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CAPÍTULO XXIII 

DURAÇÃO DO TRABALHO 

por Arnaldo Süssekind 

1 -LIMITAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO 

A- Fundamentos e objetivos. Dentre os princípios que se univer
salizaram visando à proteção do trabalho humano e à dignificação do tra
balhador, cumpre destacar os referentes à limitação do tempo de trabalho. 
Se os dois principais objetos e obrigações decorrentes da relação de em
prego são o trabalho prestado pelo empregado e o salário pago pelo res
pectivo empregador, torna-se evidente a importância do sistema legal que 
impõe limites à duração do trabalho. 

A limitação do tempo de trabalho foi consagrada pela legislação com
parada através de um tríplice aspecto: a duração de trabalho, o repouso 
semanal e as férias anuais. Este Capítulo concerne à duração diária e se
manal do trabalho; mas, como assinala Ernesto Krotoschin, são comuns 
as razões em que se esteiam as referidas instituições, uma vez qu~. com 
elas, o Direito do Trabalho tem por fim a "distribuição adequada do tempo 
dedicado ao trabalho e do que se emprega para o descanso, finalidade que 
se consegue mediante a limitação legal do primeiro. O Estado toma medi
das para impedir abusos consistentes em ocupar os trabalhadores por mais 
tempo do que o conveniente, ou em horas que deveriam ser dedicadas ao 
descanso, medidas que, como parte da política trabalhista, pertencem ao 
direito administrativo do trabalho. A essas razões de saúde física, moral e 
intelectual se juntaram, nos tempos modernos, outros motivos de ordem 
econômica, vinculados à desocupação". E conclui: "A proteção do tempo 
de trabalho se realiza principalmente mediante a restrição do tempo dedi
cado ao trabalho e, só por exceção, também na forma de regulamentar o 
tempo destinado ao descanso" - o que constitui "questão de uma impor
tância inestimável, já que o mau uso que muitos trabalhadores fazem de 
suas horas e dias de descanso põe em perigo a obra social e cultural que se 
desejou iniciar com a regulamentação legal da duração do trabalho" .0 > 

(l) "Instituciones de Derecho dei Trabajo", 1948, v oi. 11, págs. 250-251. 
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A limitação do tempo de trabalho possui, portanto, fundamentos: 

a) de natureza biológica, uma vez que visa a combater os pro
blemas psicofisiológicos oriundos da fadiga e da excessiva raciona
lização do serviço; 

b) de caráter social, por isto que possibilita ao trabalhador vi
ver, como ser humano, na coletividade a que pertence, gozando os 
prazeres materiais e espirituais criados pela civilização, entregando
se à prática de atividades recreativas, culturais ou físicas, aprimo
rando seus conhecimentos e convivendo, enfim, com sua família; 

c) de índole econômica, porquanto restringe o desemprego e 
acarreta, pelo combate à fadiga, um rendimento superior na execu
ção do trabalho. 

B -Antecedentes históricos e universalização do limite da jornada 
de trabalho. A exploração do trabalho humano, caracterizada na primeira 
metade do século XIX, impôs aos trabalhadores a necessidade de criarem 
uniões e sindicatos para a defesa dos seus interesses. E, a partir de 1830, as 
trade-unions, inspiradas na Inglaterra por Owen, iniciaram movimento 
operário objetivando a fixação do dia de trabalho em oito horas. Na França 
e na Alemanha, por sua vez, o movimento operário organizava-se, advogan
do a intervenção do Estado nas relações entre patrões e empregados, a fim 
de impedir a exploração do homem pelo abuso do poder econômico. 

Somente em 1847, entretanto, aprovou o Parlamento inglês, sob a 
direção de Ashley, a primeira lei impondo um limite imperativo à vontade 
do patrão e do operário, ao fixar em dez horas o máximo da jornada de 
trabalho. Em 1848 a França seguia o exemplo inglês, estabelecendo em 
dez horas a jornada máxima de trabalho em Paris e em onze horas nas 
demais províncias. 

Em 1866, o Congresso Geral dos Trabalhadores Norte-Americanos, 
celebrado em Baltimore, aprovou uma resolução no sentido de que "a pri
meira e grande exigência para libertar o trabalhador da escravidão capita
lista nos Estados Unidos era a promulgação de uma lei pela qual a jornada 
normal, em todos os Estados da União Americana, fosse de oito horas". 
No mês seguinte o Congresso Operário Internacional de Genebra ressalta
va que "a limitação da jornada de trabalho é uma condição prévia, sem a 
qual terão de fracassar todos os outros esforços pela emancipação e que as 
oito horas devem ser o limite legal da jornada".<2) E a Internacional Soci
alista fez da jornada de oito horas de trabalho uma das bandeiras destinadas 
a despertar o interesse do proletariado pelo marxismo. A essa época, já a 

(2) Alfredo Palacios, "La fadiga", 4D ed., 1944, pág. 250. 
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Suíça (1877) havia fixado em onze horas o dia de trabalho, enquanto a Áus
tria ( 1885) limitara em dez horas a referida jornada. Por sua vez, os Esta
dos Unidos da América (1868) já tinham adotado a duração de oito horas 
para os empregados e operários do serviço federal. Na Conferência Inter
nacional de Berlim de 1890 debateu-se a questão da jornada de oito horas 
de trabalho, mas nenhuma resolução foi aprovada a respeito. 

No fim do século XIX, algumas nações já compreendiam a necessi
dade de limitar o tempo de trabalho diário dos trabalhadores, o que não 
era, entretanto, convertido em leis, segundo atestam vários historiadores 
e economistas, pelo temor de serem prejudicadas, em virtude do aumento 
do custo da mão-de-obra e do produto industrializado, na concorrência do 
comércio internacional. Foi quando a Igreja, pela voz de Sua Santidade o 
Papa Leão XIII, publicou em 1891 a famosa Encíclica "Rerum Novarum", 
que exerceu remarcada influência, não apenas entre os trabalhadores, mas 
também entre os governantes e legisladores, de quem dependia a decreta
ção das medidas de proteção ao trabalho humano.<3> Em 1897 a Rússia 
fixou a jornada de trabalho em dez horas; em 1901, a Austrália adotou o 
dia de oito horas de trabalho; e, a seguir, a Grã-Bretanha (1908) e a Bél
gica (1909) limitaram o trabalho das minas a oito horas diárias. Em 1912 
os Estados Unidos da América estenderam aos ferroviários a lei de oito 
horas dos empregados em serviços federais. 

Durante a guerra de 1914/18 não cessaram os progressos da legisla
ção do trabalho, tendo sido a jornada de oito horas adotada por diversos 
países. Na Inglaterra, apesar de inexistir, até essa época, lei geral com esse 
limite, o dia de oito horas de serviço foi adotado por todas as indústrias, 
graças à ação desenvolvida pelos sindicatos operários. Através dos contra
tos coletivos, todos os operários ingleses, já em 1919, estavam beneficiados 
pela semana de 48 horas, enquanto os metalúrgicos e os trabalhadores em 
construções haviam obtido a semana de 47 e 44 horas, respectivamente. 

A possibilidade de se dar uma solução internacional ao problema da 
duração do trabalho, que havia sido tentada na Conferência de Berlim de 
1890 e nas de Berna de 1905, 1906 e 1913, surgiu novamente com o fin
dar da guerra, que havia impedido a ratificação do convênio já elaborado 
no último dos precitados conclaves. E na Conferência das Nações Aliadas, 
realizada em Paris, foi aceita e incorporada ao Tratado de Versailles uma 
declaração de princípios elaborada pela respectiva Comissão de Legisla
ção do Trabalho, com a qual as Nações contratantes se obrigavam a adotar 
a jornada de oito ou a semana de quarenta e oito horas de trabalho. 

(3) Nessa memorável Encíclica, proclamou o Papa Leão XIII: "Não é justo nem humano o exigir do 
homem tanto trabalho a ponto de fazer pelo excesso de fadiga embrutecer o espírito e enfraquecer o 
corpo. A atividade do homem é limitada como a sua natureza. O exercício e o uso aperfeiçoam-na, 
mas é preciso que de quando em vez se suspenda para dar lugar ao repouso ... Não deve, portanto, o 
trabalho prolongar-se por mais tempo de que as forças o permitem". 
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Para tornar efetiva a universalização dos preceitos de proteção ao 
trabalho, que consagrou, o Tratado de Versailles criou a Organização In
ternacional do Trabalho (OIT). E tal era a importância que esse organis
mo dispensava ao problema da fixação da jornada de trabalho em oito 
horas ou da semana de quarenta e oito que o principal ponto da ordem do 
dia da primeira Conferência que realizou, levada a efeito na capital nor
te-americana em outubro de 1919, concerniu justamente à aplicação do 
princípio da jornada de oito horas ou da semana de quarenta e oito horas 
(Convenção n. 1). 

Graças à ação desenvolvida pela OIT ou à influência oriunda de sua 
obra, certo é que quase todos os países passaram a adotar os princípios 
aprovados pela Conferência de Washington. Conforme registrou David 
Morse, ex-Diretor da OIT, "a jornada de oito horas, ao menos para os traba
lhadores manuais, já não mais se discute e, salvo casos especiais, a redução 
das horas de trabalho se aplica atualmente ao total do trabalho durante a 
semana ou o número de dias de trabalho, excetuando-se a jornada do sába
do, que com freqüência reduz-se a seis ou quatro horas, para proporcionar 
assim um meio dia de descanso". "As jornadas de trabalho inferiores a oito 
horas já se aplicam a trabalhos especialmente insalubres, penosos ou de 
nível superior, a trabalhos efetuados à noite e também às categorias espe
ciais de trabalhadores, tais como empregados de escritórios que, em muitos 
países, não trabalham mais de seis ou sete horas por dia". <4) 

Em 1935, ao considerar que o desemprego havia atingido a milhões 
de trabalhadores e que o progresso técnico da indústria moderna justificava 
a redução do tempo de trabalho, resolveu a Conferência Internacional do 
Trabalho adotar a semana de 40 horas (Convenção n. 47). Esse instrumen
to, no entanto, só foi ratificado por quatro países. Nos dias atuais, todavia, 
ganha oportunidade a Recomendação OIT -116, de 1962, que propôs a redu
ção progressiva da duração do trabalho até alcançar a semana de 40 horas, 
com severas restrições à prorrogação da jornada normal. Aliás, a Declara
ção Universal dos Direitos do Homem (ONU-1948) fixou a tendência no 
sentido da "limitação razoável das horas de trabalho" (art. XXIV). Em 1996, 
tendo em vista a universalização do desemprego gerado pela globalização 
da economia (mais de duzentos e cinqüenta milhões de desempregados e 
oitocentos milhões de subempregados), a OIT adotou a Convenção n. 177 e 
a Recomendação n. 184 sobre trabalho a tempo parcial, já em generalizado 
uso em alguns países da Europa e nos Estados Unidos da América. 

( 4) "Memoria dei Director General", 1950, pág. 81. Em junho de 1930, a Conferência Interna
cional do Trabalho aprovou a Convenção n. 30, estabelecendo a jornada de oito e a semana de 
quarenta e oito horas para o trabalho no comércio e nos escritórios. Em 1939 aprovou a Con
venção n. 67, estendendo tais limites ao transporte rodoviário, com a proibição do trabalho 
contínuo por mais de cinco horas. No Capítulo XXXVII relacionamos todas as convenções 
adotadas pela Conferência, algumas das quais concernem à duração do trabalho em atividades 
carecedoras de tratamento especial. 
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C- As primeiras leis brasileiras sobre a duração do trabalho. Antes 
de 1930, somente uma lei limitava a jornada de trabalho: o Decreto n. 
313, de 17.1.1891, que fixou em nove horas a duração máxima do traba
lho dos menores do sexo masculino e em sete horas a dos menores do sexo 
feminino. Releva acentuar, entretanto, que esse decreto tinha o seu campo 
de incidência restrito ao então Distrito Federal. 

Com a vitória da Revolução de 1930, todavia, cumpriu Getúlio Vargas 
o prometido em sua campanha eleitoral, expedindo, entre as leis de prote
ção ao trabalho, que vieram a constituir um dos pontos salientes do seu 
governo, diversos diplomas atinentes à matéria em exame. Assim, em 1932, 
assinou os Decretos ns. 21.186 e 21.364, dispondo, respectivamente, so
bre a duração do trabalho no comércio e na indústria; e, ainda, no mesmo 
ano, o Decreto n. 22.033 melhorou o regime prescrito para os comerciários. 
Com esses decretos, foi adotada a jornada de oito horas de trabalho, com 
possibilidade de ser elevada a dez horas mediante acordo entre emprega
dos e empregadores e pagamento de remuneração suplementar, com um 
adicional sobre o salário-hora. Nas indústrias insalubres e nos trabalhos 
subterrâneos era vedado o trabalho além das oito horas. Durante a jornada 
era obrigatório um intervalo para refeição e repouso. Como trabalho efeti
vo entendia-se todo o tempo em que o empregado estivesse à disposição 
do empregador. 

Seguidamente, foram expedidos os Decretos ns. 22.979, de 24.7.33 
(profissionais empregados em barbearias e estabelecimentos congêneres); 
23.084, de 16.8.33 (empregados emfarmácias); 23.104, de 19.8.33 (empre
gados na indústria de panificação); 23.152, de 15.9.33 (empregados em casas 
de diversões e estabelecimentos similares); 23.156, de 31.10.33 (emprega
dos em casas de penhores e congêneres); 23.322, de 3.11.33 (empregados 
em bancos e casas bancárias); 23.766, de 18.1.34 (empregados em trans
portes terrestres); 24.561, de 3.7.34 (empregados em armazéns e trapiches 
das empresas de navegação e estabelecimentos correlatos); 24.562, de 3.7.34 
(empregados nas indústrias frigoríficas); 24.634, de 10.7.34 (empregados 
no serviço de telegrafia submarina e subfluvial, radiotelegrafia e radiotele
fonia); 24.696, de 10.7.34 (empregados em hotéis, restaurantes e congêne
res), além dos de ns. 21.417-A, de 17.5.32, e 22.042, de 3.11.32, que proibi
ram o trabalho noturno da mulher e do menor, respectivamente. 

Durante a vigência da Constituição de 16.7.34, foi apenas promulgada 
a Lei n. 264, de 5.10.36, dispondo sobre a duração do trabalho nas empresas 
de serviços públicos, tendo ainda o Poder Executivo expedido o Decreto n. 
279, de 7.8.35, regulando a duração do trabalho no serviço ferroviário. 

Já na vigência da Constituição de 1937, foi fixada a jornada de cin
co horas para os jornalistas profissionais (Decreto-Lei n. 910, de 30.11.38), 
enquanto o Decreto-Lei n. 2.028, de 22.2.40, estatuiu que o professor não 
poderia dar mais de seis aulas por dia no mesmo estabelecimento. 
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De todas essas disposições legais, que tão bem caracterizam a im
plantação do Direito do Trabalho no Brasil, cumpre destacar que nenhu
ma delas estabeleceu jornada normal de trabalho superior a oito horas; 
que, nas casas de diversões, a jornada dos artistas e dos operadores cine
matográficos não podia ultrapassar seis horas; que, nas casas de penho
res, o dia de trabalho era de sete horas; que, nos bancos, casas bancárias e 
serviços de telegrafia, radiotelegrafia e radiotelefonia, a duração diária de 
trabalho foi fixada em seis horas; e que, para os jornalistas e professores, 
a duração diária foi limitada a cinco horas e a seis aulas, respectivamente. 

Em 1940, pelo Decreto-Lei n. 2.308, de 13 de junho, foram unifica
dos, num só diploma geral, os regimes normais de duração de trabalho 
então vigentes, continuando a vigorar, contudo, os regimes excepcionais 
que haviam sido decretados em benefício de determinadas categorias pro
fissionais. A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada em 1 º.5.43, 
que, com algumas modificações, regula ainda a matéria, incluiu no seu 
corpo não só as disposições do referido decreto-lei como as dos diplomas 
legais que constituíram regimes especiais de duração do trabalho. Estes, 
com jornadas de trabalho inferiores a oito horas, vêm abrangendo, cada 
vez mais, novas categorias profissionais. 

Como veremos na Seção 2, item D, a Constituição de 1988 consa
grou a semana de 44 horas de trabalho, facultada a compensação das jor
nadas por convenção ou acordo coletivo (art. 7º, XIII). 

D - Tendências do direito comparado. Duzentos anos depois da chama
da "revolução industrial", estamos assistindo agora a uma nova revolução 
tecnológica, de incalculável profundidade e dimensão. No livro que escrevemos 
com algumas sugestões para a Assembléia Nacional Constituinte, alertamos: 
"As normas constitucionais devem atender, seja por sua flexibilidade, seja por 
óbvias previsões, às exigências do mundo do trabalho adaptado aos fantásticos 
progressos da informática", com reflexos na automação dos processos de pro
dução. <5> Isto porque a microinformática, interligada a grandes centros de com
putação de dados por avançados instrumentos de telecomunicação, e a ampla 
aplicação da microeletrônica, gerando a sofisticada automação dos processos 
de produção de bens e serviços, inclusive por meio de robôs, estão a evidenciar 
a profunda transformação em curso nas atividades empresariais.<6> 

(5) "Direitos Sociais na Constituinte", Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1987, pág. 69. 
(6) Em excelente trabalho organizado e divulgado pela Organização Internacional do Traba
lho, Hedva Sarfati e Margaret Cove revelam que os setores mais atingidos pelos novos proce
dimentos nascidos da informática são os das indústrias manufatureiras . Para os países em vias 
de desenvolvimento a nova revolução tecnológica pode ser prejudicial , porque, se eles não pu
derem utilizar-se rapidamente das inovações, agravar-se-á o atraso econômico e aumentarão as 
dificuldades nos planos do emprego e da competitividade no mercado mundial. A automação 
em fábricas e escritórios determinará a revisão das qualificações profissionais e a própria ma
neira de trabalhar ("Les Partenaires Sociaux face au Changement Technologique", Genebra, 
OIT, 1986, págs. 1 a 21). Em dezembro de 1993 já funcionavam mais de meio milhão de robôs, 
sendo a metade no Japão. 
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Essa nova revolução tecnológica, que se acentuou ao ensejo do se
gundo choque petrolífero (anos 80), incrementou o desemprego.<7> Recen
tes estudos da OIT<8> assinalam que esse desemprego, em escala mundial, 
irradiou-se a partir do declínio das taxas de crescimento econômico de
corrente do primeiro choque petrolífero (anos 70) e agravou-se: a) pela 
velocidade do progresso tecnológico, que intensificou a competição do co
mércio mundial e determinou a redução de empregos; b) pelo exagerado 
neoliberalismo, que gerou facilidades para as despedidas. 

Esse quadro motivou aflexibilização de condições de trabalho con
tratadas, visando à saúde da empresa e à sobrevivência dos empregos;<9> 
inclusive no que tange à duração do trabalho, mediante acordos coletivos, 
estipulando a redução da semana de trabalho e, por vezes, a dos corres
pondentes salários, o o> a OIT, seguindo a diretriz consagrada na Declara
ção Universal dos Direitos do Homem, vem defendendo a redução pro
gressiva da semana de trabalho.<"> 

Segundo registra a OIT, na França, o Parlamento votou uma lei pre
vendo a redução da semana de trabalho, por etapas, a fim de alcançar 35 
horas no ano 2000 ou até 2020, em função do tamanho da empresa. Na 
Alemanha, muitos sindicatos reivindicam a semana de 30 horas, enquanto 
na Espanha a UGT luta pela redução da semana de trabalho, visando a fixá
la em 35 horas no começo do próximo século. Em 1997, a média anual da 
duração normal do trabalho era, na Alemanha, de 1.573 horas; na Dina
marca, de 1.665; na Bélgica, de 1.702; na Holanda, de 1.715; na Itália, de 
1.736; na Suécia, de 1.752; na França, de 1.771; na Grã-Bretanha, de 1.774; 
na Espanha, de 1.782; nos Estados Unidos, de 1.904; no Japão, de 1.990.<12> 

Em alguns países, as jornadas de trabalho estão se tornando flexí
veis, sendo essa flexibilização objeto de lei, como ocorre em nosso país, 
com o "banco de horas", regulado a partir da Medida Provisória n. 1.709, 

(7) Em janeiro de 1994 existiam 120 milhões de desempregados e 700 milhões de 
subempregados. 
(8) V. resumo no Jornal do Brasil de 27.2.94. 
(9) V., no vol. I, o Capítulo XI, item 1-B. 
(10) Na Alemanha a Volkswagen celebrou convenção coletiva com o sindicato representativo dos 
seus empregados reduzindo a duração do trabalho em 15% e os salários em 10%- solução que 
tem sido adotada em outras empresas, inclusive no Brasil. Na Áustria, a redução da duração do 
trabalho e do salário, dentro de certos limites, determina o recebimento de um abono comple
mentar, pelos empregados, custeado pelo Fundo de Desemprego. Na Holanda, a convenção 
coletiva do setor bancário reduziu a duração do trabalho para 36 horas semanais, a partir de 
outubro de 1995. 
(11) Recomendação n. 116, de 1962. 
(12) Revista "Trabajo" n. 25, Genebra, 1998, pág. 31. Já em setembro de 1999, a OIT informava que a 
média anual era de 1.399 horas na Noruega, 1.552 na Suécia, 1.560 na Alemanha (Oeste), 1.643 na 
Suíça, 1.679 na Holanda, 1.689 na Dinamarca, 1.731 no Reino Unido, 1.838 na Nova Zelândia, 1.867 
na Austrália, 1.889 no Japão e 1.950 nos Estados Unidos ("Prensa OIT' n. 29/99). 
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de 1998. Na França, por exemplo, uma lei de 20.12.93 alterou o art. 212 do 
Código de Trabalho para admitir que a convenção de categoria ou o acordo 
coletivo de empresa ou de estabelecimento distribuam as 39 horas da dura
ção semanal de trabalho dentro do quadro hebdomadário, observado o limi
te diário de 1 O horas. Acima desses limites, a flexibilização depende de 
decreto do Conselho de Ministros, ouvidas as organizações de empresários 
e de trabalhadores da categoria sobre a qual incidirá. 

A flexibilização da duração do trabalho consiste, portanto, em es
tabelecerem-se jornadas variáveis, de forma a que, em determinado perío
do, correspondam ao total das respectivas jornadas normais, ou na forma
ção de um stock de horas suprimidas em certo prazo, que podem ser utiliza
das de conformidade com o estipulado no instrumento da negociação cole
tiva. Mas no direito comparado prevalecem os sistemas que fixam tanto o 
período dentro do qual as horas estocadas podem ser aproveitadas como 
o limite das jornadas então acrescidas. 

2 -DURAÇÃO DO TRABALHO NO BRASIL 

A- Imperatividade e incidência das normas legais. As disposições 
legais vigentes, relativas à duração do trabalho, são de caráter imperativo, 
não podendo, em princípio, ser violadas por qualquer ajuste estipulado 
entre empregado e empregador, nem pelas convenções e acordos coletivos 
que lhes sejam aplicáveis (arts. 92 e 444 da CLT). A nova Constituição 
brasileira permite, no entanto, em dois pontos, a flexibilização03> das nor
mas que editou sobre duração do trabalho: a) compensação dos horários 
com redução das jornadas (art. 7º, XIII); b) adoção de regras especiais de 
trabalho para os turnos ininterruptos de revezamento (art. cit., XIV). Essa 
flexibilização- convém sublinhar- há de verificar-se somente por meio 
de convenções ou acordos coletivos de trabalho; sob tutela sindical, por 
conseguinte (art. 8º, VI, CF). Pena que até hoje não se tenha legislado a 
respeito, para fixar as modalidades e limites das compensações. 

A CLT dispôs, no Capítulo II de seu Título II, sobre as normas gerais 
da duração do trabalho. Com as derrogações resultantes da Constituição de 
1988, que trataremos no curso deste capítulo, essas normas incidem sobre 
todas as relações de emprego, salvo as de natureza doméstica (parágrafo 
único do art. 7º da CF) e aquelas para as quais vigoram regras especiais. 
Tanto as Disposições especiais referentes aos que exercem atividades pro
fissionais objeto de regulamentações específicas como as alusivas ao traba
lho da mulher e do menor serão examinadas nos Capítulos XXVII, XXVIII 
e XXIX deste volume. Cumpre-nos, todavia, registrar, neste ensejo, que as 

(13) V., no vol. I, o Capítulo XII, item 1-B. 
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normas gerais se aplicam, igualmente, ao trabalho feminino, ao do menor e 
ao das categorias profissionais com regulamentação específica, desde que 
não sejam incompatíveis com o regime peculiar e inexista sobre o assunto 
disposição especial. Trata-se da vigência simultânea da lei geral e da lei 
especial, a que se refere o ~º <!<Lª-rt_22_da Lei de Introdução ao Código 
Civil: as normas gerais disciplinadoras da duração do trabalho incidem so-

re oaas as relações de emprego sujeitas à CLT; mas, havendo disposição 
especial em contrário, esta é que se aplica à hipótese que especifica. <14> Por 
seu turno, conforme têm a acentuado os intérpretes e o direito comparado, o 
conflito entre uma norma especial de caráter profissional e outra alusiva ao 
trabalho da mulher ou do menor se resolve em favor da segunda; e, quando 
o conflito se der entre uma disposição relativa ao trabalho da mulher e outra 
referente ao trabalho do menor, esta será a aplicável. 

B -Exceções: trabalho externo e gerentes. As normas sobre dura
ção do trabalho, inseridas na legislação de proteção ao trabalhador, não 
são, porém, aplicáveis aos exercentes das funções enumeradas no art. 62 
da Consolidação, com a redação que lhe deu a Lei n. 8.966, de 1994: 

"Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: 

I- os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação 
de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Pre
vidência Social e no registro de empregados; 

li- os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais 
se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento 
ou filial." 

A circunstância de ter a Constituição de 1988 limitado a "duração 
do trabalho normal" "a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais" 
(art. 7º, XIII) não se atrita com essas disposições de caráter excepcional, 
como não vulnerou a redação anterior do art. 62. Primeiro, porque, como 
adverte, com argúcia, Octavio Bueno Magano, o adjetivo "normal" con
cerne a "trabalho" e não a "duração".05

> Depois, porque os empregados a 
que alude o inciso I do dispositivo em foco prestam serviços sem submis
são a horário e fora do controle do empregador, enquanto os gerentes, 
diretores e chefes de departamento ou filial desfrutam de posição singular 
na empresa, nela exercendo o poder de comando (diretivo e disciplinar). 

(14) No Capítulo sobre as normas gerais de proteção ao trabalho, o art. 57 da CLT dispõe: "Os 
preceitos deste Capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo às expressamente excluídas, 
constituindo exceções as disposições especiais, concernentes estritamente a peculiaridades pro
fissionais, constantes do Capítulo I do Título III". Esse princípio foi reafirmado nos Capítulos 
alusivos ao trabalho da mulher (art. 372) e do menor (art. 411). 
(15) "Trabalho extraordinário após a CF de 1988", in Revista de Direito do Trabalho, São 
Paulo, 1993,n. 84,pág. 28. 
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Cumpre assinalar, como o fez Segadas Vianna, quando Diretor-Ge
ral do DNT, que "a exceção da referida alínea a do art. 62 (hoje inciso I 
desse artigo) unicamente tem aplicação aos empregados que, executando 
serviços externos em razão da própria natureza das funções, não podem 
estar submetidos a horários, desde que tal importaria em impedir que pu
dessem desenvolver a sua atividade, a fim de obter remuneração 
compensadora, como no caso dos vendedores e viajantes".06

> Aos motoris
tas, por exemplo, não se aplica, geralmente, a exceção, estando beneficia
dos pela jornada de oito horas e pelas normas reguladoras do trabalho 
suplementar e do que é realizado à noite. Como escrevemos em outro li
vro, "se o trabalho do empregado é executado fora do estabelecimento do 
empregador (serviço externo), mas vigora condição que, indiretamente, 
lhe impõe um horário, afigura-se-nos que não poderá prosperar a exceção 
consubstanciada na alínea a transcrita". o7> 

Os gerentes e diretores-empregados, de que cogita o art. 62 da CLT, 
tal como definido no seu parágrafo único, são os investidos em cargos de 
gestão pertinentes à administração superior da empresa, enquanto os che
fes de departamentos e filiais são os que, no exercício desses cargos de 
alta confiança, têm delegação do comando superior da empresa para diri
gir e disciplinar os respectivos setores. Mas, para excluí-los da aplicação 
do capítulo "Duração do Trabalho", a nova lei exige ainda que os salários 
não sejam inferiores aos dos correspondentes cargos efetivos acrescidos 
de 40%. Esse plus pode concernir à gratificação de função ou estar embu
tido, a qualquer título, no salário do cargo de confiança.08> 

Os empregados que trabalham em domicílio, não obstante se lhes apli
carem os preceitos alusivos ao repouso semanal e às férias anuais remune
radas, não estão sujeitos, a nosso ver, às normas limitadoras da jornada de 
trabalho. "É que o trabalhador a domicílio, embora na condição de empre
gado, executa o serviço na sua própria residência, longe da fiscalização 
direta do empregador, no horário que melhor convém aos seus interesses. A 
remuneração que recebe é paga de acordo com o número de peças produzi
das e, sem embargo do limite mínimo de produção que geralmente é ajusta
do no contrato de emprego, certo é que nada obsta que trabalhe dez horas 
num dia, quatro no outro etc. Ademais, como poderia cobrar horas extraor
dinárias, se o empregador, ou seu preposto, não fiscaliza o seu trabalho"?09> 

(16) D. do Diretor-Geral do DNT no Proc. MTIC n. 31.037/44, DO de 2.7.45. 
( 17) "Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho e à Legislação Complementar", 1960, 
vol. I, pág. 351. 
(18) Parágrafo único do art. 62 da CLT, com a redação da Lei n. 8.966, de 27.12.94. "O fato da 
CF/88 ter limitado a duração do trabalho normal a 8 horas diárias e 44 semanais não se contra
põe às disposições de caráter excepcional contempladas no referido texto consolidado eis que, 
uma vez caracterizado o exercício de cargo de confiança- gerente - como na hipótese dos 
autos, excepcionado está o reclamante da jornada normal de 8 horas" (Ac. do TST, 511 T., no 
RR-343.635, rei. Min. Thaumaturgo Cortizo, DO de 19.6.98). 
(19) Arnaldo Süssekind, "Duração do Trabalho e Repousos Remunerados", 1950, pág. 143. 
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Já no concernente ao empregado interessado nos lucros da empresa, 
releva recordar que esse interesse, seja oriundo do contrato ou da lei, não 
desnatura a relação de emprego. Daí por que a Consolidação estatuiu ex
pressamente, no seu art. 63, que 

"não haverá distinção entre empregados e interessados, e a participação em lu
cros ou comissões, salvo em lucros de caráter social, não exclui o participante do regime 
deste Capítulo." 

C - Duração do trabalho 

C-1 -Considerações gerais. A duração normal do trabalho foi fi
xada pela nova Carta Magna brasileira em função do dia Uornada) e da 
semana. Preceitua, a respeito, o art. 72 : 

"XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta 
e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho." 

Duração normal de trabalho é o tempo máximo previsto para a 
execução, em dado período (dia ou semana), dos encargos decorrentes da 
relação de emprego, sem a prestação de serviços extraordinários. Entre
tanto, porque a imperatividade da norma constitucional concerne ao limi
te máximo estatuído para a duração normal do trabalho: 

a) a lei poderá adotar limite inferior para atividades profissio
nais que justifiquem o tratamento diferenciado (o princípio da 
isonomia permite que se trate diversamente situações desiguais); 

b) o acordo coletivo, assim como a convenção, poderá, no res
pectivo âmbito de incidência, estabelecer limites inferiores ou, nos 
termos do novo § 22 do art. 59 da CLT, ajustar a compensação de 
jornadas de trabalho; 

c) o contrato individual do trabalho e o regulamento da empre
sa, cujas normas sobre condições de trabalho aderem àquele, pode
rão estipular duração normal de trabalho abaixo do parâmetro im
posto pelas regras cogentes aplicáveis. 

As condições mais favoráveis ao trabalhador prevalecerão sempre, 
independentemente da hierarquia dos correspondentes atos jurídicos. 

Válidas, portanto, e prevalentes, as leis especiais que estabelecem 
menores limites para a duração normal do trabalho, diária ou semanal, 
dos integrantes de determinadas profissões ou categorias profissionais. 
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Duração ou jornada máxima de trabalho equivale à soma das horas 
da jornada normal com o tempo de serviço extraordinário ou suplementar, 
durante o qual, em determinadas condições, a lei possibilita a prestação 
do trabalho. O tempo para tal fim computado é aquele em que o empregado 
permanece à disposição do empregador, prestando-lhe serviços ou aguar
dando ordens (art. 4º da CLT). 

Ao fixar em 44 horas a duração normal do trabalho na semana, a 
Carta Magna derrogou o disposto na anterior redação do art. 58 da CLT, 
que tinha em vista o dia de trabalho, para o qual estabelecia a jornada 
normal de 8 horas, como regra geral. O precitado inciso XIII propicia 
maior flexibilização das jornadas de trabalho, seja para a supressão do 
trabalho aos sábados, seja para a formação do chamado "banco de horas". 

Como assinalamos nas edições anteriores, para os empregados que, 
à data da vigência da nova Constituição (5.10.88), trabalhavam em regi
me de 48 horas semanais, a diminuição para 44 horas não acarretou, de 
direito, a redução dos respectivos salários. O princípio da irredutibilidade 
salarial, pertinente ao Direito do Trabalho, foi consagrado pela própria Cons
tituição (art. 7º, VI). Aliás, a Recomendação n. 116, de 1962, da OIT 
enfatiza que a preconizada redução progressiva das horas semanais de 
trabalho deve ser alcançada "sem diminuição alguma do salário". Se, por 
exemplo, o horista sempre recebeu o seu salário por quinzena ou por mês, 
trabalhando 48 horas semanais, não poderá sofrer redução salarial por ter 
passado a observar a duração de 44 horas. <20

> Somente poder-se-ia falar em 
salário variável se o horista não estivesse, de fato, sujeito ao regime de 48 
horas semanais e, em relação à jornada de cada dia, prestasse serviços numa 
constante variação das horas trabalhadas. Ainda assim, cumpre considerar 
que o valor do salário mínimo-hora cresceu em conseqüência da redução 
do divisor do salário mínimo mensal. 

C-2 - Trabalho a tempo parcial. Com a finalidade de possibilitar 
maior número de empregos, a OIT adotou, em 1944, a Convenção n. 175, 
complementada pela Recomendação n. 182, sobre o trabalho a tempo par
cial, já, àquela época, de largo uso em diversos países.<21

> A referida con
venção, que é um tratado normativo multilateral, aberto à ratificação dos 
Estados-Membros da OIT, deve ser aplicada após consulta às organiza
ções representativas dos respectivos empregadores e trabalhadores inte
ressados (art. 3º), assegurando aos empregados a tempo parcial a mesma 

(20) No mesmo sentido, Délio Maranhão (v., no vol. I, o item 4, D-2, do Capítulo XVII) e 
/rany Ferrari (Revista LTr, São Paulo, LTr, 1988, n. 52, pág. 1350). 
(21) Nos estudos que precederam a discussão desses instrumentos internacionais , a OIT reve
lou que mais de 60 milhões de pessoas já trabalhavam a tempo parcial, com prevalência para as 
mulheres entre 25 e 29 anos e os estudantes. Esse regime correspondia, na Holanda, a 33% da 
mão-de-obra; na Noruega, a 26%; na Austrália, Dinamarca, Grã-Bretanha, Nova Zelândia e 
Suécia, acima de 20%; nos Estados Unidos e Japão, a 17%. 



814 ARNALDO SÜSSEKIND 

proteção dispensada aos demais trabalhadores no concernente ao direito 
de sindicalização, de negociação coletiva, à segurança e saúde no trabalho 
e à indiscriminação (art. 4º). Quanto aos salários, eles devem perceber, 
proporcionalmente, o mesmo que os empregados com jornadas completas 
(art. 5º), ser beneficiados pelos regimes de seguridade social (art. 6º) e ter 
direitos equivalentes aos demais empregados quanto à proteção à mater
nidade, ao término da relação de emprego, às férias anuais e aos feriados 
remunerados e à licença por enfermidade (art. 7º). 

O sistema legal brasileiro jamais impediu a celebração do contrato de 
trabalho a tempo parcial, isto é, com a duração semanal ou jornada de tra
balho inferiores ao limite constitucional ou legal. Até porque se trata de 
limite e não de imposição resultante de fonte heterônoma cogente. Contu
do, com o evidente intuito de motivar sua prática, tal como fizera a OIT, o 
Governo Federal expediu a Medida Provisória n. 1.709, de 1998, sucessiva
mente renovada até a 2.164, de 2001, a qual vigora nos termos do art. 62, 
§ 11, da Constituição. A primeira versão da Medida Provisória continha um 
atentado ao vernáculo, ao referir "jornada semanal", e outro à Constituição, 
ao permitir reduzir a duração do trabalho e o salário estipulados no contrato 
sem a intervenção do sindicato representativo dos empregados. Conforme 
asseverou Octavio Bueno Magano, a inconstitucionalidade da opção indivi
dual decorre da Carta Magna, que "proíbe a redução de salário, a menos que 
seja prevista em acordo coletivo". E esclarece que o citado inciso VI, ao 
empregar a expressão "acordo ou convenção coletiva", seguiu "a ordem usada 
na Constituição, onde o acordo de que se cuida, consoante já demonstrado, 
é o coletivo, implicando participação sindical, e não o individual, celebrado 
diretamente entre o empregador e trabalhador".<22

> 

As duas equivocadas disposições foram corrigidas pela MP de 2001. 
Ela introduziu na CLT o art. 58-A, considerando "trabalho em regime de 
tempo parcial aquele cuja duração não exceda a vinte e cinco horas sema
nais". O salário será proporcional à duração ajustada, em confronto com o 
percebido pelos "empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo 
integral" (§ 1 º do art. 58-A). 

A contratação de trabalhadores em regime de tempo parcial resulta 
de ajuste direto entre ele e o empresário. Mas, quanto àquele já contratado 
para trabalhar mais de 25 horas semanais, a alteração contratual, visando a 
fixar duração inferior, só poderá ocorrer na conformidade do estipulado 
em acordo ou convenção coletiva. É o que dispõe, já agora, o art. 58-A: 

"§ 22 Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita 
mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento de 
negociação coletiva." 

(22) Revista BIT de julho de 1998, São Paulo, pág . 54. 
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Destarte, a tutela sindical exigida pelo art. 7º, VI, da Constituição, 
para legitimar qualquer redução do salário, consubstanciar-se-á no ins
trumento normativo decorrente de negociação coletiva. Mas, ainda assim, 
é mister que o empregado manifeste sua adesão ao plano então estipulado 
para o trabalho em regime de tempo parcial na empresa (acordo coletivo) 
ou na categoria (convenção coletiva). 

Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar 
horas extraordinárias (§ 4º do art. 59 da CLT). Mas esse artigo concerne 
apenas à contratação de trabalho suplementar da jornada normal mediante 
acordo escrito entre o empregado e o seu empregador, razão por que a proi
bição do § 4º, que lhe foi acrescido, não alcança o trabalho extraordinário 
imposto por necessidade imperiosa, objeto do art. 61 da Consolidação. 

D- Compensação de jornadas e banco de horas. O inciso XIII do 
art. 7º da Carta Magna, depois de fixar em quarenta e quatro horas a 
semana normal de trabalho, facultou "a compensação de horários e a re
dução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho". A 
flexibilização do tempo de trabalho está, portanto, sujeita à tutela sindi
cal, visto que esses dois instrumentos normativos são firmados por sindi
cato representativo dos respectivos empregados. 

Desarrazoado, data venia, é o entendimento de que o mencionado disposi
tivo constitucional, ao referir "acordo coletivo", admitiu a compensação de jorna
das por meio de ajuste firmado por diversos empregados com o seu empregador. 
Neste sentido é a Orientação Jurisprudencial n. 182, da SDI, do TST. Todavia, a 
expressão "acordo coletivo", definida no art. 611, § 1 º,da CLT, é empregada pela 
Constituição como um dos instrumentos normativos que formalizam a negocia
ção coletiva, tal como acentuamos no item C desta Seção. O art. 59 da CLT, na 
sua versão original, derrogado pelo art. 7º, XIII, da Constituição de 1988, menci
onava "acordo escrito entre empregador e empregado", que não se confunde com 
o "acordo ou convenção coletiva de trabalho" de que cogita o comando constitu
cional vigente, repetido pelo novo § 2º do art. 59 da CLT. <

23
> 

Na compensação de jornadas de trabalho, a redução de umas corres
ponderá, num lapso, à elevação de outras. Haverá, portanto, trabalho além 
da jornada normal, o qual, todavia, não é considerado extraordinário. Essa 
compensação, como acentuamos, depende de convenção ou acordo coleti
vo. Mas a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho se firmou no 
sentido de que, mesmo em se tratando de atividades insalubres, ela pode 
ser ajustada por esses instrumentos normativos independentemente da 
inspeção prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, a 

(23) No âmbito do Ministério do Trabalho, o Precedente Administrativo n. 13, da Secretaria de 
Relações de Tabalho, acertadamente esclarece: 
"A compensação da jornada de trabalho prevista no§ 22 , do art. 59 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, somente pode ser efetivada por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Se 
pactuada mediante acordo individual terá o empregador que pagar como extras as horas traba
lhadas além das regulamentares do contrato de trabalho." 
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que se refere o art. 60 da CLT. Basta o acordo ou a convenção coletiva 
mencionados no art. 72, XIII, da Constituição, que teria revogado o preci
sado dispositivo da Consolidação. Nesse sentido é o Enunciado n. 349, 
com o qual, data venia, não concordamos. A circunstância de que qual
quer modalidade de compensação de jornadas dever ser formalizada pelos 
instrumentos da negociação coletiva não é incompatível com a exigência da 
licença prévia da autoridade competente em matéria de segurança e medici
na do trabalho, sempre que se tratar de atividade sujeita à agressão de agen
tes físicos, químicos ou biológicos. A norma consolidada visa à proteção do 
trabalhador, devendo verificar-se, nos casos de agentes físicos ou químicos, 
por profissionais especializados, se os limites de tolerância serão afronta
dos pela prorrogação de uma ou mais jornadas. Eduardo Gabriel Saad, <24

> 

com sua reconhecida competência na matéria, é incisivo a respeito. 
As jornadas de 12x36 horas, praticadas há muito tempo nos hospi

tais, têm hoje o amparo do art. 72, XIII, da Constituição, desde que estipu
ladas em convenção ou acordo coletivo.<25

> 

Também com fundamento no art. 7º, XIII, da Carta Magna, o art. 6º 
da Lei n. 9.601, de 21 de janeiro de 1998, deu nova redação ao§ 2º do art. 
59 da CLT, para admitir, mediante convenção ou acordo coletivo, que a 
compensação de jornadas, antes restrita à semana propiciadora da extin
ção do contrato aos sábados, pudesse verificar-se no período de cento e 
vinte dias. Flexibilizou-se, assim, adequadamente, a legislação atinente à 
duração do trabalho, seguindo a tendência do direito comparado, cujo me
lhor exemplo, a nosso ver, é a lei francesa de novembro de 1993. 

A Medida Provisória n. 1.709, de 1998, e as que lhe sucederam am
pliaram, porém, para doze meses o período dentro do qual poderá operar
se a compensação de jornadas, em disposição que vem sendo repetida men
salmente (cf. a MP 2.164-40, de 27.7.01), alusiva ao art. 59 da CLT.<26

> 

(24) "Pensar-se que o Enunciado n. 349 autoriza o empregador a prorrogar a jornada de trabalho em 
atividades insalubres com total desprezo ao disposto no art. 60 da CLT, é um contra-senso. 

Entender-se que o Enunciado em causa dispensa o prévio exame da autoridade, quando se 
tratar de pacto coletivo para a compensação da jornada de trabalho em atividade insalubre, é 
expor a vida do trabalhador a graves riscos. 

Vitoriosa essa tese, pode ocorrer o fato de a União ter de indenizar o trabalhador (ou a sua 
família) que, em virtude da prorrogação da jornada em ambiente insalubre, adquirir uma doen
ça profissional que o incapacite para o trabalho ou que o leve à morte" (Suplemento Trabalhis
ta LTr n. 112/96, pág. 646). 
(25) "A jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso é prática adotada nos estabelecimentos 
hospitalares há muitos anos. Todavia, a validade da jornada depende necessariamente da existência 
de Acordo de Convenção Coletiva, consoante estabelece o art. 7g, XIII, da CF/88" (Ac. do TST no 
RR-283 .105, rei. Min. Canindé Pegado, DJ de 16.10.98). 
(26) "§ 2g Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força da convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente dimi
nuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das 
jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas 
diárias." 
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Esse lapso se nos afigura exagerado; mas a Medida teve o bom senso de 
limitar a jornada compensada a dez horas. Até essa duração diária, o trabalho 
não é considerado extraordinário, tal como já se verificava com a prorrogação 
das jornadas para compensar a extinção do trabalho aos sábados, faculta
da na redação modificada do § 2º do art. 59 da Consolidação. 

Tendo em vista a manutenção do caput do citado artigo da CLT, 
cumpre distinguir a prorrogação das jornadas normais de trabalho, não 
resultante da redução compensada de outras jornadas, conceituada como 
trabalho extraordinário, que pode ser objeto de "acordo escrito entre em
pregador e empregado", da prorrogação decorrente de redução ou supres
são de outras jornadas ("banco de horas"), que há de ser estipulada, a 
nosso ver, por um dos instrumentos da negociação coletiva. 

Na hipótese de extinção do contrato de trabalho sem que tenham 
sido integralmente compensadas as jornadas antes majoradas, o emprega
do deverá receber as horas excedentes como extraordinárias, calculando
se o adicional mínimo de 50% sobre o salário devido na data em que fin
dou a relação de emprego (§ 3º do art. 59 da CLT). 

E- Sobreaviso e "BIP". Empregado de sobreaviso é aquele que 
permanece em local ajustado com o seu empregador para eventuais con
vocações, visando a execução de determinados serviços. Esse regime foi 
previsto pela CLT apenas para os ferroviários, em relação aos quais per
mitiu a organização de escala de sobreaviso de até 24 horas, na própria 
residência, devendo as horas correspondentes à escala ser remuneradas à 
razão de 113 do salário normal (§ 2º do art. 244). É óbvio que, chamado a 
prestar serviço, a jornada de trabalho será a da categoria profissional, pro
fissão ou empresa a que pertence o respectivo trabalhador. 

Sempre defendemos a aplicação desse regime, por analogia legis (fonte 
de direito) a situações que, em outras atividades, justificassem sua ado
ção. E hoje a jurisprudência consagra esse entendimento. <27

> 

(27) "A interpretação gramatical do§ 22 do art. 244 da CLT, no que cogita da permanência 
do empregado no regime de sobreaviso na própria casa, deve ceder lugar à interpretação 
teleológica, buscando-se o alcance da norma legal, que outro não é senão possibilitar ao 
empregador a localização e convocação do empregado. Assim, lícito é ao empregado deixar a 
residência, nesta ficando, no entanto, notícia do local onde possa ser encontrado e convocado 
para o serviço. Por aplicação analógica- art. 82 da CLT- os eletricitários fazem jus ao 
direito assegurado no§ 22 do art. 244 da CLT" (Ac. do TST, 1il T., no RR-2.123/81, rei. Min . 
Marco Aurélio de Mello, in "Repertório de Jurisprudência Trabalhista", de João de Lima 
Teixeira Filho, Rio de Janeiro, 1983, vol. li, págs. 960-961). "O regime de sobreaviso dos 
ferroviários pode ser aplicado, por analogia, a outras profissões" (Ac. do TST, Pleno, nos E
RR-4.170179, rei. Min. Orlando Teixeira da Costa, in "Repertório" cit., 1985, vol. UI, pág. 
969). No mesmo sentido, Ac. do TST, Pleno, nos E-RR-1.691178, rei. Min. Marcelo Pimentel, 
DJ de 18.8.80. 
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A mesma norma não se aplica porém ao sistema da chamada por 
~) BIP, desde que o trabalhador tenha liberdade de locomoção, podendo ir 

} para onde lhe aprouver. Não permanece, enquanto não atender ao chama-

\ 
)b L 1--do, à disposição do empregador.Cl8> Desde que o trabalhador atenda ao cha

r'- mado do empregador, ficará à sua disposição, fluindo, então, a jornada de 
trabalho a que está sujeito (art. 42 da CLT). Entendemos, porém, que o 
sobreaviso se configurará se, em virtude de ajuste com o empregador, obri
gar-se o empregado a permanecer em determinado local, a fim de atender 
rapidamente a eventual convocação para o trabalho. 

F - Horas "in itinere ". Dando amplíssima e criticável interpreta
ção ao art. 42 da CLT, que considera como de serviço o tempo que o em
pregado permanece à disposição do empregador, o Tribunal Superior do 
Trabalho adotou o Enunciado n. 90, do seguinte teor: 

"O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo emprega

dor, até o local do trabalho de difícil acesso ou não, servido por transporte regular pú

blico, e para o seu retorno, é computável na jornada de trabalho." 

E o§ 22 do art. 58 da CLT, introduzido pela Lei n. 10.243, de 19 de 
junho de 2001, dispôs: 

"O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retor

no, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo 

quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não, servido por transporte público, o 

empregador fornecer a condução", 

esclarecendo, no novo § 2º do art. 458, que não será considerado salário
utilidade: 

"111- transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em per
curso servido ou não por transporte público." 

O certo, a nosso ver, seria considerar o valor do transporte fornecido 
gratuitamente pelo empregador, em qualquer situação, como salário-utili
dade. Como tempo de serviço, componente da jornada de trabalho, deve-

(28) Horas extras. Uso do bip não caracteriza o sobreaviso (Orientação Jurisprudencial do TST
SDI-1 n. 49). "O fato de o empregado portar o aparelho bip durante a jornada laboral e fora dela não 
implica a caracterização do estado de sobreaviso ou de tempo à disposição do empregador. Não há como 
aplicar, analogicamente ao caso, o disposto no art. 244, § 211, da CLT, pois inexiste imposição quanto 
ao uso do referido aparelho e permanência do empregado em sua residência. Recurso de revista a que 
se dá provimento" (Ac. doTST, 51 T., noRR-143.507/94, rei. Min.Armandode Brito, DJ de 12.5.95. 
Idem, da 31 T., no RR-417.575/98, rei. Min. Thaumaturgo Cortizo, DJ de 29.10.98./dem, da 21 T., 
no RR-194.864/95, rei. Min. Valdir Righetto, DJ de 6.3.98). 
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ria ser conceituado apenas o correspondente ao deslocamento do empre
gado dentro da área relativa ao estabelecimento onde trabalha ou deste para 
outro do mesmo empregador.~ )0 ~ ~ 

A jurisprudência a respeito consolidada do TST ampliou demasiadamen
te a expressão "à disposição do empregador, aguardando ou executando or
dens", constante do art. 4º da CLT, que enunciou o conceito de tempo de servi
ço. Entretanto, como bem advertiu Eduardo Gabriel Saad, "no trajeto com
preendido entre o ponto de embarque no veículo e a portaria da empresa, não é 
crível que o empregador esteja transmitindo instruções ao empregado" P'h 3 

A propósito, firmou-se a jurisprudência no sentido de que, ante a fle
xibilização em matéria de salário e duração do trabalho prevista no art. 7º, 
VI e XIII, da Carta Magna, é legítima a cláusula de convenção ou acord 
coletivo que regulamenta as horas in itinere, limitando-as, inclusive. 1

> 3 
Na aplicação dessa súmula de jurisprudência têm surgido diversas 

questões, que acabaram gerando novos enunciados do mesmo Tribunal: 

N. 320- "O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância 
pelo transporte fornecido, para local de difícil acesso, ou não servido por transporte 
regular, não afasta o direito à percepção do pagamento das horas in itinere." (DJ de 
29.11.93) 

N. 324- "A mera insuficiência de transporte público não ensejao pagamento das 
horas in itinere." (DJ de 21.12.93) 

N. 325- "Havendo transporte público regular, em parte do trajeto percorrido em 
condução de empresa, as horas in itinere remuneradas se limitam ao trecho não alcança
do pelo transporte público." (DJ de 21.12.93) 

G- Horário de trabalho e intervalos compulsórios. A fixação dos 
momentos em que deve ter início e fim a jornada normal de trabalho e, se 
for o caso, do intervalo para descanso ou refeição, configura o horário de 
trabalho. 

O horário de trabalho pode ser diurno, noturno ou misto. Em virtu
de do que prescreve a CLT (art. 73, §§ 2º e 4º), considera-se diurno o 
horário que situa a jornada de trabalho dentro do período compreendido 
entre as 5 e as 22 horas do mesmo dia; entende-se como noturno o horário 

) "O período gasto no transporte gratuito do trabalhador em veículo do empregador deve ser 
assegurado como tempo de serviço, quando o deslocamento se dá dentro da propriedade ou 
desta para outra do mesmo empregador" (Ac. do TST, Pleno, no RO-DC-56/80, rei. Min. L. R. 
de Rezende Puech, DJ de 5.9.80. Idem, da 11 T., no RR-189 .263/95, rei. Indalécio Gomes 
Neto, DJ de 8.3.96). 
8tJ) Suplemento Trabalhista LTr n. 103/98, pág. 484. 
(~) Ac. do TST, 11 T., no RR-149.802/94, rei. Min. Lourenço Prado, DJ de 23.6.95. Idem, da 
21 T., no RR-208.147, rei. Min. Valdir Righetto, DJ de 13.3.98. Idem, da 31 T., no RR-260.265, 
rei. Min. José Zito Calazans, DJ de 9.10.98 . /dem, da 51 T., no RR-406.707, rei. Min. Arman
do de Brito, DJ de 15.5.98. 
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que fixa a jornada entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte; 
finalmente, tem-se como misto o horário que alcança, simultaneamente, pe
ríodos diurnos e noturnos. 

Além do intervalo obrigatório de onze horas consecutivas entre duas 
jornadas de trabalho (art. 66 da CLT), obriga a lei brasileira que, no curso 
de cada jornada de trabalho, seja observado o intervalo para repouso ou 
alimentação do trabalhador. Dispondo sobre o assunto, estatuiu o art. 71 
da Consolidação: 

"Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de seis horas, é obrigató
ria a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 
uma hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 
de duas horas." 

Quando a jornada de trabalho não exceder de seis horas, mas for supe
rior a quatro, o intervalo obrigatório será de quinze minutos(§ 1 ºdo art. 71). 
O tempo dos intervalos acima mencionados não é computável na duração da 
jornada do trabalho (2º do art. 71), o que não se verifica, por exceção, com o 
repouso de dez minutos que, em face do disposto no art. 72, deve correspon
der a cada período de noventa minutos de trabalho contínuo em serviços per
manentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo executados 
por processos mecânicos, operações em computadores e outros similares -
intervalo que a jurisprudência estendeu, acertadamente, aos digitadores. 
Também os intervalos concedidos pelo empregador, não previstos em lei, cons-
tituem tempo de serviço, devendo ser remunerados como serviço extraordiná- [>(_ 
rio se ampliarem a jornada normal (~ICladu n. 118 do TST). 

Justamente porque o legislador brasireiro a otou a regra segundo a qual 
os períodos de intervalo não devem ser computados na fluência da jornada de 
trabalho, procurou a Consolidação limitar não apenas o mínimo, mas, igual
mente, o máximo da duração dessas interrupções. Assim, quando a jornada 
situar-se entre quatro e seis horas, o intervalo será sempre de quinze minutos. 
Se o empregador fixar intervalo maior, terá de computar o tempo excedente 
como de serviço prestado, remunerável e integrante da jornada de trabalho. 
Por seu turno, quando o trabalho diário exceder de seis horas, o intervalo terá 
de ser, em princípio, estipulado com duração de uma a duas horas. Só poderá ser 
superior a duas horas se o permitir acordo escrito entre o empregador e os em
pregados, acordo coletivo celebrado entre a empresa e o sindicato dos seus 
empregados ou, ainda, convenção coletiva firmada entre os sindicatos repre
sentativos das correspondentes categorias; só poderá ser inferior a uma hora 
se o autorizar decisão do Ministro do Trabalho, depois de verificar, com a 

f3"2-) "Os digitadores, por aplicação analógica do art. 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhado
res nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm 
direito a intervalos de descanso de dez ( 10) minutos a cada noventa (90) de trabalho consecuti
vo" C nu i<}do n. 346 do TST). 

()·J • •1. 
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anuência obrigatória da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, 
"que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à 
organização dos refeitórios", e, ainda assim, "quando os respectivos empre
gados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementa
res" (§ 3º do art. 71). Mas não poderá ser inferior ao mínimo legal, nem 
menos por convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

Se o empregador determinar a prestação de serviços no período desti
nado aos precitados intervalos, o empregado, salvo em caso de força maior, 
poderá recusar-se a fazê-lo. Se, no entanto, o fizer e ainda trabalhar durante 
os dois turnos da jornada normal, o empregador terá de pagar-lhe o servi
ço do intervalo com o salário acrescido de 50%, pelo menos, sujeitando
se, outrossim, à multa prevista para a violação da respectiva normal legal. 

Nesse sentido a Lei n. 8.923, de 1994, tornou explícita a obrigação 
patronal, ao acrescentar um novo parágrafo ao art. 71 da CLT: 

"§ 42 Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não 
for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspon
dente com um acréscimo de no mínimo cinqüenta por cento sobre o valor da remunera
ção da hora normal de trabalho." 

Essa lei, como assinalamos na edição anterior, determinou a inefi
cácia jurídica do enunciado na Súmula n. 88, que foi cancelada pela Reso
lução n. 42, de 1995, do TST. 

3 
~) 

A Lei n. 5.889, de 8.6.73, que estatuiu normas reguladoras do traba
lho rural e revogou o Estatuto do Trabalhador Rural, nada disse sobre a 
duração diária de trabalho; mas estabeleceu algumas regras alusivas aos 
intervalos entre as jornadas e nas jornadas de trabalho. Assim é que repe
tiu a disposição da CLT segundo a qual "entre duas jornadas de trabalho 
haverá um período mínimo de onze horas consecutivas para descanso" 
(art. 5º, infine) e prescreveu que: 

a) "em qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis horas será obrigató
ria a concessão de um intervalo para repouso e alimentação, observados os usos e costu
mes da região, não se computando este intervalo na duração do trabalho"( art. 52) ; 

b) "nos serviços caracteristicamente intermitentes, não serão computados, como 
de efetivo exercício, os intervalos entre uma e outra parte da execução da tarefa diária, 
desde que tal hipótese seja expressamente ressalvada na Carteira de Trabalho e Previ
dência Social." (art. 62) 

H - Turnos ininterruptos de revezamento. O art. 7º da Constituição 
brasileira inclui entre os direitos do trabalhador: 

"XIV- jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva." 
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Como se infere, essa norma não menciona empreendimento empre
sarial de caráter contínuo, mas "trabalho realizado em turnos ininterrup
tos de revezamento", isto é, turnos formados por turmas de empregados 
previamente escalados. Essas turmas se revezam para propiciar a ativida
de contínua da empresa; e, se as jornadas de trabalho correspondentes a 
cada turno não forem interrompidas para descanso e alimentação dos em
pregados que as compõem, configurar-se-ão os "turnos ininterruptos de 
revezamento". Como bem asseverou Octavio Bueno Magano, "quando a 
Constituição alude a trabalho realizado em turnos, quer dizer grupo de 
trabalhadores que se sucedem na utilização do mesmo equipamento. Quan ... 
do menciona revezamento, significa trabalhadores escalados para perío
dos diferentes de trabalho, ora diurno, ora noturno, ora misto. E quando 
se refere à ininterruptividade, tem em vista o trabalho executado sem in-

i tervalo para repouso e alimentação".~ Entretanto, como veremos adian- .:3 G 
te, a jurisprudência firmou-se noutro sentido. 

Sendo a atividade empresarial contínua, haverá trabalho noturno e 
aos domingos. Das respectivas regras legais trataremos depois; mas cumpre 
registrar, desde logo, que só as empresas autorizadas, no todo ou em parte, 
em caráter permanente ou transitório, a empreender atividade contínua é 
que poderão operar em domingo. Nesse caso, o descanso semanal, sempre 
obrigatório, terá de recair em domingo, pelo menos a cada sete semanas, 

'f salvo no comércio varejista, cujo interregno é de quatm semanas.""' l' ~ 
Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, quer se trate de horári

os fixos ou variáveis, a CLT impõe a organização de escala de revezamento 
mensal e constante de quadro sujeito à fiscalização (parágrafo único do art. 
67). Essa disposição, inaplicável aos elencos teatrais e congêneres, objetiva 
assegurar a todos os empregados, ainda que periodicamente, o descanso em 
domingo. Mas essa escala concerne a revezamento de folga semanal e não a 
turnos que se sucedem no curso da atividade empresarial contínua, sendo, por 
isso, obrigatória mesmo quando se tratar de turnos fixos de trabalho. 

A Consolidação em nenhum passo determina ou faculta que os turnos de 
revezamento sejam trabalhados de forma ininterrupta. Foi a Lei n. 5.811, 
de 1972, que instituiu um regime especial para permitir a prestação inin
terrupta de serviços em turnos de revezamento nas atividades de explora
ção, perfuração, produção e refinação de petróleo, na industrialização do 
xisto, na indústria petroquímica e no transporte de petróleo e seus deriva
dos por meio de dutos. Essa lei possibilitou a jornada ininterrupta de oito 
horas em turnos de revezamento, que poderia alcançar doze horas ininter-

-;~ 
~)Suplemento Trabalhista LTr n. 131, pág. 645 . 

3lt9'4) Art. 67 da CLT, art. 12 da Lei n. 605/49 e Portaria do Ministro do Trabalho n. 417/66, 
alterada pela de n. 509/67 . Quanto ao comércio varejista, art. 62 da Lei n. 10.101, de 
19.12.2000. 
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ruptas, em se tratando de exploração, perfuração e produção de petróleo 
no mar e em áreas terrestres distantes ou de difícil acesso, assim como na 
transferência do petróleo no mar. Em tais casos cabia à empresa fornecer 
alimentação gratuita ao empregado, no posto de serviço. 

Além de ter aberto exceção ao sistema geral, a Lei n. 5.811 influen
ciou impropriamente algumas empresas por ela não alcançadas, as quais 
passaram a utilizar-se da jornada ininterrupta de oito horas nos turnos de 
revezamento. Esse fato foi denunciado por parlamentares nos debates so
bre o atual inciso XIV do art. 72 da Constituição. E os debates que prece
deram a votação do dispositivo na Comissão de Sistematização e no Ple
nário da Assembléia comprovam que sua redação expressa exatamente o 
que pretenderam os seus defensores, inclusive o relator do projeto, e aque
les que desistiram dos destaques requeridos para as emendas que apresen
taram: proibir as jornadas de trabalho sem intervalo, que se estavam gene
ralizando, nos turnos de revezamento superiores a seis horas.~ ~~ 

A imediata e plena vigência do questionado inciso XIV determinou, 
a nosso ver, por incompatibilidade, a revogação das disposições da aludi
da Lei n. 5.811 sobre o tema. É que esse diploma legal de 1972 teve por 
finalidade exclusiva possibilitar a adoção de turnos ininterruptos de oito 
ou doze horas, em escalas de revezamento, nas atividades que relacionou. 
As prestações por ele instituídas em favor dos empregados correspondiam 
a compensações pela penosidade do trabalho sem intervalo em jornadas 
superiores às recomendadas e generalizadas; foram vinculadas e condici
onadas à prestação de serviços, sem interrupção, em longas jornadas de 
trabalho. Ora, foi precisamente esse regime de jornadas ininterruptas em 
turnos de revezamento que a Assembléia Nacional Constituinte quis ex
tinguir, ressalvada a hipótese de ser estipulado em negociação coletiva, 
com a presumida tutela dos interesses dos trabalhadores pelos respectivos 
sindicatos. É evidente que as convenções ou os acordos coletivos para tal 
fim celebrados poderão repetir, reduzir ou ampliar as prestações estatuídas 
na Lei n. 5.811; mas, já aí, a fonte do direito dos empregados será o ins
trumento normativo resultante da negociação coletiva e não a referida lei. 
Esta, a nosso ver, foi revogada pela nova Carta Magna. 

Referindo-se o preceito constitucional a turnos de revezamento, do 
qual resultam horários periodicamente variáveis, é evidente que não cogi
ta de turnos de horário fixo. Nas duas modalidades é imprescindível que 
os empregados usufruam do intervalo intrajornada e, pelo menos a cada 
sete semanas, o descanso semanal coincida com domingo; em ambas o 
trabalho só poderá ser ininterrupto se a jornada normal não exceder seis 

~)O Suplemento C, do "Diário da Assembléia Nacional Constituinte" de 27 .1.88, reproduz 
esses debates, dos quais participaram os Constituintes Israel Pinheiro, Bernardo Cabral, Luís 
Roberto Ponte, Domingos Leonelli, Virgidásio de Senna e Mário Lima . 
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horas. Contudo, se há controvérsia doutrinária a propósito da jornada 
intervalada de mais de seis horas nos turnos de revezamento com horários 
que se alternam, essa divergência não atinge os turnos de horário fixo, 
com o rodízio de empregados restrito à escala de folga semanal.<~ 

Depois de algumas decisões divergentes a respeito da conceituação 
dos turnos ininterruptos de revezamento, consolidou-se a jurisprudência 
no sentido de que sua caracterização decorre da sucessiva variação de ho
rários, que afeta o relógio biológico do trabalhador. Daí a afirmação do 
TST: 

"A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada 
turno , ou o intervalo para repouso semanal , não descaracteriza o turno de 
revezamento com jornada de 6 horas previsto no art. 72 , inciso XIV, da Constitui
ção." (Enunciado n. 360) 

E essa orientação que se pacificou no TST, vem sendo confirmada 
pela Suprema Corte.~ YO ~ 

Contudo, a convenção ou o acordo coletivo poderão estabelecer os 
turnos ininterruptos de revezamento com jornadas superiores a seis horas, 
porquanto a Constituição autorizou essa flexibilização sob tutela sindical.~ "'i 

Poderá o empregador substituir o regime de revezamento de turnos 
pelo sistema de turnos fixos? 

Afigura-se-nos que sim, porque a alteração do horário de trabalho se 
situa no jus variandi atribuído ao poder de comando da empresa, e a fixa-

~ O Deputado Konder Reis, relator-adjunto da Constituinte, afirmou em plenário que a 
norma não se aplicaria aos turnos fixos (cf. "Diário da Assembléia Nacional Constituinte", de 
11.8.88, pág. 12505). No mesmo sentido Amauri Mascaro Nascimento ("Direito do Trabalho 
na Constituição de 1988", São Paulo, 1989, pág. 175), Celso Ribeiro Bastos ("Comentários à 
Constituição do Brasil", São Paulo, 1989, vol. li, pág. 453) e Júlio Cesar do Prado Leite 
("Comentários à Constituição Federal" , Rio, 1989, pág. 207). 
~) "O fato de o empregador cumprir as normas da CLT sobre intervalo para descanso e 
refeição não afasta a incidência da garantia constitucional insculpida no inc. XVI do art. 72 

da CF/88: 'jornada de 6 horas de trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva'. O direito à jornada reduzida decorre de o prestador dos serviços 
ficar submetido ao revezamento e, portanto, ao trabalho em períodos diversos, respeitada a 
alternância semanal" (Ac. do STF no AgRg-RE-208 .965 , rei. Min. Marco Aurélio de Mello, 
DJ de 14.8.98). 

\....{ \ "Havendo regime de compensação horária, a negociação coletiva que estabelece a jornada 
de trabalho de oito horas deve ter sua eficácia reconhecida, não só pela autorização do art. 70, 
XIV, da CF/88, mas também pela legitimidade do sindicato, reconhecida no art. 80, III, da CF/ 
88, para defender direitos e interesses dos seus representados" (Ac. do TST no RR-261.217, 
rei. Min. Thaumaturgo Cortizo, DJ de 19.6.98) . 
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ção dos turnos de trabalho é, sem dúvida, favorável aos empregados, já 
que a variação constante de horário é prejudicial ao relógio biológico do 
ser humano.<~ ')_. (j 

I - Fixação e alteração da jornada normal de trabalho; redução 
temporária. Em face do estatuído nos arts. 59 e 444 da Consolidação, os 
contratos sujeitos ao regime geral de duração do trabalho poderão estabe-
lecer uma jornada de trabalho inferior a oito horas; e, neste caso, ter-se-á 

3 como jornada normal a que resultar do ajuste realizado~Todavia, se fixa-
rem as partes duração normal superior à prefixada pela disposição impe-
rativa aplicável, nula será a correspondente cláusula (art. 9º da CLT), preva
lecendo, portanto, o limite consignado na lei, na convenção coletiva ou na 
decisão normativa (art. 444 da CLT). 

A fixação da jornada normal de trabalho deve ser expressamente 
pactuada ao ensejo da celebração do contrato de trabalho e devidamente 
anotada na Carteira de Trabalho do empregado e no Livro de Registro da 
empresa. Entretanto, o contrato pode ser verbal ou resultar de acordo táci
to (art. 442 da CLT). Assim, na falta de condição explicitamente pactua
da, cumpre ser investigada, inicialmente, a existência de conc!ição implí
cita. E, na aferição da cláusula tácita sobre a duração normal do trabalho, 
deve-se ter em vista, sobretudo, a praxe adotada pela empresa. Se uma 
empresa que adota para os seus empregados a jornada de sete horas con
trata um novo operário sem incluir no ajuste qualquer cláusula referente 
ao assunto, presume-se que o contrato de trabalho desse novo empregado 
contém a implícita condição de que sua jornada normal é igualmente de 
sete horas. Este é, sem dúvida, o princípio que a CLT consagrou, e, na 
verdade, nesse sentido tem-se orientado a jurisprudência. 

Destarte, se o empregador, ao contratar um trabalhador, deseja que 
sua jornada normal de trabalho seja inferior à adotada, como regra, para 
os demais empregados, terá de estipular tal condição expressamente no 
respectivo contrato de emprego. Inexistindo acordo expresso ou tácito so
bre a fixação da jornada de trabalho ou falta de prova de sua existência 
implícita, presumir-se-á que as partes aceitaram, nos seus limites impera-

\.\1 ~ "1. Alteração do regime de trabalho do empregado de turno ininterrupto de reveza
mento para trabalho em horário fixo é, de regra, mais benéfica ao empregado, não se incluin
do, portanto, na vedação do artigo quatrocentos e sessenta e oito consolidado, visto que o 
legislador constitucional, ao determinar o cumprimento de jornada reduzida de trabalho de 
seis horas para os empregados que trabalhem em regime de rodízio, visou a desestimular a 
adoção desse sistema pelas empresas, por se mostrar biologicamente prejudicial aos empre
gados , para eles advindo conseqüências danosas da mudança contínua de turnos. 2. Embar
gos providos"(Ac. do TST, SDI, no E-RR-137.369/94, rei. Min . Francisco Fausto, DJ de 
20.6.97). 
~ V. o que escrevemos nos itens De E desta Seção, sobre o "banco de horas" e o trabalho a 

tempo parcial. 
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tivos, as normas jurídicas atinentes à hipótese. De qualquer forma, po
rém, não é admissível a jornada aleatória, dependente, por exemplo, da 
matéria-prima obtida pela empresa. 

A jornada normal do trabalho, uma vez estipulada, expressa ou taci
tamente, obriga o empregador e o empregado durante o curso do contrato, 
não podendo o primeiro deixar de pagar ao segundo o salário a ela corres
pondente, ainda que não exija a prestação de serviços durante todo o tempo. 
Por seu turno, o empregado ficará obrigado a prestar serviços ou, para tal 
fim, permanecer à disposição do empregador, durante o tempo previsto 
para a sua jornada de trabalho. f. 

Durante a vigência do contrato de trabalho, poderá ser alterada a 
jornada ou duração normal do trabalho? Em face do que dispõe o art. 468 
da Consolidação, já tantas vezes analisado neste livro, é óbvio que essa 
alteração não terá validade quando oriunda da vontade de uma das partes. 
Mas, ainda que por mútuo consentimento dos contratantes, somente será 
lícita se não infringir disposição imperativa aplicável e dela não resultar, 
direta ou indiretamente, prejuízo para o empregado. 

Merece especial cuidado, no entanto, a análise dos prejuízos que, direta 
ou indiretamente, podem decorrer da alteração bilateral da duração normal 
do trabalho. É que a expressão "prejuízos", como bem ressaltou Nélio Reis, 
não tem um sentido exclusivamente econômico: "A apuração do acordo do 
qual resulte, para o empregado, qualquer prejuízo não pode obedecer nem a 
um sistema objetivo, nem a outro apenas subjetivo. Um e outro nos levariam 
a soluções radicais pouco aconselháveis. Só um sistema misto atende à na
tureza especial do assunto, orientado no duplo sentido de apurar: a) a inten- ("' 
ção real das partes; b) os resultados conseqüentes".<-4# Assim, nada obsta 4 ~ 
que o empregado concorde em reduzir sua jornada normal de trabalho e, 
paralelamente, o respectivo salário, se essa alteração contratual vai ensejar-
lhe a possibilidade de atingir um fim desejado, que lhe é benéfico, como, 
por exemplo, o seu ingresso numa escola, a sua admissão num jornal etc. 
Neste último caso não há, sob o prisma jurídico, redução salarial, porque a 
remuneração mantém a mesma proporção anterior em relação ao tempo que 
o empregado passou a ficar à disposição do empregador. 

Com a finalidade de preservar a empresa afetada na sua saúde econômi
ca, a legislação anterior à Constituição de 1988 previu duas hipóteses capazes 
de justificar, a título excepcional, a redução do salário dos empregados: 

a) nos casos de força maior ou prejuízos suscetíveis de afetar 
substancialmente a situação econômica da empresa, a redução dos 
salários de todos os empregados, na mesma proporção não pode ser 
superior a 25%, respeitado o salário mínimo (art. 503 da CLT); 

'\( ~)"Alteração do Contrato de Trabalho", 1948, págs . 222-223. 



f 

DURAÇÃO DO TRABALHO 827 

b) em situações excepcionais, recomendadas pela conjuntura 
econômica, mediante acordo entre a empresa e a associação sindical 
representativa dos seus empregados ou, malogrado o acordo, por de
cisão da Justiça do Trabalho, redução da jornada ou dos dias de tra
balho na semana, de forma a que a diminuição dos ganhos não exce
da a 25%, aplicando-se a mesma redução aos proventos e gratifica
ções dos diretores e gerentes e respeitado o salário mínimo (Lei n. 4.923/ 
65). Nesta hipótese não se faz mister a comprovação do prejuízo, 
mas a iminência dele. O objetivo dessa lei é de prevenir a ruína da 
empresa e, como corolário, assegurar a sobrevivência do empreendi
mento econômico e dos respectivos empregos.~ 

Pondere-se, nesta oportunidade, que o art. 7º da Carta Magna con
sagrou, explicitamente, o princípio da 

"irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo." 
(inc. VI) 

No caso da Lei n. 4.923, de 1965, afigura-se-nos que não se trata de 
redução salarial, visto que a remuneração decresce na mesma proporção 
da redução da jornada ou dos dias de trabalho. E, se decorrer de conven
ção ou acordo coletivo, sua juridicidade não poderá ser contestada mesmo 
pelos que entendam tratar-se de redução salarial, porquanto a flexibiliza
ção sob tutela sindical foi admitida nessa hipótese. 

O art. 503 da CLT, entretanto, foi revogado pela nova Constitui
ção,_, porque prevê a redução salarial por ato unilateral do empregador, ~ 
enquanto o art. 7º, VI, da Lei Maior só a possibilita por meio de um dos 

\o Prescreve o art. 211 dessa lei: "A empresa que, em face da conjuntura econômica devida-
mente comprovada, se encontrar em condições que recomendem, transitoriamente, a redução 
da jornada normal ou do número de dias do trabalho, poderá fazê-lo, mediante prévio acordo 
com a entidade sindical representativa dos seus empregados, homologado pela Delegacia Regi
onal do Trabalho, por prazo certo, não excedente de 3 (três) meses, prorrogável, nas mesmas 
condições, se ainda indispensável, sempre de modo que a redução do salário mensal resultante 
não seja superior a 25% (vinte e cinco por cento) do salário contratual , respeitado o salário 
mínimo regional, e reduzidas proporcionalmente a remuneração e as gratificações de gerentes e 
diretores". 

"Se não houver acordo, poderá a empresa submeter o caso à Justiça do Trabalho ou, em sua 
falta, ao Juiz de Direito com jurisdição na localidade"(§ 211 do art. 211). 

"Durante o prazo do acordo ou da sentença, a respectiva empresa não poderá trabalhar em 
regime de horas extraordinárias, ressalvadas, estritamente, as hipóteses previstas no art. 61 e seus 
§§ 111 e 211 da CLT" (art. 411 da Lei n. 4.923); e, "até seis meses depois da cessação da jornada 
reduzida, não poderá admitir novos empregados, salvo para cargos de natureza técnica, antes 
de readmitir os que, porventura, tiverem sido dispensados pelos motivos que hajam justificado 
a redução ou comprovar que os mesmos não atenderam ao chamado, no prazo de oito dias, 
contados da notificação pessoal ou, se desconhecida sua localização, da notificação feita à en
tidade sindical" (art. 3 11) . 

~)No mesmo sentido é o pronunciamento de Amauri Mascaro Nascimento, ob. cit., pág. 126. 
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instrumentos da negociação coletiva. Mas nada impedirá que, nos casos 
de prejuízos resultantes de força maior, sejam observados os procedimen
tos estabelecidos na Lei n. 4.923 citada e adotada a solução nela preconi
zada. Por outro lado, a flexibilização sob tutela sindical, prevista na Lei 
Maior, permite a negociação entre a empresa e o sindicato representativo 
dos seus empregados para a redução dos salários - faculdade que somen
te há de ser exercida em situações excepcionais, devendo a convenção ou 
o acordo coletivo indicar as condições em que vigorará. 

O direito comparado revela que a implementação de novos inventos 
ou métodos de trabalho (automação e robotização) tem propiciado, sobre
tudo na Europa Ocidental, a flexibilização de condições de trabalho, sempre 
com a participação das organizações sindicais de trabalhadores, inclusive 
na readaptação profissional com mudança de funções e decréscimo sala
rial. O alvo tem sido a preservação dos empregos no nível possibilitado 
pela moderna tecnologia. 

J- Fixação, controle e alteração do horário de trabalho. Na esti
pulação do horário de trabalho, isto é, dos momentos em que devem ter 
início e fim a jornada normal e seu intervalo, é maior o arbítrio da empre
sa. Em princípio, ao empregador cabe essa fixação; há, porém, restrições 
legais e contratuais a que ela deve subordinar-se. 

Dentre as restrições de ordem legal, cumpre ressaltar as que se refe
rem ao trabalho da mulher e do menor, contidas na Consolidação das Leis 
do Trabalho, e as que concernem ao horário de funcionamento dos estabe
lecimentos comerciais e bancários. 

Outrossim, em face do que dispõe o art. 66 da Consolidação, terá de 
mediar, entre duas jornadas de trabalho, um período mínimo de 11 horas 
consecutivas para descanso do empregado. 

A proibição, em inúmeros municípios, do funcionamento de estabe
lecimentos comerciais no sábado, após as doze horas, ou na segunda-fei
ra, antes das doze, impede que os empregadores mencionados nas respec
tivas leis fixem, nos referidos dias, horário de trabalho que incida no pe
ríodo em que o seu funcionamento é proibido. Indiretamente, portanto, as 
leis municipais reduziram uma das jornadas de trabalho da semana e a 
própria duração semanal do trabalho, pois não é lícito ao comerciante, 
salvo na hipótese de acordo com o empregado, compensar as horas da 
jornada reduzida pelos demais dias da semana. Ademais, em diversos 
municípios vigoram, igualmente, disposições sobre a hora de abertura e 
fechamento dos estabelecimentos comerciais nos demais dias da semana, 
motivo por que, ainda nessa hipótese, a vontade do empregador terá de 
ficar condicionada aos limites estatuídos em tais dispositivos. 

ct "Les Partinaires Sociaux face au Changement Technologique", OIT, 1986, págs. 9 a 14. 
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Ainda pelo princípio de obediência às normas jurídicas de maior hierar
quia, terá o empregador de respeitar as disposições que, sobre horário de traba
lho, se contiverem nos acordos coletivos e convenções que lhes forem aplicá
veis e nas sentenças normativas a respeito proferidas pela Justiça do Trabalho. 

Por força do que reza o art. 74 da CLT, o horário de trabalho dos 
empregados deverá constar de um quadro, cujo modelo é aprovado pelo 
Ministério do Trabalho, bem como do registro de empregados, com indi
cação dos acordos escritos ou convenções coletivas porventura celebrados. 
Se o serviço for executado fora do estabelecimento, o horário de trabalho, 
em vez de ser mencionado no referido quadro, constará da ficha ou papeleta 
que deverá ser entregue ao respectivo empregado. Mas, por força do que 
dispõe o art. 11 da Lei n. 9.841, de 5.10.99, à microempresa e à de peque
no porte não se aplica o preceituado no aludido art. 74 da CLT. 

O registro da permanência dos empregados em livro de ponto, fi
chas ou sistemas eletrônicos tem por finalidade, no interesse dos contra
tantes, a comprovação do tempo que aqueles ficaram à disposição do em
pregador: início e fim da jornada e do correspondente intervalo. Aliás, 
nos estabelecimentos com mais de dez empregados é obrigatória a adoção 
de controle da observância do horário de trabalho, seja através desses li
vros, de registros mecânicos ou eletrônicos (§ 2º do art. 74 da CLT). Se o 
empregador não mantiver tais livros ou registros, estará infringindo nor
ma legal de ordem pública, que o sujeitará a penalidade de natureza admi
nistrativa, aplicável pelo Ministério do Trabalho. E estará, igualmente, 
dificultando a prova, pelos empregados, de eventuais prestações de traba
lho extraordinário. A obrigatoriedade da instituição de mecanismos de 
controle do horário de trabalho visa, portanto, a proteger o empregado.<~ 

~ "A exigência de anotação do horário de trabalho está contida em preceito de ordem pública 
-art. 74 da CLT. Em deixando o empregador de observar a norma legal, impossibilita ao 
empregado a prova do serviço complementar, mostrando-se consentânea com o ordenamento 
jurídico a inversão do onus probandi" (Ac. do TST, 111 T., no RR-181182, rei. Min. Marco 
Aurélio de Mello , in "Repertório de Jurisprudência Trabalhista", de Lima Teixeira Filho , Rio, 
1985, v oi. III, pág. 617). "O empregador que conta com mais de dez empregados, está obrigado 
a manter o correto registro de horário, por força do§ 211 do art. 74 da CLT, cabendo-lhe apre
sentar tais comprovantes em juízo, como prova da jornada de trabalho, independentemente de 
intimação judicial. A ausência de tais documentos implica no reconhecimento do horário dedu
zido na inicial" (Ac. do TRT da 101 R., 211 T., n. 713/91 , rei. Juiz José Luciano Pereira, DJ de 
2.5.91) . 

"Reimplantação do livro-ponto. Além de ser medida de caráter geral e necessária a todos 
os empregados, com a finalidade de evitar abusos que estavam sendo cometidos ... inexiste 
alteração contratual, já que medida de ordem administrativa, sem qualquer prejuízo moral" 
(Ac. do TST, 311 T., no RR-5 .210/81, rei. Min. Expedito Amorin, in "Repertório" e vol. cits. , 
pág. 617). 

"O registro da jornada de trabalho em cartões de ponto deve ter a efetiva participação do 
empregado, como forma de se evitar a ocorrência de fraudes" (Ac. do TST, 411 T. , no RR-138.110/ 
94, rei. Min. Galba Veloso, DJ de 26.5.95) . 

4 
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Daí o Enunciado n. 338 do TST, no sentido de que "a omissão injustifica
da por parte da empresa de cumprir determinação judicial de apresenta
ção dos registros de horário (CLT, art. 74, § 2º) importa em presunção de 
veracidade da jornada de trabalho alegada na inicial, a qual pode ser elidida 
por prova em contrário". Por tudo isso, entendemos que a ausência de 
registros ou livro de ponto não impedirá o empregador de vir a adotá-los 
em relação aos empregados submetidos a horário de trabalho, sem que se 
configure alteração ilícita dos contratos. Aliás, a jurisprudência é iterativa 
no sentido de que a falta desses registros gera presunção ficta quanto à 
veracidade da jornada ou horário alegado pelo empregado: O 

Esclareça-se que o Ministro do Trabalho, visando à simplificação e 
à adequação do sistema de controle da jornada de trabalho, expediu a Por
taria n. 1.120, de 9.11.95, dispondo: 

"Art. 12 Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos de controle 
da jornada de trabalho, desde que autorizados por convenção ou acordo coletivo de 
trabalho . 

§ 12 O uso da faculdade prevista neste artigo implica a presunção de cumprimen
to integral pelo empregado da jornada de trabalho, contratual ou convencionada, vigen
te no estabelecimento. 

§ 22 O empregado será comunicado, antes de efetuado o pagamento da remu
neração referente ao período em que está sendo aferida a freqüência, de qualquer ocor
rência que ocasione alteração de sua remuneração, em virtude da adoção de sistema 
alternativo." 

As microempresas e as de pequeno porte estão isentas das obrigações atinentes 
ao art. 74 da CLT (art. 11 da Lei n. 9.841, de 5.10.99) 

Em face do que dispõe o novo art. 58 da CLT (Lei n. 10.243 , de 
19.6.01), não constitui prorrogação da jornada normal o excesso de cinco 
minutos para o registro do ponto, até o limite de dez minutos diários (§ 1 º). 

Cabe ponderar, a propósito, que em nosso país - pelo menos até a data 
em que atualizamos esta 22ª edição - a autonomia privada coletiva ainda 
não pode derrogar a lei. Os arts. 9º e 444 da CLT ainda estão vigendo. Enten
demos, por isso, que os sistemas de controle do horário do trabalho podem ser 
simplificados pelos instrumentos da negociação coletiva, desde que não afron
tem disposições de ordem pública da legislação. 

Segundo Nélio Reis, a vontade do empregador é, quanto à alteração 
do horário, "toda soberana": "Afastada a transposição do trabalho diurno 
para noturno, num ou noutro pode o empregador escolher e variar livre
mente na fixação de qual o horário que atende aos interesses superiores da 

S{) ~)"A omissão injustificada por parte da empresa de cumprir determinação judicial de apre
sentação dos registros de horário (CLT, art. 74, § 22 ) importa em presunção de veracidade da 
jornada de trabalho alegada na inicial, a qual pode ser elidida por prova em contrário (Enuncia
do n. 338 do TST)" (Ac. do TST, 11 T., no RR-113 .901/94, rei. Min. Lourenço Prado, DJ de 
2.6.95) . 
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produção. Essa faculdade é uma conseqüência do poder diretivo atribuído à 
empresa em face do próprio interesse da produção. Somente a lei, ou a con
venção coletiva com força de lei, podem impor limites a este exercício". 
Afigura-se-nos, porém, que a vontade do empregador não é, neste assunto, tão 
soberana, nem que as restrições a que tem de subordinar-se digam respeito 
somente à transposição do horário diurno para noturno e vice-versa. Para nós, 
a empresa tem o direito de alterar, por ato unilateral, o horário de trabalho 
no curso da relação de emprego (jus variandi) desde que: 

a) não infrinja disposição de lei, de convenção ou acordo cole
tivo ou de sentença normativa; 

b) não conste do contrato de trabalho estipulação consensual 
sobre sua fixação; 

c) não haja transposição de horário diurno para misto ou notur
no, deste para diurno ou misto, ou, ainda, deste para diurno ou noturno; 

d) não objetive, maliciosamente, impedir a execução do contra
to de trabalho. 

Nas hipóteses das alíneas b e c, todavia, a alteração do horário poderá 
resultar de acordo bilateral entre o empregador e o empregado, se desse 
novo ajuste não advierem, direta ou indiretamente, prejuízos para o traba
lhador. Em caso contrário, nula será a alteração (art. 468 da Consolidação). 

Reconhecemos e justificamos que a empresa, como empreendedora 
de uma atividade econômica, deve ser prestigiada no uso do poder de co
mando; mas cumpre-lhe respeitar as normas jurídicas pertinentes, os limi
tes contratuais oriundos do encontro de vontade das partes na formação 
da relação do emprego e os fins objetivados pelo Direito do Trabalho na 
tutela do trabalhador. 

Essa questão foi, aliás, largamente debatida no Congresso Jurídico 
Nacional, realizado no Rio de Janeiro, em 1943, ao ser discutida a brilhante 
tese do saudoso jurista bandeirante Vasco de Andrade, atinente aos "Atos 
unilaterais do contrato de trabalho", da qual tivemos a honra de ser o 
relator. E ao divergirmos parcialmente do ilustre proponente, em parecer que 
foi aprovado pelo mencionado conclave, tivemos o ensejo de acentuar, 
que, não obstante aceitássemos a tese de que os atos unilaterais do contra
to de trabalho, praticados pelo empregador através de seu poder diretivo, 
tinham como fundamento o próprio consenso manifestado na celebração 
do contrato - momento em que o empregado aceita implicitamente o 
poder da empresa dirigir e disciplinar a prestação dos serviços -, certo é 

~ Ob. cit. , pág. 87. 

SI 
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que tais atos não poderiam importar em alteração de cláusulas contratuais que 
foram igualmente ajustadas explícita ou implicitamente, na formação da 

.J__ relação de emprego. ('4i8; 

A nosso ver, o horário de trabalho diz respeito diretamente aos interes
ses do trabalhador e constitui, inquestionavelmente, matéria de ordem jurídi
co-administrativa. Daí por que afirmamos acima que o empregador não pode
rá alterá-lo por ato unilateral - ainda que não viole disposição legal, de 
convenção coletiva ou de sentença coletiva- se do contrato de trabalho constar 
estipulação consensual sobre sua fixação ou se, com tal alteração, objetivar 
impedir, maliciosamente, a execução do contrato. Embora, no concernente a 
essa tese, seja divergente a jurisprudência, uniformes são, no entanto, os pro
nunciamentos da Justiça do Trabalho relativamente à ilicitude da alteração 
unilateral, quando impõe ao empregado, que tem um horário diurno, misto 
ou noturno, a obrigação de trabalhar em horário diverso. 

3 -TRABALHO EXTRAORDINÁRIO 

A- Conceito; formas de prorrogação da jornada normal. Haverá 
trabalho extraordinário toda vez que o empregado prestar serviços ou per
manecer à disposição da empresa após esgotar-se a jornada normal de 
trabalho, seja em virtude de acordo escrito ou de instrumento da negocia
ção coletiva, seja nos casos previstos em lei, por determinações do empre
gador, ressalvada a hipótese de compensação de jornadas, que examina
mos na Seção 2, item D, deste Capítulo. Mas o período de até cinco minu
tos que antecede ou sucede a jornada de trabalho não são considerados 
como trabalho extra. Outrossim, para que o trabalho, após a jornada 
normal, se configure como extraordinário, não obsta que a duração da 
referida jornada haja sido estipulada pelos contratantes em período infe
rior ao previsto, como limite máximo, pela norma imperativa que lhes for 
aplicável. Se o contrato de trabalho estabelecer a jornada normal de sete 
horas para o empregado sujeito ao regime geral de duração do trabalho, 
extraordinário será o serviço prestado depois de esgotada a sétima hora. 
Mas o tempo gasto pelo empregado para marcar o ponto controlador do 
horário de trabalho, desde que não exceda a cinco minutos,~ ou o utiliza
do para vestir o uniforme, (..~tio não constitui trabalho extraordinário. 

Algumas legislações - escreve o emérito Krotoschin - "admitem a 
prorrogação da jornada máxima legal mediante acordo das partes. Porém, em 

r ).. ~Diário das Sessões do Congresso Jurídico Nacional de 4.9.43. 
~ Ac. do TST, 111 T., n. 4.905/97, rel. Min. João Oreste Dalazen, DJ de 8.8.97./dem, da 311 

T., no RR-203 .994, rel. Min. Manoel Mendes de Freitas, DJ de 6.3.98. 
~) Ac. do TST, 311 T., no RR-173.837/95, rel. Min. J. L. Vasconcellos; DJ de 9.8.96./dem, da 

t:) 211 T., no RR-251.112/96, rel. Min. José Luciano Pereira, DJ de 8.5.98. 
<) í) (~) Ac. do TST, 511 T., no RR-145.434/94, rel. Min. Nestor Hein, DJ de 30.6.95. 
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geral, só se atribui a faculdade de derrogar o princípio da jornada máxima às 
partes de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva de trabalho, e não 
às partes de um contrato individual do trabalho. Às vezes, a prorrogação 
da jornada máxima legal provém de uma disposição ou autorização especial da 
autoridade competente. Por último, o empregador tem o direito unilateral c;-'Jr' 
de prorrogar a jornada máxima em determinados casos previstos em lei"~ 
Dispondo sobre o assunto, estatui a Convenção n. 1, aprovada pela Conferên-
cia Internacional do Trabalho, em 1919, que as legislações poderiam facultar 
derrogações temporárias dos limites imperativos atinentes à duração do traba-
lho, a fim de permitir às empresas fazer frente a excessos de trabalhos extraor
dinários, devendo, porém, as horas suplementares ser remuneradas com um 
adicional de 25% sobre o salário normal (art. 6º). A Constituição de 1988 
fixou o adicional em, pelo menos, 50% do salário-hora normal (art. 7º, XVI). 

A legislação brasileira, como a de alguns países, não atendeu às res
trições impostas ao trabalho extraordinário pela mencionada Convenção, 
possibilitando que o empregado trabalhe permanentemente em horas suple
mentares, não superiores a duas, desde que com isso concorde expressa
mente e receba majorado o salário a elas correspondente. É certo que nosso 
país não ratificou a precitada Convenção Internacional; mas constitui hoje 
questão incontroversa que a jornada superior a oito horas é prejudicial ao 
trabalhador, à produção e à coletividade. Demais disso, releva ressaltar que 
o empregado, levado pela necessidade de obter maiores salários, acorda quase 
sempre em prorrogar indefinidamente sua jornada normal de trabalho. Daí 
por que, em nosso país, o trabalho extraordinário vem sendo desmesurada
mente utilizado, concorrendo para agravar o desemprego, ampliar os infor
túnios do trabalho, tornar o trabalhador um aposentado precoce e reduzir
lhe o tempo de convívio familiar. Criticável, por isso mesmo, que a nova 
Constituição, em vez de restringir as hipóteses permissivas do trabalho ex
traordinário, tenha simplesmente majorado o valor do adicional. 

~ Em face do direito positivo brasileiro,~ as prorrogações da jornada 
~O. normal de trabalho, nas atividades a que se aplica o sistema geral de dura
' ' ção do trabalho~odem ocorrer nos seguintes casos, obedecida a forma 

discriminada em cada um deles: 

a) mediante compensação de jornadas, em virtude de conven
ção ou acordo coletivo (art. 7º, XIII, da CF e MP n. 2.164-4112000); 

? Ob. cit., vol. 11, págs. 255-256. 

~Art. 72 , XIII e XVI, da Constituição, e arts . 58-A, 59, 60 e 61 da CLT. 

~)V. nos Capítulos XXVI, XXVII e XXVIII deste livro, escritos por Segadas Vianna, 
e atualizados por Lima Teixeira e Arnaldo Süssekind, as condições especiais ou restriti
vas que vigoram para o trabalho extraordinário da mulher, do menor e dos exercentes de 
certas atividades profissionais . 
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b) por duas horas diárias mediante acordo escrito, individual 
ou coletivo, ou convenção coletiva, sendo as horas suplementares 
remuneradas com um acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o salá
rio-hora normal; 

c) por duas horas diárias, durante o período máximo de 45 dias 
por ano, por ato unilateral do empregador, para recuperação do tempo 
de serviço perdido com interrupção forçada do trabalho, resultante de 
causas acidentais ou de força maior, mediante autorização prévia 
da autoridade competente; 

d) até 12 horas diárias, por ato unilateral do empregador, para 
atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja 
inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, mediante pagamento 
do salário pelas normas suplementares, com um acréscimo de 50%; 

e) sem limite, em casos de força maior, por ato unilateral do em
pregador, mas com o adicional de 50% sobre o salário-hora normal. 

O novo art. 58 da CLT, como já vimos, prescreveu que os períodos 
excedentes de cinco minutos, na jornada de trabalho, até o limite de dez, 
não devem ser considerados trabalho extraordinário, e o excesso corres
ponde à marcação do ponto. 

O adicional de 50% sobre o salário-hora normal, estatuído pelo art. 7º, 
XVI, da Carta Magna de 1988, passou a ser devido em todos os casos de 
trabalho extraordinário, salvo quando a prorrogação da jornada decorreu da 
compensação de jornadas. Daí a nova redação do § 1 º do art. 59 e do § 2º do 
art. 61, da CLT, e o cancelamento do Enunciado n. 215 do TST. ~ Seção 
de Dissídios Coletivos desse Tribunal vem concedendo o adicional ae 100~~ 
para as horas extras, visando a reduzir o seu uso (Precedente Normativo n. 43)./ 

Nas hipóteses focalizadas nas alíneas a e b, o empregador não poderá, 
por ato unilateral, impor o trabalho extraordinário, ainda que, no caso de 
atividade insalubre, haja autorização do Serviço de Higiene do Trabalho 
da correspondente Delegacia Regional do Trabalho, que a jurisprudência 6 ~ 
predominante, a nosso ver equivocadamente, considera desnecessária.~ 
Na hipótese a que se refere a alínea d, a prorrogação independe do con
sentimento do empregado ou do seu sindicato, mas está igualmente sujeita 
à prévia autorização do Ministério do Trabalho. Finalmente, nas hipóte-
ses mencionadas nas alíneas e e f a prorrogação pode decorrer de ato uni-
lateral do empregador, independentemente do prévio pronunciamento de 
qualquer autoridade pública; mas as prorrogações devem ser comunicadas 
ao órgão local do Ministério do Trabalho dentro do prazo de dez dias. 

) "A validade do acordo ou convenção coletiva de compensação de jornada de trabalho em 
atividade insalubre prescinde da inspeção prévia da autoridade competente em matéria de higi-
ene do trabalho" (er-tootay.ãojtlrtsprudenci1l'hta-S'J7 - , ST, . 49"). 

~- '3 \5T 
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O valor das horas extraordinárias habituais "integra o aviso prévio 
indenizado"(§ 52 do art. 487 da CLT, com a redação da Lei n. 10.218, de 
11 de abril de 2001. 

B - Prorrogações bilaterais; adicional; rescisão do acordo; recusa 
do empregado. Quanto às prorrogações bilaterais da jornada normal de 
trabalho, estatui a lei que não poderão exceder de duas horas diárias, e 
deverão resultar de acordo escrito entre empregado e empregador ou de 
negociação coletiva (art. 59); mas, em se tratando de mulheres ou meno
res, a prorrogação está sujeita a algumas restrições. 

A prorrogação da jornada compensada pela correspondente redução 
das horas de trabalho em um ou mais dias, de forma que, no período obje
to da convenção ou do acordo coletivo, as horas trabalhadas não ultrapas
sem a soma das respectivas jornadas normais, somente poderá ser ajusta
da por convenção ou acordo coletivo, isto é, sob tutela sindical. ~ 0 

No trabalho suplementar resultante de compensação na semana -
hipótese que, como já vimos, depende hoje de convenção ou acordo coletivo 
- não é devido o adicional sobre as horas excedentes da jornada normal. 
Mas, se o empregador adotar a compensação, desprezando a via da negocia
ção coletiva com o sindicato representativo dos seus empregados, terá de 
pagar-lhes o correspondente adicional no valor mínimo de 50% sobre o 
salário-hora normal, q.tiS .ft~ef1tençttS:ft<»"iflalivM ostãe....í ix.anà ~ .... 
~e c&:teciiliênte Norrmrti•e> H. 43 ti ~.Nesse sentido o 
Enunciado n. 85 do TST: 

"O n~-atendimento das exigências legai para adoção do regime de co pensa
ção de hor rio semanal, não im lica a repetiçã do pagamento d s horas exc dentes, 
sendo devido, apenas, o adicional respectivo." 

Para que a jornada normal seja prorrogada fora das hipóteses excepcio
nais consignadas pela lei, é imprescindível, como já vimos, que o emprega
dor seja a isso autorizado, conforme o caso, por contratação coletiva ou 
acordo escrito firmado com o respectivo empregado, pois o ajuste verbal 
ou o tácito não legitimam o trabalho extraordinário. No entanto, desde que o 
trabalho suplementar se realize, não obstante a inexistência desses instru
mentos ou a nulidade do acordo, é inquestionável que o empregado fará jus, 
se não se tratar de compensação, ao salário concernente às horas extras, 
acrescido de adicional. E, se não se enquadrar numa das hipóteses autoriza-

5ff1 Nesse sentido tornou-se pacífica a jurisprudência: "O acordo de compensação firmado 
diretamente pelo empregador e empregado, sem a assistência do Sindicato, não é válido, em 
face do que dispõe o artigo 82 , inciso VI, da Constituição Federal que torna obrigatória a parti
cipação da entidade sindical" (Ac. do TST, 11 T., no RR-172.938/95, rei. Min. Lourenço Prado, 
DJ de 9.8 .96./dem, da 21 T., no RR-130.008/97 , rei. Min . Angelo Mário , DJ de 20.2.98). V., a 
respeito da flexibilização da duração do trabalho, o que escrevemos na Seção 2, item D, deste 
Capítulo. 



G 

836 ARNALDO SÜSSEKIND 

das por lei, a respectiva empresa se sujeitará às sanções administrativas 
cabíveis.~ Conforme salientamos em outro livro, "a jurisprudência tem 
entendido que o empregado, estando jurídica e, po,r vezes, economicamente 
subordinado ao empregador, nem sempre pode recusar-se a trabalhar horas 
suplementares. A responsabilidade pela violação da lei cabe ao empregador 
e, por isto, além do pagamento do serviço extraordinário (a ser determinado 
pela Justiça do Trabalho), fica sujeito à multa correspondente à infra ão da 
lei trabalhista (a ser aplicada pelo Ministério do Trabalho)". Ç 

Tratando-se de empregado sujeito a horário de trabalho, o sobre-salá
rio correspondente ao adicional de trabalho extraordinário será devido qual
quer que seja a forma de remuneração, inclusive quando o serviço for remu
nerado à base de comissão ou por tarefa.~ Mas o empregado que executa 
serviço externo, remunerado apenas à base de comissão (por exemplo, o 
vendedor pracista), não faz jus ao pagamento de horas extras, porque 
o empregador não pode controlar o tempo gasto na prestação dos serviços. 

A jurisprudência do TST se consolidou no sentido de que 

" cálcu do valo das horas e ras habituais, ara efeito de re xos em verb s 
trabal stas, o ervará o úmero de h ras efetivame e prestadas e sob e ele aplica-s o 
valo do salár' -hora d época do pagamento daque s verbas." (Enun iado n. 347) 

A gratificação habitual e os adicionais devidos ao empregado inte
gram a remuneração que serve de base a esse cálculo. Mas, em se tratando 
de prorrogação ajustada, o cálculo "não deve extrapolar o limite legal do 
art. 59, § 2º, da CLT";~ isto é, duas horas diárias. 

O empregado remunerado por produção tem direito apenas ao adicio
nal atinente ao trabalho extraordinário, visto que o seu salário já cobre a 
jornada suplementar.~ Já o empregado que exerce cargo de confiança 
mencionado no art. 62, II, da CLT não faz jus à remuneração de horas ex
tras, porquanto não está sujeito à limitação da jornada de trabalho. b {, 

~
põe o unciado . 215 do T T: "Inexi 1tindo acordo . scrito para prorrogação da 

jorn de tra lho, o ad' ional refe ente às ho as extras é de ido na ase de ~p% (vinte e 
cinc r cen o)". Em f e do estat ído no art 72 , XVI, da CF, leia-s 50% (cinqüenta por 
cent ) 

G J-~) "~ur~ção do Trab.alho e Repousos Remunerados", 1950, pá.g~. 200-201. , . 
~ Dtspoe o Enunctado n. 340 do TST: "O empregado, SUJetto a controle de horano, 
unerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% (cinqüenta 

{!) p cento) pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor das comissões a elas 
referentes". 

0 0) 
(oÇ 

'('66) Ac. do TST, 5ª T., no RR-157.886/95, rei. Min. Armando de Brito , DJ de 19.4.96. 
~ Ac. do TST, 1ª T., n. 567/97, rei. Min. Ronaldo Leal , DJ de 30.5 .97 . 

(~) Ac. do TST, 5ª T., no RR-171.048/95, rei. Min. A. M. Thaumaturgo Cortizo, DJ de 19.4.96. 
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Não prescrevendo a lei um limite máximo para a vigência do acordo 
escrito firmado entre o empregador e o empregado para a prorrogação da 
jornada normal de trabalho, certo é que sua vigência poderá ser determina
da ou indeterminada. Entendemos, contudo, que o acordo por tempo de
terminado poderá ser extinto por mútuo consentimento (distrato) ou res
cindido por qualquer das partes, havendo justo motivo (por exemplo: im
prestabilidade do trabalho executado nas horas extraordinárias, doença 
provocada pela fadiga resultante do trabalho suplementar etc.). O acordo 
por tempo indeterminado poderá ser denunciado mediante simples aviso 
prévio de qualquer das partes, salvo em se tratando de prorrogação com
pensada para proporcionar a adoção geral de uma jornada reduzida, num 
dos dias da semana (semana inglesa), quando o interesse individual terá 
de ceder aos interesses do grupo. 

O acordo de prorrogação não se incorpora ao contrato de trabalho de 
tal forma que somente este possa ser rescindido. O trabalho suplementar 
deve sempre ser considerado como exceção e, sob esse prisma, interpreta-
das as normas que o regem. Por isso, sempre nos insurgimos contra algu-
mas decisões da Justiça do Trabalho no sentido de que, após a prestação 
de serviços extraordinários por mais de dois anos seguidos ou desde o 
início do contrato, o empregador não poderia suspender o trabalho suple
mentar e, se o fizesse, teria de assegurar ao empregado a correspondente 
remuneração. Essa criticável orientação acabou se convertendo no Enun
ciado n. 76 do TST, em boa hora modificado pela mais alta Corte traba
lhista. Conforme escrevemos na 10ª edição destas "Instituições", essa ju
risprudência predominante estava transformando o trabalho extraordiná-
rio em ordinário, "apesar de ter sido a jornada de oito horas a primeira 
grande reivindicação dos trabalhadores, traduzida nas lutas sindicais do 
século passado e consagrada na Convenção n. 1, de 1919, da Conferência ....; 

(0 ~ Internacional do Trabalho";~E, depois de lembrar o veemente pronuncia- I' 
mento do saudoso Coqueijo Costa a respeito, concluímos, com Mozart 

f' /J.. Victor Russomano,~ no sentido de que essa orientação jurisprudencial fe-
lD "'\ ria a Carta Magna, ao determinar a perpetuidade da jornada de dez horas. 

Em boa hora, o TST resolveu substituir o precitado enunciado pelo 
de n. 291, admitindo a denúncia, a qualquer tempo, do acordo de prorro-

G ..:Jr ~) Vol. 11, págs. 712-713 da 10i edição destas "Instituições". 

~)"Admitir seja o empregador obrigado a oferecer serviço extraordinário indefinidamente ao 
empregado equivale a violar um dos princípios maiores do Direito do Trabalho- o da jornada 
máxima- que é de ordem pública e por isso se sobrepõe à vontade das partes contratantes" 
(Ac. do TST, 2i T., no RR-473/72, rei. Min. Coqueijo Costa, DJ de 25.9.72). 

~)"Impossibilidade constitucional de se determinar, por sentença, seja o empregador compe
lido a manter o serviço suplementar que o trabalhador vinha realizando habitualmente, com 
violação da lei das oito horas" (Ac. do TST, 211 T., no RR-690/77, rei. Min . M. V. Russomano, 
DJ de 29.7.77). 
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gação da jornada normal de trabalho, mediante o pagamento ao emprega
do de uma indenização proporcional ao valor da remuneração mensal das 
horas suplementares suprimidas e o tempo em que perdurou a prorroga
ção ajustada da jornada normal de trabalho. Diz o novo Enunciado de 
Jurisprudência, que revê, explicitamente, o de n. 76: 

"A supressão, pelo empregador, do serviço suplementar prestado com habituali
dade durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito à indenização corres
pondente ao valor de um mês de horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou 
superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo obser
vará a média das horas suplementares efetivamente trabalhadas nos últimos doze meses, 
multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão." 

Essa resolução de 15 de março de 1989, do mais alto Tribunal da 1 O 
Justiça do Trabalho, constitui louvável criação jurisprudencial. • Ela es
tendeu, por analogia, com esteio no art. 8º da CLT, a solução adotada pelo 
art. 9º da Lei n. 5.811, de 1972, alusiva aos empreendimentos petrolífe-
ros, petroquímicos e do xisto betuminoso. E o fez em homenagem à Carta 
Magna, que reafirmou, uma vez mais, que a duração normal do trabalho é 
de oito horas diárias e quarenta e quatro semanais (art. 7º, XIII). 

O acordo escrito entre empregador e empregado para a prorrogação 
da jornada normal de trabalho não poderá estipular, como acentuamos em 
nossos "Comentários à CLT", "que o trabalho extraordinário seja exigível 
apenas nos dias em que convier ao empregador. A continuidade do trabalho 
suplementar, condicionada à vigência do instrumento bilateral, é um 
corolário das prorrogações previsíveis e pactuadas a que alude o art. 59. E 
nisto, precisamente, se diferenciam das prorrogações imprevisíveis e even
tuais de que cogita o art. 61 e que visam a atender, independentemente de 
acordo, aos interesses das empresas ameaçadas por circunstâncias excep
cionais"~ Nesse sentido pronuncia-se, igualmente, Alonso Caldas Bran
dão.~ Assim, durante a vigência do acordo bilateral de prorrogação, o em
pregado fará jus à remuneração pertinente às horas extraordinárias nele pre
vistas, ainda que o empregador o dispense após o término da jornada normal. 

Dependendo o trabalho extraordinário de acordo individual, é in
questionável que o empregado poderá negar-se a assiná-lo. Ser-lhe-á líci
to, ainda, deixar de prestar serviços durante o período prorrogado, se o 

) Desde então, tem decidido o TST que "a supressão do serviço suplementar prestado com 
habitualidade, durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito a indenização 
correspondente ao valor de um mês das horas suprimidas para cada ano ou fração igual ou 
superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a 
média das horas suplementares efetivamente trabalhadas nos últimos doze meses, multiplicada 
pelo valor da hora extra do dia da supressão" (Ac. da 111 T. , de 25.10.91, no RR-19.143/90-7, rei. 
Min . Ursulino Santos). 

(~ Ob. cit., vol. I, págs. 334-335. 

~ l ~"Consolidação das Leis do Trabalho Interpretada", 1955, pág. 87. 
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referido instrumento não observar as exigências prescritas pela lei (por 
exemplo: não constar a remuneração das horas suplementares, não sendo 
estas por compensação; ser a prorrogação superior a duas horas; inexistir 
autorização do Ministério do Trabalho em casos de atividade considerada 
insalubre etc.). Entretanto, se estiver em vigor o instrumento bilateral 
permissivo da prorrogação, ainda que se trate de convenção ou acordo 
coletivo, não poderá o empregado furtar-se à prestação dos serviços extra
ordinários, quando lhe forem determinados pelo empregador. A recusa do 
empregado, em tais casos, deve ser considerada como ato faltoso capaz de 
ensejar a rescisão do seu contrato de trabalho. 

C - Prorrogações unilaterais; força maior e serviços inadiáveis; 
recusa do empregado. O trabalho extraordinário pode resultar, excepcio
nalmente, de ato unilateral do empregador, sempre que ocorrer necessida
de imperiosa, "seja para fazer face a motivo de força maior, seja para 
atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução 
possa acarretar prejuízo manifesto" (art. 61 da Consolidação). Nessas hi
póteses, portanto, as regras de tutela do trabalhador sofrem uma restrição 
imposta, igualmente, pelo interesse coletivo, que visa a prorrogar o fun
cionamento normal da empresa, afetado pelos eventos que a lei enumera. 
Tratando-se, assim, de medida de exceção, deve a lei ser aplicada restriti
vamente, não sendo lícita, por conseguinte, a ampliação dos casos permis
sivos da prorrogação unilateral da jornada de trabalho. 

A prorrogação, em tais casos, da jornada normal de trabalho requer, 
entretanto, que o empregador: 

a) comunique ao órgão local ou regional do Ministério do Tra
balho, dentro de dez dias, a determinação do trabalho extraordiná
rio e os motivos que o subordinaram; 

b) prove aos inspetores do Ministério do Trabalho, se houver 
reclamação dos seus empregados, a veracidade do evento invocado 
para proteger a jornada normal do trabalho; 

c) remunere o trabalho suplementar dos seus empregados na 
base do salário-hora normal, acrescido de 50% (neste ponto o art. 61 
da CLT foi alterado pelo inciso XVI do art. 7º da Constituição); 

d) observe, se for o caso, a jornada máxima de doze horas, no 
curso da prorrogação excepcional. 

Por vezes, a necessidade imperiosa a que alude o art. 61 da Consoli
dação impõe a prorrogação da jornada normal de trabalho. Todavia, pode 
o evento considerado como de força maior ou resultante de causas aciden
tais subordinar a paralisação temporária, parcial ou total, das atividades 
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da empresa. E, nesta hipótese, possibilita a lei (§ 3º do art. 61 da CLT) 
que, posteriormente, seja prorrogada a jornada normal do trabalho, pelo 
número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido com a 
interrupção, até o máximo de quarenta e cinco dias por ano. Essa compen
sação, no entanto, não poderá exceder de duas horas diárias e depende de 
prévia autorização do Ministério do Trabalho. Cumpre assinalar, entre
tanto, que, neste caso, não será devido o salário adicional. 

Para justificar o trabalho suplementar por ato unilateral do emprega
dor, exige a lei que ocorra necessidade imperiosa e que esta tenha por fim 
atender a motivo de força maior ou à realização ou conclusão de serviços 
inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Ao exa
minarmos as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, procura
mos revelar o conceito de força maior a que alude a lei. Quanto aos servi
ços inadiáveis, como emana do próprio texto legal, são aqueles cuja reali
zação imediata se torna imperiosa para evitar o perecimento de um bem 
econômico ou o prejuízo manifesto que certamente adviria de sua 
inexecução. Neles não podem ser incluídas situações deliberadamente cria
das pelo empregador com o fim de obter a prestação do trabalho extraordi
nário, senão as que decorrem das próprias e naturais exigências da produ
ção ou aquelas tendentes a preservar o bom andamento dessa mesma pro
dução. São, destarte, situações que de muito se aproximam do conceito de 
força maior, dela se diferenciando, apenas, no que concerne à intensidade 
dos requisitos essenciais à sua existência. 

Nas prorrogações baseadas em motivos de força maior ou para aten
der à execução de serviços inadiáveis, são unânimes os tratadistas em ne
gar ao empregado o direito de recusar-se à prestação do trabalho extra
ordinário. Tal recusa só é lícita, a nosso ver, se o motivo invocado como 
impeditivo do trabalho suplementar for daqueles que possam, igualmente, 
justificar a inexecução do serviço durante a jornada normal do trabalho 
(doença do empregado, falecimento do cônjuge, descendente e irmão, con
vocação para servir no júri ou como testemunha etc.). Outrossim, como 
escrevemos em "Duração do Trabalho e Repousos Remunerados", "o pró
prio desatendimento do empregado, baseado na alegação de que o serviço 
exigido corresponde a função di versa da que possui na empresa - o que 
legitimaria a recusa durante a jornada normal de trabalho - deve ser 
examinado restrita e rigorosamente, visto tratar-se de serviço excepcional 
imposto por necessidade imperiosa". 1 ? 

~ Ob. cit., pág. 211. Com essa afirmação concordou Mozart Russomano ("Comentários à 
Consolidação das Leis do Trabalho", 1952, vol. I, pág. 151), não sendo diverso o pro
nunciamento do douto Mario de la Cueva ("Derecho Mexicano del Trabajo", 1943, vol. I, 
pág. 509). 



DURAÇÃO DO TRABALHO 841 

A obrigação de prestar serviço extraordinário, nos casos em que é 
facultado ao empregador exigi-lo por deliberação unilateral, está, aliás, 
consagrada pelo § 12 do art. 61 da Consolidação, quando se refere que ele 
"poderá ser exigido independentemente de acordo ou contrato coletivo". 
Nesse sentido tem-se pronunciado a Justiça do Trabalho<W+o e a jurispru
dência estrangeira. Se, porém, a determinação do empregador infringir 
a lei, é obvio que o empregado poderá recusar-se à prestação do trabalho 
extraordinário. t ) 

4- TRABALHO NOTURNO 

A -Proteção especial. Conceito de noite e de hora noturna; horário 
misto. O trabalho executado à noite, além de privar o trabalhador de horas 
normalmente destinadas à recreação e ao sono, "é antifisiológico, esgotador 
e perigoso para a saúde, se praticado habitualmente, requer um esforço 
maior do que o realizado durante o dia, sendo que o emprego da luz arti- ~ 

f ficial torna o trabalho mais penoso e prejudica a vista".~ Todavia, não 1 
~ obstante o reconhecimento das inconveniências sociais e biológicas do 

trabalho noturno, as exigências da civilização impediram sua proibição 
formal e generalizada. Assim, de um modo geral, o trabalho noturno não 
está proibido, embora diversas legislações determinem sejam os salários 
superiores e a duração inferior à do trabalho diurno. Excepcionalmente, 
contudo, ele é proibido, sobretudo para as mulheres e os menores. 

O assunto em foco tem sido objeto de estudos por parte das Confe
rências Internacionais do Trabalho promovidas pela OIT, cumprindo des
tacar, a esse respeito, as Convenções ns. 4, 41, 89 e 171, atinentes ao 
trabalho noturno das mulheres; n. 6, relativa ao trabalho noturno dos 
menores; e n. 20, concernente ao trabalho noturno nas padarias .(4iWol ~ 1 

A legislação brasileira proíbe o trabalho noturno do menor de 18 
anos e, com algumas exceções, o da mulher (v. os Capítulos XXVII e 
XXVIII). Determina, porém, que seja o "salário de trabalho noturno superior 
ao diurno" (art. 72 , IX, da CF) e que a hora noturna seja computada como 

~Ac. do TST de 22.4.52, no Proc. 1.091/5, rei. Juiz Ferreira da Costa , Revista do TST, ns. 
5 e 6 de 1955, pág. 43 . 

) "Recuei! International de Jurisprudence du Travail", 129, pág. 60; Ac. da Suprema Corte 
Mexicana de 9.9.36, in Mario de la Cueva, ob. cit., vol. I, pág. 511. 

Ac. do TRT da 511 R. de 20.12.48, no Proc. 263/48, rei. Min . Coqueijo Costa; Ac. do TRT 
da 211 R. de 5.8.48, no Proc. 686/48, rei. Juiz Nebrídio Negreiros; Ac. do TRT da 111 R., no Proc. 
1.872/49, rei. Juiz Amaro Barreto, DJ de 10.12.50. 

1'~ Roberto Paton, "Derecho Social y Legislación dei Trabajo", 1946, pág. 372. 
( O Brasil ratificou, em 26.4.34, as Convenções ns. 4 e 6; em 8.6.36, a de n. 41; e, em 
25.4.57, a Convenção n. 89, em 12.12.02, a Convenção n. 171. 
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de 52 minutos e 30 segundos (art. 73, § 1 º,da Consolidação), o que reduz 
a sete horas o limite da jornada do trabalho noturno, com remuneração 
correspondente a oito horas (Decreto de promulgação n. 5.005/04). A Con
venção n. 171, ratificada pelo Brasil, incorporou suas normas à legislação 
brasileira. Ela visa sobretudo evitar ou atenuar problemas de saúde rela
cionados com trabalho noturno, conceituado como o período de sete horas 
compreendido entre a meia-noite e as cinco horas da manhã. Os emprega
dos designados para esse trabalho poderão pedir uma avaliação gratuita do 
seu estado de saúde antes de iniciá-lo ou a intervalos regulares. Se decla
rados inaptos para o trabalho noturno, e sendo viável, deverão ser transfe
ridos para função similar para a qual estejam aptos. As empresas deverão 
manter serviços adequados de primeiros socorros. Em relação às empre
gadas gestantes o tratado prescreveu medidas especiais.<~ ':1'\ 

Segundo estabelece o§ 2º do art. 73 da Consolidação, o trabalho no
turno é conceituado como o executado entre as 22 horas de um dia e as 5 
horas do dia seguinte. Destarte, ao trabalho realizado depois das 5 horas da 
manhã e antes das 22 horas não se aplicam as regras alusivas à proteção do 
trabalho noturno. No entanto, em relação ao trabalho rural, estatui o art. 7º 
da Lei n. 5.889, de 1973, considerar-se "trabalho noturno o executado entre 
as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, na lavoura, e entre as 20 
horas de um dia e as 4 do dia seguinte, na atividade pecuária". 

Conforme acentuamos na monografia que escrevemos sobre a matéria 
deste Capítulo, "'o conceito de noite' adotado pela legislação brasileira, 
embora se trate de uma ficção legal para estabelecer as fronteiras da apli
cação das normas de proteção ao trabalho noturno, é antinatural e se cho
ca, inquestionavelmente, com os princípios que fundamentam essas pró
prias regras de tutela do trabalhador. O trabalho noturno deve ser melhor 
remunerado e executado em jornadas inferiores ao do serviço diurno por
que é realizado sob luz artificial, em horas que deveriam ser destinadas à 

Jiilfr) Art. 72 da Convenção: 

" 1) Deverão ser adotadas medidas para assegurar que existe uma alternativa do trabalho notur
no para as trabalhadoras que, à falta dessa alternativa, teriam que realizar esse trabalho: 

a) antes e depois do parto, durante o período de, pelo menos, dezesseis semanas, das quais oito, 
pelo menos, deverão ser tomadas antes da data estimada para o parto; 

b) com prévia apresentação de certificado médico indicando que isso é necessário para a saúde 
da mãe ou do filho, por outros períodos compreendidos: 

i) durante a gravidez; 

ii) durante um lapso determinado além do período posterior ao parto estabelecido em conformi
dade com o item a do presente parágrafo, cuja duração será determinada pela autoridade com
petente e prévia consulta junto às organizações mais representativas dos empregadores e de 
trabalhadores. 
2) As medidas referidas no § 12 do presente artigo poderão consistir na colocação em trabalho 
diurno, quando for viável, a concessão dos benefícios de seguridade social ou a prorrogação da 
licença-maternidade." 
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recreação, ao convívio familiar e ao repouso; porque exige maior esforço e 
atenção do trabalhador e cria, mais facilmente, os problemas psicofisioló
gicos que geram a fadiga do trabalhador. E, se estes são, em verdade, os 
fundamentos da proteção especial do trabalho noturno, parece-nos óbvio 
que ele deveria alcançar, pelo menos, o período compreendido entre as 20 
horas de um dia e as 6 horas da manhã seguinte".~ 

O empregado cujos serviços abrangerem, simultaneamente, períodos 
considerados como de trabalho diurno e de trabalho noturno possui horário 
misto. Em conseqüência, tal como expressamente reza o § 4º do art. 73 da 
CLT, as normas tutelares do trabalho noturno incidem apenas sobre a parte 
da jornada que for executada no período considerado noturno. 

B- Remuneração adicional. Revezamento periódico. Trabalho rural. 
Do estatuído no art. 73 da Consolidação resulta, sem dúvida, a conclusão de 
que o trabalho noturno, em regra, está sujeito à dupla proteção: 

a) quanto à duração, uma vez que a hora é sempre computada 
como de 52 minutos e 30 segundos(§ 1 ºdo art. 73)- regra que não 
perdeu eficácia com a Constituição de 1988, visto que o seu art. 7º, 
IX, "apenas fixa a remuneração da hora noturna superior à diurna, '? 
não fazendo qualquer menção à durabilidade da mesma";~ mas al
gumas categorias têm regência específica;~ 

b) no que tange à remuneração, visto que, normalmente, o em
pregado deverá receber o salário da hora noturna acrescido do adicio
nal mínimo de 20% (art. 73). Tratando-se de trabalho rural, o adi
cional será de 25% sobre a remuneração normal (parágrafo único do 
art. 7º da Lei n. 5.889, de 1973). 

O art. 73 da CLT, na sua redação original, apenas prescrevia: 

"Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá 
remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acrésci
mo de 20% (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna." 

Todavia, o Decreto-Lei n. 9.666, de 28.8.46, acrescentou um pará
grafo ao art. 73, transcrito, estabelecendo nova redação ao princípio da 
dupla proteção ao trabalho noturno: 

" § 311 O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas 
que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual , será 
feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza seme-

Ob. cit., pág. 228. 

) Ac. do TST, 211 T., no RR-193.480/95 , rei. Min. J. L. de Castilho Pereira, DJ de 14.11.96. 

P. ex.: o art. 411 , § 111 , da Lei n. 4.860/65, sobre o trabalho portuário, que fixa a hora 
noturna em 60 minutos. 
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lhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas 
atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na re
gião, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem." 

Vale recordar que a Constituição Federal (art. 7º, IX), tal como a de 1967 
(art. 165, IV) e a de 1946 (art. 157, 111), preceitua, como norma obrigatória: 

"IX- remuneração do trabalho noturno superior à do diurno." 

Portanto, em face do direito positivo brasileiro cumpre, no que tan
ge à remuneração do trabalho noturno, distinguir as seguintes hipóteses: 

a) quando o trabalho noturno concerne a atividade que pode 
ser empreendida indiferentemente, de dia ou de noite (regra geral); 

b) quando o trabalho noturno corresponde a atividade que, pela 
própria natureza, deve ser executado, habitualmente, à noite (exce
ção consignada no § 3º do art. 73); 

c) quando o trabalho noturno é realizado por turmas de reveza
mento semanal ou quinzenal (exceção estatuída no corpo do art. 73). 

Na primeira hipótese, o salário acrescido do adicional de 20% deve 
ser fixado tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos análogos 
realizados em horários diurnos no mesmo estabelecimento. Em se tratan
do de horário misto, é evidente que as horas noturnas serão remuneradas 
com o adicional de 20%; o mesmo ocorrerá se o empregado tiver sido trans
ferido da jornada diurna para a noturna. Se, entretanto, o empregado for 
contratado para trabalhar em horário noturno e não houver, no mesmo esta
belecimento, quem desempenhe função análoga- qual a solução? É evi
dente que, nesta hipótese, dada a inexistência do paradigma salarial, o 
empregador poderá pagar-lhe o salário mínimo mais o adicional noturno 
de 20%; mas o fato de o salário contratual corresponder a esse total não 
significa que o trabalhador esteja recebendo o referido adicional. Confor
me acentuou o lúcido voto a respeito proferido pelo Ministro Gonçalves 
de Oliveira e acolhido pela Suprema Corte: 

"O simples fato de ganhar o empregado mais que o salário mínimo não faz inferir 
que ele esteja recebendo o salário mínimo e um adicional, seja de que natureza for. O 
empregador só se libera do pagamento dos adicionais impostos por lei, se fizer provas 

~~ ~Ac. do STF, sessão plena, nos E-RE-48.800, DJ de 18.10.62. No mesmo sentido decidiu, 
posteriormente, o TST: "Não se compreende na remuneração do empregado, pelo só fato de 
perceber salário superior ao mínimo (20% ), o adicional noturno. Os adicionais e as presta
ções estabelecidas em lei (adicional noturno, insalubridade, repouso remunerado etc.) são 
parcelas autônomas, que devem ser expressamente quitadas . Não os pode considerar incluí
dos na remuneração o juiz, por simples inferência" (Ac. do Pleno no Proc. E-RR-1.055173 , 
DJ de 1.11.73). 
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que paga um salário X e mais um adicional Y. Mas, se não faz essa discriminação, nos 
documentos apropriados e pertinentes ao assunto, por que havemos de inferir que ele 
contratou o salário mínimo e paga mais para incluir o adicional? 

O empregador, que tem, ou deve ter escrituração organizada, é que deve discri
minar as parcelas, para se saber que está pagando ao empregado o adicional, além do 
salário contratado. Não é do empregado que se haverá de exigir a prova em contrário."< 

A segunda hipótese concerne à remuneração do trabalho que, pela 
própria natureza da atividade empreendida pela empresa, deve ser executado, 
habitualmente, em horas consideradas noturnas. A primitiva redação do art. 
73 da Consolidação não distinguia entre o trabalho noturno realizado em 
tais condições e o executado em empresas cuja atividade era exercida, 
normalmente, durante a jornada diária. Desde que houvesse trabalho notur
no, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, a regra a apli
car-se não sofria restrições. No entanto, em virtude do que estatuiu o referi
do Decreto-Lei n. 9.666, de 1946, o adicional não é devido se a jornada 
noturna decorre da própria natureza da atividade empreendida pela em
presa, salvo se o salário contratado for inferior ao mínimo legal acrescido 
de 20%, quando o empregado fará jus a esse total. Portanto, nessa hipóte
se, o salário contratual só ensejao direito ao adicional noturno até o limi
te do salário mínimo acrescido de 20%, pois o legislador de 1946, ao dar 
nova redação ao § 32 do art. 73 da CLT, levou em consideração que, em 
tais empresas, o trabalho noturno decorre da natureza de suas atividades. 

O parágrafo em questão se refere aos empregados de jornais matuti-
nos, de night-clubs e de outras empresas cujas atividades se desenvolvem, 
necessariamente, durante as horas conceituadas noturnas. Como assinala-
mos alhures, em face do§ 32 do art. 73, com a redação dada pelo precitado 
Decreto-Lei n. 9.666, "não basta que o trabalho noturno seja habitual para 
isentar a empresa do pagamento adicional de 20% sobre o salário da hora 
diurna; é necessário que essa habitualidade decorra da natureza de suas 
atividades. Não fora assim, seria inócua a expressão usada pelo legislador ~ U 
no segundo período do mencionado parágrafo".~Por isso, o fato de uma o \ 
fábrica de tecidos, além da atividade normal, durante o dia, possuir seções 
funcionando em horas noturnas ou turmas permanentes trabalhando à noite 
não a exclui do pagamento do salário majorado de 20% aos empregados que 
executam serviços entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã se
guinte. É que o trabalho noturno, neste caso, não advém da natureza da 
atividade empreendida pela empresa, a qual, normalmente, pode ser execu-
tada durante o dia. 

Será, contudo, constitucional o Decreto-Lei n. 9.666, quando deter
mina, na redação dada ao§ 32 do art. 73, que, "em relação às empresas cujo 
trabalho decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado 

(~Arnaldo Süssekind, "Duração do Trabalho e Repousos Remunerados", pág. 233. 
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sobre o salário mínimo geral vigente da região, não sendo devido quando 
exceder desse limite, já acrescido da percentagem"? Não obstante a ampla 
controvérsia surgida na doutrina, o mais alto Tribunal da Justiça do Traba
lho acabou por afirmar a tese da inconstitucionalidade do mencionado di
ploma legal, por entender que a remuneração do trabalho noturno deve ser, 
em qualquer caso, superior à do diurno, tal como prescreve a Constituição. 
E o e julgado n 1, hoje Enuncia o n. 130, re olveu a questão no âmbito 
jur' prudencial, ao afirmar a devrogação do art. 73 da CLU, pelo preceito 
constitucional. 

Também o Supremo Tribunal Federal, depois de proclamar, por al-
gum tempo, a constitucionalidade da alteração introduzida pelo Decreto
Lei n. 9.666, acabou firmando jurisprudência em sentido oposto; e de tal 
maneira se tornou iterativa que propiciou a adoção <les segaiat0s Enttnei-a
dQs sobre o tema: 

N. 214- "A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segun
dos) constitui vantagem complementar, que não dispensa o salário adicional" ; 

N. 313- "Provada a identidade entre o trabalho diurno e o noturno, é devido o 
adicional, quanto a este, sem a limitação do art. 73, § 3Q, da CLT, independentemente da 
natureza da atividade do empregador". 

A terceira hipótese por nós enunciada concerne à remuneração do 
trabalho noturno realizado por turmas de revezamento. O art. 73 da CLT, 
na redação advinda do precitado Decreto-Lei n. 9.666, estatuiu que "nos 
casos de revezamento semanal ou quinzenal" não seria devido o adicional 
de 20% sobre o salário das horas noturnas. Mas, como já assinalamos, a 
Constituição de 1946, em preceito repetido pela de 1967 e pela de 1988, 

11 determinou que a remuneração do trabalho noturno seja sempre superior à 
1 do trabalho diurno Por via de conseqüência o STP~ como o TST<M-> 

consubstanciaram e súmulas a jurisprudência iterativa e predominante 
no sentido de que, no trabalho executado por turmas de revezamento, os 
serviços prestados em horas noturnas geram direito ao adicional de 20% 
sobre o salário-hora ajustado. ) l ~ 

Sobre o conceito de trabalho em turnos de revezamento, ininterruptos 
ou não, executado por turmas previamente escaladas pelo empregador, já 
nos detivemos na Seção 2, item d, deste Capítulo. Aduza-se, agora, que a 
expressão "revezamento semanal ou quinzenal", referida no caput do art. 
73 da Consolidação, diz respeito apenas aos limites mínimo e máximo dos 
períodos de revezamento. Destarte, se não é possível que um empregado 

S .~) "É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de 
revezamento" (Súmula n. 213 do . F). 
~82) "O regt "e de revez to no trabalho não 
notuF , face à derroga ao do art. 73 da CLT o art. 157, item H , da Constitui ã 
(Enunciado n. 130 do TST, no qual S&'tr nsformou o Prejulgado n. I). 

c 
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ou uma turma de empregados trabalhe cinco dias durante a noite e os 
cinco dias seguintes em jornada diurna, lícito é que o rodízio se efetue de 
dez em dez dias. Pode, pois, a empresa organizar turmas de empregados 
que se revezem no serviço noturno após uma semana ou após oito, nove, 
dez, onze, doze, quatorze ou quinze dias; o que não é possível é que o 
trabalho noturno, no regime de revezamento, ultrapasse uma quinzena, 
nem que o conseqüente trabalho diurno tenha duração inferior ao período 
em que a mesma turma serviu em horas noturnas. 

Ademais, sendo escopo da lei restringir o serviço a ser prestado du
rante a noite, nada impedirá, a nosso ver, que o período de trabalho notur
no, na hipótese de revezamento, seja inferior a sete dias, desde que o pe
ríodo de trabalho diurno que se seguir seja igual ou superior a uma sema
na; da mesma forma, poderá o período de trabalho diurno ser superior a 
quinze dias, desde que, após o rodízio, o trabalho noturno não se prolon
gue por mais de uma quinzena. 

Há os que sustentam que a contagem da hora noturna como de 52 
minutos e 30 segundos não se aplica aos casos de revezamento, em face da 
expressão do caputdo art. 73, "salvo nos casos de revezamento ... ". Con
tudo, a redução do horário de trabalho noturno, enunciada como regra 
autônoma no § 1 º do art. 73, constitui medida de aplicação genérica, que 
visa a limitar os efeitos nocivos do serviço prestado à noite, qualquer 
que seja a forma de trabalho ou a natureza da atividade empreendida. 
Nesse sentido opina Elson Gottschalk, na sua excelente monografia so re 
o assunto:-+"' E não é diverso o pronunciamento dos tribunais~ 

A transferência do empregado do turno noturno para o diurno, de
terminada por ato unilateral do empregador, importa, sem dúvida, em alte
ração ilícita do contrato de trabalho (art. 468 da CLT). Neste caso o traba
lhador poderá pleitear judicialmente a declaração da sua despedida indi
reta, com os consectários legais. Entretanto, se ele aceitar a remoção para 
o turno diurno, ele perderá o adicional, que está condicionado à prestação 
de serviço entre as 22 horas de um dia e as 5 da manhã seguinte (na 
atividade rural, o trabalho noturno tem início às 21 horas). A jurisprudên
cia a respeito do tema, que sempre combatemos, era no sentido de que o 
adicional noturno, pago com habitualidade, integrar-se-ia ao salário do 
empregado ~ · n. 60 do TST). Todavia, enfrentando especifica
mente a questão, o TST aprovou o ~~Mnl~iaàe n. 265, do seguinte teor: 

) l 

"A transferência para o período diurno de trabalho implica na perda do direito ao 
adicional noturno." 

<i b (~f. Mozart Russomano, ob. cit., vol. I, pág. 205. 

~ (~)"Duração do Trabalho", 1951, pág. 271. 

-'( ~~ Ac. do TST, 31 T., no RR-256.392, rei. Mio. Armando de Brito, DJ de 20.3.98. 
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C- Trabalho extraordinário em horário noturno. No item 3 deste 
Capítulo, ao examinarmos a legislação brasileira atinente ao trabalho ex
traordinário, acentuamos que não poderia ela ser considerada, neste pas
so, como das mais perfeitas e tutelares. Ainda que a prorrogação da jorna
da corresponda, total ou parcialmente, a horas noturnas, inexistem, para 
os empregados sujeitos ao regime normal de duração do trabalho, regras 
especiais disciplinadoras do assunto. Tanto as prorrogações bilaterais como 
as unilaterais poderão ocorrer, independendo, sequer, de prévia autoriza
ção do Ministério do Trabalho. 

Não há dúvida, entretanto, que o trabalho extraordinário executado 
em horário noturno subordina o pagamento do salário-hora normal acresci
do, quando for o caso, dos dois adicionais compulsórios ._,. Mas, como 
escrevemos em outro livro, a dupla majoração que incide sobre o salário
hora normal "não é apenas a soma das duas percentagens devidas como 
adicionais do trabalho noturno e do trabalho suplementar; a percentagem 
correspondente à hora extraordinária deve incidir sobre o salário noturno 
já majorado".~ q 0 

~ Ac. do TST, SDI, no E-RR-28.871191, rei. Min . J. Luciano de Castilho Pereira, DJ de 
4.1 0.96, e Orientação n. 6 da Seção de dissídios Individuais do TST. 

) "Duração do Trabalho e Repousos Remunerados" , 1950, pág. 236. 



CAPÍTULO XXVI 

SEGURANÇA E MEDICINA 
DO TRABALHO 

por Segadas Vianna<* > 

1 - ASPECTOS GERAIS 

A- As Constituições. O exercício de qualquer atividade profis
sional provoca riscos e isso se verifica desde os trabalhos domésticos, sen
do maior o número de acidentes nas minas, na agricultura e na construção 
civil. 

Em quase todos os países a preocupação com a proteção ao trabalha
dor se registra nas próprias Constituições. 

A do México, de 1917, dispunha que "o patrão será obrigado a obser
var nas instalações de seus estabelecimentos os preceitos legais sobre higie
ne e salubridade e adotar as medidas adequadas para prevenir acidentes no 
uso de máquinas, instrumentos e materiais de trabalho, assim como a or
ganizar o trabalho de tal maneira que se dê à saúde e vida dos trabalhado
res a maior garantia compatível com a natureza do trabalho, sob pena das 
sanções que a lei estabelecer". 

Essa preocupação se revela nas Constituições mais modernas, comq 
a de Portugal (1974), a de Cuba (1976), a da extinta União Soviética (1977), a 
da Espanha (1978) e a do Peru (1979). 

Em nosso país, a higiene e segurança do trabalho só ganhou hierar
quia constitucional em 1946 (art. 154, VIII), sendo da mesma forma referi
da na Carta Magna de 1967, reformulada em 1969 (art. 165, IX). A Consti
tuição de 1988 inclui entre os direitos sociais do trabalhador a "redução dos 

(•) Capítulo atualizado por Arnaldo Süssekind. 
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riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segu
rança" (art. 7º, XXII), e determina o pagamento de "adicionais de remune
ração" ao empregado que executa "atividades penosas, insalubres ou peri
gosas, na forma da lei" (art. 72 , XXIII). E ainda preceitua "seguro contra 
acidentes do trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a 
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa" (art. cit., XXVIII). 

B - Objetivos da Segurança e Medicina do Trabalho. Não basta, 
evidentemente, assegurar uma indenização ou proventos mensais ao tra
balhador vitimado por acidente do trabalho ou doença profissional. Nesse 
sentido não podem ser esquecidas as palavras do saudoso Ministro Ale
xandre Marcondes Filho, ressaltando o lado profundamente humano da 
segurança e medicina do trabalho: "A vida humana tem, certamente, um 
valor econômico. É um capital que produz e os atuários e matemáticos 
podem avaliá-lo. Mas a vida do homem possui, também, um imenso valor 
afetivo e um valor espiritual inestimável, que não se podem pagar com 
todo o dinheiro do mundo. Nisto consiste, sobretudo, o valor da prevenção 
em que se evita a perda irreparável de um pai, de um marido, de um filho, 
enfim, daquele que sustenta o lar proletário e preside os destinos de sua 
família. A prevenção é como a saúde. Um bem no qual só reparamos quan
do o acidente e a moléstia chegam". 

A finalidade de evitar ou reduzir os riscos do trabalho sempre foi 
acentuada pelos estudiosos da questão social e das atividades do trabalha
dor, especialmente porque, a cada dia, com o crescimento no progresso da 
maquinaria e a invenção de novos instrumentos, aumentavam os riscos 
profissionais. Já Bento de Faria, em 1947, dizia a respeito:"Um dos pro
blemas sociais que, preferencialmente, mereceu sério estudo em todo o 
mundo civilizado, tendo em atenção a imensa importância do trabalho 
moderno, foi de amparar o trabalhador, de modo mais eficiente, contra os 
riscos de sua atividade de produção, continuadamente ameaçada pelo pro
gressivo aumento dos perigos decorrentes dos novos maquinismos e apa
relhamentos e da utilização das forças motrizes cada vez mais estimuladas 
para o maior aproveitamento do seu poder".0 > 

Botija também aponta esse aumento nos riscos profissionais, dizen
do: "Na indústria moderna aumentaram consideravelmente os perigos do 
trabalhador", ou, como denomina Tissembaum, o "risco do trabalho indus
trial", a tal ponto que a luta pela preservação adquiriu um interesse políti
co-social que a elevou ao plano de matéria pública. <Z> E, sob o prisma eco
nômico, é conveniente enfatizar que o investimento empresarial na pre
venção de acidentes se traduz na continuidade da produção, na eliminação 
de desperdícios e na obtenção de melhor qualidade para o produto. 

(1) "Dos Acidentes do Trabalho e Doenças Profissionais", 1947, pág. 9. 

(2) Eugenio Pérez Botija, "Derecho dei Trabajo", set./1948, pág. 235 . 
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Essa preocupação com o problema dos acidentes do trabalho e da 
necessidade de dar segurança ao trabalhador, tão graves têm sido as con
seqüências dos infortúnios do trabalho em todo o mundo, que levou a pró
pria OIT a considerar a adoção de medidas preventivas e a orientação nes
se sentido como um de seus objetivos de assistência técnica. 

Não nos beneficiamos dessa iniciativa, não obstante nossa condição 
de membro fundador da OIT, mas cumpre ressaltar a notável iniciativa 
que teve, a esse respeito, Arnaldo Lopes Süssekind, quando Ministro do 
Trabalho e Previdência Social, conseguindo o apoio da organização inter
nacional para o funcionamento de um Centro de Segurança e Higiene do 
Trabalho para a América Latina, com sede em São Paulo, e para o qual o 
Fundo Especial das Nações Unidas participaria com a soma de um milhão 
e quatrocentos mil dólares. 

O dever do Estado, assumido com a criação da Fundação Centro Na
cional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho - Fundacentro (Lei 
n. 5.161166, de iniciativa de Süssekind), vem sendo cumprido graças à dedi
cação de um grupo de estudiosos do problema, mas sem a extensão que teria 
se houvéssemos cumprido os compromissos assumidos com a OIT. 

No campo administrativo vem realizando sua missão a Secretaria de Segu
rança e Saúde no Trabalho, não obstante a carência de recursos de que dispõe. 

C- A importância da prevenção de acidentes. O saudoso e notável 
jurista espanhol Pérez Botija, estudando o assunto, diz que a segurança do 
indivíduo é um dos princípios fundamentais da segurança social, mas é tam
bém uma conseqüência decorrente do contrato de trabalho. Ao mesmo tem
po, além dos deveres éticos e econômicos de proteção por parte das empre
sas, há essa forma de proteção, que chamamos material e que se realiza por 
meio de quatro deveres específicos do empresário: a) organização racional 
do trabalho; b) higiene dos locais e segurança industrial; c) prevenção de 
acidentes; d) reparação de sinistros ou incapacidade. E, após analisar cada 
uma dessas obrigações, conclui que a prevenção de acidentes é uma especia
lização que decorre não apenas dos estudos dos médicos e dos engenheiros, 
mas também dos realizados pelos psicotécnicos, criando-se, afinal, um cli
ma de prevenção, uma verdadeira "psicose de segurança". 

Do conjunto de medidas preconizadas pela segurança e medicina do 
trabalho e das que visam à prevenção dos acidentes resultará, sobretudo, 
um benefício maior para a sociedade, porque não há indenização ou pen
são que sane o imenso dano social que é a existência de mutilados cujos 
defeitos e moléstias poderiam ter sido evitados. 

Juan Pozza, em seu magnífico tratado, também ressalta esse aspec
to: "É preciso ter em conta, entretanto, que a reparação cobre somente 
uma das conseqüências mais direta evidentemente do infortúnio. A repa-
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ração resolve, em parte, a situação criada para a vítima e para seus paren
tes, por meio de uma indenização pecuniária. Mas, segundo o que afirma
mos anteriormente, o acidente do trabalho não prejudica somente a vítima 
ou os que dela dependem economicamente, mas também prejudica a socie
dade, pois aumenta o número de inutilizados, total ou parcialmente para o 
trabalho. Dessa maneira, diminui a capacidade criadora nacional, o que, 
por sua vez, influi na produtividade nacional". 

Essas conseqüências sociais assumem, muitas vezes, extrema gravi
dade. Os inválidos para o trabalho normal, aqueles que na sua linguagem 
rude o povo chama de "aleijados", recebendo pensões exíguas da Previ
dência Social, tendem à marginalidade social, trabalhando em atividades 
em que o esforço físico é menor, e suas condições de portadores de defeitos 
os põem a coberto da repressão policial. 

Transformam-se em camelôs, vendedores de bilhetes de loteria, en
carregados de "pontos de jogo do bicho", e daí um passo a mais na venda 
de tóxicos, como tivemos ocasião de abordar em conferência sob o título 
"O acidente do trabalho e a marginalidade", que pronunciamos no Institu
to Nacional de Criminologia. 

Quanto aos efeitos do acidente do trabalho no contrato de trabalho 
(interrupção remunerada da prestação de serviços, suspensão e extinção 
do contrato), reportamo-nos ao que Süssekind escreveu no Capítulo XVI 
deste livro. 

No plano internacional, a preocupação com os acidentes de trabalho 
tem sido objeto de estudos, pesquisas e conferências, e a comissão mista 
OIT -OMS, ao estabelecer os princípios diretivos da organização dos servi
ços de proteção ao trabalhador, acentuando sua importância, sublinhou 
que eles visam a "criar um ambiente mais favorável, facilitar a adaptação 
entre os homens, suas funções, melhorar a saúde e o moral do pessoal e, 
por conseqüência, as relações humanas"; e, mais ainda, "reduzir o custo 
da reparação das moléstias profissionais, o absenteísmo, as taxas de aci
dentes, o custo ·da reparação dos acidentes em virtude da existência de 
socorros e cuidados imediatos, e, enfim, em razão desses fatores, à melho
ria, no campo da produtividade". 

E essa mesma comissão esclareceu que, para atingir tais finalidades, 
a medicina do trabalho "tem como objetivo promover e manter, no mais 
alto grau, o bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores de todas as 
profissões; de prevenir todo o dano causado à saúde dos mesmos pelas 
condições de seu trabalho; de protegê-los no emprego contra os riscos re
sultantes da presença de agentes prejudiciais à sua saúde; de colocar e 
manter o trabalhador num emprego conveniente às suas aptidões fisiológi
cas e psicológicas, e, em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada ho
mem à sua tarefa". 
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Assumindo, como vimos, uma imensa importância na atualidade, em 
todos os países civilizados, a segurança e medicina do trabalho, depois do 
segundo quartel do século XIX, já começava a preocupar alguns governos, 
mas somente quanto aos serviços nas fábricas e oficinas. Com o início do 
século XX começou-se a compreender que não só nos labores industriais exis
tiam perigos, e hoje em dia praticamente todos os assalariados, nas mais 
diversas atividades, estão sob cuidados de medidas de segurança. Nesse sen
tido, aliás, foram as conclusões aprovadas na 35ª Conferência Internacional 
do Trabalho, realizada em Genebra, e que tivemos a honra de presidir. 

O Fundacentro, com sede em São Paulo, vem concorrendo para a 
implantação de medidas aconselháveis de prevenção, e as sanções previs
tas no novo capítulo da Consolidação sobre a matéria (Lei n. 6.514, de 
1977, cujo projeto foi elaborado por Comissão presidida por Arnaldo Süs
sekind) são mais adequadas, tendo sido possibilitados a interdição de obra 
e o embargo de máquinas ou equipamentos. 

As modernas fábricas devem instalar-se com requintes de conforto, 
com a cooperação até de decoradores para que o meio ambiente se torne 
menos agressivo; a música funcional não é mais apenas aquele "fundo 
musical" tranqüilizante, porque em certos casos comprovou-se que isso 
acarretava conseqüências negativas, e as fábricas de concepção técnica 
mais avançada encomendam a programadores especializados a feitura de 
fitas magnéticas apropriadas ao tipo do trabalho em cujo recinto elas são 
reproduzidas, tendo algumas mesmo introduzido, em determinados inter
valos, trechos musicais que quebrem a monotonia. 

Para quebrar a monotonia, que leva à fadiga mental, cumpre alter
nar até mesmo os sistemas de trabalho, adotando algumas empresas ho
rários facultativos para certos setores, atendendo-se à vontade da maio
ria dos trabalhadores que os integram. É também a chamada "autonomia de 
tarefas", que vem sendo experimentada para o trabalho em determinadas 
máquinas ou grupos de máquinas, fazendo com que o operário e o técnico se 
sintam mais realizados e vejam sua atribuição dignificada, em vez de serem 
meros repetidores de gestos, apertando parafusos, calcando botões, olhan
do painéis. 

Em estudo publicado em "Le Point", Daniel Garria apontou os peri
gos que decorrem dos novos sistemas de trabalho, que não apenas elimi
nam a capacidade criativa e imaginativa do operário, como acabam por 
torná-lo mais facilmente vulnerável a acidentes. 

Por outro lado, essa fadiga mental é uma das causas das faltas ao 
serviço pelo desinteresse do trabalhador pelo trabalho monótono, que se 
acentua cada dia mais ao se processar a automação. 

Em recentes estudos, os cientistas verificaram o surgimento de uma 
nova enfermidade profissional, que recebeu o nome de "tendinite", que 
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afeta os digitadores, atacando a movimentação dos pulsos e cujos sintomas 
foram encontrados em datilógrafos e em bancários, que movimentam cons
tantemente as máquinas usadas para a verificação de saldos bancários, 
mantendo tensos os empregados. 

Por tudo isso, mais do que nunca se tornam necessárias a promoção 
e a especialização em Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional. 
Não bastará apenas estudar moléstias profissionais e disposição de máqui
nas, meios de proteção individuais e coletivos, mas, também, a fisiologia 
do trabalho, as relações humanas, a comunicação e tudo o mais que possa 
levar o homem a não ter no trabalho apenas um meio de ganhar sua sub
sistência, mas, também, o de se sentir realizado como pessoa humana. 

Isto atingido, ele se integrará na sua atividade funcional, realizá-la-á 
com amor e sem se sentir extenuado física e mentalmente. 

<*l D- Gravidade do problema no mundo e no Brasil . Não obstante 
os esforços da Organização Internacional do Trabalho, que dedica ao tema 
em tela inúmeras convenções e recomendações, além de manter programa 
permanente de cooperação técnica para a segurança e a saúde do trabalha
dor, certo é que as estatísticas a respeito ainda são alarmantes. 

<*l No Congresso Mundial sobre Segurança e Saúde no Trabalho (Vie
na, maio de 2002), a OIT revelou que desde 1990 vem aumentando o nú
mero de mortes por acidentes do trabalho, inclusive os resultantes de cân
cer e enfermidades circulatórias relacionadas com o trabalho. Para cada 
cinco mil acidentes diários, ocorrem 500 a 2.000 lesões. Onze mil dos 
falecimentos anuais correspondem a crianças que trabalham em condições 
perigosas. E estimou que seria possível prevenir cerca de 80% dos aciden
tes do trabalho se todos os Estados Membros aplicassem as melhores es-
tratégias sobre a segurança e a saúde no trabalho. <3l .té .A 

<*l No relatório preparado para a "Reunião tripartite sobre a melhoria 
das condições de emprego e de trabalho dos assalariados agrícolas",<4l a 
OIT assinala que o trabalho agrícola é mais perigoso do que em geral se 
pensa, tendo-se agravado com o implemento da mecanização e o emprego 
generalizado de produtos químicos. As taxas de acidentes, inclusive mor
tais, é superior à registrada nos demais setores. O envenenamento por pes
ticidas e demais produtos químicos é responsável por 14% de todas as 
lesões profissionais no setor agrícola e de 10% dos casos mortais . 

(*)Parágrafos redigidos por Arnaldo Süssekind. 
(3) Prensa OIT de 12.4.99 . Na Conferência Geral de 2003 , foi anunciado que os acidentes de 
trabalho atingem anualmente cerca de 270 milhões e as doenças profissionais a 160 milhões-
374 mil acidentes são mortais. 

(4) Prensa OIT de 23.9.96. 
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<*> No Brasil a estatística dos infortúnios profissionais continua trá
gica, apesar do sub-registro nos órgãos da Previdência Social; em 2002 
ocorreram 387.905 acidentes de trabalho, sendo 46.621 a caminho do tra
balho; 2.898 mortes de acidentados; 20.886 casos de doenças profissio
nais e 15.029 de invalidez permanente.<5> 

A verdade é que as medidas preventivas existentes não chegam a 
atemorizar algumas empresas recalcitrantes, que preferem pagar exíguas 
multas a adotar medidas de proteção aos trabalhadores, esquecendo-se de 
que prevenção não é despesa, mas investimento. 

Por outro lado, a maior incidência profissional de acidentes é nas 
empresas de pequeno porte e estas não estavam incluídas entre as que, 
obrigatoriamente, têm de manter serviços de segurança e higiene do traba
lho e nem, ao menos, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
(CIPAs). 

Sempre entendemos que a prevenção mais importante é na pequena 
empresa, e a OMS (Organização Mundial de Saúde) ressalta, a esse res
peito, que os trabalhadores das pequenas empresas podem ser considera
dos esquecidos pelos governos - pois os problemas de proteção à saúde e 
à sua vida raramente interessam aos planificadores sanitários. 

<*> Não obstante o adequado sistema legal vigente no Brasil, continu
amos a apresentar trágica estatística em matéria de acidentes do trabalho. 
As verdadeiras causas têm sido apontadas em congressos, seminários e 
estudos de órgãos e pessoas responsáveis: 

a) falta de conscientização de empresários e trabalhadores para 
a importância da prevenção dos infortúnios do trabalho.<6> Muitos 
empregados rejeitam o uso de equipamentos individuais de proteção 
e preferem receber o adicional sobre o salário do que insistir, junto 
às CIPAs e aos sindicatos, para que a empresa elimine ou neutralize 
os riscos de acidentes e doenças profissionais. Por seu turno, muitas 
empresas resistem a reformas do estabelecimento para eliminar ou 
reduzir os riscos; 

b) formação profissional inadequada, quase sempre sem trans
mitir ao trabalhador noções fundamentais de prevenção de aciden
tes correlacionadas com o ofício ensinado, sobretudo em empresas 
terceirizadas; 

(*) Parágrafo introduzido por Arnaldo Süssekind. 
(5) Fonte: Ministério da Previdência Social ("O Globo" de 7.3.04). 
(6) Na França- país que apresenta os menores índices de freqüência e gravidade dos acidentes 
do trabalho- as noções fundamentais da prevenção de acidentes domésticos, de trânsito e de 
trabalho são ministradas a partir do ensino primário. 
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c) jornadas de trabalho com horas extraordinárias<7>- circuns
tância agravada nas grandes cidades por longos períodos de trans
porte incômodo e fatigante; 

d) alimentação imprópria e insuficiente; 

e) prestação de serviço insalubre em jornadas de trabalho con
cernentes às atividades normais, quando recomendável é o encur
tamento do período de trabalho, e não o adicional de salário, a fim 
de limitar a agressão dos agentes físicos e químicos a níveis de 
tolerância. 

<*> No Brasil vigorou, por algum tempo, a tarifação individualizada 
da contribuição empresarial para o seguro de acidentes do trabalho. Isto é, 
a tarifa que cada empresa tinha de pagar era calculada em função do risco 
da respectiva atividade e dos índices de freqüência e gravidade dos aci
dentes de trabalho no ano anterior. Com esse sistema, os empresários fica
vam motivados a investir nos seus estabelecimentos visando a eliminar ou 
neutralizar os riscos dos infortúnios do trabalho. Mas esse sistema foi re
vogado, porque o Ministro da Previdência e Assistência Social de então 
chegou à conclusão de que estava havendo corrupção e fraude na reclassi
ficação anual de algumas empresas. Os delitos, ao '.fe se sabe, não foram 
punidos. Penalizados foram os trabalhadores. ,,.,_ 

<*> Como asseverou o perito em segurança do trabalho Antonio Carlos 
Vendrame, "com a monetização do risco, abriu-se o precedente- legal
mente amparado - da empresa não fazer investimentos pra tornar sua 
fábrica salubre, mas tão-somente pagar os irrisórios adicionais que one
ram bem menos que a implantação de medidas para tornar o ambiente 
saudável; entretanto, muitos países não compartilham a idéia de compen
sação financeira pelo risco, como a Itália, que já na década de 70 havia 
criado o slogan Saúde não se vende, onde os trabalhadores exigiam um 
ambiente salutar. Atualmente, o que predomina a nível internacional é a 
redução da jornada de trabalho, além do prolongamento do período de 
férias para os trabalhadores expostos a riscos" .<8> 

E - Conceito legal de acidente do trabalho. A Lei n. 8.213, de 
1991, define o acidente do trabalho como aquele que "ocorre pelo exercí
cio do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 

(7) Durante o trabalho extraordinário é maior o índice-hora de acidentes do trabalho. 

(*)Parágrafos introduzido por Arnaldo Süssekind. 
(8) "Insalubridade versus periculosidade", Suplemento Trabalhista LTr n. 162/98, págs. 755-756. 
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segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta lei,<9> provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho" (art. 19), e equi
para a acidente do trabalho as doenças profissionais ou do trabalho (art. 
20) e os acidentes in itinere (art. 21). Estes últimos ocorrem no trajeto 
para o trabalho ou na volta para a residência do empregado. 

As doenças profissionais serão relacionadas pelo Poder Público como 
doenças típicas, mas, em casos excepcionais, outras doenças poderão ter a 
mesma classificação, como acentua Saad ("CLT Comentada", ed. 1984 ), 
desde que existente a relação de causa e efeito entre a doença e as condi
ções especiais do trabalho; nesse sentido, podemos relacionar algumas 
como: o esforço crônico, hipertrofia cardíaca, motivada por trabalhos pe
sados; a miocardia; a arteriosclerose e o enfisema pulmonar; as neurites e 
neuralgias; as alterações psíquicas, que podem produzir verdadeira psico
se, geralmente de tipo melancólico e neurastênico; a posição sentada (por 
compressão dos órgãos abdominais); estase hepática, intestinal, 
hemorroidária; uterina (metrorragia), ou de pé, provocando varizes; as 
flebites e, algumas vezes, a albuminúria ortostática ou de joelhos (artralgias, 
neurites); a compressão, cifose (cérvio-dorsal); as calosidades, a alopecia 
dos que levam cargas sobre a cabeça e, ainda, a repetição uniforme dos 
movimentos, provocando lesões ou cãibras profissionais dos escreventes, 
dos pianistas, violinistas, bailarinas, costureiras a máquina (na barriga das 
pernas), datilógrafas, digitadores etc. 

<•> 2- AÇÃO PRÁTICA E NORMATIVA DA OIT 

O Tratado de Versailles (1919), ao criar a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), incluiu na sua competência a proteção contra os aci
dentes do trabalho e a doenças profissionais, cujos riscos devem ser elimi
nados, neutralizados ou reduzidos por medidas apropriadas da engenharia 
de segurança e da medicina do trabalho. Nesse terreno, a ação da OIT tem
se notabilizado: 

a) pela atividade normativa, consubstanciada em 31 conven
ções e 36 recomendações; 

b) por estudos permanentes, investigações, cursos e seminários, 
além de publicações e guias destinados a orientar técnicos, empresá
rios e trabalhadores; 

(9) O inciso alude a produtor, parceiro, meeiro e arrendatário rural , garimpeiro e pescador arte
sanal, desde que exerçam suas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, 
ainda que com auxílio eventual de terceiros. 

(*)Seção redigida por Arnaldo Süssekind. 
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c) pelo PIACT (Programa Internacional para Melhorar as Con
dições de Trabalho e Meio Ambiente de Trabalho), que executa em 
sintonia com o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente) . Aprovado em 1976, ele dá ênfase especial à segurança e 
medicina do trabalho, desenvolvendo, nesse campo, intenso progra
ma de cooperação técnica aos Estados-Membros. 

São os seguintes os objetivos do PIACT: 

a) proteção contra os efeitos desfavoráveis de fatores físicos, quí
micos e biológicos no local de trabalho e no meio ambiente imediato; 

b) prevenção da tensão mental resultante da duração excessi
va, do ritmo, do conteúdo ou da monotonia do trabalho; 

c) promoção de melhores condições de trabalho, visando à dis
tribuição adequada do tempo e do bem-estar dos trabalhadores; 

d) adaptação das instalações e locais de trabalho à capacidade 
mental e física dos trabalhadores, mediante aplicação da ergonomia. 

Dos estudos realizados pelo PIACT resultou a Convenção n. 155, com
pletada pela Recomendação n. 164, ambas de 1981, que ampliou o conceito 
de ambiente de trabalho para fins de segurança e saúde dos trabalhadores. 
Hoje é necessário considerar tanto a agressão que o local de trabalho pode 
sofrer, oriunda do meio ambiente circunvizinho, quanto a poluição, por ve
zes imensurável, que pode ser gerada no estabelecimento industrial. 

Como presidente do Grupo de Trabalho que, na OIT, elaborou um 
estudo de direito comparado sobre o tema, <to> depois de asseverar que "o 
direito à segurança e à higiene no trabalho é também, num sentido amplo, 
um direito humano, tal como prevê o Pacto Internacional dos Direitos Eco
nômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, pois corresponde ao di
reito à vida e à integridade física das pessoas", acentuamos: "Assim como 
repercute no local de trabalho condições adversas do ambiente de trabalho 
imediato, também os efeitos de inadequados sistemas de produção e, por 
vezes, de certos sinistros ocorridos em estabelecimentos industriais po
dem alcançar áreas muito distantes. Em Three-Mile Island, Chernobil, 
Bhopal e Sandoz os riscos foram muito além do ambiente de trabalho, 
atraindo a atenção universal por terem invadido o meio ambiente geral".<tt > 

(10) "Seguridad en el Media Ambiente de Trabajo", Genebra, OIT, 1987. 
(11) Discurso de 21.3.87, proferido na Comissão de Expertos na Aplicação de Convenções e 
Recomendações da OIT, Genebra, ao apresentar o trabalho citado na nota 10. 
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A precitada Convenção n. 155 determina que os Estados que a ratifi
carem definam, após consulta às organizações representativas dos emprega
dores e dos trabalhadores, uma "política nacional coerente em matéria de 
segurança e saúde dos trabalhadores e de meio ambiente de trabalho" e pro
movam sua execução. Essa política deve procurar "prevenir os acidentes e 
os danos para a saúde que sejam conseqüência do trabalho, guardem relação 
com a atividade profissional ou sobrevenham durante o trabalho, reduzindo 
ao mínimo, na medida do possível, as causas dos riscos inerentes ao meio 
ambiente de trabalho" (art. 42). Um sistema de inspeção apropriado e sufi
ciente deve ser instituído para controle da aplicação das leis e demais dispo
sições referentes à matéria (art. 92). A ação em nível nacional deve compre
ender: a orientação aos empregadores e trabalhadores (art. 10); a implanta
ção dos meios de prevenção contra os acidentes do trabalho e as enfermida
des profissionais (art. 11), além das informações sobre a utilização de má
quinas, materiais ou substâncias de uso profissional, seja pelos seus fabri
cantes ou importadores, seja pelos que as colocam em circulação (art. 12). 
Um órgão central deve supervisionar e coordenar a aplicação das normas 
(art. 15, § 22), sendo recomendável que a matéria seja incluída nos progra
mas de educação e de formação em todos os níveis (art. 14). Ao trabalhador 
fica assegurado o direito de deixar o lugar onde trabalha, se houver "um 
motivo razoável de pensar que ali existe um perigo iminente e grave para 
sua vida ou saúde" (art. 13). Ao empregador cumpre velar pela eliminação 
dos riscos, na medida em que isso seja razoável e realizável, devendo forne
cer, quando necessários, vestimentas e equipamentos de proteção apropria
dos (art. 16), além de prover o que for necessário para o atendimento a 
situações de urgência e de acidentes (art. 18). A cooperação entre os empre
sários e os trabalhadores, ou seus representantes, é considerada essencial para 
o êxito das medidas previstas na convenção (arts. 19 e 20). 

Outra convenção importante para a análise do art. 72, XXII, da nos
sa Constituição é a de n. 161, de 1985, atinente aos "serviços de saúde no 
trabalho". Tais serviços devem ser instituídos, quer por uma empresa ou 
grupo de empresas, quer pelos poderes públicos ou por uma combinação 
dessas modalidades (art. 72). Eles devem assessorar os empregadores e os 
trabalhadores ou seus representantes na empresa, e exercer funções pre
ventivas para: 

a) obter e conservar um meio ambiente de trabalho seguro e são; 

b) adaptar o trabalho à capacidade física e mental do trabalha
dor (art. 1 2). 

Para tanto, as funções exercidas por esses serviços abrangem a segu
rança do trabalho, a medicina do trabalho, a ergonomia e os campos cien
tíficos conexos (art. 52). 
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Além das precitadas Convenções ns. 155 e 161, cumpre relacionar 
as seguintes: 

Convenção n. 12121 -acidentes do trabalho na agricultura; 
Convenção n. 13121- proibição do emprego de menores de 18 anos 

e mulheres nos trabalhos em contato com serviços de pintura industrial 
em que usem produtos com sais de chumbo; 

Convenção n. 17125- indenização por acidente do trabalho; 
Convenção n. 42/34- indenização por enfermidades profissionais; 
Convenção n. 115/60- proteção contra as radiações; 
Convenção n. 119/63 - proteção da maquinaria; 
Convenção n. 127/67- peso máximo de carga para o transporte humano; 
Convenção n. 139/74- prevenção e controle dos riscos profissio-

nais causados por substâncias ou agentes cancerígenos; 
Convenção n. 148174- proteção dos trabalhadores contra os riscos 

profissionais devido à contaminação do ar, o ruído e as vibrações no local 
de trabalho; 

Convenção n. 155181 - segurança e saúde dos trabalhadores e meio 
ambiente do trabalho; 

Convenção n. 161/85- serviços de saúde no trabalho; 
Convenção n. 162/86 - utilização do asbesto e condições de segu

rança; 
Convenção n. 164/87 - proteção à saúde e assistência médica aos 

tripulantes marítimos; 
Convenção n. 167/88- segurança e saúde na construção; 
Convenção n. 170/90 - utilização de produtos químicos perigosos 

nos locais de trabalho; 
Convenção n. 174/93 - prevenção de acidentes industriais maiores. 

Convenção n. 176/95 - segurança e saúde nas minas. 

Convenção n. 184/2001- segurança e saúde na agricultura.< 12
> 

<*> 3- INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

A- Conceitos e adicionais. Em face do estatuído nos arts. 189 e 190 
da CLT, há insalubridade, para os efeitos das normas pertinentes da legisla-

(12) Dessas convenções, o Brasil ratificou as de ns. 12, 42, 115, 119, 127, 139, 148, 155, 161, 
162, 164 e 170. Em nosso livro "Convenções da OIT" (21 ed ., São Paulo, LTr, 1998), publica
mos, na íntegra, os textos das convenções ratificadas pelo nosso país e, bem assim, os das princi
pais não ratificadas. 
(*) Seção redigida por Arnaldo Süssekind. 
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ção do trabalho, quando o empregado sofre a agressão de agentes físicos ou 
químicos acima dos níveis de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho, 
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos 
seus efeitos (critério quantitativo); ou, ainda, de agentes biológicos e alguns 
agentes químicos relacionados pelo mesmo órgão (critério qualitativo). 

Bem observa Antonio Carlos Vendrame que a agressão do agente insalu
bre opera de forma cumulativa e paulatina. "Cumulativa porque, na sua grande 
maioria, os males que acometem os trabalhadores são progressivos e irreversí
veis, a exemplo da perda auditiva, pneumoconioses e intoxicações por fumos de 
metais. Paulatina, já que, exceto em intoxicações agudas, o organismo do traba
lhador vai sendo lesado aos poucos, como é o caso da silicose".03> 

Conforme se trate de insalubridade de grau mínimo, médio ou máxi
mo, o trabalhador fará jus ao adicional de 10%, 20% ou 40%, calculado 
sobre o salário mínimo (art. 192). Mas o objetivo da lei, nem sempre ob
servado, é a eliminação ou neutralização da insalubridade, seja pela ado
ção de medidas de engenharia que conservem o ambiente de trabalho den
tro dos limites de tolerância, seja com a utilização de equipamentos de 
proteção individual, que reduzam a intensidade do agente agressivo aos 
mencionados limites (art. 191). A empresa é obrigada a fornecer tais equi
pamentos gratuitamente aos empregados, os quais devem usá-los, sob pena 
de praticarem ato faltoso, ensejador de penalização (art. 158). 4 

Como advertiu Camille Simonin, "o adicional dito de insalubridade 
é imoral e desumano; é uma espécie de adicional do suicídio; ele encoraja 
os mais temerários a arriscar a saúde para aumentar seu salário; é contrá
rio aos princípios da Medicina do Trabalho e à Declaração dos Direitos do 

ornem".< O que tem relevo é que não sejam ultrapassados os níveis 
máximos de tolerância aos agentes geradores da insalubridade e que sejam 
reduzidos, tanto quanto possível, os riscos inerentes a atividades perigo
sas. É o que ocorre, por exemplo, em Portugal, Itália, Reino Unido, Ale
manha e Japão, cuja legislação não cogita de adicional de salário. 

A Consolidação das Leis do Trabalho considera atividade ou ope
ração perigosa aquela que, por sua natureza ou método de trabalho, im
plique o contato permanente do empregado com inflamáveis ou explosi
vos, em condições de risco acentuado (art. 193). Mas, não é necessário 
que o empregado cumpra a jornada de trabalho integralmente nessas con
dições; basta a habitualipade. Daí a jurisprudência sumulada no Enuncia
do TST n. 361: 

~13) Trab. e Suplemento cits., pág. 755. 

JS (~) "Médicine du travail", apud Diogo fupo Nogueira, "A insalubridade na empresa e o mé
dico do trabalho", in Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, Fundacentro, 1984, 
n. 45, pág. 42. 
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"O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá 
direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a 
Lei n. 7 .369, de 20.9.85 não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu 
pagamento." 

O adicional de periculosidade corresponde a 30% do salário do em
pregado, excluídas as parcelas referentes a gratifica -o, prêmios ou arti
cipação nos lucros da empresa(§ 1º do art. 193) 'Por sua e , a Lei n. 
7.369, de 1985, estendeu o direito a esse adicional ao empregado que exer
ce atividade em setor de energia elétrica em condições de periculosidade. ,., 
O Tribunal Superior do Trabalho tem entendido, a nosso ver com acerto, 
que a intermitência à exposição de risco não exclui o direito ao adicional. 
A verdade é que "habitualidade" não significa "permanência". 

No que tange aos eletricitários, o Decreto n. 93.412, de 1986, que 
regulamentou a citada Lei n. 7 .369, divide as respectivas atividades em cin
co segmentos, independentemente do objetivo social da empresa ou da sua 
atividades preponderante. Pouco importa, assim, que a empresa seja, ou não, 
fornecedora de energia elétrica. Esse quadro, embora dividido em cinco seg
mentos, se direciona para os misteres desenvolvidos em sistemas elétricos 
de potência para o fim de caracterizar a periculosidade como fonte geradora 
do adicional. E, segundo a concepção da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, sistema elétrico de potência "é aquele que compreende instalações 
para geração, transmissão e/ou distribuição de energia elétrica". 

A periculosidade, para o eletricista, em princípio se configura nas 
empresas de geração e distribuição de energia elétrica, mas pode ocorrer, 
em determinadas circunstâncias, no âmbito de estabelecimentos apenas 
consumidores dessa energia. ~ 

~"A Lei n. 7.369/85 criou 'Adicional de periculosidade- Eletricidade- Devido apenas no 
caso de trabalho com sistema elétrico de potência. A Lei n. 7.369/85 criou o direito ao adicional 
de periculosidade para o empregado que exerce atividade no setor de energia elétrica, atribuindo 
ao Decreto regulamentar a especificação das atividades que se exercem em condições de pericu
losidade. E estas atividades são sempre e tão-somente aquelas em contato com sistema elétrico 
de potência, conforme expressamente consta do quadro anexo ao Decreto n. 93.412/86. Assim, 
embora a lei não limite direito a este adicional apenas aos empregados de empresa de geração e 
distribuição de energia elétrica, limita-o, no entanto, apenas à hipótese de trabalho com sistema 
elétrico de potência"' (Ac. da SDI-1 no Proc. E-RR-297.129/96, rei. Min. Vantuil Abdala, DJ 
de 25.2.2000). "É possível que empresas consumidoras de energia elétrica venham a exercer 
atividades em contato com sistemas elétricos de potência, assim entendidos aqueles em que se 
verifica um 'conjunto de circuitos elétricos inter-relacionados, que compreende a instalação para 
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição inclusive', conforme defi
nição técnica adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tanto assim, que o item 
3 do quadro anexo ao Decreto n. 93.412/86, dispõe que os 'pátios e salas de operação de subes
tações, inclusive consumidores' são considerados área de risco, para as atividades de 'inspeção, 
testes, ensaios, calibração, medição e reparos em equipamentos e materiais elétricos e eletrôni
cos, eletromecânicos e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de 
alta e baixa tensão'. Ou seja, mesmo no quadro anexo ao Decreto n. 93.412/86 há o reconheci-
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A NR-16, sobre atividades e operações perigosas, foi ampliada pela 
Portaria do Ministro do Trabalho n. 318, de 2003, para adotar, como ativi
dades de risco em potencial concernentes a radiações ionizantes ou subs
tâncias radioativas, "o Quadro de Atividades e Operações Perigosas apro
vado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear" àquela anexado. O tra
balho nas condições enunciadas nesse Quadro assegura ao empregado o 
adicional de periculosidade previsto na CLT (art. 193, § 12 ). 

Quanto ao tempo de exposição ao risco, a jurisprudência distingue 
entre a intermitência e a eventualidade _,. , ultim thente, te admiti
p,e e as c nv~nções e o ordos cole f os e i pulem- onceitos pr prios. 0 6·A> 

Du ant as hofas em que o empregado permanece de sobreaviso não incide 
o dicional de periculosidade. 

Quanto ao valor adicional em caso de exposição intermitente, que se 
não confunde com exposição eventual, a jurisprudência predominante foi 
consolidada pelo TST no Enunciado n. 361. ?( 

Como se infere, a periculosidade se distingue da insalubridade, por
que esta, enquanto não houver sido eliminada ou neutralizada, afeta con
tinuadamente a saúde do trabalhador; já a periculosidade corresponde ape
nas a um risco, que não age contra a integridade biológica do trabalhador, 
mas que, eventualmente (sinistro), pode atingi-lo de forma violenta. 

menta expresso de que existem atividades desempenhadas em sistemas elétricos de potência no 
âmbito de empresas meramente consumidoras de energia elétrica" (Ac . do TST, 511 T., no RR-
470.231/98, rei. Min . Rider Nogueira de Brito, DJ de 5.4.02). 
(16) "O pagamento do adicional de peh culosidade (no caso do eletricista) de forma proporcio
nal, p, evisto o Decreto n. 93.412/86, art. 211 ,11, não conta com a nuência da Lei n. 7.369/85 
e do rincíp o geral (aplicável t'nsalubridade ('(à periculosidad ) adotado pela C fÍ' nos arts. 
19 , 193 e 94. O que é decisiv.o, tanto na hipó ese de insalubrid, de quanto na de periculosida
d , é a dis nção entre trabalho eventual e tr tiaJho intermitel} e. Este traduz a ogf igatoriedade 
d ocorrê cia da átividade p, rigosa, por for a do cumprimenío do contrato de t ábalho. Não há 

f:
omo ev tar, po tanto, o lo ai perigoso, ai da que em um o em determinados aias da semana. 
ra, se trab.alÍto execut élo em condiçõ s insalubres, de orma intermitente gera o direito ao 

dicio ai de tbsalubrida e, por mais fo es razões deve erar o adicional de ericulosidaf e na 
I ipót e de abalho int; rmitente, tend em vista que o r sco é de conseqUê~ ias imprevi 1veis, 
pode dos letal em v"rtude de expo ção por uma fra ão de segundo. correta, pois, a plica
ção ? tens va d~ Enu~j iado n. 47/TS "(Ac. do ~ST, 3 T., no RR-124.371/94: rei. Min 'Ma~oel 
Merides e Freztas , pJ de 30.6.95. dem, da 2 T. , o RR-118.418, reY. Mtn. J. L. astzlho 
Per ira, J de 4.10.96). t. 
(16-A) 'A Justiça Jo Trabalho nã pode exacerbar o intervencionis o estatal na elação de 
en{pre o, revelando-se mais rea sta que a Cons tuição da Repú Iica e que os próprios 
interlo utores sociais, que decerto êm razões sérias quando ultimam,/com êxito, uma negocia
ção c etiva, máx~be quando tem or objeto um direito trabalhista (adicional de periculosidade 
integral) altamente controvertido" (Ac. do TST, 11 T., no RR-386.463/97, rei. Min. João O reste 
Dalazen, LTr, n. 65/97, págs. 1529/1530). 
~Enunciado n. 361: "O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma inter
mitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral , 
tendo em vista que a Lei n. 7.369/85 não estabeleceu qualquer proporcionalidade em relação ao 
seu pagamento". 
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Em virtude do preceituado no caput do art. 7º da Constituição, é in
questionável que as normas de segurança e medicina do trabalho se aplicam 
aos trabalhadores rurais. Nesse sentido ispôs a Portaria do Ministro do 
Trabalho n. 3 .303, de 1989 seqdo que n toca te ao adiei o al de insalub ·
dade, vigora o Enunciado n. 2 2 do/tsT, afirm ndo direit dos r rícolas. 

Se o trabalhador, urbano ou rural, estiver sujeito aos riscos da insa
lubridade e da periculosidade, terá de optar por um deles (art. 193, § 2º, 
da CLT). E, sendo vários os fatores determinantes da insalubridade, consi
dera-se apenas o gerador do adicional mais elevado (NR-15, item 3). 

Sempre entendemos que, tendo o empregado direito a salário profis
sional ou piso salarial, decorrente de lei, convenção coletiva ou sentença 
normativa, o percentual correspondente ao seu adicional deve incidir so
bre ele e não sobre o salário mínimo. É que, nessa hipótese, o mínimo que 
lhe é devido é o salário profissional ou o piso salarial. Neste sentido, o 
TST resolveu restaurar o Enunciado n. 17 e alterar a redação do n. 228. 

O art. 195 da CLT, no seu § 2º, autoriza o sindicato a ajuizar ação, 
"em favor de grupo de associados", para pleitear os adicionais de insalu
bridade ou de periculosidade. Enfatize-se, como tem decidido o TST: em 
nome de associados e não em favor dos integrantes da categoria profissio
nal ou de todos os empregados, associados ou não, da respectiva empresa. 
Não se trata de substituição processual, como equivocadamente tem sido afir
mado, mas de representação legal de interesses individuais de associados. 

Em todos os casos, o direito do trabalhador ao adicional de insalu
bridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saú
de ou integridade física (art. 194 da CLT). Não há que se falar, portanto, 
em incorporação do adicional ao salário do empregado. Legem habemus. 
Os adicionais em foco possuem caráter retributivo e, portanto, natureza 
salarial; constituem sobre-salários que se computam para os efeitos de gra
tificação natalina (13º salário), das contribuições previdenciárias, dos de
pósitos do FGTS etc., mas não se incorporam ao salário do empregado, 
porque são devidos apenas enquanto perdurar a situação de "trabalho anor
mal". O Direito do Trabalho visa, em tais casos, não a perpetuidade dos 
adicionais e sim a remoção ou neutralização das causas que ensejam o seu 
pagamento. Incompreensível é que se permita ao trabalhador vender a saúde 
em troca de um sobre-salário. 

Como se infere destas considerações, enquanto, na insalubridade, o 
agente agressor mina incessantemente a saúde do trabalhador, na pericu
losidade há exposição a um risco que, eventualmente, pode ocasionar em 
grave sinistro. 

" O adicional de insalubridade, enquanto persistir o labor em ambiente insalubre, integra 
as verbas rescisórias, porquanto reveste-se de natureza salarial, integrando a remuneração do 
trabalhador para todos os fins" (Ac. do TST, 31 T., no RR-241.751/96, rei. Min. José Luiz 
Vasconcellos, DJ de 29.5.98) . 
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A Carta Magna de 1988 estendeu o direito a adicionais de remune
ração aos empregados que executam atividades penosas, "na forma da 
lei" (art. 72 , XXIII). Mas não se trata de norma de eficácia plena e imedia
ta. O capítulo da Consolidação introduzido pela Lei n. 6.514, de 1977, 
não cuida de atividade penosa. A Previdência Social cogita da concessão 
de aposentadoria especial, com menor tempo de serviço, ao segurado que 
trabalhar em "atividade profissional sujeita a condições especiais que pre
judiquem a saúde ou a integridade física" (art. 57 da Lei n. 8.213, de 1991, 
com a redação da Lei n. 9.032, de 1994). A relação de "agentes prejudiciais 
à saúde ou à integridade física" deve ser aprovada por ato do Poder Execu
tivo (art. 58 da Lei cit.); mas só para fins de aposentadoria. Para os efeitos 
da relação de trabalho, o Congresso Nacional terá de legislar a respeito, 
ocasião em que, a nosso ver, deveria também estabelecer que o adicional de 
insalubridade, tal como o pertinente à periculosidade, passe a incidir sobre 
o salário contratual do respectivo empregado, e não sobre o salário mínimo. 
Aliás, a expressão "adicional da remuneração" parece ter sido inserida, com 
essa intenção, no texto constitucional. Contudo, ela revela apenas a nature
za salarial dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. 

B -Supervisão e fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Em
prego. É evidente, por força do que dispõe a Constituição de 1988, que a 
legislação federal atinente à segurança e medicina do trabalho prevalece 
sobre as disposições a respeito adotadas nos planos estaduais e munici
pais. Nesse sentido é bem claro o art. 154 da CLT. 

Da mesma maneira, a CLT estabeleceu nos arts. 155 e 156 que a 
fiscalização da aplicação das medidas legais é da competência das Delega
cias Regionais do Trabalho. A celebração de convênio entre a União e 
Estados, para que estes realizem a fiscalização do cumprimento das nor
mas legais e regulamentares atinentes à segurança e à higiene do trabalho, 
tem ocorrido, mas, a nosso ver, fere o preceituado no art. 21, XXIV, da 
Constituição de 1988. O disposto no art. 23, li, que estabelece a compe
tência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para 
"cuidar da saúde e assistência pública", não concerne, evidentemente, à 
segurança e à higiene do trabalho. 

Em face do que dispõe a Portaria n. 13, de 1993, que alterou a NR-1, 
a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho é o órgão nacional do Minis
tério do Trabalho e Emprego competente para coordenar, orientar, controlar 
e supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do 
trabalho. Essa competência se estende ainda à Campanha Nacional de Pre
venção de Acidentes do Trabalho (CANPAT), ao Programa de Alimentação 
do Trabalhador (PAT), e também à fiscalização do cumprimento dos precei
tos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho em todo 
o território nacional, inclusive no campo. À SSST é atribuída, também, a 
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competência de instância superior para julgar os recursos voluntários ou de 
ofício das decisões proferidas pelos Delegados R ionais do Trabalho, em 
matéria de segurança e saúde no trabalho. ~ 

A Portaria SSNT n. 41, de 1998, alterou a NR-28, referente à fiscali
zação e às penalidades em matéria de segurança e saúde do trabalhador. 
Aduza-se que a Portaria n. 989, de 16.8.94, do Ministro do Trabalho, ins
tituiu o "Sistema de Atendimento dos Direitos do Trabalhador" - SIADT, 
nas Delegacias, Subdelegadas e Postos do Ministério, com o objetivo de 
melhor atender às reclamações ou denúncias de trabalhadores e entidades 
sindicais. 

C- Caracterização e classificação. Compete ao Ministério do Tra
balho e Emprego aprovar o quadro das atividades e operações insalubres e 
adotar as normas sobre sua caracterização, os limites de tolerância aos agentes 
agressores, os meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empre
gado a esses agentes (art. 190 da CLT). Da mesma forma, compete-lhe apro
var a regulamentação das atividades ou operações perigosas que, por sua 
natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com in
flamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado (art. 193). 

Essa caracterização e a correspondente classificação é feita por perí
cia, sempre a cargo de engenheiro de segurança ou médico do trabalho devi
damente registrados no Ministério do Trabalho e Emprego, na forma da 

- A Assembléia Nacional Constituinte tentou transferir a segurança e medicina do trabalho 
para a área da saúde. O anteprojeto resultante do trabalho das Comissões Técnicas prescrevia: 
"Art. 57. A saúde ocupacional é parte integrante do Sistema Único de Saúde, sendo assegurada 
aos trabalhadores mediante: 

I- medidas que visem à eliminação de riscos de acidentes e doenças do trabalho; 

Essa disposição foi mantida no art. 356 do anteprojeto da Comissão de Sistematização. O Ple
nário da Constituinte, porém, adotou a orientação que, a nosso ver, se impunha: ao Sistema 
Único de Saúde compete "colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho" (art. 200, VII, da Constituição). O que significa que o Ministério do Trabalho, por 
meio da sua Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, continuará a "coordenar, orien
tar, controlar e supervisionar" as atividades relacionadas com a segurança e a medicina do 
trabalho, inclusive a "Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho" (art. 155, 
li, da CLT). Aliás, a legislação comparada consagra esse critério: no Reino Unido, a Comissão 
de Higiene e Segurança integra o Ministério do Trabalho, cabendo ao Secretário de Estado do 
Trabalho expedir as normas regulamentares (Lei de 31.7.74); nos Estados Unidos , o órgão 
federal "Administração da Segurança e Higiene do Trabalho" está subordinado ao Secretário 
de Estado do Trabalho (Lei de 1970); na França, o "Conselho Superior de Prevenção dos Ris
cos Profissionais" integra o Ministério do Trabalho e é presidido pelo seu Ministro (Decreto de 
11.8.77); na Espanha, o "Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho" está vincu
lado ao Ministério do Trabalho (Decreto Real de 1982). Por sua vez, no plano mundial , a 
matéria é tratada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e não pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 
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respectiva norma regulamentadora (art. 195). Segundo a jurisprudência, a 
lei não discriminou as hipóteses em que o engenheiro e o médico devem 
atuar, razão por que esses profissionais podem realizar qualquer tipo de 
perícia.~ Entretanto, por uma questão de bom senso, o primeiro deveria 
periciar nas questões de segurança do trabalho e o segundo nas de higiene. 

O ideal é que essa perícia, no estabelecimento ou local de trabalho 
suspeito, seja feita antes de qualquer ação judicial dos empregados, visan
do à percepção dos respectivos adicionais. Daí ter a lei facultado às em
presas e aos sindicatos requerer ao Ministério do Trabalho e Emprego a 
realização de perícia para a existência, ou não, de atividades insalubres ou 
perigosas (caracterização); assinalar, se for o caso, o grau da insalubrida
de (classificação nos graus mínimo, médio ou máximo); delimitar o cam
po das atividades ou operações porventura insalubres ou perigosas (§ 1 º 
do art. 195). Essa perícia pode ser realizada ex officio (§ 3º do art. cit). 

Na hipótese de ação judicial na qual se argúa a existência de insalu
bridade ou periculosidade, que pode ser ajuizada pelo empregado interes
sado ou por sindicato, em favor de grupo de associados, prescreve a lei que 
o juiz designe engenheiro de segurança ou médico do trabalho para reali
zar perícia no correspondente local de trabalho. Se não houver na locali
dade profissional registrado, o juiz poderá requisitar a perícia ao Ministé
rio do Trabalho e Emprego (§ 2º do art. cit.). 

A perícia judicial objetiva provar fato sobre o qual não haja prova 
inconteste e incontroversa. Daí dispor o Código de Processo Civil, no seu 
art. 420: 

"Parágrafo único . O juiz indeferirá a perícia quando: 

II- for desnecessária em vista de outras provas produzidas." 

Afigura-se-nos, destarte, que o Juiz do Trabalho não terá de desig
nar perito se o estabelecimento ou local de trabalho, referido na reclama
ção, já tiver sido objeto de perícia pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
ou por engenheiros e/ou médicos designados, de comum acordo, pela em
presa e o sindicato representativo dos empregados. Da mesma forma, se o 
empregador reclamado confessar a existência da insalubridade ou periculo
sidade, aquela no grau pleiteado pelos reclamantes, desnecessária se tor
nará a perícia judicial. Aliás, no que tange à energia elétrica, decidiu o 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ser desnecessária a perícia 

) Ac. do TST, SDI-1 no proc. E-RR-192.085, rei. Min. Milton Moura França, DJ de 22.8.97. 
~ "Não há falar em violação do art. 195 da CLT quando a própria empresa, sem que tenha 
sido feita perícia, reconhece as condições periculosas do local de trabalho e paga o respectivo 
adicional" (Ac. do TST no RR-121.084/94, rei. Min. J. L. de Castilho Pereira, DJ de 22.11.96). 
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quando o quadro anexo ao Decreto n. 93 .. 412, de 1986, permitir o enqua- ' ?- /:~ 
dramento da atividade executada pelo empregado reclamante.( E o TSTt' ? / '--
já admitiu a prova pericial emprestada para comprovar a insalubridade ) L 

Por fim, cabe acentuar, como afirma o Enunciado n. 293 do TST, 
que não prejudica o pedido de adicional de insalubridade o fato de ser 
apontado em Juízo agente nocivo diverso do constatado pela perícia. 

<•> 4 - PREVENÇÃO DOS INFORTÚNIOS DO TRABALHO 

A- Deveres gerais da empresa e dos trabalhadores. A legislação 
brasileira deu uma ênfase especial à prevenção dos acidentes do trabalho e 
das doenças profissionais. Como veremos adiante, as empresas estão obri
gadas- dependendo do respectivo porte e da atividade que empreende
a manter serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, além 
de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), integrada por 
representantes dela e dos trabalhadores. 

Os empregadores têm o dever de instruir seus empregados sobre as 
precauções a tomar, a fim de evitar acidentes do trabalho, doenças e into
xicações ocupacionais e, ainda, colaborar com as autoridades na adoção 
de medidas que visem à proteção dos empregados e à fiscalização, como 
veremos adiante, especialmente quanto à existência de comissão de pre
venção. Mas a verdadeira prevenção decorre da conscientização do em
presário, uma vez que, além do aspecto humano e social, o acidente de 
trabalho acarreta prejuízos econômicos à empresa. E também necessária é 
a conscientização do trabalhador de que mais graves e dolorosas conse
qüências recaem sobre ele próprio e sua família. 

De pouco valerão textos legais se não se levar a cada local de traba
lho e ao lar do trabalhador a convicção de que dele depende muito a redu
ção do número e da gravidade dos acidentes do trabalho; mas o maior 
responsável é o empresário, que está obrigado a instruir seus empregados 
e adotar as medidas tendentes a eliminar ou reduzir ao mínimo os riscos 
dos infortúnios profissionais. 

A Lei n. 5.280, de 27.4.67, proibindo a entrada no País de máquinas 
e maquinismos sem os dispositivos de proteção e segurança do trabalha
dor, se reduziu os riscos, não impediu que, em muitos casos, para traba
lhar mais rapidamente e com aparente maior liberdade de movimento, o 
trabalhador desligue as peças de proteção. 

A lei impõe aos empregadores a obrigação de fornecer gratuitamente 
equipamentos de proteção individual, tais como óculos, capacetes, luvas, 
máscaras, calçados, cintos de segurança etc., de acordo com modelos apro
vados pela autoridade trabalhista (art. 167), como mostraremos adiante. 

) Ac. de 9.12.91, no R0-961/91, rei. Juíza Marilda Coelho. 
) Ac. do TST no RR-195.005/95, rei. Min. lndalécio Gomes Neto, DJ de 8.3.96. 

(*) Seção mantida do texto original de Segadas Vianna, atualizada por Arnaldo Süssekind. 
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Como registra o magistrado Valentin Carrion, "pratica falta o em
pregado que não obedece às normas de segurança e higiene do trabalho, 
inclusive quanto ao uso de equipamentos. A lei quer que as instruções 
tenham sido expedidas pelo empregador, que hajam sido veiculadas por 
ele aos seus empregados; não basta, assim, a simples vigência. O ato faltoso 
do empregado poderá ou não constituir justa causa para rescisão do víncu
lo laboral, de acordo com a gravidade das circunstâncias, de sua reitera
ção etc., como acontece com as demais faltas, propiciando, em certas hi
póteses, simples advertência ou suspensão" ........ 

Cuida a lei, por outro lado, de garantir não só o empregador como o 
trabalhador contra a existência de condições anteriores, no emprego, que 
possam ser causa de acidentes ou facilitar a aquisição de doenças profis
sionais. Para isso, todo empregado tem de ser submetido a exame médico 
quando é admitido. 

Em face do percentual de incidência de acidentes nas atividades in
dustriais e da maior gravidade nesse gênero de trabalho do que no comér
cio, nos bancos e outros serviços, a lei impõe que nelas exista material 
necessário à prestação de socorros de urgência. 

B - Inspeção prévia dos estabelecimentos. Para segurança de que as 
medidas legais sejam adotadas inicialmente, nenhum estabelecimento po
derá iniciar sua atividade sem prévia inspeção e aprovação de suas instala
ções, o mesmo sucedendo quando houver qualquer modificação substancial 
nas instalações, podendo a autoridade competente embargar a obra que de
satenda o disposto na legislação. Daí a conveniência de sempre a empresa 
solicitar a prévia aprovação dos projetos de obra (art. 160). E para evitar 
que obras sejam feitas para somente depois serem fiscalizadas e talvez su
jeitas a exigências, a lei faculta às empresas solicitar prévia aprovação, pela 
Delegacia Regional do Trabalho, dos projetos e de instalações. 

C - Interdição no estabelecimento ou embargo de obra. Inovação 
de relevo, no campo da prevenção dos infortúnios do trabalho, foi intro
duzida pela Lei n. 6.514, de 1977, que deu nova redação ao capítulo da 
CLT relativo à segurança e medicina do trabalho, elaborada pela Comis
são Interministerial presidida pelo nosso companheiro Arnaldo Süssekind. 
Trata-se do art. 161, que dá poderes ao Delegado Regional do Trabalho, à 
vista de laudo técnico que demonstre grave e iminente risco para o traba-

~"Comentários à CLT", 13" ed ., São Paulo, Revista dos Tribunais, pág. 152. 

Mas, como preceitua o Enunciado TST n. 289: 

"O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do 
adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou elimina
ção da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado." 

Instituições Vol. 11 - parte 2.p65 941 25/09/06, 10:12 



942 ARNALDO SÜSSEKIND 

lhador, de interditar o estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equi
pamento, ou de embargar obra, indicando quais as providências a serem 
tomadas para a prevenção de infortúnios do trabalho. 

Para assegurar a interdição, as autoridades federais , estaduais e mu
nicipais darão imediato apoio às medidas determinadas. Mas essa interdi
ção pode ser solicitada, também, pela autoridade da fiscalização ou por 
entidade sindical. E da decisão do Delegado do Trabalho caberá recurso 
para o órgão nacional competente em matéria de segurança e medicina do 
trabalho. 

Deve ser ressaltado também o § 6º do art. 161, que assegura aos 
trabalhadores do estabelecimento interditado ou embargado a percepção 
dos salários, como se estivessem em efetivo exercício. Com essa garantia 
aos trabalhadores, os responsáveis pelo estabelecimento terão o máximo 
empenho em realizar as obras necessárias para garantir a proteção aos 
seus empregados. E terão, também, esse empenho em realizar as obras , 
porque o tempo de interrupção, sendo considerado de exercício efetivo, 
assegurará sua contagem para efeitos de férias, indenização, recolhimento 
do FGTS e deveres previdenciários. 

D- Medidas especiais de prevenção. Nos arts. 170 a 187, 198 e 199, a 
CLT enumera algumas medidas que devem ser observadas nos locais de traba
lho, visando à prevenção dos acidentes e doenças profissionais. E no art. 200 
atribui ao Ministério do Trabalho a expedição de Normas Regulamentadoras 
(NR) que atendam "as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho". 

As normas regulamentadoras foram expedidas pelo Ministro do Traba
lho em 8 de junho de 1978 (Portaria n. 3.214) e já sofreram diversas modifica-/ 
ções ou complementações. Elas dispõem sobre as seguintes matérias:<~ ~ 

NR-1 - Disposições gerais; 
NR-2- Inspeção prévia; 
NR-3 -Embargo e interdição; 
NR-4- Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Traba-

lho (SSMT); 
NR-5- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 
NR-6- Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 
NR-7 - Exames médicos; 
NR-8- Edificações; 
NR-9- Riscos ambientais; 
NR-1 O- Instalações e serviços de eletricidade; 

V. os textos das normas regulamentadoras na publicação "IOB - Segurança e Saúde no 
Trabalho", 12 11 ed., São Paulo, 1997. 
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NR-11 - Transporte, armazenação, movimentação e manuseio de 
materiais; 

NR-12- Máquinas e equipamentos; 
NR-13- Caldeiras e recipientes sob pressão; 
NR-14- Fornos; 
NR-15- Atividades e operações insalubres; 
NR-16- Atividades e operações perigosas; 
NR-17 - Ergonomia; 
NR-18- Obras de construção, demolição e reparos; 
NR-19- Explosivos; 
NR-20- Combustíveis líquidos e inflamáveis; 
NR-21 - Trabalho a céu aberto; 
NR-22- Trabalhos subterrâneos; 
NR-23- Proteção contra incêndios; 
NR-24- Condições sanitárias dos locais de trabalho; 
NR-25 -Resíduos industriais; 
NR-26- Sinalização de segurança; 
NR-27- Registro de profissionais; 
NR-28- Fiscalização e penalidades; 
NR-29- Trabalho Portuário; 
NR-30- Segurança e saúde no trabalho aquaviário. 

Apontaremos, a seguir, alguns aspectos dessas disposições legais e 
regulamentares. 

D-1 - Edificações e construções. Nos arts. 170 e seguintes da CLT 
estão fixadas condições mínimas de requisitos técnicos para as instalações, 
tais como pé-direito, pisos, paredes etc., sendo a matéria regulada mais de
talhadamente pela Portaria n. 3.214, na NR-8, e na Instrução Normativa n. 
1 do SSMT, de 17.5. 83. As obras de construção, demolição e reparos são 
tratadas na NR-18, com a redação dada pela Portaria SSSTN n. 4, de 4.7.95. 

D-2- Iluminação. Cuidam o art. 175 e seus parágrafos das condi
ções de iluminação nos ambientes de trabalho, as quais deverão ser ade
quadas ao tipo de atividade. O anexo IV da NR-15 fixa os níveis mínimos 
de iluminação para os diversos tipos de atividade. 

Segundo Eduardo Gabriel Saad, que dirigiu com grande eficiência a 
primeira fase do Fundacentro, "a boa iluminação de um local de trabalho 
fica na dependência da cor, da distribuição, da difusão, da direção da luz e 
da ausência de ofuscamento".~· 

t)... ~ ~)"CLT Comentada", 281 ed ., São Paulo, LTr, 1995, pág. 163. 
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D-3- Conforto térmico (ventilação) está nos arts. 176 e seguintes, 
estabelecendo que a ventilação artificial será obrigatória sempre que a na
tural não preencha os requisitos de conforto térmico. 

Com a Portaria n. 3.214 foram fixados os limites de tolerância para 
a exposição ao calor. Isso se encontra no anexo 3 da NR-15 da referida 
Portaria do Ministro do Trabalho. Nela se estabelece que a exposição ao 
calor deve ser avaliada através do "índice de bulbo úmido" (termômetro de 
globo), BUTG, e as medições devem ser feitas no local onde permanece o 
trabalhador, à altura da região do corpo mais atingida. 

D-4- Instalações elétricas. As disposições básicas se encontram nos 
arts. 179 e seguintes da CLT, com a complementação da norma regulamen
tadora da Portaria n. 3.214, que também dispõe sobre os requisitos técnicos 
dos profissionais encarregados de lidar com as instalações elétricas, impon
do, ainda, que nas empresas onde haja Serviço Especializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho incumbirá a este a coordenação dos empregados 
designados para trabalhar em instalações elétricas (NRs ns. 10, 10.4 e segs.). 

Acontece que em 1985 foi publicada a Lei n. 7.369, estabelecendo 
que o empregado que exerce atividade no setor de energia elétrica, em 
condições de periculosidade, tem direito a uma remuneração adicional de 
30% sobre o salário que perceber, dispondo ainda que o Poder Executivo 
baixaria regulamentação especificando as atividades que se exercem em 
condições de periculosidade. 

A regulamentação foi feita pelo Decreto n. 92.212, de 26.12.85, inega
velmente falha e com uma abrangência não prevista pela lei e que permitia 
que se chegasse ao absurdo de entender que o simples fato de fazer conexão de 
uma tomada de corrente elétrica na base existente em uma parede poderia ser 
interpretada como ato perigoso. E não era isso o que previa a lei, mas os que 
se dedicam aos estudos da necessária e indiscutível necessidade de proteção 
ao trabalhador, em exaustivos pareceres, apontaram os erros do decreto. 

<•> Possivelmente, em face do pronunciamento dos estudiosos, inclu
sive Irany Ferrari e Eduardo Gabriel Saad, o Poder Executivo, pelo De
creto n. 93.412, de 14.10.86, revogou o Decreto n. 92.212. Conforme o 
exposto na Seção 3, item C, deste Capítulo, basta a habitualidade, ainda 
que intermitente, para caracterizar-se a periculosidade geradora do cor
respondente adicional de salário. 

Acompanha o decreto um quadro das atividades e áreas de risco. 

D-5 -Movimentação de cargas. No capítulo em que a CLT cuida 
da segurança e medicina do trabalho, a movimentação, o armazenamento 
e o manuseio de matérias são tratados nos arts . 182 e 183 e no conjunto da 

(*) Parágrafo introduzido por Arnaldo Süssekind. 
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NR-11, da Portaria n. 3.214. Sucintos demais são os dispositivos que de
vem proteger os trabalhadores que labutam nessas atividades, pois é imen
so o número de acidentes que se verificam especialmente com os que ope
ram guindastes, guinchos, empilhadeiras e outras máquinas que represen
tam risco para os que com elas trabalham. 

Para os que executam esses trabalhos ter-se-á, também, de atender 
ao que estabelece a NR-11, impondo que, nos equipamentos de transporte, 
com força motriz própria, deve haver treinamento específico, que eles por
tarão um cartão de identificação com seu nome e fotografia. 

D-6- Máquinas e equipamentos. São da maior importância as pres
crições contidas nos arts. 184 a 186 da CLT, especialmente quanto à proi
bição da fabricação, importação, venda, locação e uso de máquinas que 
não tenham dispositivos de parada instantânea, devendo as autoridades 
fiscalizadoras exigir o compromisso das normas que regulam a matéria. A 
NR-12 da Portaria n. 3.214, alterada pela Portaria n. 25, de 1996, dispõe 
sobre a matéria, complementada pelas Portarias n. 13/94, atinente às mo
tosserras, n. 14/94, relativa à fiscalização e às penalidades, e n. 12/97, 
referente a andaimes. 

D-7- Caldeiras. Nos arts. 187 e 188, a CLT trata do trabalho em 
caldeiras, equipamentos e recipientes em geral, que operam sob pressão, esta
belecendo que deverão dispor de válvulas e outros dispositivos de segurança. 

Ainda a NR-15, no seu Anexo 7, refere a exposição do trabalhador à 
radiação ultravioleta provocada pelo sol, caracterizadora da insalubrida
de se não houver adequada proteção. Daí o direito ao respectivo adicional 
dos que trabalham no campo, nessas condições. 

A mesma NR, no seu Anexo 14, alude a operações em contato per
manente com lixo urbano; mas, como decidiu o TST, "não se pode ver 
similitude entre este e o lixo doméstico, em vista a variedade do primei-
ro, que inclui detritos industriais e hospitalares". ~ I 

As caldeiras com capacidade superior a 120kg/h (cento e vinte q i
logramas hora) estarão sob a responsabilidade de operador qualificado, 
que é aquele que tiver feito um curso, de acordo com o disposto na NR-13 
da Portaria n. 3.214, alterada pela Portaria SSST n. 23, de 27.12.94. 

<•> D-8 -Agentes físicos, químicos e biológicos. Relativamente a 
esses agentes agressores do trabalhador, que compreendem, dentre outros, 
ruídos, vibrações, iluminação, calor, frio, umidade, pressões anormais, ra
diações ionizantes e não ionizantes, contato com arsênio, carvão, cromo, 
fósforo, hidrocarbonetos, mercúrio, silicatos, substâncias cancerígenas e 

Ac. da 3!! T. no RR-231.433 , rei. Min. José Luiz de Vasconcellos, DJ de 17.4.98 . 

(*) Parágrafos introduzidos por Arnaldo Süssekind. 
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diversos agentes biológicos, cumpre distinguir os agentes cuja insalubri
dade só se caracteriza quando a agressão ao trabalhador excede os limites 
de tolerância fixados nos anexos da NR-15, dos agentes cujo contato com 
o trabalhador configura a insalubridade independentemente do tempo de 
exposição. 

<*>A NR-9, que disciplina a preservação de riscos ambientais, mere
ceu nova e detalhada regulamentação pela Portaria SSST n. 25, de 1994, 
que tem sido complementada e alterada, cumprindo destacar a Portaria n. 
SSST n. 19, de 1998, concernente à audição do trabalhador exposto a ní
veis de pressão sonora. 

<">As Portarias DNSST n. 5, de 1992, e, n. 25, de 1995, complementa
ram a NR-9, concernente a agentes químicos, a fim de tornar obrigatória a 
elaboração de "Mapa de riscos ambientais" nas empresas cujo grau de risco 
e número de empregados demandem a constituição de CIPA. E determina: 

"8- constatada a necessidade de adoção de medidas corretivas nos locais de 
trabalho, a direção do estabelecimento definirá o prazo para providenciar as alterações 
propostas, através de negociação com os membros da CIPA e do SESMT, quando houver, 
devendo tais prazos e datas ficar registrados no livro de atas da CIPA." 

<"> Nos casos de reclamações a esse respeito, qualquer perícia terá de 
ser feita por técnico realmente especializado e tendo em conta a Portaria 
Interministerial MME - MTb n. 244, que estabeleceu medidas que visam 
à redução de poeiras nos ambientes de trabalho nas minerações carboníferas 
no subsolo. ~ 

<*> O Brasil ratificou a Convenção da OIT n. 162, de 1986,~'i1 que dispõe 
sobre a utilização do asbesto (amianto) em condições de segurança. Em con
seqüência, o Ministério do Trabalho deu nova redação ao Anexo 12 da NR-15, 
concernente aos limites de tolerância para poeiras minerais (Portaria DSST n. 
1, de 28.5.91, alterada pela Portaria SSST n. 15, de 26.12.94), adaptando suas 
disposições às normas da convenção internacional. E a Lei n. 9.055, de 1.6.95, 
dispôs sobre "a extração, industrialização, utilização, comercialização e trans
porte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem como das 
fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim", 
sendo regulamentada pelo Decreto n. 2.350, de 1997. 

<"> Quanto às radiações ionizantes, objeto da Convenção da OIT n. 
115, também ratificada pelo Brasil, o Ministério do Trabalho expediu a 
Portaria n. 4, de 1994, dando nov edação ao Anexo 5 da NR-15, que 
regula a matéria, para afirmar que 

(*) Parágrafos introduzidos por Arnaldo Süssekind. 
{ ) Decreto de promulgação n. 126, de 22.5.91. V. o texto integral dessa convenção no nosso 
livro "Convenções da OIT", São Paulo, LTr, 1994, págs . 380 a 387 . 

Decreto de promulgação n. 62.151 , de 19.1.68. V. o texto integral dessa convenção no livro 
supracitado, págs . 248 a 251 . 
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"os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controle básicos para a 
proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados 
pela radiação ionizante, são os constantes da norma CNEN-NE-3.01, 'Diretrizes Básicas 
de Radioproteção' ( ... )ou daquela que venha substituí-la." 

O Conselho Nacional de Energia Nuclear é o órgão responsável e 
competente no que se refere à dosimetria e proteção radiológica. 

Posteriormente, a Portaria Ministerial n. 3.393, de 17.12.97, dispôs 
sobre "atividade de risco em potencial concernentes a radiações ionizantes 
ou substâncias radioativas" e adotou, a respeito, o "Quadro de Atividades 
e Operações Perigosas aprovado pela Comissão de Energia Nuclear". ~ ~ 'J-

A Lei n. 7.394, de 22.10.85, assegura aos "profissionais que execu
tam as técnicas definidas no art. 1 º" a percepção de dois salários mínimos 
mensais, sobre os quais incidem o adicional de 40% de "risco de vida e 
insalubridade" (Art. 16). 

<*) D-9 - Refeitórios. A Portaria SSST n. 13, de 1993, deu nova 
redação a itens da NR-24 alusivos às condições sanitárias e de conforto 
nos refeitórios. Ela dispõe sobre as condições de higiene e conforto por 
ocasião das refeições, mas dispensa da obrigatoriedade de manter locais 
adequados para as refeições, em casos especiais, os estabelecimentos que 
atenderem a certos requisitos, inclusive quanto à participação no Progra
ma de Alimentação do Trabalhador (PAT). 

D-1 O - Trabalho sob ar comprimido e atividade subaquática. As ope
rações executadas pelo trabalhador em ambiente· sob pressão atmosférica são 
objeto do Anexo 6 da NR-15, sendo imprescindíveis cuidados especiais para a 
descompressão. Como acentuou Saad, "o trabalho sob pressões hiperbáricas é 
sempre insalubre, devido à sua própria natureza e isto independentemente de 
quaisquer medidas de proteção tomadas pelo empregador". <m" 

Pelas Resoluções Normativas CSTM ns. 1.210, 1.211 e 1.212, publi
cadas no DOU de 23.11.84, foram expedidas medidas reguladoras de pro
teção aos que exercem atividades subaquáticas e de mergulho. As Resolu
ções ns. 1.213 e 1.214 dispõem sobre o registro de mergulhadores autôno
mos e sobre os contratos individuais de trabalho dos mergulhadores. 

<*) D-11- Trabalho rural. As NR-7 (exame médico), 15 (atividades e 
operações insalubres) e 16 (atividades e operações perigosas) são aplicáveis 
ao trabalho rural, tal como explicita a NR-1. Em 1988, a Portaria do Ministro 
do Trabalho n. 3.067 aprovou normas regulamentadoras para o trabalho rural 
atinentes aos serviços especializados de prevenção de acidentes do trabalho, 
às CIPAs, às operações com produtos químicos, além de disposições gerais. 

~ Ob. cit., pág. 171. 
(*)Parágrafo introduzido por Arnaldo Süssekind. 
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E- Exame médico. Todas as medidas de proteção à segurança do 
trabalhador seriam de nenhum ou de resultados mínimos se não houvesse 
uma verificação prévia de que o empregado tem condições físicas e men
tais para o exercício da função que pleiteia. Não basta um exame de sua 
aparência física, muitas vezes enganadora, nem apenas a abreugrafia; para 
cada tipo de atividade devem ser realizados exames complementares, tais 
como dos aparelhos auditivo e visual, da sensibilidade táctil e muitos ou-
tros, a critério do médico com quem estiver a responsabilidade da pesqui~\J 

A CLT, no art. 168, determina a obrigatoriedade do exame médico, 
procedido quando da admissão, compreendendo investigação clínica e, nas 
localidades onde houver, a abreugrafia. 

Entretanto, pelo Ofício-Circular SRT- SSMT- MTS de 18.1.85, 
foi suspensa a exigência de comprovação do exame abreugráfico, isso con
firmado pela Portaria DRT-RJ de 13.6.85. Mas, nas atividades insalubres, 
a exigência persiste. 

A repetição desses exames é uma garantia para o trabalhador e para 
a empresa e também para o futuro empregador, pois, por ocasião da cessa
ção do contrato de trabalho, nas atividades discriminadas pelo Ministério 
do Trabalho, novo exame será obrigatório, salvo se o anterior tiver menos 
de 90 dias de realizado. 

Também como medida de proteção à saúde do trabalhador e para seu 
atendimento imediato, no caso de acidentes e até que seja atendido por ser
viço hospitalar ou removido para um hospital, todo estabelecimento é obri
gado a possuir equipamento necessário à prestação dos primeiros socorros. 

A Portaria SSST n. 24, de 29.12.94, aprovou o novo texto da NR-7, 
regulando minuciosamente o controle médico da saúde ocupacional, sen
do alterada pela Portaria Ministerial n. 8, de 8.5.96. 

F- Serviços especializados. Para zelar pela execução de todas as 
medidas de segurança e de medicina do trabalho, as empresas são obriga
das, de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho, a 
manter serviços especializados, com Médico do Trabalho, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeira 
ou Auxiliar de Enfermagem. 

Em 7 .4.86 foi aprovado o Decreto n. 92.530, que dispôs sobre a es
pecialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do 
Trabalho e a profissão de Técnico de Segurança do Trabalho, e em 27.11.85 
foi sancionada a Lei n. 7.41 O, sobre Engenharia de Segurança.<~ 

3 A Portaria SSST -8, de 12 .6.93, deu nova redação à NR-27, que disciplina o registro profis
sional dos técnicos de segurança do trabalho no Ministério do Trabalho, estabelecendo que esse 
registro seja feito na precitada Secretaria ou nas Delegacias Regionais do Trabalho até que seja 
instalado o conselho profissional dessa profissão. 
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O dimensionamento desse serviço (SESMT) vincula-se à gradação 
do risco profissional e ao número de empregados de cada empresa ou de 
estabelecimentos separadamente, tendo em vista a natureza da atividade 
empresarial, tal como especificado nos quadros I e 11 da NR-4. 

Quando a empresa contrata empreiteiros ou subempreiteiros, cabe
lhe supervisionar o cumprimento da legislação (NR-4.4.1), e, no caso de 
existência de serviços em mais de um turno, o SESMT deverá dar cobertu
ra em todo o horário de trabalho. 

O exercício das atividades dos profissionais especializados só pode 
ser feito se eles tiverem registro na Secretaria de Segurança e Saúde no 
Trabalho, e a Portaria n. 3.214 disciplinou a competência do Setor de Se
gurança do Trabalho e do Serviço de Medicina do Trabalho nas empresas 
obrigadas a manter o SESMT (4.12 e 4.13). 

Também a mesma Portaria regula o tempo de permanência de cada 
profissional especializado nos locais de trabalho e proíbe o exercício de 
outras atividades durante o horário de sua atuação ( 4.17). 

A gradação do risco em cada atividade consta da Portaria n. 3.214, 
nos quadros I e 11, assim como nela se fixa o número de profissionais, 
segundo o risco e o número de empregados (quadro Ill). 

G - CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CLT 
torna obrigatória a constituição das CIPAs, "de conformidade das instru:. 
ções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou lo
cais de obra nelas especificadas" (art. 163). Essas instruções regularão as 
atribuições, a composição e o funcionamento das CIPAs; mas cada uma 
delas será composta de representantes do empregador, por ele designados, 
e de igual número de representantes dos trabalhadores, eleitos, em escrutí
nio secreto, "exclusivamente pelos empregados interessados" (art. 164 ). 

A conscientização do trabalhador só se fará gradativamente com a 
ação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, e, mais 
ainda, quando ela deixar de existir apenas simbolicamente, com a lavratu
ra de atas de reuniões que não se realizaram e que são encaminhadas ao 
Ministério do Trabalho para cumprir uma formalidade e receber um ca
rimbo, pois jamais serão lidas pelas autoridades. 

<*>A NR-5, aprovada pela Portaria SSST-3.214, de 1978, sofreu várias 
alterações, sendo a última resultante da Portaria SSST -8, de 23.2.99. Os 
estabelecimentos ou locais de trabalho devem instituir as CIPAs, tendo em 
vista o número dos respectivos trabalhadores e a natureza da atividade 
empreendida, relacionadas nos quadros anexos à NR. Os seguintes itens 
da NR, modificada pela mencionada portaria de 1999, definem a questão: 

(*)Parágrafo introduzido por Arnaldo Süssekind. 
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"5.2- Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular fun
cionamento as empresas privadas públicas, sociedades de economia mista, órgãos da 
administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, coope
rativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. 

5.3- As disposições contidas nesta NR aplicam-se, no que couber, aos traba
lhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições em 
Normas Regulamentadoras de setores econômicos específicos. 

5.4- A empresa que possuir em um mesmo município dois ou mais estabeleci
mentos, deverá garantir a integração das CIPAs e dos designados, conforme o caso, com 
o objetivo de harmonizar as políticas de segurança e saúde no trabalho. 

5.5- As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão 
através de membros da CIPA ou designados, mecanismos de integração com objetivo de 
promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes 
do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da admi
nistração do mesmo. 

5.6- A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, 
de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I desta NR, ressalvadas as altera
ções disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. 

5.6.1 -Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles 
designados. 

5.6.2- Os representantes de empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em 
escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação, exclusivamente os 
empregados interessados. 

5.6.3- O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a 
ordem decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no Quadro 
I desta NR, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos de setores econô
micos específicos. 

5.6.4- Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a empresa desig
nará um responsável pelo cumprimento dos objetivos desta NR, podendo ser adotados me
canismos de participação dos empregados, através de negociação coletiva." 

c•> A CIPA é um órgão paritário, composto de representantes de empre
gados e do empregador, de acordo com proporção estabelecida na Portaria e 
atendendo ao número de trabalhadores do estabelecimento ou empresa. 

c•> Os representantes dos trabalhadores são eleitos em escrutínio se
creto, com mandato de um ano, e um deles será o vice-presidente. A CLT 
estabelece no art. 165 que os representantes dos empregados na CIPA não 
podem sofrer despedida arbitrária: somente será lícita a despedida por 
motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. 

c•> A questão mais controvertida sobre as CIPAs diz respeito à estabili
dade ou proteção contra a despedida arbitrária dos representantes eleitos 
pelos empregados. O art. 10 do ADCT, de péssima redação, mencionou, 
inadequadamente, "empregado eleito para cargo de direção de comissão in
terna de prevenção de acidentes" (inc. 11, letra a). Como escrevemos no 

(*)Parágrafos introduzidos por Arnaldo Süssekind. 
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Capítulo XX, Seção 2, item C, ao qual nos reportamos, o art. 165 da CLT 
ampara os demais membros da representação dos trabalhadores contra a 
despedida arbitrária; não, porém, os suplentes. Todavia, a jurisprudência se 
firmou no sentido de que eles estão amparados pela garantia de emprego do · 
art. 10, li, a, do ADCT (Enunciado do TST n. 339 com o endosso do STF). 

l 
H - Equipamento de Proteção Individual ( EP I). Se a legislação 

estabelece uma série de medidas para a proteção dos trabalhadores contra 
os infortúnios profissionais e moléstias de origem ocupacional, ela impõe, 
também, ao próprio trabalhador, responsabilidade para que não se frus
trem as providências vigentes na empresa. 

Assim, o trabalhador recebe da empresa os elementos necessários 
para sua proteção pessoal, denominados "Equipamentos de Proteção Indivi
dual" (EPis), adequados ao risco de seu trabalho e em perfeito estado de 
funcionamento e que são complementares das medidas de proteção geral. 
Sobre isso dispõe a CLT no art. 166, com a detalhada complementação da 
NR-6, aprovada pela já citada Portaria n. 3.214 e alterada pelas de n. 6, de 
1992, e n. 26, de 29.12.94. 

O uso de capacetes, botas de borracha, luvas, cintos de amianto, ócu
los etc. é obrigatório. A respeito dispõe o art. 158 da CLT, no seu parágrafo 
único: 

"Cabe aos empregados: 

I- observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instru-
ções de que trata o item 11 do artigo anterior; 

11- colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo. · 

Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 

a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 11 
do artigo anterior; 

b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa." 

Como bem decidiu o TRT sediado na capital de São Paulo, 

"não constitui insubordinação e/ou desídia o ato do empregado que recusa ope
rar máquina quando não lhe é fornecido o indispensável equipamento de proteção indi
vidual. A dispensa sumária desse empregado configura abuso de poder."<..._ -~ 2,. 

Não obstante isso, e normalmente, dada a existência de um falso 
espírito de "machismo" do trabalhador brasileiro, ele se recusa ou, por 
simples desleixo, deixa de usar o aparelho necessário. 

~ Ac. 3.477/92, rei. Juiz Floriano Vaz da Silva. 

,, 
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Por isso é necessária uma fiscalização enérgica, não somente por 
parte dos supervisores de segurança do trabalho como dos chefes imedia
tos do empregado. 

Em relação ao EPI também o empregador tem deveres e responsabi-
lidades. A ele incumbe: 

a) adquirir o tipo apropriado às atividades do empregado; 
b) fornecê-lo gratuitamente ao empregado; 
c) treinar o trabalhador para seu uso; 

d) tornar obrigatório o seu uso; 

e) substituir imediatamente o equipamento danificado ou extraviado. 

Cabe ao empregador impor ao empregado o uso efetivo do Equipa-
mento de Proteção Individual, sob pena de não se eximir do pagamento do 
adicional de insalubridade (Enunciado n. 289 do TST). Conforme bem pon
derou o TRT de Brasília, "se a eliminação do agente nocivo depende do uso 
do equipamento, o simples fornecimento sem o uso adequado não produz 
efeitos". Logo, é obrigação do empregador ensinar o uso correto, treinar e 
sobretudo pressionar, pelos modos possíveis, o uso do referido equipamento. 
Este, aliás, é o espírito da Jurisprudência Sumulada de n. 289 do TST. 

O fabricante, por outro lado, para ser fornecedor de EPI deverá ter 
seu estabelecimento registrado para esse fim específico e - órgãos e repar
tições dos governos federal, estadual e municipal 

Cada EPI recebe um certificado de aprovação (CA), com validade por 
cinco anos, e eb a aprovação é da competência do Ministério do Trabalho. 

<*> 5- ELIMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO OU REDUÇÃO DA 
INSALUBRIDADE E DA PERICULOSIDADE 

A medicina ou higiene do trabalho e a segurança do trabalho têm por 
finalidade prevenir, respectivamente, as doenças profissionais e os aciden
tes do trabalho, eliminando, neutralizando, se possível, ou reduzindo, quan
do for o caso, os riscos e as agressões a que estão sujeitos os trabalhadores. 

Já se disse, com razão, que a insalubridade e a periculosidade são 
inerentes, como regra, à atividade profissional, sobretudo na indústria e 
no transporte. Mas a economia nacional impõe que não cesse o correspon
dente empreendimento econômico. Daí as medidas tutelares, impostas por 
normas imperativas visando: 

a) se possível, a eliminar a ameaça da insalubridade e os riscos 
dos acidentes; 

b) quando for o caso, a reduzir essa ameaça e esses riscos. 

(*) Seção de autoria de Arnaldo Süssekind. 
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Em qualquer hipótese, o objetivo dessas medidas é proteger a inte
gridade biológica do trabalhador. 

Focalizando o tema da insalubridade, cumpre registrar que os espe
cialistas timbram em acentuar que ela só se configura quando o agente 
nocivo agride o trabalhador acima dos "limites de tolerância ou de con
centrações máximas permissíveis", o que significa que a causa da insalu
bridade é a ação do agente nocivo acima desses limites, uma vez que, até 
o nível admitido pela ciência, ele não vulnera a integridade biológica do 
trabalhador. Mas há exceções no campo dos agentes químicos (ex.: radia
ções ionizantes). 

Justificando a tese, os especialistas Milton Fernando Pereira (ex
Diretor da Divisão de Higiene do Trabalho do então DNSHT) e Honorato 
de Freitas escreveram: 

"Partindo do conhecimento de que o homem tem possibilidade de suportar limita
das condições adversas, durante certo tempo, no ambiente de trabalho, foi imaginada a 
adoção de um limiar de segurança denominado 'limites de tolerância ou de concentra
ções máximas permissíveis'. 

Portanto, não é justo classificar o ambiente de insalubre tão-somente pela possi
bilidade de, nos métodos de trabalho, se originarem modificações físicas e agentes quí
micos e biológicos nocivos."<-. ") 

O ilustre Magistrado Amaro Barreto, depois de sublinhar que a con
ceituação de insalubridade, na legislação trabalhista brasileira, está dire
tamente relacionada com a possibilidade de o agente físico, químico ou 
biológico afetar "a integridade biológica do trabalhador", esclarece: 

"E, como se trata de uma condição ou estado muitas vezes removível, a insalu
bridade pode ser eliminada, já pelo tempo limitado de exposição aos tóxicos, como 
gases, poeiras, vapores, fumaças nocivas e análogos , já pela utilização de processos, 
métodos ou dispositivos especiais que a neutralizam ou a removem, já, enfim, pela ado
ção de medidas gerais ou individuais, capazes de defender e proteger a saúde do tra
balhador." 

E cita, a propósito, recomendação da Organização Internacional do 
Trabalho no sentido de que, 

"independentemente da forma ou modo em que essas substâncias nocivas possam 
apresentar-se, o objetivo das medidas preventivas é eliminar, ou reduzir ao mínimo, as 
possibilidades de que os trabalhadores se exponham aos seus efeitos."~ 

Por isso a Recomendação n. 97, aprovada pela Conferência Interna
cional do Trabalho, prescreveu: 

~)"Insalubridade", Rio, RFF, 1976, pág. 31. 
~"Tutela Geral do Trabalho", Rio, Edições Trabalhistas, 1964, vol. 11, págs . 266-277. 
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"3.1) Com a finalidade de prevenir, reduzir ou eliminar os riscos que ameaçam a 
saúde nos locais de trabalho, dever-se-ão adotar todas as medidas apropriadas e práticas 
para: 

prover aos trabalhadores de roupa e de equipamento, assim como de qualquer 
outro meio de proteção individual que seja necessário e instruí-los sobre o modo de 
utilizá-los, para protegê-los contra os efeitos dos agentes nocivos, quando as demais 
medidas destinadas a eliminar os riscos sejam impraticáveis ou insuficientes para garan
tir uma proteção adequada." 

Vale dizer: só se caracteriza a insalubridade, em relação a determi
nado trabalhador, quando, não tendo sido possível eliminar a fonte geradora 
do agente nocivo, também não se tornou possível neutralizar ou reduzir os 
seus efeitos aos níveis de tolerância ou de concentrações prefixadas. A cau
sa da insalubridade, por conseguinte, é a ação nociva do agente físico, quí
mico ou biológico no trabalhador, o que ocorre quando os meios coletivos 
ou individuais de proteção não puderem prevenir ou reduzir a nocividade 
aos limites compatíveis com a capacidade biológica do trabalhador. 

A legislação brasileira consagrou explicitamente essa conceituação, 
ao estatuir na CLT: 

"Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, 
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes 
nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da inten
sidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos." 

"Art. 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: 

I- com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos 
limites de tolerância; 

11- com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, 
que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância." 

Portanto, é evidente que: 

a) a insalubridade só se caracteriza, qualitativa ou quantitativamen
te, se, apesar dos meios de proteção dos empregados e o tempo de exposição 
aos agentes nocivos, a ação destes, quando for o caso, ultrapassar os limites 
de tolerância ou de concentração prefixados pela autoridade competente; 

b) a insalubridade pode ser eliminada ou neutralizada, conforme o 
caso, pela aplicação de medidas de proteção coletiva ou recursos de pro
teção individual, a limites toleráveis. 

Pondere-se, ainda, que o art. 189 não se refere a ambiente ou local 
de trabalho insalubre, mas a "atividades e operações insalubres", executa
das pelo empregado, enquanto este ficar exposto a agentes nocivos. Essa 
nocividade é que constitui a causa da insalubridade. 
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Não há, pois, que se falar em insalubridade quando a nocividade do 
agente tiver sido eliminada ou reduzida a limites de tolerância ou concen
tração determinados pela autoridade competente - eliminação ou redu
ção que, nos termos da lei, pode-se verificar, segundo o caso, tanto pela 
aplicação de medidas de proteção coletiva, como pela utilização de recur
sos de proteção individual. 

Mas a lei não impõe a prévia decisão do Ministério do Trabalho e 
Emprego sobre o meio de proteção a ser aplicado em cada estabelecimen
to, seção ou setor. Ao contrário, ela obriga o empregador a 

"fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado 
ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de 
ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à 
saúde dos empregados." (art. 166 da CLT) 

O que depende de prévia aprovação do Ministério do Trabalho e 
Emprego é o protetor individual, visto que 

"O equipamento de proteção individual só poderá ser posto à venda ou utilizado com 
a indicação do 'Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho'." (art. 167) 

Tanto é o empregador que deve ter a iniciativa da escolha do meio 
de prevenção ou proteção pertinente à atividade empreendida que as em
presas enquadradas nas condições de risco de acidente ou insalubridade, 
preestabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

"deverão manter, obrigatoriamente, serviço especializado em segurança e em 
higiene do trabalho." (art. 162) 

E a Portaria do Ministro do Trabalho n. 3.460, de 1975, que regula
menta a aplicação dessa norma, prescreve: 

"Art. 16. Compete ao Serviço Especializado em Segurança do Trabalho (Serviço 
da empresa, e não do Ministério do Trabalho): 

I- estudar os assuntos relativos à engenharia de segurança, desde o projeto até 
o funcionamento, com vistas aos problemas do trabalho, entre outros: ventilação, níveis 
de iluminação, radiações ionizantes e não ionizantes, conforto térmico, ruído, vibrações, 
coleta e análise de amostras e substâncias agressivas: 

E diz adiante: 

"Além da aprovação prévia desse equipamento, incumbe ao Ministério do Tra
balho, por intermédio da inspeção especializada em segurança e higiene do trabalho, 
verificar, a poste rio ri, por provocação dos interessados ou ex officio, se as medidas ado
tadas são as mais indicadas, notificando o empregador para que promova, quando for o 
caso, as modificações cabíveis." 
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Inquestionável, pois, que se o empregador, por sua iniciativa, tiver 
eliminado a causa da insalubridade pela utilização de "recursos de prote
ção individual" aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não 
mais se tornará devido o adicional de insalubridade ao empregado que 
trabalhar no respectivo setor. Nesse sentido é explícito o art. 194 da CLT. 

A Portaria SSST n. 25, de 1995, que deu nova redação à NR-9, dis
põe minuciosamente sobre o "Programa de preservação de riscos ambien
tais", em consonância com o estatuído na Convenção da OIT n. 155, 
ratificada pelo Brasil. 

A NR-29, aprovada pela Portaria SSST-53, de 1997, estabelecere
gras e procedimentos especiais para a prevenção dos acidentes e das doen
ças profissionais no trabalho portuário. 

Quando o empregador, por sua iniciativa, adotar medidas coletivas 
que eliminem a causa da insalubridade ou fornecer equipamentos individu
ais que a neutralizem, poderá cessar o pagamento do correspondente adi
cional, se devidamente comprovada a eliminação ou a neutralização (arts. 
191 e 194 da CLT). Se houver dúvida a respeito, tanto a empresa como o 
correspondente sindicato dos seus empregados poderão requerer a realiza
ção de perícia ao Ministério do Trabalho e Emprego (art. 195). Esclareça
se, porém, que, se a empresa tiver sido condenada judicialmente ao paga
mento do adicional, terá de ajuizar, para tal fim com esteio no art. 471 do 
CPC, ação na Justiça do Trabalho com o objetivo de obter a revisão da 
sentença anterior, transitada em julgado. 
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CAPÍTULO XXXI 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

por Segadas Vianna 

c•> 1 - UM POUCO DE HISTÓRIA DO SINDICALISMO 

Não caberia no âmbito deste livro e nos limites restritos de um capí
tulo proceder a um completo estudo da história do sindicalismo. Consoan
te a lição de René Maunier, antigo professor da Universidade de Paris, 
sendo quase infinitas as variedades de grupos concretos na sociedade, são 
poucos, porém, os princípios segundo os quais podem os mesmos ser clas
sificados e, na verdade, se resumem a três: "Se se procura o que faz a 
unidade e a duração de um grupo humano; se se observa o motivo pelo 
qual os membros de um determinado grupo são ligados entre si; se se quer 
saber em virtude de que permanecem unidos, concluir-se-á que tal se dá, 
ou pelo parentesco, ou pela localidade, ou ainda pela atividade" .Cl> 

Verificamos que a atividade cria laços mais profundos entre os ho
mens do que os decorrentes da localidade e, em certos casos do parentes
co, porque o exercício de uma atividade, e especialmente de uma profis
são, cria características das quais o indivíduo jamais se liberta e que até 
transmite a seus descendentes. E isso aconteceu, nas épocas mais primiti
vas, nos povos ainda nas suas fases de formação social, unindo em grupos 
ou castas guerreiros, sacerdotes, pastores. 

Permitisse a ·angústia do espaço a que estamos submetidos e tería
mos de ir procurar na história do antigo Egito a coalizão de trabalhadores, 
unidos pelas condições profissionais semelhantes, fazendo verdadeiras gre
ves, provocadas por interesses idênticos em atividades comuns. Velhas de 
milhares de anos, acharíamos na Índia e na China certas instituições que 
marcaram, na sua constituição, na sua formação, a maneira que poderia 

(*)Seção escrita por Segadas Vianna e atualizada por Arnaldo Süssekind. 
(1) "Essais Sur les Groupements Sociaux", apud Evaristo de Moraes Filho, "O Problema do 
Sindicato Único no Brasil", 11 ed., pág. 35. 
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levar a confundi-las com as instituições sindicais, se não fizéssemos uma 
melhor análise de suas origens. Mas, como afirmamos, tudo isso não se 
justificaria dentro de um capítulo. 

Caberiam tais pesquisas melhor, entretanto, num estudo de sociolo
gia do que em uma história do sindicalismo, que, para muitos, apenas 
nasceu com a Idade Moderna e é conseqüência da Revolução Industrial 
com a máquina e a fábrica. 

A - Colégios romanos. Apenas pela sua semelhança com alguns sis
temas sindicais e com as corporações, poderemos ir buscar na Antigüidade 
as origens do sindicalismo nas instituições romanas, distribuindo o povo 
segundo artes e ofícios, numa organização com certos pontos formais seme
lhantes aos sindicatos modernos. Mas, enquanto estes foram uma conse
qüência do individualismo liberal, levando os trabalhadores, em face da 
abstenção do Estado, a se unir para a defesa de seus direitos e reivindica
ções, os colégios romanos nasceram por uma determinação da autoridade. 

Uns atribuem a Sérvio Túlio a criação dos colégios romanos, dissol
vidos oficialmente no ano 64 a.C. e mantidos realmente até o ano 56 da 
era cristã, mas José Nart Rodes dá sua paternidade a Numa (763-671 a.C.) 
e nos explica as causas de sua instituição: "Entre todas as instituições que 
se devem a Numa, a que se aprecia mais é a distribuição do povo segundo 
as artes e ofícios, pois a cidade - então o Estado - se compunha de duas 
nações, ou melhor, se dividia em duas facções que de modo algum queri
am unir-se nem pagar as diferenças, causa diária de disputas e debates 
entre elas. Pensou que, similarmente aos corpos sólidos, que, não se po
dendo misturar previamente enquanto se encontram inteiros, se incorpo
ram com facilidade desde que são triturados e reduzidos a pó, de vez que 
a pequenez das partes facilita a mistura, era, outrossim, necessário dividir 
o povo em várias partes diminutas, levando-o, com isto, para os interesses 
particulares que desapareceriam e trariam consigo o interesse geral, o qual 
já não significava nada, uma vez debilitado e dividido em tantas partes 
diferentes. Dividido, pois, o povo por ofícios, tais como músicos, ourives, 
carpinteiros, tintureiros, sapateiros, curtidores, ferreiros, oleiros e outros, 
colocando os artesãos de cada um em um só e mesmo corpo, ordenando 
confrarias, festas e assembléias, e assinalando o culto que deviam tributar 
aos deuses, segundo a dignidade de cada ofício". <2 e 3> 

B - Corporações e similares. Criados com o objetivo de dividir o 
povo, evitando o choque entre sabinos e romanos, os colégios tiveram, 

(2) José Nart Rodes, "O regime corporativo", in Boletim do MTIC, n. 16, pág. 86. 

(3) Para um mais completo estudo da questão, v. G. Cabanellas, "Derecho Sindical y Corpora
tivo", 1959, e C. Piragibe Tostes Malta, "CLT Comentada", 1981, pág. 495. 
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entretanto, como conseqüência, dar forma ao espírito de classe, à mentali
dade grupal, que iria, séculos mais tarde, irmanar os trabalhadores opri
midos e desprezados. 

Mil anos depois, em época não exatamente determinada, mas que, 
segundo Levasseur, foi entre os séculos XII e XIII, surgiram, na França e 
na Alemanha, quando se construíam as catedrais de Notre Dame e as de 
Colônia, as Bruderschaften e as Fraternités. Talvez mais antigos ainda, 
existiam os corps de métiers dos fabricantes de velas (1061), dos carnicei
ros (1134) e dos padeiros (1162). 

Também não se pode afirmar, com exatidão, quando esses grupos pro
fissionais receberam sua primeira regulamentação, mas Hekscher, com fun
damentadas razões, afirma que foi no ano de 1351, com a Ordenança de 
João li, o Bom, e como conseqüência da peste que assolou o país. Mais ou 
menos pela mesma época, na Inglaterra, Eduardo li! expedia os Statutes of 
Labourers. Mas o domínio e a organização do trabalho já estavam nas mãos 
da corporação, que constituía uma organização com o privilégio de deter
minada atividade ou produção, e se apoiava em uma "carta-privilégio" dada 
pelo imperador, pelo senhor feudal ou pela cidade. Apoiadas pela Igreja, 
pois tinham finalidades também religiosas, as corporações faziam do seu 
monopólio um meio de exploração dos trabalhadores, e, para isso, os mes
tres obtinham o apoio das autoridades porque se encarregavam de arrecadar 
os impostos e pagavam grandes quantias pela obtenção dos privilégios. 

Mas não só na França e na Inglaterra o sistema das corporações 
dominava. Elas existiam também na Alemanha, na Itália e na Espanha. 
Nesse último país, sua organização tinha características marcantes: "Os 
manuais de Ben Abdum e AI Sagati nos ensinam que os artesãos hispano
muçulmanos estavam grupados em corporações de ofício, ou grêmios, di
rigidos por um síndico, a quem denominavam amin - fiel e também arig 
- pertencente ao ofício. O amin era designado pela autoridade e tinha, 
perante esta, a responsabilidade do cumprimento das ordenanças do grê
mio e da observância, entre seus membros, das regras de probidade comer
cial. Os artesãos de um mesmo grêmio costumavam agrupar-se formando 
núcleos de população e seus estabelecimentos ocupavam toda uma rua e, 
às vezes, um bairro que recebia seu nome". <4> 

Com o mesmo sentido foram as primeiras sociedades portuguesas de 
ofício, como nos conta Vieira Fazenda: "Segundo as tradições dos antigos 
grêmios da Idade Média, os artistas eram, segundo sua profissão, dividi
dos em 24 corporações, cada uma das quais elegia o seu juiz, cuja reunião 
constituía a referida Casa dos 24. 

(4) Luis Seco Lucena Paredes, "Origem islámica de los gremios", in Revista dei Trabajo, 
Madri, n. 34, pág. 854. 

Instituições Vol. 11 - parte 3.p65 1100 25/09/06, 10:44 

l 



ORGANIZAÇÃO SINDICAL 1101 

Estes, dentre si, elegiam um presidente, chamado Juiz do Povo, e 
um escrivão, os quais tomavam assento no Senado. Cada um desses grê
mios tinha seus estatutos e regulamentos aprovados pelo Governo, debai
xo da inspeção do Senado. 

No Brasil também tivemos grêmios, mas jamais atingiram o desen
volvimento que tinham em Portugal e Espanha. Imitações determinadas 
pelos governadores quase não tiveram outra atuação que não fosse nas 
festas religiosas; deles temos notícia em 1693, quando o Conselho deter
minou, no Rio de Janeiro, que nas procissões 'os juízes de ferreiro e sapa
teiro apresentassem a imagem de São Jorge, que os alfaiates dariam a 
serpe, os dos marceneiros a imagem do Menino Deus, os dos ourives 
e pedreiros acompanhassem somente com suas tochas, e os taverneiros e 
mercadores apresentariam uma dança, para cujo fim se deveriam pintar"' ,CS> 
De idêntica determinação temos notícia, em 1704, na Câmara do Mara
nhão, da Bahia e de Pernambuco. 

Em 1624, por intermédio de "misteres" ou "mesteres", faziam-se 
ouvir na Câmara da Cidade do Rio de Janeiro dois deles, eleitos pelos "ofi
ciais mecânicos", e em 1736 a mesma Câmara informa ao Governador 
Silva Pais que nela se costumava ouvir o povo através de procuradores de 
"mercancia e mecânica". Infelizmente o incêndio da Câmara, em 1790, 
destruiu seus arquivos, impedindo um estudo mais completo sobre os grê
mios, no Rio de Janeiro, dos quais só temos notícias esparsas. 

Gilberto Freyre, no seu "Nordeste", também nos dá notícia da união 
dos negros escravos em Pernambuco: "No Recife, os negros dos próprios 
armazéns de açúcar foram formando uma espécie de aristocracia de escra
vos, superiores em prestígio, embora nem sempre em condições materiais 
de vida, aos escravos das plantações de cana. No ambiente da cidade, me
nos impregnado da autoridade dos senhores de engenho, eles formavam 
uma corporação à parte e tinham o seu governador especial, como se vê da 
Provisão de 18 de setembro de 1776, passada pelo Governador José César 
de Menezes, pela qual foi nomeado o preto crioulo Manuel Nunes da Cos
ta governador dos pretos mercadores de caixas de açúcar desta praça". <6> 

Igualmente não pode ser esquecida, neste rápido esboço histórico do 
sindicalismo, a Decisão n. 17, do Conde de Aguiar, em 1812, estabelecen
do em Pernambuco uma "companhia de pretos", com direitos e deveres 
especiais, "para fazer todo o trabalho que for necessário ao bem comum 
do comércio, fazendo arrumar e separar a carga de cada um dos navios", 
porque sua organização foi, sem dúvida, a primeira experiência da disci
plinação das atividades de uma classe, com certas prerrogativas que ainda 
existem nos sindicatos de estivadores. 

(5) "Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro", vol. I, pág. 153. 
(6) "Nordeste", 1937, pág. 140. 
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Por outro lado, como conseqüência do espírito de resistência ao meio, 
força criadora do sindicalismo de luta, devemos lembrar as confrarias de 
escravos que, a par de finalidades religiosas, visavam amealhar recursos 
para comprar sua carta de alforria, sendo de grande relevo a de Chico Rei, 
em Minas Gerais, no começo do século XVII, que chegou a adquirir uma 
mina de ouro, em Vila Rica, usando sua produção para pagar a liberdade 
de outros escravos.(7) E muitas outras existiram, com o nome de "Juntas de 
alforria", em várias províncias do Sul e do Centro do País. <8> 

C- Luta dos trabalhadores contra os mestres. Não obstante o apoio 
que tinham dos detentores do poder, as corporações não conseguiram domi
nar completamente os trabalhadores de que se serviam e, além do mais, 
começava a se produzir um sentimento de revolta contra os mestres que, na 
ambição de enriquecer e também para atender às exigências de dinheiro 
para a manutenção dos privilégios, estendiam exageradamente o número de 
anos da aprendizagem e não aumentavam, na proporção do custo de vida, a 
remuneração de seus trabalhadores, ao mesmo tempo que impediam a aber
tura de novas oficinas para evitar a concorrência no mercado da mão-de-obra. 

Na França, os trabalhadores viam-se na necessidade de abandonar 
as cidades, correndo de vila em vila, oferecendo seus serviços, originan
do-se, assim o que Esmein chama L'habitude du Tour de France. Aumen
tando seu número, os trabalhadores isolados sentiram a necessidade de se 
unir e surgiram na França as Associations Compagnonniques e, na Ale
manha, as Gesellenverbalden. Adotando certos hábitos das corporações, 
seu sentido era, entretanto, de luta e defesa; sua arma era, apenas, a "ex
clusão". O trabalhador que não pertencia à associação não conseguia en
contrar trabalho porque os companheiros não lhe davam ajuda, recusa
vam-lhe a palavra e o desprezavam publicamente. Se acontecia, mesmo 
assim, ser admitido em uma oficina, os demais operários se despediam e 
há, na história desse período, até o registro de greves, como a dos sapatei
ros, de Londres, em 1387, mencionada pelos esposos Sidney e Beatriz 
Webb, e a dos sapateiros de Emerich, em 1460. 

Alarmados com a crescente força dos trabalhadores, os mestres pro
curavam reagir. A decisão do Rei Eduardo, da Inglaterra, proibindo qual
quer acordo visando modificar a organização da indústria, o montante dos 
salários e a duração do trabalho, foi ratificada pelo Parlamento, em 1525. 
Na França, em 1539, foram proibidos os pactos dos compagnons, como 
conseqüência das greves dos padeiros em Paris e dos impressores em Lião. 

(7) Diogo de Vasconcelos, "História Antiga de Minas", 1904, pág. 324. 
(8) Manoel Querino, "Costumes Africanos no Brasil", 1938, pág. 158, e Artur Ramos, "O 
espírito associativo do negro brasileiro", in Boletim do MTIC n. 84, pág. 275 . 
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Na Alemanha, uma Ordenança da Polícia do Império, em 1530, proibiu a 
coalizão dos trabalhadores e, em 1731, o mesmo aconteceu em Viena, de
pois de uma greve de sapateiros, da qual resultaram tumultos e mortes. 

Ainda fracos diante do Estado e das corporações, sofrendo a violên
cia que ia desde o espancamento à decapitação, impedidos de se locomover 
e até mesmo de abandonar as cidades sem uma ficha de identificação e de 
autorização, os trabalhadores começavam a compreender que teriam 
de lutar muito para conseguir o reconhecimento de seus direitos. 

D- Proscrição e fortalecimento do sindicalismo. Começa, então, 
outra fase de luta, já não mais com as corporações, mas contra a solidarie
dade gerada pela vida em comum dos trabalhadores nas empresas que se 
multiplicam. 

A Revolução Francesa, em nome da liberdade, combatendo e supri
mindo as corporações, ia entregar os trabalhadores à livre exploração dos 
patrões, o que, por sua vez, lhes dava, mais fortemente, a compreensão de 
que teriam de se unir para lutar.<9> 

Primeiro o fizeram com simples "coalizões", como uma forma 
incorpórea de associação, em horas de dificuldades e conflitos sociais; 
depois como sindicatos, "coalizão durável e permanente", na expressão de 
Paul Pie. 

Perseguidos e até proscritos dos quadros legais, os sindicatos conse
guiram subsistir ou reaparecer porque, fruto da tendência de união que o 
homem, como zoom politicus, tem para alcançar certos objetivos, o "sin
dicato nasce à margem da ordenação oficial da sociedade e às vezes contra 
essa ordenação".<10

> Proibidas as coalizões na Inglaterra em 1799, "porque 
era medida absolutamente necessária para prevenir as exigências ruinosas 
dos operários que, se não fossem reprimidas, destruiriam completamente 
a indústria, as manufaturas, o comércio e a agricultura da nação", meio 
século depois as trade-unions reuniam meio milhão de membros. E o mes
mo sucedia na França; proibidas as coalizões, em 1791, pela Lei Chapelier, 
e restauradas em 1884, pela Lei Waldeck-Rousseau, já em 1886 se realiza
va em Dijon o primeiro Congresso Nacional de Sindicatos Operários. 

Mas o sindicalismo nasceria, realmente, com a Revolução Industri
al, ou talvez um pouco antes já esboçasse seu surgimento. Foi no século 
XVI que começou a se desenvolver o comércio internacional, com a cria
ção de mercados, exigindo a produção de bens em maiores quantidades. 

(9) G. Cabanellas, "Derecho Sindical y Corporativo", pág. 75; Amauri Mascaro Nascimento, 
"Direito Sindical", pág. 19. 
(10) Eugenio Pérez Botija, "Derecho del Trabajo". 
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Para produzir não bastava, apenas, possuir dinheiro, não era suficiente 
que houvesse trabalhadores para executar tarefas e matérias-primas para 
serem usadas e ferramentas para transformá-las. 

Aperfeiçoavam-se as ferramentas e os meios de trabalho se transfor
mavam, mas ainda sem o sentido de produção em massa, como já estuda
mos em capítulo anterior. 

O homem isolado era substituído pelo "homem-massa", pelo 
proletariado. 

Surgiu o movimento sindical, então, apenas com caráter nitidamen
te reivindicatório, mas o Tratado de Paz de Versailles, a que adiante nos 
referiremos, iria dar ao sindicalismo um sentido até antes não atingido. 

Para que o sindicalismo adquirisse uma posição de real relevo ainda 
muito tempo decorreria, pois o movimento sindical era muito dividido, 
até mesmo dentro dos países já industrializados. 

Como assinalou Süssekind,o 1> a sindicalização foi proibida a partir 
de 1791, na França; considerada delito de conspiração em 1799, na Grã
Bretanha e suas possessões (no mesmo sentido dispôs o Código Penal fran
cês, de 1810); tolerado, em vários países, quando o Parlamento britânico 
revogou a proibição das coalizões, atitude só imitada pela França em 1864; 
reconhecida, afinal, como direito na Grã-Bretanha (1871), na França 
(1884), nos Estados Unidos (decisões judiciais) etc. 

E - Sindicalismo no Brasil. Oliveira Viana, em um de seus mais 
notáveis trabalhos, traçou um panorama da vida brasileira, acentuando 
"que a solidariedade humana é, historicamente, um produto do medo, 
resulta da necessidade de defesa contra os inimigos comuns, feras ou 
homens. Daí vem que, em qualquer sociedade humana, desde que a pres
são de um grande perigo social deixa progressivamente de se fazer sen
tir, as formas objetivas da solidariedade se reduzem, pouco a pouco, e 
cada vez mais, a expressões rudimentares. Paralelamente as formas sub
jetivas decaem e se vão tornando em simples sentimentos de grupo inici
al cada vez mais restritos, tendendo a circunscrever-se ao pequeno am
biente dos sentimentos intrafamiliares. É este o caso do povo brasileiro 
em geral. Como assinalou genialmente Saint-Hilaire, aqui não há socie
dade; quando muito, existem certos rudimentos de sociabilidade. Este 
grande agente do gregarismo - a luta contra o inimigo comum - não 

( 11) "Comentários à Constituição", 1991, v oi. 11, págs. 3-4. 
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se exerce nem sobre os vários grupos regionais, nem sobre a totalidade da 
massa nacional". E mais adiante ressalta que essa fraqueza das popula
ções rurais e essa falta de espírito associativo existiam, também, entre os 
trabalhadores: "Falta-lhes para isto o espírito corporativo, que não chega 
a se formar. São meros conglomerados, sem entrelaçamento de interesse e 
sem solidariedade moral. Em síntese: nem classe comercial; nem classe 
industrial; nem corporações urbanas" .o 2l 

Os raros exemplos a que nos referimos, entre os negros, não passan
do de fenômenos isolados e temporários, não serviram como base de par
tida para a organização dos trabalhadores. Não tínhamos indústria e, como 
acentuamos no Capítulo li, no comércio o sistema predominante era o 
patriarcal, na agricultura as lavouras intensivas - do café, da cana e do 
algodão - eram trabalhadas pelo braço escravo e, depois da Abolição, 
pelos ex-escravos e seus descendentes na quase absoluta totalidade, des
conhecendo inteiramente que, ao menos, o trabalhador pudesse ter outro 
direito a não ser o recebimento do salário ajustado. 

Na então Capital Federal algumas sociedades que surgiam, como a 
Liga Operária, fundada em 1870, e a União Operária, em 1880, mesmo 
com nomes específicos indicando profissões ou atividades econômicas, 
não visavam propriamente à defesa de seus interesses, tanto que abriam o 
acesso a seus quadros sociais a elementos estranhos a tais atividades ou 
profissões. Timidamente nelas se agitara, vez por outra, algum problema 
que representava uma reivindicação ou um protesto. 

Mesmo assim, no início do século XX apareceram algumas associ
ações de classe: Sociedade União dos Foguistas (1903), União dos Operári
os Estivadores (1903), Associação de Resistência dos Cocheiros, 
Carroceiros e Classes Anexas (1906), União dos Operários em Fábri
cas de Tecidos (1917) e poucas outras mais. No segundo quartel do 
século surgiram então inúmeras associações, algumas subordinadas à 
orientação comunista. A primeira delas foi dissolvida pelo governo 
três meses depois de instalada. 

Mas o fato real é que o sindicalismo no Brasil nunca chegou a ter 
uma real expressão. Pela inexistência de indústrias e, conseqüentemente, 
de massa operária e de luta de classes, o sindicalismo que surgiu depois da 
Revolução Liberal, de 1930, deu-se sob o influxo e o patrocínio do Minis
tério do Trabalho e assim permaneceu durante todo o chamado "Estado 

(12) Oliveira Viana, "Populações Meridionais do Brasil", 41 ed., pág. 159. 
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Novo". Mesmo depois do retorno ao regime constitucional os sindicatos 
continuaram sem expressão, salvo raríssimas exceções; mas, na década de 
80, houve notável incremento da sindicalização, a partir das greves do 
ABC paulista, especialmente no setor da metalurgia. Os sindicatos mais 
expressivos, nas grandes cidades, conquistaram sua autonomia, antes de 
proclamada pela Constituição de 1988. 

Arnaldo Süssekind, em notável tese apresentada no Colóquio orga
nizado pelo Instituto de Estudos Sociais da Espanha, em colaboração com 
a OIT, realizado em Madri em maio de 1980 e divulgada na Revista do 
Tribunal Superior do Trabalho, registrou a realidade do sindicalismo nos 
anos 70: "Frente a esse quadro, não é difícil compreender porque o índice 
de sindicalização urbana em todo o País é de 31,9% (Inquérito Estatísti
co-Sindical do Ministério do Trabalho, tomando por data-base o dia 
31.12.76). Mas para essa média concorreu o Estado de São Paulo com o 
índice de 36%, em contraste com Estados onde predomina a atividade 
rural, como o de Mato Grosso (ainda unificado), com 6,72%, ou do Acre 
com 9,39%. Estados com ampla atividade econômica, como os do Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia, apresenta
ram, respectivamente, os seguintes percentuais: 29,88%, 27%, 28,85% e 
26,50%. Computados os trabalhadores rurais, o índice médio de sindicali
zação em todo o País, é estimado abaixo de 25%". 

Hoje, não obstante tenha a Carta Magna de 1988 consagrado a uni
cidade sindical compulsória, os sindicatos de diversas tendências se mul
tiplicam exageradamente (mais de quinze mil) e se vinculam a cinco cen
trais sindicais de diretrizes diferentes. 

F- Primeiras leis sindicais em nosso país. Foi com o alvorecer do 
século XX que se começou a falar em sindicalismo, sob aspecto legislativo 
e legal, em nosso país. Assim, em 1895, o engenheiro Carlos Alberto de 
Menezes, que cuidava de assegurar assistência material a seus trabalhado
res, promovia reuniões para que expusessem seus anseios e em 1900, em 
uma tese apresentada ao 1 º Congresso Católico Brasileiro e sob a influên
cia das palavras de Leão XIII, na "Rerum Novarum", pugnava pela 
mutualidade operária, tendo fundado, logo depois, a Corporação Operária 
de Camarajibe. Do Congresso Católico de Pernambuco, em 1902, surgiu a 
Federação Operária Cristã, presidida por Carlos Alberto de Menezes, e, 
ainda em 1902, Joaquim Inácio Tosta apresentou um projeto sobre sindi
catos agrícolas, transformado em Decreto a 6.1.1903, sob o n. 979; mas o 
seu objetivo era a agremiação dos que se dedicavam às atividades rurais 
para facilitar a distribuição de créditos. Depois, em 5.1.1907, o Decreto n. 
1.637 criava as sociedades corporativas e estendia o direito de se associar 
em sindicatos a todos os profissionais, inclusive os liberais. As organiza-
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ções que então surgiram de sindicato apenas possuíam o rótulo. Entre os 
trabalhadores do campo não existia uma base intelectual que lhes assegu
rasse capacidade para se organizar, e, além disso, estavam economica
mente subjugados aos senhores da terra, que não hesitavam em mandar 
liquidar os que tivessem coragem de reclamar qualquer medida em seu 
benefício, já que direitos não existiam consagrados em textos de lei. E não 
era muito diferente a situação nos centros populosos, não obstante ter sido 
fundada no Estado do Rio de Janeiro, em 1903, a Federação das Associa
ções de Classe, que mais tarde passou a se denominar Federação Operária 
Regional, e realizou seu primeiro congresso em 1906, aconselhando à fun
dação de sindicatos, uniões e resistências. Em 1912, realizou-se outro con
gresso, já com a presença de muitas associações. 

Eram cinqüenta e sete entidades, que resolveram fundar, mas não 
levaram a idéia a efeito, a Confederação Brasileira do Trabalho. 

Dois anos depois, fundava-se em Pernambuco a Federação Regional do 
Trabalho, agremiando cerca de duas dezenas de sociedades de trabalhadores. 

Tudo isso, entretanto, se realizava num clima difícil, de oposição 
dos patrões e do Governo, como nos conta o Professor Joaquim Pimenta, a 
cujo passado como grande líder revolucionário já tivemos ocasião de nos 
referir: "Organizar um sindicato, por mais pacíficos que fossem os intui
tos dos seus promotores; incutir no ânimo dos companheiros uma noção, 
mesmo elementar, de direitos que se tornaram vulgares na legislação de 
outros povos; discutir uma tabela de salários ou pleitear a redução do ho
rário exaustivo, a que nem as crianças escapavam, eram motivo para ser 
despedido, boicotado, e se a dispensa do empregado provocava protestos 
ou reação pela greve, a interferência do Estado imediatamente se fazia 
valer detendo os ousados, dispersando ajuntamentos a pata de cavalo, for
çando os mais tímidos a voltar ao trabalho. 

Grandes empresas, exatamente as que exploravam serviços públicos, 
excediam-se na sua sistemática hostilidade a todo movimento associativo. 
Poucos eram os sindicatos que poderiam manter-se desde que se organi
zassem sem sua aquiescência, e ainda por elas controlados. Os que se consti
tuíram em divergência acabavam por dissolver-se pelo afastamento inevitável 
dos sócios mais prestigiosos, demitidos ou removidos para onde não mais 
pudessem exercer qualquer influência sobre a classe. Tais fatos tanto se 
verificaram no Norte e no Sul do País, como na própria Capital da República. 

Ao mesmo tempo que se comprimia em um círculo de ferro todo 
impulso que se pretendesse comunicar ao espírito de organização já em 
franco despertar nos meios proletários urbanos, favorecia-se a sindicali
zação ou outra forma de associação operária que, embora visasse, aparen
temente, à defesa de interesses profissionais, se tornava, na realidade, cam-
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po de exploração eleitoral das facções políticas dominantes. Dessas asso
ciações o verdadeiro mentor ou era o chefe político local ou autoridade 
policial do distrito" .<13

> 

Vencedora a Revolução da Aliança Liberal, criado o Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio e nomeado para ele Lindolfo Collor, em 
15.3.31, na exposição de motivos que acompanhou o projeto de lei sindi
cal (Decreto n. 19.770, de 19.3.31), dizia o ilustre titular da Pasta: 

"Não ponho dúvida em afirmar a V. Exª que este projeto representa, 
depois de longas e incompreensíveis vacilações, a primeira iniciativa sis
temática no sentido da organização racional do trabalho em nosso País. 
A minha experiência de três meses na nova Pasta já me deixou arraigada a 
convicção de que, sem a organização das classes profissionais, impossível 
se torna qualquer resultado apreciável na justa e necessária conjugação 
dos interesses patronais e proletários. 

A Revolução de outubro encontrou o trabalho brasileiro na mais com
pleta e dolorosa anarquia. De um modo geral, não há exagero em dizer-se 
que na situação atual do Brasil o trabalho é ainda considerado mercado
ria, sujeita às flutuações da oferta e da procura. Inútil seria a demonstra
ção de que esta concepção utilitarista e retrógrada não está de acordo, já 
não apenas com as tendências sociais contemporâneas senão também com 
o nível das conquistas e as próprias imposições econômicas, definitiva
mente reconhecidas e aceitas em quase todos os países do Velho e em não 
poucos do Novo Mundo. Mas, no caso do Brasil, o menosprezo dos pode
res públicos pelos problemas do trabalho cresce de vulto ainda se conside
rarmos que o nosso País está, por acordos e convenções internacionais, 
obrigado ao reconhecimento dessas novas diretrizes da política social. " 

Combatido, tanto pelos extremados liberais como pelos não menos 
extremados conservadores, o Decreto n. 19.770, apesar de lei de experiên
cia, marcou o início de nossa verdadeira organização sindical. Ainda uma 
vez se verificava no Brasil a "ação descendente" para a solução do proble
ma social. 

Estabelecia o Decreto n. 19.770 a unidade sindical e, para evitar que 
os sindicatos tivessem desvirtuadas suas finalidades , determinava, no art. 
1 º, alínea f, entre as condições para reconhecimento: abstenção no seio 
das organizações sindicais de toda e qualquer propaganda de ideologias 
sectárias, de caráter social, político ou religioso. 

Quando às entidades sindicais de grau superior, permitia a organi
zação de federações regionais e de uma Confederação Nacional da Indús-

(13) Joaquim Pimenta, "Sociologia Jurídica do Trabalho" . 
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tria e do Comércio e de uma Confederação Brasileira do Trabalho. Tam
bém o Decreto n. 19.770 excluía dos que se podiam sindicalizar os empre
gados públicos e os domésticos. 

Medida da maior importância, em face da mentalidade anti-sindical 
reinante, continha-se no § 22 do art. 12, estabelecendo o pagamento de 
uma indenização correspondente ao salário de seis meses quando o patrão 
demitisse o empregado por causa de sua ação sindical. 

Promulgada a Constituição de 1934, nela se estabeleceu, de maneira 
taxativa, a pluralidade sindical, tendo sido expedido, pouco antes de 
12.7.34, o Decreto n. 24.694, já de acordo com os princípios constitucio
nais, o qual, entretanto, frustrou os adeptos do pluralismo, tais as condi
ções exigidas para a formação do segundo sindicato. 

Em 1937, promulgada a Carta de 10 de novembro, voltou o regime 
da unidade sindical. As Constituições de 1946 e 1967 deixaram à lei a 
forma de organização; mas a de 1988 repetiu a de 1937. 

G - Sindicalismo. Direito comparado. Não obstante nos dedicar
mos, neste livro, de maneira especial, ao estudo do Direito do Trabalho no 
Brasil, cremos ser de utilidade, mesmo em um rápido bosquejo, fixar as 
linhas mestras do sindicalismo em alguns países. 

Na Inglaterra, uma associação de classe tanto pode ser de patrões 
como de empregados, mas, se perante a lei ambas têm os mesmos direitos, 
aquelas denominam-se simplesmente "associações", enquanto as de tra
balhadores adotam, em geral, o nome de "uniões" (trade-unions). 

Os sindicatos britânicos classificam-se como "profissionais", "in
dustriais" e "gerais". Os profissionais reúnem os operários que abraçam 
carreiras especializadas, como por exemplo: Sociedade Conjunta dos Tra
balhadores em Madeira, Sociedade Unida dos Caldeireiros, União dos 
Modeladores etc. Neles se grupam os profissionais, independentemente 
da indústria em que estejam empregados. 

Os sindicatos industriais procuram reunir os trabalhadores de toda 
uma indústria, sem olhar a função especializada deles. São exemplos a 
União Nacional dos Ferroviários e a União dos Mineiros. 

Os sindicatos gerais abrangem não só os trabalhadores especializa
dos ou semi-especializados, como de atividades diversas e de várias em
presas. Os exemplos salientes são a União dos Trabalhadores em Trans
porte e em Geral e a União dos Trabalhadores Municipais e em Geral. 

No centro do movimento do sindicato britânico está o Congresso dos 
Sindicatos, composto de delegados provenientes dos sindicatos filiados, 
abrangendo aproximadamente oito milhões de membros. O Congresso se 
reúne uma vez por ano. 
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A constituição do Congresso dos Sindicatos preserva a autonomia 
dos sindicatos constituintes: nem o Congresso nem seu Conselho Geral 
podem interferir nos assuntos internos de um sindicato filiado, ou em suas 
negociações sobre salários ou condição de emprego. 

O Congresso dos Sindicatos tem seu próprio órgão para solucionar 
disputas entre sindicatos, que surgem, em geral, ou de a ti v idades 
organizadoras, ou de questões relativas à delegação de trabalho. Esse ór
gão, contudo, não é posto em funcionamento antes que os sindicatos inte
ressados tenham feito esforços para decidirem eles próprios a disputa ou 
depois de ter sido tentado e ter falhado qualquer meio adequado existente 
dentro da indústria para a solução de disputas. 

Os sindicatos britânicos são regidos pela Lei de 1871, denominada 
"Trade-Union Act", pela de 1906, conhecida como "Lei de Disputas na 
Indústria" e pela Lei de 1913 (dispondo sobre restrições quanto à aplica
ção de fundos sindicais na política). A Lei de 1927, considerando ilegais 
certas greves, foi revogada em 1946, e a "Ordem 1.305" (Lei de Arbitra
gem, de 1940) foi substituída em 1951 por um novo Regulamento de Arbi
tragens nas Indústrias. 

Na Inglaterra, os funcionários públicos podem sindicalizar-se, exce
tuados os membros das forças policiais, em virtude de uma lei de 1919, 
que estabeleceu essa proibição. Embora seja facultada a pluralidade sindi
cal, há unidade de fato. 

Nos Estados Unidos existem atualmente menos de 200 sindicatos, 
quase sempre nacionais, na sua maioria filiados à CIO-AFL, a poderosa 
central sindical resultante da fusão do Congresso de Organizações Indus
triais com a Federação Americana do Trabalho. As entidades não filiadas 
são conhecidas como "independentes". Existem ainda alguns sindicatos 
de empresas. 

A tendência, nos Estados Unidos, é para a existência de sindicatos, 
abrangendo, cada um, todos os trabalhadores de uma atividade econômi
ca, sejam quais forem suas profissões específicas, sistema esse semelhante 
ao vigente no Brasil. 

Os sindicatos americanos não se filiam a partidos políticos, mas dão 
apoio a candidatos por meio de Comitês Políticos, organizados pela CIO
AFL. 

Na realidade, entretanto, tem havido uma queda na filiação aos sin
dicatos nos Estados Unidos. Em 1988 apenas 24,9% dos trabalhadores 
estavam sindicalizados. Desde 1980, os sindicatos norte-americanos per
deram mais dois milhões de associados. 
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c•> Portugal, depois da queda do corporativismo de Salazar, assegu
rou a liberdade sindical (Constituição de 1976). Os sindicatos de traba
lhadores estão filiados à Confederação Geral dos Trabalhadores Portugue
ses (comunista) e à União Geral do Trabalho (social-democrata). 

c•> Na França, a pluralidade sindical ensejou a formação de múltiplas 
correntes. As principais centrais sindicais são a CGT (comunista/socialis
ta), a CGT Force Ouvrier (Independente) e a CFTC (cristã). 

c•> Na Itália, a Constituição de 1947 assegura a plena liberdade sin
dical, e o Estatuto do Trabalhador de 1970 penaliza a conduta anti-sindi
cal. As principais centrais sindicais são a CGIL (comunista/socialista), a 
CISL (democrata-cristã) e a UIL (social-democrata). 

c•> Na Espanha, a Constituição de 1978 também garante o livre direi
to de sindicalização, sendo que as principais centrais são a UGT (vincula
da ao Partido Socialista Obrero Espafíol), a CCOO (congrega as comis
sões operárias de empresas, com influência do Partido Comunista Espa
nhol) e a USO (defende a doutrina social da Igreja). 

c•> Quanto às organizações sindicais de âmbito internacional, a pri
meira delas, criada em Londres, em 1864 tomou o nome de Primeira Inter
nacional dos Trabalhadores, mas, com a cisão de Bakunin e outros, desapa
receu, para surgir em Amsterdã a Segunda Internacional, com objetivos não 
apenas trabalhistas, mas também políticos. Depois da revolução comunista 
de 1917, surgiu em 1920, em Moscou, a Terceira Internacional, com caráter 
ainda mais acentuadamente político, e que se dissolveu em 1943. 

Tomando a dianteira do movimento proletário, os comunistas provo
caram, num congresso em Paris, no ano de 1945, a fundação da Federação 
Sindical Mundial, que instalou sua sede na Áustria, tendo sido proibido o 
seu funcionamento e determinada sua dissolução pelo Governo austríaco 
em fevereiro de 1956, em face de sua ação perniciosa à paz mundial e seu 
caráter sectário, conforme declarações de Oskar Helmer, Ministro austríaco 
do Interior: "A FSM é um agrupamento de organizações sindicais de ten
dências comunistas de diferentes países". E disse ainda: " ... ao contrário 
dos estatutos depositados, os boletins de informações da FSM continham, 
com relação a Estados soberanos e instituições estrangeiras, menções ultra
passando o quadro da crítica e de caráter não sindical, e sim político". 

Em contraposição à FSM, líderes sindicais dos países democráticos 
fundaram em Londres, em 1949, a Confederação Internacional das Orga
nizações Sindicais Livres (CIOSL), sustentada inicialmente pelos sindi
catos norte-americanos. Apesar desse defeito, a CIOSL é, sem dúvida, uma 
grande organização, contando já com apoio de sindicatos e federações de 
todo o mundo, inclusive do Brasil. 

(*)Parágrafos introduzidos por Arnaldo Süssekind. 
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A CIOSL possui quatro secretariados descentralizados : para a Euro
pa, em Bruxelas; yara a Ásia, em Carachi; para a América Latina, no 
México; e para a Africa, em Duala. 

Ainda no campo dos trabalhadores, existem outras organizações in
ternacionais de menor expressão. A Internacional Sindical Cristã, funda
da em 1920, para se opor à Terceira Internacional russa, é entre elas a 
mais importante. Em 1968, transformou-se na Confederação Mundial do 
Trabalho, com sede em Bruxelas, tendo por alvo prioritário a articulação 
dos trabalhadores do terceiro mundo. Na América Latina, a CMT é repre
sentada pela CLAT (Central Latino-Americana de Trabalhadores) . 

A proteção à liberdade de associação dos trabalhadores de há muito 
é objeto de conferências internacionais; mas somente com o término da 
Primeira Guerra Mundial foi consagrada com o princípio incluído no art. 
427, inciso 22 , do Tratado de Versailles: "O direito de associação, desde 
que não contrarie as leis, é reconhecido tanto para os assalariados como 
para os patrões". 

Vinte e nove anos mais tarde, na Assembléia Geral das Nações Uni
das, realizada em Paris em 1948, aprovava-se a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, proclamando os princípios fundamentais de salva
guarda da dignidade e da liberdade humanas. 

Nela se estabeleceu: 

"4 - Todo homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para 
proteção de seus interesses." 

Ainda no que diz respeito à ação internacional no campo do sindica
lismo, não pode ser olvidada a atuação da OIT na defesa das liberdades 
sindicais. Ela se desenvolve tanto na edição de normas como no controle 
de aplicação das mesmas. 

<•> A mais importante das Convenções da OIT, a 87, de 1948 - da 
qual trataremos adiante- dispõe sobre a liberdade sindical e o direito de 
sindicalização. Ela assegura a liberdade sindical sob o tríplice aspecto: do 
grupo, do trabalhador ou do empresário e da associação (autonomia). 

<•> Merecem ainda registro as Convenções ns . 98, de 1949 (proteção 
ao direito de sindicalização e de negociação coletiva), 135, de 1971 (pro
teção aos representantes dos trabalhadores nas empresas), 141 , de 1975 
(organização de trabalhadores rurais), e 151, de 1978 (direito de sindica
lização e de negociação coletiva dos servidores públicos). 

(*)Parágrafos elaborados por Arnaldo Süssekind. 
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<"> Desde 1951 funciona na OIT o Comitê de Liberdade Sindical, que 
se tornou o mais conceituado fórum de salvaguarda dos direitos sindicais.o4> 

<">Cumpre registrar que o Pacto Internacional sobre os Direitos Eco
nômicos, Sociais e Culturais, que foi adotado pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, estabeleceu: 

"Art. 811 Os Estados que são partes neste Pacto se obrigam a assegurar: 

e) o direito que têm os sindicatos de exercerem livremente sua atividade sem 
outras limitações previstas em lei e que constituem medidas necessárias numa sociedade 
democrática, no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger 
os direitos e as liberdades de outrem." 

<"> Consoante revelou a OIT, com a globalização da economia e o 
desemprego por ela irradiado, o índice de sindicalização foi reduzido, em 
média, em 25%. Somente na Espanha, África do Sul, Dinamarca e Suécia 
houve aumento do número de sindicalizados. 

<""> 2- O SINDICATO, SUA POSIÇÃO E NATUREZA JURÍDICA 

A- Posição em face do Estado. Ninguém pode contestar que, na nos
sa época, o sindicato participa da vida social, econômica e política dos povos, 
direta ou indiretamente, como uma realidade sociológica que o Estado não 
pode ignorar, tanto mais que necessita de sua colaboração. Mal conduzido 
pelos seus próprios líderes ou influenciados por aventureiros políticos, o sin
dicato poderia, até, pretender colocar-se acima das instituições ou substituí
las sob os rótulos de conceituação meio imprecisa de "república sindicalista" 
ou "Estado sindical", mas que representam, nessas denominações, uma evi
dente subversão do regime democrático. E merece ser acentuada, a esse pro
pósito, a advertência de Renard, em "Sindicatos, Trade-Unions y Corporacio
nes", quando diz que "o sindicato não será toda a sociedade futura, mas pode
rá dar a esta sociedade sua forma dominante de organização do trabalho e, 
parcialmente, suas fórmulas de organização política" (o grifo é nosso). 

Mas, se repugna à consciência democrática da sociedade o seu do
mínio por uma ou algumas classes, cumpre ter em vista que o Estado tam
bém não pode, com o pretexto de defender as instituições, tutelar o sindi
cato, porque, quando isso sucede, o sindicato se burocratiza e, como ainda 

(*)Parágrafos elaborados por Arnaldo Süssekind. 
(14) Sobre o conteúdo e a interpretação dessas convenções, v. "Direito Internacional do Traba
lho" (21 ed., São Paulo, LTr), de Arnaldo Süssekind, págs. 283 a 295 e 253 a 258. 

(**) Seção original, de autoria de Segadas Vianna. 
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observa Gallart, "desgraçadamente, até agora, o abraço do Estado nas or
ganizações sindicais tem sido um abraço que estrangula". E foi o que ob
servamos pessoalmente em nosso trato de cerca de meio século com o sindi
calismo, levando-nos a reformar pontos de vista anteriormente adotados. 

Em trabalho publicado no "Digesto Econômico", órgão editado sob 
os auspícios das classes conservadoras de São Paulo, J. P. Galvão de Sou
za, estudando "O corporativismo e a reforma do Estado", ressalta esse 
papel importante dos agrupamentos sociais e especialmente sindicais, 
mesmo nos países democráticos. Diz ele: "Assim, Bryce, no seu clássico 
livro 'A república americana', observou que a base dos partidos políticos 
nos Estados Unidos reside nos agrupamentos sociais em que se desenvol
ve espontaneamente a vida coletiva, quer se trate de agrupamentos muni
cipais, quer dos de tipo profissional estritamente dito. Semelhante obser
vação foi feita por Tocqueville. 

O mesmo se pode dizer da experiência inglesa das instituições par
lamentares. Não só a Câmara dos Lordes é expressão de uma classe social 
organizada - a aristocracia - como a própria Câmara dos Comuns se 
compõe de elementos que representam os interesses concretos de grupos e 
profissões, graças à conexão entre os partidos lá existentes e os organis
mos de tipo corporativo. A vida associativa se manteve sempre na Ingla
terra, sem sofrer os efeitos desastrosos da devastação individualista que, 
na França, por exemplo, reduzia a sociedade a uma poeira de indivíduos 
em face do Estado. Os grêmios operários - trade-unions - fornecem o 
contingente eleitoral do Partido Trabalhista, enquanto o Partido Conser
vador reflete os interesses da aristocracia terrantesa. Quanto ao Partido 
Liberal, mais vinculado à classe média, é justamente o partido que passou 
mais rapidamente por um colapso, o que em parte pode encontrar explica
ção na ausência de um espírito corporativista na burguesia, mais domina
da pelas influências do liberalismo. 

A sociologia dos partidos políticos na atualidade confirma as lições 
da história: ontem como hoje, só nos grupos sociais se poderão encontrar 
as fontes de uma autêntica representação política". <15

> 

Tudo isso comprova que o sindicato, graças ao forte vínculo de solida
riedade profissional, transcende de um simples problema de trabalho para o 
campo sociológico e, mais especialmente, para o campo político. Botija, 
que bem estuda a questão, nota, a respeito, que "o poder sindical influi de 
modo obsessor na vida política da sociedade contemporânea e, decisi
vamente, na vida de seus filiados, através de um indiscutível vínculo discipli
nar". Essa influência política tem sido exaustivamente provada no mundo 

(15) J. P. Galvão de Souza , "Digesto Econômico", fev./1955, pág. 69. 
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atual; por meio do sindicato muitos governantes fizeram sua propaganda 
política entre os trabalhadores e, em alguns países, entre os quais a Itália 
fascista e a Argentina peronista, os sindicatos foram usados como forças de 
compressão contra adversários e de luta para a defesa dos ditadores. 

Por isso mesmo a legislação de vários países proíbe expressamente 
aos sindicatos qualquer intervenção na vida política, ou, quando não 
se refere a esse aspecto, fixa as atribuições dos sindicatos excluindo 
referência à ação partidária, como teremos ocasião de examinar pouco 
adiante. 

Como bem acentua Cabanellas, a intromissão da política e dos polí
ticos na vida dos sindicatos cria um dos mais sérios problemas que 
se podem apresentar porque, rapidamente, os agrupamentos profissionais se 
convertem em instrumentos a serviço de interesses bastardos em vez de 
defender os verdadeiros interesses profissionais. E bem razão tem o ilus
tre autor, porque, na maioria dos casos, não são os sindicatos que se lan
çam à política mas os políticos é que invadem os sindicatos para arrastá
los para seus objetivos de mando, como vimos em nosso país, especial
mente com as arremetidas para criar uma "república sindicalista" de ori
gem suspeitosa e finalidade ainda mais suspeita. 

Na 35ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Gene
bra, e que tivemos a honra de presidir, foi aprovada a Resolução n. 150, 
cujo texto foi adotado pelo Comitê de Liberdade Sindical e é o seguinte: 

"No interesse do desenvolvimento do movimento sindical, seria desejável que as 
partes interessadas se inspirem nos princípios adotados na Conferência, em sua 35t1 Reu
nião, que prevê, especialmente, que a missão fundamental e permanente do movimento 
sindical é o progresso econômico e social dos trabalhadores e que, em conseqüência, 
quando os sindicatos decidirem, de acordo com as leis e os costumes em vigor nos res
pectivos países, estabelecer relações com partido político e realizar uma atividade polí
tica, de acordo com a Constituição, para favorecerem a realização de seus objetivos 
econômicos e sociais. Estas realizações e esta ação política não devem ser de tal 
natureza que comprometam a continuidade do movimento sindical ou de suas funções 
sociais e econômicas, quaisquer que sejam as modificações políticas que possam ocor
rer no país." 

Ao legislador nacional cumpre, de acordo com a Constituição de 
1988, estabelecer, com cautela, os meios pelos quais, sem asfixiar o sindi
calismo, se evite que os sindicatos substituam ou se sobreponham aos par
tidos políticos, que são a essência do regime democrático. 

Instituições Vol. 11 - parte 3.p65 1115 25/09/06, 10:44 



1116 SEGADAS VIANNA 

No Congresso Brasileiro para a Definição das Reformas de Base, rea
lizado em São Paulo em 1963, no qual tivemos a incumbência do relatório
geral sobre as questões ligadas ao Direito do Trabalho, vimos nossos pontos 
de vista aprovados pela unanimidade dos 250 congressistas presentes. 

Matéria que continua a provocar interesse de todas as classes so
ciais, o Direito Sindical, propriamente dito, deve, segundo se anunciava, 
ser objeto de reforma sugerida pelo Governo, e isso nos leva a reproduzir 
conceitos então emitidos e que poderão servir de subsídio para que a nova 
legislação atenda às reais necessidades da vida sindical brasileira. 

Iniciando o relatório, dissemos: 

"Problema que apaixona pela importância que adquiriu no mundo 
contemporâneo, pouco conhecido por muitos e temido por alguns, na ver
dade o sindicalismo, dentro de suas finalidades reais, pode e deve ser um 
movimento capaz de, cuidando da melhoria das condições de vida do pro
letariado, assegurar a paz social e a harmonia do trabalho e do capital 
visando aos interesses mais altos da coletividade. 

Mais do que nunca devemos recordar as palavras de Ortega y 
Gasset: 'Há um fato que, para bem ou para mal, é o mais importante na 
vida pública da hora presente. Este fato é o advento das massas ao pleno 
poderio social'. E, mais adiante: 'A multidão, de repente, tornou-se visí
vel, e instalou-se nos lugares preferentes da sociedade. Antes, se existia, 
passava inadvertida, ocupava o fundo do cenário social; agora adiantou
se até as gambiarras, ela é o personagem principal. Já não há protago
nistas: - só há coro'. 

Se essa é a realidade que, mais e mais, se faz sentir em todo o mun
do, seja nas nações mais civilizadas, seja naquelas que mal acabam de 
ingressar no convívio das nações independentes, o que ninguém pode con
testar é que, mais do que a massa, como avalancha humana que arrasa 
conceitos tradicionais numa sublevação de instituições e até de princípios 
da moral, há, na dinâmica da humanidade, a formação de uma força que, 
bem orientada, será um elemento construtivo mas que, entregue aos que 
desejam explorá-la, poderá, pela unidade de sua estrutura e de seus com
ponentes, impor transformações que a ninguém beneficiarão - nem ao 
proletariado nem à sociedade. Essa força é o sindicalismo. 

Sem ser doutrina nem ideologia, ele se desenvolveu e se fortaleceu, 
através de atitudes, precedentes, direitos e privilégios e hoje em dia nin
guém pode contestar que à sua presença se deve uma verdadeira revolução 
no sistema capitalista-liberal, forçado a ceder e a transigir. 
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Esse sindicalismo, que já é em nosso País uma expressão real das 
forças da produção, é que necessita ter seu estatuto básico adequado às con
quistas democráticas de que tanto nos orgulhamos para que se torne, tam
bém, um instrumento de aprimoramento da democracia e não uma ameaça 
ao sistema que é a própria segurança de sua vida e sua sobrevivência."06> 

Poucos problemas, no campo do Direito do Trabalho e, especialmente, 
no que se refere às relações coletivas do trabalho, têm despertado tão cons
tantes e apaixonados debates, em nosso país, quanto a liberdade sindical. 

Tais debates têm sido, na maioria dos casos, desvirtuados pela pai
xão e pelos interesses políticos, e a liberdade sindical, desconhecida no 
seu conjunto pela maioria dos que a ela se referem. Ora é o abraço que 
estrangula, ora é a liberdade sem fronteiras que esmaga as liberdades de 
outros. Confundem-se, às vezes, liberdade sindical com soberania de um 
grupo dentro do Estado, e, outras vezes, em nome da soberania do Estado 
nega-se toda liberdade ao sindicalismo. 

Não há dúvida, entretanto, de que nenhuma liberdade pode estender 
suas fronteiras além e acima da soberania do Estado, que, como acentua 
Kelsen, é o poder supremo ao qual não pode haver similar. E isso porque, 
na lição de Duguit, "a soberania do Estado decorre do próprio conceito de 
Nação, que possui uma personalidade distinta dos indivíduos que a com
põem e, como tal, tem uma soma que, naturalmente, é superior às vonta
des individuais, porque a coletividade é superior ao indivíduo". 

Não é diferente o pensamento de todos os estudiosos do problema 
sindical, mas onde estarão os limites à liberdade do grupo, do sindicato? 

Se formos procurá-los no Direito Internacional, encontraremos na 
Convenção decorrente da Declaração Universal dos Direitos do Homem: 

"Toda pessoa tem o direito à liberdade de reunião pacífica e à liberdade de asso
ciação, nela compreendido o direito de fundar, com outras, sindicatos, assim como o de 
se filiar a sindicatos para a defesa de seus interesses. 

O exercício desses direitos não pode ter outras restrições senão as que são 
previstas pela Lei, constituindo medidas necessárias , numa sociedade democrática, 
à segurança nacional, à segurança pública, à defesa da ordem e à prevenção do cri
me , à proteção da saúde ou da moral, ou ainda à proteção dos direitos e liberdades 
dos outros." 

( 16) Com a globalização da economia e a adoção, em muitos países, de teses dos neoliberais, os 
sindicatos têm perdido sua força de pressão e, em conseqtiência, reduzido o número de associa
dos . Segundo a OIT, entre os países mais importantes, somente a Dinamarca, a Espanha, a 
Noruega e a Suécia tiveram ampliado o seu quadro de associados no período de 1985-1995. 
Decréscimos significativos tiveram a Alemanha (17,6%), a Argentina (42,6%), a Austrália 
(29,6%), os Estados Unidos (21,1 %), a França (37,2%), a Holanda (11 ,0%), a Itália (7 ,4%), o 
Japão (16,7%), o México (28,2%), Portugal (50,2%), Reino Unido (27,7%) e Suíça (21 ,7%) 
(Prensa OIT n. 28, de 4.11.97). No Brasil , em 1997, os sindicatos agremiavam 26, 1% dos 
trabalhadores, como seus associados (IPEA) . 
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A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais obteve o pro
nunciamento dos eminentes Mestres Arnaldo Süssekind e Délio Mara
nhão, que, com sua reconhecida competência, teceram judiciosas conside
rações sobre o tema em foco. 

Tendo tido a honra de conhecer o parecer dos ilustres juristas, julga
mos de imensa utilidade a transcrição de alguns trechos de seu pronuncia
mento, inclusive quando fixaram, como previsto, o conceito de "liberdade 
sindical", que abrange a autonomia: 

" ... essa garantia visa especialmente a assegurar às organizações sindicais o direito de 
elaborar seus estatutos, de eleger seus representantes, de organizar sua própria gestão e 
atividade, de estabelecer livremente sua própria ação" ("La liberte syndicale", BIT, 
Genebra, 1959, § 37). 

"Trata-se, pois, em uma palavra, da liberdade do sindicato estabelecer sua pró
pria organização. Do seu direito de autoconstituição e do exercício de sua atividade, 
sem interferência das autoridades públicas ." ("Convenção Internacional da OIT", art. 
32 , item 2) 

E os eminentes juristas definem a limitação dessa liberdade, dizendo: 

"Mas a advertência se impõe- salvo quando se trata dos direitos fundamentais 
(direito à integridade física ou psíquica, à segurança, à honra, ao nome, à imagem, à 
intimidade), nenhum direito é absoluto, até porque, segundo a conhecida fórmula kan
tiana, a liberdade de um há de encontrar limite na liberdade de outrem. A autonomia 
sindical se coloca, pois, em face do governo ('autoridades públicas ' ), porque todo e 
qualquer direito há de ser exercido nos termos e nos limites da lei. Nesse sentido devem 
ser entendidas as expressões 'Estado' e 'Poder Público' , constantes do art. 82, I, da Cons
tituição, até porque ambos, lato sensu, compreendem, inclusive o Poder Judiciário e 
deste, como está também na Constituição, não se pode excluir a apreciação de lesão ou 
ameaça a direito." (art. 52, XXXV) 

"Daí ter o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
aprovado pela Assembléia da Nações Unidas, e que regulamenta a Declaração Univer
sal dos Direitos Humanos, deixado expresso (art. 82, alínea c) que o direito dos sindica
tos de exercer sua atividade só admite as limitações 

' ... previstas em lei e que constituem medida necessária numa sociedade demo-
crática ... para proteger os direitos e as liberdades de outros.' 

E, como está na citada Convenção n. 87 da OIT, sobre liberdade sindical, os 
sindicatos, como quaisquer outras pessoas jurídicas, são obrigados a respeitar o princí
pio 'da legalidade' ."<17> 

É preciso não confundir a liberdade sindical com a soberania, e, a 
esse propósito, João Mangabeira definiu os limites, dizendo que autono
mia "é o poder que tem uma coletividade de organizar, sem intervenção 
estranha, o seu governo e fixar regras jurídicas dentro de um círculo de 

( 17) V. na Seção 5, item L, deste Capítulo, o que escrevemos sobre o tema. 
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competência pré-traçada pelo órgão soberano". Para Evaristo de Moraes 
Filho, "é o direito de autodeterminação sindical; é o poder que é reconheci
do ao sindicato para alcançar suas finalidades, dentro dos meios não con
trários à lei e normas estabelecidas para a manutenção da ordem pública". 

E Arnaldo Süssekind, em parecer na Comissão Permanente do Direito 
Social, acentuou que "se o conteúdo da atividade sindical não pode extrava
sar a moldura configurada pelas disposições constitucionais e legais, oriun
das da vontade da Nação, democraticamente manifestada, certo é que o le
gislador ordinário não deve regulamentar a organização sindical de forma a 
violar o que explícita ou implicitamente se contém na Carta Magna". 

Fixados esses aspectos da liberdade sindical, cumpre-nos examinar 
qual o campo de ação das entidades sindicais. 

Problema de ainda maior complexidade do que o tratado anterior
mente, sua conceituação tem variado, sobretudo porque muitos autores se 
situam, para examiná-lo, frente às estruturas políticas de seus países e à 
própria legislação básica de sindicalismo neles existentes. 

Naqueles em que o sindicato não é senão uma associação de traba
lhadores perseguindo interesses comuns, sem possuir prerrogativas do 
Estado, o campo de ação dos sindicatos se estende muitas vezes à ativida
de política, direta ou indireta, sob a alegação de que todos os problemas, 
políticos ou econômicos, interessam ao proletariado. Essa não é, entretan
to, a tendência geral da legislação estrangeira, e na 35ª Conferência In
ternacional do Trabalho, que tivemos a honra de presidir, foi adotada uma 
resolução advertindo que qualquer ação política do sindicato não deve ser 
de modo a comprometer a continuidade do movimento sindical e suas fun
ções sociais e econômicas. 

Entendemos que essa é a melhor orientação e deve ser mantida. A 
ingerência do sindicato diretamente em atividades políticas corrompe seus 
líderes e abastarda o sindicalismo. Os movimentos de reivindicação dos 
trabalhadores passam a ser comandados com finalidades político-partidárias, 
e justos anseios muitas vezes são abandonados sem defesa porque os inte
resses políticos indicam que a hora não é oportuna. 

Além do mais o sindicato é um todo homogêneo em torno de uma 
profissão ou de uma classe. Para ingressar nele o trabalhador apenas pre
cisa ter status profissional idêntico ou semelhante, não se lhe exigindo 
semelhança de crenças ou idéias, tido que defende ou esposa idéias cor
respondentes às suas e filiações políticas. Quando ele quer atuação políti
ca e procura o partido não se lhe exige, também, qualquer condição pro
fissional aproximada dos demais partidários. 
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B - Conceito. Talvez justamente pela complexidade de suas atri
buições na vida de um povo, tem variado a conceituação do sindicato do 
mesmo modo que, de maneira diversa, tem sido encarada sua posição no 
campo jurídico. E também é julgada, por alguns, sua influência, que ad
mite que o sindicalismo já transpôs o âmbito do Direito do Trabalho, no 
quadro de relações coletivas onde o colocamos, para se apresentar como 
um ramo autônomo: o Direito Sindical. 

Definindo o sindicato, os autores se situam na maneira de encará
los: uns o vêem no sentido clássico de coalizão permanente para a luta de 
classe, outros já o entendem como órgão destinado a, de maneira ampla, 
solucionar o problema social, e ainda outros, como vimos, dão-lhe uma 
posição de ação e influência em todo o complexo social. 

Entre os que seguem a definição clássica ou profissional, podemos 
citar, em primeiro lugar, Sidney e Beatriz Webb na sua conhecida "History 
of Trade Unionism", quando dizem que é o "sindicato uma associação 
permanente de assalariados, com o fim de manter ou melhorar as condi
ções de suas relações de trabalho"; Rouast-Durand não fogem dessa defi
nição, dando os sindicatos como "associações que têm por objetivo a defe
sa de interesses profissionais", e para Todorovitch o "sindicato é uma ins
tituição ou grupo de defesa de interesses profissionais". 

Le Bou, ainda sem avançar para a corrente colaboracionista, dá uma 
conceituação mais ampla, situando o sindicato como um grupo de indiví
duos, sob direção única, que têm interesses profissionais. Quase a mesma 
é a definição de Gaston y Marin, em obra premiada pela Academia de 
Ciências Morais e Políticas, quando afirma que o "sindicato é associação 
de indivíduos que, por exercer a mesma profissão, têm os mesmos ou aná
logos interesses e se entendem para melhor desenvolvimento e defesa dos 
mesmos". 

Já para Tannenbau, a posição do sindicato assume influência muito 
mais vasta, deixando de ser uma aspiração, uma doutrina, para se trans
formar em uma nova força - "not an idea but a force" -, que representa 
uma mudança na estrutura real da economia e, de tal natureza, "que impe
le a uma nova distribuição de poder dentro da comunidade", o que corres
ponde ao pensamento de Burns, quando diz que a influência do sindicato 
é tão grande quanto a dos chefes das grandes empresas ou a dos professo
res universitários, na evolução do pensamento social. 

Se a doutrina, no que concerne à conceituação do sindicato, varia 
entre extremos afastados, a legislação se mantém, quase toda, dentro de 
um ponto de vista intermediário entre a definição clássica e a que chama
mos de moderna ou moderada. 

A Lei francesa de 1884, reformada em 1920 e incorporada ao Códi
go do Trabalho, diz que os sindicatos são associações "formadas por pes-
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soas que exercem a mesma profissão e têm exclusivamente por objeto o 
estudo e a defesa dos interesses econômicos, industriais, comerciais, e 
agrícolas". Na Inglaterra o sindicato (trade-union) está definido na Lei de 
1871, ainda vigente, como "associação temporária ou permanente para 
regular as relações entre trabalhadores e empresários e para impor condi
ções restritivas em relação a qualquer profissão ou atividade". 

Em nosso país, o Decreto n. 19.770, elaborado sob a influência da 
lei francesa, também conceituava o sindicato como órgão para o estudo, a 
defesa e o desenvolvimento dos interesses gerais e dos interesses profissi
onais de seus membros. 

Essa conceituação é incriminada pelo Professor Evaristo de Moraes 
Filho como "tendo sofrido aquela influência com o sentido de liberalismo 
individualista". Mas o ilustre professor reconhece, pouco adiante, que "a 
lei era boa em suas linhas gerais. Liberal e democrática". 

E como as leis sofrem as influências das épocas em que são expedi
das e das condições sociais então vigentes: em 1931, logo após a Revolu
ção Liberal, era expedido pelo Chefe do Governo o Decreto n. 19.770, 
encaminhado pelo Ministro Lindolfo Collor e elaborado por três grandes 
batalhadores das causas do proletariado: Joaquim Pimenta, Evaristo de 
Moraes e Agripino Trazareth. 

Em 1934, dias antes de promulgada a Constituição e já adaptado aos 
seus princípios, era aprovado o Decreto n. 24.694, que instituía os sindi
catos como tipos específicos de organização das profissões e para ativida
des lícitas e, entre finalidades beneficentes, as de representar, perante as 
autoridades administrativas e judiciárias, não só os seus próprios interes
ses e os de seus associados, como também os interesses da profissão respec
tiva, e, ainda, firmar ou sancionar convenções coletivas de trabalho. 

<*>Na vigência da Carta Política de 1937, que impôs a unicidade de 
representação sindical, foi elaborada a Consolidação das Leis do Trabalho 
(1943), que proclamou o sindicato como órgão de defesa e coordenação 
dos interesses econômicos ou profissionais de empregadores, emprega
dos, agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, além de 
órgão de colaboração com o Estado no estudo dos problemas de interesse 
dos integrantes das respectivas categorias. 

<*> Essa legislação não foi alterada pelas normas inseridas sobre o 
tema nas Constituições de 1946 e 1967, tal como decidiu a Corte Suprema 

(*) Parágrafos elaborados por Arnaldo Süssekind. 
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brasileira. A de 1988, no entanto, revogou grande parte do Título V da CLT, 
uma vez que consagrou a autonomia sindical. Mas recepcionou parte das 
suas disposições, ao manter o monopólio sindical de representação por 
categoria (art. 8º, 11) e a contribuição sindical compulsória (art. cit., IV). 

C - Natureza jurídica. Quanto à personalidade jurídica do grupo 
ou da associação, duas grandes correntes pretendem fixá-la respectiva
mente como "personalidade de ficção" e "personalidade-realidade". Para 
os primeiros não há personalidade jurídica sem concessão expressa do 
legislador; para os segundos, o grupo ou associação é um organismo so
cial que tende a alcançar um fim, que excede dos interesses pessoais, indi
viduais, que é capaz de ter um pensamento coletivo e uma realização cole
tiva, com um sentido de estabilidade: a permanência do grupo, mesmo 
com a variação de seus integrantes. 

Cumpre verificar, entretanto, como se situa essa soma de vontades, 
essa personalidade coletiva, no campo do Direito. E sobretudo examinar 
sua posição no quadro jurídico de nosso país. Antes de fazê-lo, com apoio 
em notável estudo do Professor Waldemar Ferreira, não nos podemos fur
tar à transcrição da argumentação clara, precisa, lógica de Ernesto Kro
toschin: "As associações profissionais são associações do Direito Civil. 
Não perdem esse caráter fundamental ainda que se lhes conceda uma per
sonalidade específica (personalidade 'gremial' ), pois o sindicato, em re
gra geral, tem direito a formar-se de um modo que o faz independente da 
administração pública, à qual não se encontra incorporado, e a viver livre 
de sua ingerência ou de seu controle, em princípio. Nada opõe a isto o fato 
já mencionado de que, de maneira sempre crescente, o Poder Público com
partilhe com as associações profissionais o desempenho de determinadas 
funções de interesse público e que, em alguns países ao menos, os sindica
tos mais representativos tenham chegado a gozar de certos privilégios, em 
cujo exercício atuam, direta ou indiretamente, na própria administração 
geral do país, mediante sua participação nos organismos de colaboração. 
Essa orientação nas atividades das associações profissionais lhes assegu
rou, sobretudo na doutrina francesa, o reconhecimento como 'estabeleci
mento de utilidade pública' ou de 'interesse público' (segundo terminolo
gia mais recente), mas sem afetar seu caráter de entes de direito privado. 
São tais, porque prevalecem os elementos típicos destes: a origem, que se 
encontra no livre acordo dos membros; afinalidade, que não é pública no 
sentido de coincidir com os interesses do Estado, pois, até pelo contrário, 
os sindicatos preparam e definem certas adaptações importantes entre o 
Estado e os grupos que eles representam: afalta, ou pelo menos, restrição 
do poder de império Uá que a relação entre a associação e seus membros é 
de ordem privada); e, por fim, a ausência de controle administrativo, em 
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princípio, se bem que, justamente pela colaboração que prestam ao Esta
do, os sindicatos se encontrem submetidos muitas vezes a uma vigilância 
mais ou menos acentuada".< 18

> 

Em nosso país o mais completo estudo que conhecemos sobre o assun
to é o do Professor Waldemar Ferreira, que, depois de examinar a posição 
do sindicato ao tempo do Decreto n. 26.694, cuja posição jurídica era estri
tamente de direito privado, refere-se aos direitos conferidos pela Carta de 
1937, dizendo: "Ora, do ponto de vista do Direito brasileiro, o alargamento 
funcional do sindicato não o erige, realmente, em órgão do Estado. Não o é. 
Mas também não lhe modifica a natureza jurídica. Continua ele sendo o que 
era antes do reconhecimento governamental: não tem este por efeito neces
sário retirá-lo da ordem privada para situá-lo entre as pessoas jurídicas de 
direito público. O exercício pela pessoa natural ou jurídica, de poderes ou 
funções públicas, não opera nenhuma transfiguração". E mais adiante: "Ora, 
os sindicatos brasileiros não são, absolutamente, pessoas jurídicas de direi
to público interno, nem entram na economia dos poderes do Estado. Cons
tituídos como simples associações civis, têm apenas a sua personalização 
jurídica a depender de reconhecimento do Poder Público. Podem estipular 
convenções coletivas de trabalho, é certo; mas, para isso, sobre ser de mis
ter disposição expressa de seus estatutos, permitindo-o, ou deliberação de 
assembléia geral especialmente convocada para este fim, é indispensável a 
ratificação em outra assembléia, por maioria de dois terços dos associados 
ou em terceira convocação. As convenções coletivas, em tais condições, não 
obrigam senão os associados dos sindicatos, pela regra de fazerem os con
tratantes. Há, portanto, manifestações da vontade dos associados. Não têm 
os sindicatos brasileiros a função normativa, por via da qual os seus ajustes 
se tornam obrigatórios para todos os da mesma categoria". 0 9> 

Estamos de inteiro acordo com o saudoso professor da Faculdade de 
Direito de São Paulo, cujos argumentos nos parecem claros e convincen
tes. Mas ainda acrescentamos: o Estado não tem poder de criar sindicatos 
e apenas estabelece condições para que eles sejam registrados para o exer
cício de direitos que as leis lhes conferem. Os sindicatos nascem da vonta
de de um grupo profissional homogêneo, para a defesa de direitos e de 
reivindicações desse grupo. Eles não se confundem, por isso, com as Or
dens de Advogados ou Médicos, por exemplo, criadas pelo Estado e com a 
delegação de exercer poderes estatais. 

Pessoas jurídicas de direito privado, os sindicatos podem assumir 
obrigações e respondem por elas perante a Justiça. 

(18) "Instituciones de Derecho dei Trabajo", 194 7, pág. 91. 
(19) "A Justiça do Trabalho", 1938, vol. I, págs. 75 e 139. 
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<*> 3 - O SINDICATO E AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 

A- Constituições de 1824 e 1891. Em nosso país, como já tivemos 
ocasião de referir, a primeira afirmação em texto constitucional às organi
zações profissionais- àquele tempo mais religiosas e de orientação polí
tica do que profissional - encontra-se na Constituição de 1824, na qual 
se estabelece no § 25 do art. 179: "Ficam abolidas as corporações de ofí
cio, seus juízes, escrivães e mestres". 

Na de 1891, feita sob a influência da dos Estados Unidos, nem uma 
palavra existe a respeito, e somente o Supremo Tribunal Federal, em habeas 
corpus julgado em 22.11.20, foi que entendeu que o disposto no art. 72, § 8º, 
garantindo a liberdade de associação, também garantia o da sindicalização e 
o da greve. Três anos antes, julgando outro pedido de habeas corpus em 
11.7.17, afirmara: "O ideal socialista de se substituir o contrato in di vi dual do 
trabalho pelo sindicalismo, tomado o operário um simples autômato, que obe
dece cegamente às ordens dos diretores dos sindicatos, é formalmente conde
nado pelos mais autorizados mestres da própria escola radical".<20> 

B -Constituição de 1934. O problema sindical foi mencionado de 
maneira expressa no art. 120 e seu parágrafo único: 

"Art. 120. Os sindicatos e as associações profissionais serão reconhecidas de 
conformidade com a lei. 

Parágrafo único. A lei assegurará a pluralidade sindical e a completa autono
mia dos sindicatos ." 

Também no art. 23 previa-se a existência das organizações sindi
cais, ao tratar da representação profissional na Câmara dos Deputados. 

Adotando a pluralidade sindical, a orientação do legislador constitu
inte de 1934, procurando firmar um sentido antifascista ao texto, nada 
mais fez, entretanto, do que atender à necessidade política de criar sindi
catos visando à formação da representação profissional. Vale a pena trans
crever a justificação da emenda da qual resultou a pluralidade: 

"Na verdade, o espírito associativo, que temos necessidade de estimular, é preci
samente amortecido e quase anulado pela falta de emulação decorrente do privilégio 
que se pretende dar, em dada localidade, a uma só associação. Aliás, esse fenômeno se 
verifica na própria Itália, que modelou o sindicato único. Dizem as estatísticas que nes
se país a sindicalização diminuiu dia a dia pela falta de interesse que provoca a inter
venção direta e draconiana do Estado na sua existência. Por efeito do sindicato único na 
Itália, as associações profissionais tornaram-se ali instrumentos da política ditatorial do 
Duce." 

(*)Seção escrita por Segadas Vianna e atualizada por Arnaldo Süssekind. 
(20) Mendonça de Azevedo, "A Constituição Federal Interpretada pelo Supremo Tribunal", 
1925, pág. 353. 

Instituições Vol. 11 - parte 3.p65 1124 25/09/06, 10:44 



ORGANIZAÇÃO SINDICAL 1125 

Segundo Oliveira Viana, desconhecia o autor da emenda o problema 
sindical e a realidade italiana e, mais do que isso, ignorava que "não se 
improvisa o sentimento e o hábito de corporação, o espírito sindicalista, a 
organização corporativa". <21

> 

<•> Na realidade, porém, o Decreto Legislativo n. 24.694, expedido 
por Getúlio Vargas às vésperas da promulgação da Constituição, frustrou 
a pluralidade sindical preconizada, ao exigir um terço do grupo de traba
lhadores para a formação do sindicato. 

<*> C - Carta Constitucional de 1937. De caráter corporativo, ela 
previu que o Parlamento Nacional teria a colaboração do Conselho da 
Economia Nacional, constituído este de representantes dos empresários e 
dos trabalhadores, designados pelas respectivas entidades sindicais. Esse 
Conselho, porém, não chegou a ser instalado. 

<•> Outorgada por Getúlio Vargas, com o ostensivo apoio das Forças 
Armadas, o Estatuto Político de 1937, depois de enunciar que "a associação 
profissional ou sindical é livre", deu ao sindicato reconhecido pelo Estado: 
a) o privilégio de representar a todos os que integram a correspondente 
categoria; b) a prerrogativa de estipular contratos coletivos de trabalho; c) o 
poder de impor contribuições aos seus representados e de exercer funções 
delegadas do Poder Público (art. 138). A greve e o lockout foram declarados 
"recursos anti-sociais, nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com 
os superiores interesses da produção nacional" (art. 139, in fine). 

D- Constituição de 1946. Novo golpe de Estado em 1945. Convo
cada a Assembléia Nacional Constituinte, a Lei Magna promulgada em 
1946 estabelece a liberdade sindical, mas não impediu o regime da unida
de. No art. 159 se estabeleceu: 

"É livre a associação profissional ou sindical, sendo reguladas por lei a forma de 
sua constituição, a sua representação legal nas convenções coletivas de trabalho e o 
exercício de funções delegadas pelo Poder Público." 

Deixou, assim, ao legislador ordinário dispor como entendesse so
bre a organização sindical. 

(21) "O Idealismo da Constituição", pág. 261. 

(*)Parágrafos elaborados por Arnaldo Süssekind. 
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É esse o pensamento de Carlos Maximiliano quando declara que a 
Constituição consagrou um princípio universal, "facultando, entretanto, 
ao legislador ordinário regular a constituição e o exercício das associa
ções profissionais, tanto as corporativas como as simplesmente sindicais", 
e Themístocles Brandão Cavalcanti, em "A Constituição Federal Comen
tada", ressalta que "o princípio constitucional dá margem ao legislador 
para, de acordo com o interesse nacional, estabelecer as normas princi
pais para a organização sindical, inclusive no que concerne à unidade ou 
à pluralidade; será um critério legislativo que não ofende, nenhum deles, 
o preceito constitucional, de modo que deixou ao legislador a determina
ção da forma de sua constituição". 

c•> Daí ter o Supremo Tribunal Federal proclamado, reiteradamente, 
que as normas da CLT sobre organização sindical haviam sido recepcio
nadas pela nova Carta Magna. 

c•> E - Constituição de 1967. Essa Lei Fundamental, resultante do 
projeto submetido pelo Presidente Castello Branco ao Congresso Nacional 
e por este aprovado, foi alterada pela Junta Militar que se encontrava no 
Poder em 1969. Mas não houve modificação de relevo no campo sindical. 

c•> De um modo geral, ela manteve, a propósito, as disposições da de 
1946. Apenas tornou obrigatório o voto nas eleições sindicais e delegou 
aos sindicatos a função de "arrecadar, na forma da lei , contribuições para 
o custeio da atividade dos órgãos sindicais e profissionais e para a execu
ção de programas de interesse das categorias por eles representadas" (art. 
166, §§ 1º e 2º). 

c•> F - Constituição de 1988. Da Carta Política vigente trataremos 
na Seção 5 deste Capítulo sobre "A legislação sindical e a Constituição de 
1988". Nesta oportunidade convém assinalar apenas que o estatuído no 
seu art. 8º resultou de um acordo exótico entre parlamentares do centro e 
algumas lideranças sindicais de trabalhadores e de empresários. Daí ter 
consagrado a plena autonomia sindical e, ao mesmo tempo, estabelecido o 
monopólio de representação sindical por categoria, que afronta o princí
pio da liberdade sindical. Por outro lado, possibilitou a manutenção da 
contribuição sindical compulsória e ainda conferiu um poder tributário 
anômalo aos sindicatos. 

(*) Parágrafos elaborados por Arnaldo Süssekind. 
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<*> 4 - OS DIREITOS SINDICAIS NOS 
TRATADOS INTERNACIONAIS 

1127 

A- Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os países vito
riosos na guerra de 1939-1945 constituíram a Organização das Nações 
Unidas (ONU), cuja Assembléia Geral, reunida em Paris, adotou, a 10 de 
dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que 
substituiu a da Revolução Francesa de 1789. A declaração não é ratificável, 
mas, por consagrar princípios fundamentais da ordem jurídica internacio
nal, caracterizadores da civilização contemporânea, é conceituada como 
fonte de máxima hierarquia no mundo do Direito. Tais princípios corres
pondero a direitos supraestatais, inerentes ao ser humano, que devem ser 
usufruídos e respeitados independentemente de tratados ratificados ou leis 
nacionais . 

No concernente à sindicalização, essa Declaração enuncia: "Todo 
homem tem direito de organizar sindicatos e neles ingressar para prote
ção de seus interesses" (art. XXIII, n. 4). 

Os princípios elencados na Declaração foram regulamentados por 
dois tratados aprovados pela Assembléia Geral da ONU em 1966. No que 
tange aos direitos sociais-trabalhistas, pelo Pacto Internacional dos Direi
tos Econômicos, Sociais e Culturais, <22

> cujo art. 8º dispõe: 

" 1. Os Estados partes no presente Pacto se comprometem a garantir: 

a) o direito que tem toda pessoa de formar, com outras, sindicatos e de filiar-se 
ao sindicato de sua escolha, sujeitando-se unicamente às regras fixadas pela organiza
ção interessada, para promover e proteger seus interesses econômicos e sociais . O 
exercício deste direito não pode ser objeto senão de restrições previstas pela lei e que 
constituem medidas necessárias numa sociedade democrática, no interesse da segu
rança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades de 
outrem; 

b) o direito que têm os sindicatos de formar federações nacionais e o direito des
tas de formar organizações sindicais internacionais ou de a elas filiar-se; 

c) o direito que têm os sindicatos de exercer livremente sua atividade, sem outras 
limitações do que as previstas pela lei e que constituem medidas necessárias numa so
ciedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para 
proteger os direitos e as liberdades de outrem; 

d) o direito de greve, exercido conforme as leis de cada país . 

2. O presente artigo não impede restrições legais no exercício desses direitos 
pelos membros das forças armadas, da polícia ou da função pública. 

(*)Seção de autoria exclusiva de Arnaldo Süssekind. 
(22) O Pacto foi aprovado pelo Decreto Legislativo n. 226, de 12.12.91, do Congresso Na
cional, tendo sido ratificado em 24.1.92, conforme Decreto de Promulgação n. 591, de 6.7.92. 
V. o seu texto em nosso livro "Convenções da OIT", São Paulo, LTr, 211 ed. , 1998, págs . 589 
a 602. 

Instituições Vol. 11 - parte 3.p65 1127 25/09/06, 10:44 



1128 ARNALDO SÜSSEKIND 

3. Nenhuma disposição deste artigo permitirá aos Estados partes na Convenção 
Internacional do Trabalho de 1948, sobre liberdade sindical e a proteção do direito de 
sindicalização, adotar medidas legislativas que reduzem- ou aplicar a lei de maneira a 
reduzir- as garantias previstas nesta Convenção." 

Como se infere, essas normas não consideram o exercício dos direitos 
sindicais, inclusive o de greve, um direito absoluto e ilimitado. Por isso, o 
Pacto da ONU admite restrições fundadas "no interesse da segurança nacio
nal ou da ordem pública" e, bem assim, "para proteger os direitos e liberda
des de outrem", devendo os movimentos grevistas observar as leis do res
pectivo país, elaboradas em consonância com essas diretrizes. 

Estranhamente, o Brasil ratificou o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado pela ONU em 1966, cujo art. 
8º repete, ainda que sinteticamente, as normas da Convenção n. 87 da 
OIT sobre a garantia da liberdade sindical e o seu conceito. 

Afigura-se-nos evidente a inconstitucionalidade do precitado artigo 
do Pacto em nosso território, por se atritar com o art. 8º da Constituição 
de 1988. Nesse sentido já decidiu a Suprema Corte brasileira no que tange 
à Convenção n. 110 da OIT.<23

> Como ponderou o mestre Pontes de Miranda, 
"o tratado que legisla sobre matéria de direito público interno ou privado, 
ou que constitui negócio jurídico, precisa da completa observância do di
reito constitucional" .<24

> Nem se alegue que o § 2º do art. 5º da Lei Funda
mental assegura a eficácia da disposição do Pacto no território brasileiro, 
ao estabelecer que os direitos e garantias nela expressos não excluem ou
tros decorrentes "dos tratados internacionais em que a República Federa
tiva do Brasil seja parte". Por uma questão de coerência e lógica jurídica, 
esse princípio não pode ser invocado para tornar ineficaz preceito expres
so da própria Constituição. Se tal pudesse verificar-se, a revisão de diver
sos dispositivos constitucionais poderia efetivar-se mediante simples apro
vação e ratificação de tratados bilaterais, regionais ou universais. 

Persiste, porém, no caso, a responsabilidade do País no plano inter
nacional, até que efetue a respectiva denúncia. É que a Convenção sobre o 
Direito dos Tratados (Viena, 1969) só prevê a nulidade do consentimento 
do Estado em obrigar-se por um tratado, quando "manifestado em viola
ção de uma disposição do seu direito interno concernente à competência 
para celebrar tratados". 

(23) Ac. do STF, Pleno, na Representação n. 803, rei. Min. Djaci Falcão, DJ de 4.3.78. V., a 
propósito, o nosso "Direito Internacional do Trabalho", 21 ed., São Paulo, LTr, págs. 76-77. 
(24) "Comentários à Constituição de 1967", 21 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, vol. III, 
pág. 334. 
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B- Normas da OIT sobre direitos sindicais. Em 1944, quando já se 
vislumbrava a vitória das forças aliadas na segunda grande guerra, a Con
ferência da OIT, realizada na cidade norteamericana de Filadélfia, apro
vou a "Declaração referente aos fins e objetivos da OIT", a qual, dois anos 
depois, foi incorporada à Constituição da entidade. Ela preceitua que 

"a liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável para o 
progresso constante." (art. I, letra b) 

e determinou que a OIT fomentasse, entre todas as nações, 

"o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a cooperação de 
empregadores e de trabalhadores para melhorar continuamente a eficiência na produção 
e a colaboração de trabalhadores e empregadores na preparação e aplicação de medidas 
sociais e econômicas." (art. III,letra e) 

Em virtude desse preceito de hierarquia constitucional e dos relatóri
os a respeito recebidos da Federação Sindical Mundial e da Federação 
Americana do Trabalho (AFL), o Conselho Econômico e Social das Na
ções Unidas resolveu solicitar à OIT, em abril de 1947, que inscrevesse a 
questão da liberdade sindical na ordem do dia da sua Conferência. E na 
reunião realizada na cidade norteamericana de São Francisco (1948) foi 
afinal aprovada a Convenção n. 87, considerada o mais importante trata
do multilateral da OIT. <25> 

Esse instrumento normativo é completado pela Convenção n. 98, de 
1949, referente ao "direito de sindicalização e de negociação coletiva". 
Como escrevemos alhures, enquanto a primeira convenção "objetiva ga
rantir a liberdade sindical em relação aos poderes públicos, a segunda tem 
por finalidade proteger os direitos sindicais dos trabalhadores frente aos 
empregadores e suas organizações, garantir a independência das associa
ções de trabalhadores perante às de empregadores, e vice-versa, e, bem 
assim, fomentar a negociação coletiva". <26> 

(25) Na 301 Reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra, 1947), que precedeu 
à reunião anual que adotou a Convenção n. 87, foi aprovada importante resolução definindo os 
elementos que configuram a liberdade sindical: 
12 -liberdade de se unirem os trabalhadores para organizar a entidade representativa de sua 
profissão ou classe; 
22 - liberdade de elaborar seus estatutos de acordo com as leis gerais do País sem que entre 
elas exista qualquer uma com caráter de exceção restritiva para os sindicatos; 
32 - liberdade de escolher seus dirigentes e de estabelecer as normas de administração, de 
acordo com seus estatutos e sem ingerência do poder executivo governamental ; 
42 - liberdade de filiação e desfiliação para o trabalhador; 
52 -liberdade de constituir-se em federações e confederações; 
62 - necessidade de se estipular que tais organizações não possam ser dissolvidas por via 
administrativa. 
(26) "Direito Internacional de Trabalho", cit., págs. 283/4. 
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Além desses dois tratados multilaterais, a OIT adotou as seguintes 
convenções sobre direitos sindicais: 

a) Convenção n. 11, de 1921- Direito de associação das pes
soas ocupadas na agricultura iguais aos assegurados aos trabalhado
res na indústria; 

b) Convenção n. 84, de 1947- Direito de associação nos ter
ritórios não-metropolitanos. Dispõe, em termos bem gerais, sobre o 
direito de sindicalização, a negociação coletiva, a consulta às orga
nizações de trabalhadores e de empregadores e os procedimentos para 
a solução dos conflitos trabalhistas; 

c) Convenção n. 110, de 1958- Trabalho em plantações: as 
partes IX e X dispõem sobre direito de sindicalização, liberdade sin
dical e negociação coletiva. Esse tratado reúne, de forma sistemati
zada, normas de diversas convenções, com regras gerais adaptadas à 
cultura ou produção agrícola com fins comerciais em zonas tropi
cais e subtropicais; 

d) Convenção n. 135, de 1971 - Proteção e facilidades para 
os representantes dos trabalhadores nas empresas. As normas do ins
trumento se aplicam tanto aos representantes sindicais, quanto aos 
eleitos por seus companheiros no âmbito da própria empresa para 
funções que não constituam prerrogativas dos sindicatos. Eles de
vem gozar de proteção eficaz contra todas as medidas que possam 
prejudicá-los, quando motivadas pelo exercício da representação, da 
filiação sindical ou da participação em atividades sindicais, desde 
que observadas as leis, as convenções coletivas e outras normas jurí
dicas. A empresa deve conceder-lhes facilidades para cumprir rápi
da e adequadamente essas funções; 

e) Convenção n. 141, de 1975- Organização de trabalhado
res rurais. É aplicável a todas as organizações representativas de 
trabalhadores rurais, alcançando, inclusive, as que representam ar
rendatários, parceiros agrícolas ou pequenos proprietários, cuja prin
cipal fonte de receita seja a agricultura, quando a terra for trabalha
da pessoalmente com a ajuda de seus familiares ou trabalhadores 
ocasionais. A esses agricultores é assegurado o direito de sindicali
zação, devendo o Estado pôr em prática uma política de promoção 
das respectivas organizações; 

f) Convenção n. 144, de 1976 - Consultas tripartites para a 
aplicação das normas internacionais do trabalho. Cria a obrigação 
de o Estado pôr em prática procedimentos que assegurem consultas 
efetivas entre representantes do governo, dos empregadores e dos 
trabalhadores para promover a aplicação das normas previstas na 

Instituições Vol. 11 - parte 3.p65 1130 25/09/06, 10:44 



ORGANIZAÇÃO SINDICAL 1131 

Constituição da OIT e nos instrumentos aprovados pela Conferência 
Internacional do Trabalho. Esses procedimentos, estabelecidos de
pois de consultadas as organizações sindicais mais representativas 
de trabalhadores e de empregadores, terão por objeto as respostas 
dos governos aos questionários sobre a ordem do dia da Conferência 
e os correspondentes projetos de texto; a submissão de convenções e 
recomendações à autoridade nacional competente; as questões ati
nentes aos relatórios anuais de aplicação de convenções ratificadas; 
o reexame periódico de convenções não ratificadas e de recomenda
ções escolhidas, para esse efeito, pelo Conselho de Administração 
da OIT; as propostas de denúncia de convenções ratificadas; 

g) Convenção n. 151, de 1978 - Direito de sindicalização e 
de negociação coletiva dos servidores públicos. Esse tratado abran
ge todas as pessoas empregadas pela administração pública, na me
dida em que não lhes sejam aplicadas disposições mais favoráveis 
de outras convenções; mas a legislação nacional poderá excluir da 
sua incidência os empregados de alto nível, assim considerados aque
les cujas funções possuem poder decisório ou sejam de natureza al
tamente confidencial, e, bem assim, os integrantes das forças ar
madas e da polícia. Os empregados públicos - expressão genérica 
usada pela Convenção - gozarão de proteção adequada contra todo 
ato de discriminação anti-sindical em relação ao seu emprego, não 
podendo as suas organizações sofrer qualquer ingerência por parte 
da autoridade pública. Deverão ser concedidas facilidades aos repre
sentantes das organizações reconhecidas para desempenhar suas fun
ções em eficiência, inclusive durante as horas de trabalho. Deverão 
ser fomentadas os procedimentos de negociação entre as autoridades 
públicas e as referidas organizações, ou outros métodos compatíveis 
com as condições nacionais. A solução dos conflitos coletivos refe
rentes a condições de emprego poderá ser obtida, seja pela negocia
ção entre as partes, seja por procedimentos independentes e impar
ciais como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Os empregados 
públicos gozarão dos direitos civis e políticos essenciais ao exercí
cio da liberdade sindical, sob reserva somente das obrigações oriun
das da sua condição e da natureza das suas funções; 

h) Convenção n. 154, de 1981 -Fomento da negociação cole
tiva. Aplicável a todos os ramos de atividade econômica, prescreve 
que o Estado adote medidas, compatíveis com as circunstâncias na
cionais, visando a promover esse mecanismo peculiar ao Direito do 
Trabalho. Essas medidas devem fomentar não apenas o estabeleci
mento negociado de condições de trabalho e de emprego, mas tam
bém a previsão de regras de procedimento para as relações entre 
empregadores ou suas organizações e uma ou várias associações sin
dicais de trabalhadores. 
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As convenções ns. 11, 98, 131, 141, 144 e 154 foram ratificadas 
pelo Brasil. 

C -A Convenção n. 87 da OIT- Considerado o mais importante 
dos tratados aprovados pela Conferência Internacional do Trabalho, a Con
venção n. 87, concernente à liberdade sindical e ao direito de sindicaliza
ção, em janeiro de 2001 já havia sido ratificada por 134 dos 175 Estados
membros da OIT. A Constituição brasileira de 1988 impede a nossa ratifi
cação, por ter imposto, tal como a Carta Política de 1937, o monopólio de 
representação sindical por categoria econômica ou profissional e a contri
buição compulsória dos que compõem a categoria representada. 

No estudo de direito comparado elaborado por grupo de trabalho 
que tive a honra de integrar ao lado dos eminentes juristas Verdier (Fran
ça), Bhagwati (Índia), Gubinski (Polônia) e John Wood (Grã-Bretanha), o 
qual foi adotado pela Comissão de Espertos na aplicação de Convenções e 
Recomendações, tivemos a oportunidade de sublinhar que 

"o grau de liberdade de que desfrutam os sindicatos para de
terminar e organizar sua ação depende muito de certas normas le
gais de caráter geral sobre o direito da livre reunião, o direito de 
livre expressão do pensamento e, genericamente, de todas as liber
dades civis e políticas de que gozam os cidadãos do país ( ... ). Daí a 
importância que deve atribuir aos princípios fundamentais conti
dos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, pois sua vio
lação pode afetar de maneira determinante o livre exercício dos 
direitos sindicais". <27> 

O art. 12 da Convenção enfatiza que o Estado que a ratificar se obriga 
a dar efeito às suas disposições. Ressalta, assim, a prevalência da norma 
internacional a que o Estado soberanamente aderiu, tal como o fez, de ma
neira explícita, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (1969): 

"Art. 272 • Uma parte não poderá invocar do seu direito interno 
como justificativa do não-cumprimento de um tratado". 

O art. 22 da Convenção n. 87 é, sem dúvida, o mais importante: 

"Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qual
quer espécie, têm o direito, sem autorização prévia, de constituir 
organizações de sua escolha, assim como o de se filiar a estas orga
nizações, à condição única de se conformarem com os estatutos 
destas últimas." 

(27) "Libertad Sindical y Negociación Colectiva", Genebra, OIT, 1983, pág. 23. 
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Aí estão afirmados: 

a) a liberdade sindical coletiva, que assegura aos grupos de empresários ou 
de trabalhadores, intervinculados por interesses econômicos ou profissionais comuns, 
o direito de constituir o sindicato de sua escolha, com a representatividade qualita
tiva (categoria, profissão, empresa, etc.) e a quantitativa (base territorial) que lhes 
convierem, independentemente da existência de outro sindicato com a mesma repre
sentatividade; 

b) a liberdade sindical individual que faculta a cada empresário ou trabalhador 
filiar-se ao sindicato de sua preferência, representativo do grupo a que pertence, e dele 
desfiliar-se, não podendo ser compelido a contribuir para o mesmo, se a ele não estiver 
filiado. 

Esse artigo, como se vê, assegura o direito de sindicalização a todo 
trabalhador e a todo empregador, sem qualquer discriminação, salvo a 
que consta do art. 9º do próprio texto: exclusão dos membros das forças 
armadas e da polícia. 

Quanto à unidade ou pluralidade sindical, é inquestionável que a 
expressão "direito, sem autorização prévia, de constituir organizações da 
sua escolha, assim como o de se filiar a estas organizações", traduz o direito 
de qualquer grupo de trabalhadores ou de empregadores de formar um 
novo sindicato e o direito de cada trabalhador ou empregador de ingres
sar, permanecer ou desfiliar-se de qualquer das associações existentes. 

É óbvio que a Convenção não impõe a pluralidade sindical, mesmo 
porque o ideal, afirmado por estudiosos e sindicalistas, é a unidade sindi
cal. O que a Convenção exige é que o sistema legal dos países que a rati
ficaram faculte aos empregadores e trabalhadores, se o desejarem, a cons
tituição de outro ou outros sindicatos da mesma categoria, empresa, pro
fissão ou ofício na mesma base territorial do já existente. Neste sentido é 
uníssona e iterativa a jurisprudência dos órgãos de controle da OIT: 

"Apesar de que os trabalhadores podem ter interesse em evitar que 
se multipliquem as organizações sindicais, a unidade do movimento sin
dical não deve ser imposta, mediante intervenção do Estado, por via legis
lativa, pois essa intervenção é contrária ao princípio incorporado nos arts. 
2º e 11 da Convenção n. 87 ." (Verbete n. 224 do Comitê de Liberdade 
Sindical da OIT)<28

> 

"Se é evidente que a Convenção não quis fazer da pluralidade 
sindical uma obrigação, pelo menos exige que isto seja possível em 
todos os casos." (Verbete n. 225, infine) 

(28) Os verbetes transcritos nesta Seção foram publicados no livro "Recopilación de decisiones 
y princípios dei Comitê de Libertad Sindical", Genebra, OIT, 311 ed., 1985. 
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O art. 2º ainda garante ao grupo organizador do sindicato o direito 
de estruturá-lo como lhe aprouver e o de fixar livremente o dimensiona
mento da correspondente representação. Daí esclarecer o renomado Efrén 
Córdova, que por muitos anos chefiou a Divisão de Direito do Trabalho e 
Relações do Trabalho da OIT: 

"Os trabalhadores poderão, por exemplo, preferir a constitui
ção de um sindicato profissional ou de indústria, por empresa ou por 
profissões diversas; de âmbito local, regional ou nacional; de pri
meiro, segundo ou terceiro grau. Consagra-se, deste modo, um mo
delo de organização sindical espontâneo que, segundo alguns auto
res brasileiros, representa o polo oposto de organização não-espon
tânea estabelecida na CLT. Esta dispõe um enquadramento rígido 
das organizações sindicais, segundo critérios previamente fixados, 
não pelos interessados, mas pelas autoridades públicas."<29> 

Relativamente à Contribuição sindical compulsória, parece certo que 
ela afronta igualmente o princípio da liberdade sindical, tal como consa
grado na Convenção em foco. A vinculação indireta do não-associado a 
um sindicato é flagrantemente incompatível com a pluralidade sindical. 

Consoante resolução do Comitê de Liberdade Sindical: 

"A faculdade de impor obrigatoriamente a todos os trabalha
dores da categoria profissional interessada o pagamento de contri
buição ao único sindicato ( ... ) não é compatível com o princípio de 
que os trabalhadores devem ter o direito de filiar-se às organiza
ções que estimem convenentes. Em tais circunstâncias, a obrigação 
legal de pagar cotizações ao monopólio sindical, estejam ou não os 
trabalhadores filiados a ele, representa uma nova consagração e con
solidação do dito monopólio." (Verbete n. 227 do Comitê) 

O que a OIT tem admitido, para reforçar as finanças do sindicato, é 
a estipulação de uma quota de solidariedade na convenção coletiva por ele 
ajustada, a ser paga exclusivamente pelos não associados, como condição 
para que a estes se estendam as vantagens constantes do instrumento ne
gociado (Verbete n. 324 do Comitê). 

O art. 32 trata da autonomia sindical. Ele assegura às organizações 
sindicais o direito de elaborar seus estatutos e regulamentos administrati
vos e, bem assim, o de eleger livremente seus dirigentes, organizar ares
pectiva gestão e formular o programa de ação. Ressalte-se, todavia, que a 

(29) "A Organização Sindical Brasileira e a Convenção 87 da OIT", São Paulo, IBRART, 
1985, pág. 17. 
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associação deve ter em vista os objetivos da organização sindical (art. 10) 
e respeitar a legislação aplicável "às demais pessoas ou coletividades or
ganizadas" (art. 8). 

Por conseguinte, os estatutos, mesmo sujeitos a simples registro 
cartorial, podem ter negado o seu registro, se consignar finalidades extra
sindicais ou se a organização se dispuser a realizar atividades que afron
tem o princípio da legalidade. A exigência de registro em órgão público 
administrativo não afronta o princípio da autonomia sindical. Como pon
derou o Comitê de Liberdade Sindical, convém 

"definir claramente, na legislação, as condições precisas que os sindicatos de
vem cumprir para poderem ser registrados e prescrever critérios específicos para deter
minar se essas condições se cumprem ou não." (Verbete n. 277 do Comitê) 

mas é importante que tais "condições não sejam de tal natureza que po
nha em perigo as garantias previstas pela Convenção" (Verbete n. 275 do 
Comitê). 

Os órgãos de controle da OIT firmaram pacífica jurisprudência no 
sentido de que, na expressão "formular seu programa de ação" se insere o 
direito de greve. Mas não se trata de direito absoluto, porque, além das 
limitações oriundas dos arts. 8º (princípio da legalidade) e 10 da Conven
ção (objeto da ação sindical), cumpre assinalar que o Pacto Internacional 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU ( 1966) reconhece ao 
Estado o direito de, mediante lei, estabelecer limitações à ação sindical. 

Esteado nesses pressupostos e reconhecendo que direitos absolutos ou 
supraestatais são apenas os inerentes à pessoa humana- direito à vida, à 
saúde e à segurança -, o Comitê de Liberdade Sindical tem afirmado que: 

"As greves de caráter puramente político ( ... ) não se enqua
dram no âmbito dos princípios da liberdade sindical." (Verbete n. 
372 do Comitê) 

"O direito de greve só pode ser objeto de restrições, inclusive 
proibição, na função pública, sendo funcionários públicos aqueles 
que atuam como órgãos do poder público, ou nos serviços essenciais 
no sentido estrito do termo, isto é, aqueles serviços cuja interrupção 
possa por em perigo a vida, a segurança ou a saúde da pessoa, em 
toda ou parte da população." (Verbete n. 394 do Comitê) 

"O Comitê considerou legítima uma disposição legal que proíbe 
aos piquetes de greve perturbar a ordem pública e ameaçar aos traba
lhadores que continuam trabalhando." (Verbete n. 434 do Comitê) 
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O art. 4º da Convenção n. 87 prescreve que 

"As organizações de trabalhadores e de empregadores não estão sujeitas a disso
lução ou suspensão por via administrativa." 

O princípio da não-intervenção da autoridade administrativa na vida 
da associação sindical constitui exigência da liberdade e da autonomia 
sindical. O sindicato, como as demais pessoas jurídicas, está sujeito ao 
princípio da legalidade (art. 82); mas só o Poder Judiciário pode penali
zar a violação da lei. Daí ter proclamado o citado Comitê. 

"A dissolução pronunciada pelo Poder Executivo em virtude de uma lei de 
plenos poderes ou no exercício de funções legislativas, do mesmo modo que uma 
dissolução por via administrativa, não permite assegurar os direitos de defesa, que 
s6 podem ser garantidos por um procedimento judicial normal, que o Comitê consi
dera essencial." (Verbete n. 490 do Comitê) 

O art. 5º assegura aos sindicatos o direito de constituir federações e 
confederações e o de a elas se filiarem, assim como o direito de filiação de 
qualquer dessas entidades a organizações internacionais de trabalhadores 
ou de empregadores. Por sua vez o art. 6 manda aplicar as disposições dos 
artigos 2, 3 e 4 às federações e confederações. 

O art. 7º estabelece que a lei não pode subordinar a aquisição da 
personalidade sindical a qualquer condição que limite a aplicação das 
normas constantes dos arts. 2, 3 e 4. 

O art. 8º da Convenção n. 87 consagra o respeito ao princípio da 
legalidade, a que várias vezes nos referimos. Ele deve ser interpretado 
tendo em vista, o disposto no art. 1 O, que conceitua a associação sindical 
como a organização que tem 

"por fim promover e defender os interesses dos trabalhadores e dos empregadores." 

Comentando esses preceitos, Córdova escreveu: 

"A Convenção não outorga, pois, uma franquia total ou irrestrita ao 
sindicato. Este não estaria atuando dentro dos limites da Convenção ao 
realizar atividades que se afastam, adulteram ou desvirtuam os próprios 
objetivos da organização. Se o sindicato, ao invés de procurar a defesa e 
fomento dos interesses de seus membros, adota programas ou inicia ativi
dades que nada têm a ver com esses objetivos, perderia o direito que a 
Conferência Internacional do Trabalho quis oferecer-lhe. A Convenção 
reconhece, também, que o sindicato vive dentro do Estado, não atua num 
mundo à parte, nem pode invocar um estatuto alienado dos princípios que 
regem o resto da sociedade. Deve, portanto, exercer suas funções respei
tando a legalidade. "<30

> 

(30) Ob. cit., pág. 26. 
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O art. 9º permite à legislação nacional excluir do campo de incidên
cia da Convenção, ou limitar sua aplicação, os membros das Forças Ar
madas ou da Polícia. O art. 11 estabelece o compromisso do Estado que 
ratificar esse tratado multilateral de adotar todas as medidas necessárias 
e apropriadas ao livre exercício do direito sindical. Os arts. 12 e 13 con
cernem à aplicação da Convenção aos territórios dependentes. Os arts. 14 
a 21 reproduzem as disposições finais comuns às convenções da OIT. 

Oxalá que, com a emenda já proposta do art. 8º da Constituição 
Federal brasileira, que certamente ensejará ampla controvérsia, possa o 
nosso País ratificar a mais importante convenção da Organização Interna
cional do Trabalho. 

<*> 5 - A LEGISLAÇÃO SINDICAL E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

A- A liberdade sindical e a Carta Magna de 1988. A nova Consti
tuição brasileira, depois de enunciar, tal como as que lhe precederam em 
1937 (art. 138), 1946 (art. 159) e 1967, revista em 1969 (art. 166), que: 

"É livre a associação profissional ou sindical" (art. 82 , caput), 

acrescentou: 

"observado o seguinte." 

E o que se segue, nos incisos 11 e IV, é uma afronta ao princípio uni
versalizado de liberdade sindical, visto que impõe a unicidade sindical 
compulsória por categoria e autoriza contribuições obrigatórias em favor das 
associações que formam o sistema confederativo de representação sindical. 

Como vimos na Seção anterior, o conceito de liberdade sindical abran
ge a liberdade sindical coletiva, a liberdade sindical individual e a liberdade 
da instituição sindical, mais conhecida como autonomia sindical. 

A Assembléia Constituinte brasileira de 1988, apesar de ter cantado 
em prosa e verso que asseguraria a liberdade sindical, na verdade a vio
lou, seja ao impor o monopólio de representação sindical e impedir a es
truturação do sindicato conforme a vontade do grupo de trabalhadores ou 
de empresários, seja ao obrigar os não associados a contribuir para a asso
ciação representativa de sua categoria. 

Esse monopólio de representação da categoria, como sublinhou Saad, 
constitui grave mutilação da liberdade sindical, porque, não obstante a 

(*) Seção 5 de exclusiva autoria de Arnaldo Süssekind. 
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liberdade de ingressar, permanecer e sair do sindicato, "no caso de desfi
liação voluntária o trabalhador ou o empregador ficam a margem da vida 
sindical". ()O-A) 

A autonomia sindical - esta sim - foi explicitamente assegurada 
no inciso I do art. 8º. 

Por via de conseqüência, o Brasil não pode ratificar a Convenção n. 
87, que examinamos na Seção 4 deste Capítulo. E não poderá fazê-lo en
quanto viger o art. 8º da Constituição, tal como foi aprovado em 1988, em 
virtude de um acordo entre o "Centrão", representando o centro-direita 
dos Constituintes, e o Departamento Intersindical de Assistência Parla
mentar. Entretanto, a Constituição da OIT impõe apenas a submissão das 
convenções e recomendações à autoridade competente para aprovar as pri
meiras ou transformar em lei, total ou parcialmente, as proposições das 
segundas (art. 19). O Governo brasileiro cumpriu essa obrigação formal 
ao tempo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, que encaminhou a Conven
ção n. 87 ao Congresso Nacional. A aprovação pelo Poder Legislativo é 
que propicia a formalização da ratificação pelo Poder Executivo. A Câma
ra dos Deputados, numa decisão, a nosso ver, equivocada, chegou a aprová
la; mas o Senado Federal não homologou, até hoje, essa aprovação, que 
seria, data venia, inconstitucional. 

É óbvio que a Convenção não impõe a pluralidade sindical, mesmo 
porque o ideal, afirmado por estudiosos e sindicalistas, é a unidade sindi
cal. O que a Convenção exige é que o sistema legal dos países que a rati
ficaram faculte aos empregadores e trabalhadores, se o desejarem, a cons
tituição de outro ou outros sindicatos da mesma categoria, empresa, pro
fissão ou ofício na mesma base territorial do já existente. Nesse sentido é 
uníssona e iterativa a jurisprudência dos órgãos de controle da OIT. A tese 
do sindicato mais representativo para falar em nome dos trabalhadores de 
determinado grupo, empresa ou profissão ao ensejo da negociação coleti
va e seus corolários constitui, como escreveu Georges Spyropoulos na clás
sica monografia sobre liberdade sindical, "uma certa atenuação do princí
pio da pluralidade sindical".<31

> 

As disposições da Convenção n. 87 sobre autonomia sindical (arts. 
3º e 4º), constituição de federações e confederações e filiação a organis
mos internacionais de empregadores ou de trabalhadores (arts. 5º e 6º), 
investidura sindical (art. 7º), observância do princípio da legalidade (art. 
8º) e objetivos das organizações sindicais (art. 10) serão por nós mencio
nadas nos comentários aos diversos incisos do art. 8º da Carga Magna. 

B - Recepção e revogação de normas da CLT. Pelo princípio da 
continuidade das leis, as disposições legais anteriores à nova ordem cons-

(30-A) "Suplemento Trabalhista LTr", n. 51/02, SP, pág. 229. 

(31) "La Liberté Syndicale", Paris, LGDJ, 1956, pág. 282. 
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titucional são recepcionadas quando compatíveis com os princípios e nor
mas da Lei Suprema; se incompatíveis, perdem sua validade jurídica. Como 
bem ressaltou Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a Constituição "é a base 
da ordem jurídica e a fonte de sua validade. Por isso, todas as leis a ela se 
subordinam e nenhuma pode contra ela dispor. A supremacia da Consti
tuição decorre de sua origem. Provém ela de um poder que institui a todos 
os outros e não é instituído por qualquer outro, de um poder que constitui 
os demais e é por isso denominado Poder Constituinte". C32> 

A nova Carta Magna, consoante a teoria de Kelsen, passa a ser o fun
damento de validade das leis pretéritas que com ela se compatibilizam. E as 
que com ela conflitam perdem sua eficácia jurídica. Como lembra Eduardo 
Gabriel Saad, esteado em Franco Modugno, não se trata de revogação, pois 
esta "tem, em si, a idéia de substituição de uma por outra lei. A inconstitu
cionalidade de uma lei significa a cessação da vigência desta e, assim, fica 
desprovida de uma condição intrínseca de sua subsistência".C33> 

Destarte, ao vedar a interferência e a intervenção do Poder Público na 
organização sindical, bem como a sua autorização para a fundação de sindi
cato (art. 82 , 1), a Constituição invalidou, no todo ou em parte, as disposi
ções legais (CLT) que afrontavam o princípio da autonomia sindical.c34> 

Inversamente, ao impor a unicidade sindical por categoria (art. 82 , 

11) e validar a contribuição anual obrigatória instituída por lei em favor do 
"sistema confederativo de representação sindical", a Carta Magna recep
cionou as normas da CLT sobre tais questões, salvo naquilo em que feriam 
o mencionado princípio da autonomia sindical.C35

> Nesse sentido, aliás, 
como veremos no desenvolvimento destes estudos, vem-se manifestando o 
colendo Supremo Tribunal Federal. 

O Fórum Nacional do Trabalho, de composição tripartite, instituído 
pelo governo do Presidente Lula para oferecer sugestões atinentes à refor
ma da legislação trabalhista, concluiu anteprojeto de lei abrangendo a or
ganização sindical, o direito de greve e a solução dos conflitos coletivos 
de trabalho, seja por negociação, seja por arbitragem. 

C - Campo de aplicação. O direito de sindicalização foi ampla
mente assegurado pela Constituição de 1988. O seu art. 82 concerne a 
todos os trabalhadores e empregadores que empreendem atividades priva
das. Sublinhe-se que entre estas se encontram as empresas públicas e as 

(32) "Curso de Direito Constitucional", 1611 ed., São Paulo, Saraiva, 1987, pág. 19. 
(33) "Constituição e Direito do Trabalho", 211 ed., São Paulo, LTr, 1989, pág. 28. 
(34) No item 5 desta Seção nos deteremos sobre o tema e indicaremos as matérias cujas regras 
legais perderam sua validade. 
(35) V. o item F-I (monopólio de representação sindical) e o item I (entidades de grau superior) 
desta Seção. 
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sociedades de economia mista, as quais, embora integrem a administração 
pública indireta (art. 37), estão sujeitas ao regime jurídico das empresas 
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas (art. 173, § 1 º). 

A expressão "trabalhadores" compreende: a) os que trabalham com 
relação de emprego, qualquer que seja o tipo de empregador (pessoa física 
ou jurídica organizada em empresa, entidade sem fins lucrativos, domés
tico, profissional liberal etc.); b) os que prestam serviços por intermédio 
de empresa de trabalho temporário; c) os trabalhadores avulsos, cuja mão-de
obra é requisitada aos respectivos sindicatos; d) os trabalhadores autôno
mos; e) os profissionais liberais, quer trabalhem como empregados ou como 
autônomos, <36> os trabalhadores aposentados. 

D - Servidor público. A nova Carta Magna brasileira estendeu o 
"direito de livre sindicalização" aos servidores públicos civis, isto é, aos 
que trabalham, com relação de emprego, na administração direta dos Po
deres Executivo, Legislativo e Judiciário, em qualquer órbita geográfica, 
e, bem assim, nas suas autarquias e fundações de direito público (art. 37, 
VI). Trata-se de direito subjetivo exercitável, independentemente de lei 
que o regulamente. Mas, enquanto não se legislar a respeito, devem ser 
aplicadas, no que forem compatíveis, as normas gerais sobre o direito de 
sindicalização, quer as constitucionais (art. 8º), quer as da CLT, que fo
ram recepcionadas pela Lei Maior. 

Robertônio Santos Pessoa, <37> na excelente monografia que escreveu 
sobre o tema, demonstra que o Supremo Tribunal Federal entende que o 
modelo estatuído no art. 8º da Constituição se aplica aos servidores públi
cos civis. Na verdade há decisão da Corte Suprema nesse sentido, seja em 
relação à unicidade sindical, seja no tocante à contribuição anual compul
sória.<38> Aliás, como pondera Eduardo Gabriel Saad, do art. 92 da Lei do 
Regime Único dos Servidores Públicos Civis (Lei n. 8.112/90) se deduz, 
claramente, que o legislador adotou a tese da unicidade sindical por cate
goria, tal como resulta do art. 8º, 11, da Carta Magna.<39> 

Somente os servidores militares, compreendendo os membros das 
Forças Armadas, das polícias militares e dos corpos de bombeiros milita
res, estão impedidos de sindicalizar-se (art. 42, § 1 º, e art. 142, § 3º, IV, 
com a redação da Emenda Constitucional n. 18/98). 

E -Associação profissional e entidades sindicais. O caput do art. 
8º da Constituição declara ser "livre a associação profissional ou sindi-

(36) A Lei n. 7.316/85 conferiu aos sindicatos de profissionais liberais o poder de representá
los nos dissídios individuais ou coletivos de trabalho, legitimando, assim, a representação dos 
profissionais de nível universitário que trabalham com relação de emprego. 

(37) "Sindicalismo no Setor Público", São Paulo, LTr, 1995, pág. 55. 
(38) Ac. da 1° T. no RMS-21.758-1, DJ de 4.11.94. 

(39) Suplemento Trabalhista LTr n. 5/96, pág. 28. 
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cal". E nos seus incisos só se refere a organizações sindicais, outorgando
lhes, inclusive, o monopólio de representação das respectivas categorias 
profissionais e econômicas. Por via de conseqüência, tal como já precei
tuava a lei, permite a pluralidade de associações profissionais de catego
rias idênticas, similares ou conexas (arts. 512 e 558 da CLT); mas na 
mesma base territorial só um sindicato pode representar determinada ca
tegoria (art. 516 da CLT). Daí acentuar Eduardo Gabriel Saad, com razão, 
que as regras da CLT referentes às associações profissionais "conservam 
sua eficácia após a promulgação da nova Constituição". <40) 

Pelo regime da CLT, a associação profissional representava uma fase 
preliminar obrigatória da investidura sindical, cabendo ao Ministério do 
Trabalho expedir a "Carta de Reconhecimento" em favor da associação mais 
representativa (art. 519). Essa norma, evidentemente, perdeu sua validade, 
por ser incompatível com o estatuído no art. 82 da Constituição. Já agora, a 
investidura sindical independe de prévia formação de associação profissio
nal. Os grupos de empregadores e de trabalhadores, intervinculados pelo 
exercício de atividades econômicas ou profissionais idênticas, similares ou 
conexas, têm o direito de constituir o respectivo sindicato, desde que ele 
ainda não exista representando a categoria na mesma base territorial.<41

) 

Releva ponderar, finalmente, nada impedir, a nosso ver, que uma 
associação profissional, por considerar-se mais representativa do que o 
sindicato registrado, requeira a correspondente investidura e o cancela
mento do registro anterior. O art. 519 da CLT guarda, a nosso ver, absolu
ta compatibilidade com o sistema constitucional vigente, que alude a as
sociação profissional e impõe a unicidade de representação sindical. 

F - Unicidade sindical e conceito de categoria 

F-1 - O sindicato único obrigatório e a liberdade sindical. A uni
dade sindical constitui meta defendida por expressivos movimentos sindi
cais, visando ao fortalecimento das respectivas associações. Mas ela deve 
resultar da conscientização dos trabalhadores e dos empresários, a qual se 
irradia na medida em que os sindicatos trabalhem com êxito na promoção 
dos interesses e na defesa dos direitos dos seus representados. Por seu 
turno, a realidade evidencia que essa unidade de representação não se 
sustenta quando as entidades sindicais se vinculam a doutrinas políticas 
ou religiosas, às quais subordinam os interesses profissionais ou econômi
cos. Na maioria dos países há pluralidade de direito e de fato (p. ex. : 
França, Itália, Espanha); em alguns, é facultada a pluralidade sindical, 
mas, por conscientização dos trabalhadores, vigora, de fato, a unidade de 

( 40) Ob. cit., pág. 177. 
(41) Como veremos na Seção seguinte, é possível a dissociação de categorias sindicalizadas 
pelos critérios da similaridade ou da conexidade, para ensejar a formação de sindicatos repre
sentativos de atividades idênticas. 
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representação (p. ex.: Alemanha e Reino Unido); em outros, o monopólio 
de representação sindical é imposto por lei (p. ex.: Brasil, Colômbia, Peru); 
na Argentina há pluralidade sindical, mas a um só é conferida a 
"personalidad gremial" para negociar como representante do grupo. 

O princípio da liberdade sindical, como tem ressaltado a OIT, aceita 
a unidade fática de representação, exigindo apenas que o sistema jurídico 
possibilite a pluralidade de associações, em qualquer nível; admite, ou
trossim, a designação do sindicato mais representativo como porta-voz do 
grupo em determinadas questões. <42

> Quanto à estruturação, devem os tra
balhadores ter a faculdade de organizar sindicatos de categoria, profissão, 
ofício, empresa e até de estabelecimento. <43

> 

Nos sistemas que facultam a pluralidade sindical, a lei, ou a juris
prudência, deve editar regras sobre: a) aferição do sindicato mais repre
sentativo para falar em nome do correspondente grupo nos procedimen
tos da negociação coletiva; b) critérios para a solução dos conflitos de 
representação, sobretudo quando estes ocorrem entre um sindicato 
de categoria e outro de empresa ou de profissão. Já nos sistemas em que 
é imposta a unicidade sindical, a lei deve dispor sobre: a) o tipo de sin
dicalização do grupo de empregadores ou de trabalhadores (dimensão 
qualitativa: categoria, empresa, profissão ou ofício); b) os limites da base 
territorial (dimensão quantitativa); c) as condições mínimas para o re
gistro gerador da personalidade sindical, a fim de possibilitar o controle 
de regime do monopólio sindical; d) os requisitos para a formação de 
entidades de grau superior. 

F-2 - Unicidade sindical e categoria econômica ou profissional. 
Apesar das críticas que, durante muitos anos, sofreu a legislação sindical 
brasileira, a Assembléia Nacional Constituinte manteve o monopólio de 
representação da categoria pelo sindicato registrado no órgão competente. 
Essa representação não se restringe aos associados do sindicato, abran
gendo todos os que, como trabalhadores ou empresários, integram a cate
goria, na correspondente base territorial. 

Segadas Vianna, que redigiu esta Seção até o seu falecimento, sempre 
defendeu a unicidade sindical por categoria.<44

> Também nós já defendemos 

( 42) V. o que escrevemos na Seção anterior, ao analisar o art. 32 da Convenção 87 . 

(43) O conceito de liberdade sindical "implica em particular o direito de determinar a estrutura 
e a composição dos Sindicatos, o de criar uma ou várias organizações por empresa, profissão ou 
ramo de atividade .. . " ("Comisión de Expertos" , "Libertad Sindical y Negociación Colectiva", 
Genebra, OIT, 1983, pág. 64). 
(44) Depois de lembrar que da unidade de pensamento do grupo deve resultar a unidade de 
representação do mesmo num sindicato, acentua que "o pensamento da classe nada tem a ver 
com o status profissional do trabalhador, pois se sobrepõe, em muitos pontos, aos interesses e 
pontos de vista pessoais de cada trabalhador". E transcreve a manifestação de Georges Scelle , 
para quem "há uma contradição fundamental entre o fato de dar ao sindicato a faculdade de 
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o monopólio de representação sindical e, até hoje, justificamos que Getúlio 
Vargas o tenha adotado visando a evitar o fracionamento dos sindicatos e o 
conseqüente enfraquecimento das respectivas representações, numa época 
em que a falta de espírito sindical dificultava a formação de organismos 
sindicais e a filiação de trabalhadores aos mesmos. Afinal, esse espírito 
resulta das concentrações operárias, que dependem do desenvolvimento in
dustrial. Daí por que, hoje, defendemos a liberdade de constituição de sin
dicatos, embora reconhecendo que o ideal seja a unidade de representação 
decorrente da conscientização dos grupos de trabalhadores ou de empresá
rios interligados por uma atividade comum. Outrossim, as centrais sindi
cais brasileiras, de diferentes matizes filosóficos, criaram uma realidade, 
que não pode ser desprezada, justificadora da pluralidade sindical. 

O art. 82 da Lei Maior, além de impor a unicidade sindical (inciso 
li), determinou o monopólio de representação sindical por categoria 
profissional ou econômica. Se tivesse referido apenas "categoria", poder
se-ia entender que cogitava, indeterminadamente, de qualquer grupo de 
trabalhadores ou de empresários; mas a verdade é que alude a "categoria 
profissional" e "categoria econômica"- expressões a que correspondem 
conceitos sociológicos transplantados para o direito positivo brasileiro. E 
as normas legais pertinentes são não somente compatíveis com o Estatuto 
Fundamental, mas necessárias ao funcionamento do sistema sindical por 
ele adotado. Daí ter decidido a Suprema Corte, em judicioso aresto, do 
qual foi relator o Ministro Marco Aurélio Farias de Mello: 

"O Pleno da Corte já teve oportunidade de assentar a recepção, pela atual Carta, 
das normas de índole ordinária em tudo que não contrariem a proibição constitucional 
alusiva à interferência e à intervenção do Poder Público na organização sindical." 

E esclareceu: 

"As normas da Consolidação das Leis do Trabalho envolvidas neste caso - arts. 
511 e 570- estão em pleno vigor ... 

O preceito do inciso II do art. 82 da Constituição Federal atribui a trabalhado
res e empregadores a definição não da categoria profissional ou econômica que é ine
rente à atividade, mas a base territorial do sindicato, o que pressupõe o respeito à 

representar e defender o interesse profissional , e a liberdade concedida aos membros de uma 
profissão de organizar sindicatos antagônicos, para cada um deles defender, individualmente, 
seu interesse profissional. O interesse profissional é único e é um interesse coletivo que não se 
confunde com a soma dos interesses de cada um dos membros da profissão. Pode ser que um 
sindicato único se engane na apreciação desse interesse, mas se existem vários sindicatos reve
lando orientações divergentes, como saber qual deles interpreta fielmente esse interesse? Na 
representação dos interesses coletivos, o direito público consagra, logicamente, a unidade de 
interpretação. Cada um dos interesses de 'comuna', do 'departamento ', da Nação, é confiado a 
uma administração única. Por esse motivo a pluralidade seria a anarquia. Não pode deixar de 
acontecer a mesma coisa com os interesses da 'profissão' : o sindicato para administrá-los deve 
monopolizá-los" (121 ed. destas "Instituições", vol. II, págs. 996-997). 
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intangibilidade daquela- da categoria- mormente quando fixada por estatuto nor
mativo especial. Ainda que inexistisse tal legislação, o surgimento de sindicatos con
forme a especificidade da função exercida acabará por fulminar o princípio da unici
dade sindical."<4s> 

O Supremo Tribunal Federal refere expressamente a recepção, pela 
Constituição de 1988, das disposições dos arts. 511 e 570 da CLT, sendo 
que, em aresto mais recente, proclamou a recepção do art. 558, concer
nente ao registro das associações instituídas nos termos previstos no art. 
511. <46

) Este artigo, depois de afirmar que a associação em sindicato é líci
ta "para fins de estudo, defesa e coordenação dos interesses econômicos 
ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agen
tes ou trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais, exerçam, res
pectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades similares ou 
conexas", estabelece os conceitos legais de "categoria econômica", "cate
goria profissional" e "categoria profissional diferenciada". O art. 570, que 
realmente complementa o 511, proclama a regra segundo a qual os sindi
catos devem constituir-se normalmente por categorias econômicas ou pro
fissionais específicas: atividades idênticas dos que compõem o grupo re
presentado; mas, quando os empresários ou os trabalhadores não estive
rem em condições de sindicalizar-se eficientemente pelo critério de especi
ficidade de categoria, poderão fazê-lo "pelo critério de categorias similares 
ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos 
limites de cada grupo constante do quadro de atividades e profissões". 

Em face do preceituado no citado art. 511 e nos seus parágrafos, a 
categoria econômica corresponde a um grupo social de formação espontâ
nea, uma unidade sociológica resultante: a) da solidariedade de interesses 
comuns das empresas que empreendem atividades idênticas, similares ou 
conexas (categoria econômica); b) da similitude de condições de vida oriunda 
do trabalho em comum, executado pelos empregados das empresas que rea
lizam atividades idênticas, similares ou conexas (categoria profissional). 

O empregado, portanto, compõe a categoria profissional correspon
dente à categoria econômica a que pertence a empresa em que trabalha, 
pouco importando a função que nela exerce (p. ex.: o escriturário e o ser
vente de uma empresa metalúrgica são metalúrgicos). Há, no entanto, ex
ceções a essa regra, restritas aos trabalhadores, inclusive os profissionais 
liberais, que exerçam profissões ou ofícios diferenciados por estatutos ou 
regulamentos especiais ou que irradiam condições de vida peculiares (ca
tegoria profissional diferenciada). A definição da categoria dos mesmos, 
para efeito de sindicalização, independe da natureza da atividade econô
mica empreendida pela empresa de que sejam empregados. 

(45) Ac. de 17.10.91 no RMS-21.305-1, in Revista LTr, São Paulo, LTr,janeiro de 1992, 
págs. 13-14. 
(46) Ac. do STF, Pleno, de 3.8.92, no Ml-1.448, rei. Min. Sepúlveda Pertence, DO de 28.5.93. 
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Ao escrever sobre o conceito sociológico de categoria determinante 
do grupo sindicalizável, Arion Sayão Romita lembra que "os integrantes do 
grupo estão unidos por uma rede ou sistema de relações sociais; eles 
atuam entre si, de acordo com normas ou standards aceitos pelo grupo. 
Essas relações e essa interação se baseiam em uma série de papéis e de 
status inter-relacionados, que permitem diferenciar seus membros de quem 
não seja membro do grupo". C47> 

O art. 570 da CLT alude, como vimos, ao "quadro de atividades e 
profissões", que fora aprovado pelo art. 577. No entanto, porque sua dinâ
mica era determinada por atos do Ministro do Trabalho, mediante propos
ta da Comissão de Enquadramento Sindical, ele se tornou incompatível 
com o art. 8º, I, do Estatuto Fundamental de 1988. Nesse sentido prelecio
na Amauri Mascaro Nascimento;C48

> mas Júlio César do Prado LeiteC49
> 

entende que o quadro sobrevive. O Ministério do Trabalho extinguiu a 
Comissão de Enquadramento Sindical. E o quadro de atividades e profis
sões (enquadramento sindical) serve hoje apenas de modelo que, em ge
ral, vem sendo respeitado pelos grupos interessados. Nos seus comentá
rios ao art. 577 da CLT, que aprovara esse quadro, escreve Eduardo Gabriel 
Saad que "após a promulgação da Constituição Federal, a 5 de outubro de 
1988, a criação não fica na dependência da existência, ou não, da respec
tiva categoria no enquadramento de que fala o artigo em epígrafe".cso> 

Se o referido quadro de atividades e profissões serve apenas de mode
lo, mesmo porque não mais foi complementado por novas categorias resul
tantes da evolução socioeconômica e tecnológica, certo é que, em face da 
mencionada decisão do Pleno da Suprema Corte, os grupos de empregado
res e de trabalhadores que pretenderem constituir sindicatos terão de obser
var os conceitos de categoria econômica, categoria profissional e catego
ria profissional diferenciada enunciados no art. 511 da Consolidação. Quanto 
aos profissionais liberais, depois da vigência da Lei n. 7 .316, de 28.5.85 
(deu aos correspondentes sindicatos a legitimidade processual para repre
sentar os que trabalham com relação de emprego), eles devem ser conside
rados como integrantes de categoria profissional diferenciada. cst> 

Relativamente aos sindicatos rurais, o parágrafo único do art. 8º 
da Carta Magna manda que sejam atendidas as condições (especiais) 

(47) "Direito Sindical Brasileiro", Rio de Janeiro, Ed. Brasília, 1976, pág. 19. 
(48) "Comentários às Leis Trabalhistas", São Paulo, LTr, 1991, pág. 143 . 
(49) "Comentários à Constituição Federal", Rio de Janeiro, Ed. Trabalhistas, 1989, vol. I, 
pág. 273. 
(50) "CLT Comentada", 251 ed., São Paulo, LTr, 1992, pág. 359. 
(51) Nesse sentido pronunciou-se o Pleno do TST em acórdão de 19.3.86, no RO-DC-754/84, 
rei. Min. Marcelo Pimentel, in "Repertório de Jurisprudência Trabalhista", de João de Lima 
Teixeira Filho, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1987, vol. V, verbete n. 1.893. 
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que a lei estabelecer. Acentue-se, por isso, que o Decreto-Lei n. 1.166, 
de 1971, reafirma o princípio da unicidade sindical compulsória, como 
base da organização, mas possibilita a formação de sindicatos de ativi
dades econômicas ou profissionais ecléticas (art. 32 ), não limitando a 
representação sindical, como a CLT, a categorias idênticas, similares 
ou conexas. Daí por que, numa área geográfica, pode haver somente 
um sindicato de empregadores e outro de trabalhadores rurais. Outra pe
culiaridade dessa lei especial é o alargamento do conceito de trabalha
dor, para fins de enquadramento e representação sindical, conside
rando como tal também aquele que, proprietário ou não, trabalhe indivi
dualmente ou em regime de economia familiar. Em face do que nele se 
dispõe, o mesmo sindicato de trabalhadores pode congregar emprega
dos, parceiros agrícolas, e até pequenos proprietários ou arrendatários 
que empreendam a atividade rural como trabalhadores autônomos ou 
em regime de economia familiar. 

Para respeitar o princípio da unicidade de representação sindical por 
categoria, no qual se esteia o sistema constitucional, é imprescindível que 
as categorias estejam devidamente conceituadas e dimensionadas, a fim de 
que a representação de um sindicato não invada a de outro. E daí decorrem 
múltiplas questões jurídicas, que estão reguladas, de um modo geral, por 
normas da Consolidação. Sublinhe-se, neste passo, que, por ser a represen
tação sindical por categoria econômica ou profissional, não será possível a 
formação de sindicato de empresa ou estabelecimento. Outrossim, o sindi
cato de determinada profissão ou ofício estará condicionado à circunstância 
de tratar-se de profissionais liberais ou de trabalhadores exercentes de ofícios 
que se enquadrem no conceito de categoria profissional diferenciada. 

Por conseguinte, para formar sindicato novo, o grupo de trabalha
dores ou de empregadores interessados deverá estabelecer, na ata de fun
dação e nos estatutos: 

a) a dimensão qualitativa da representação (definição da cate
goria), tendo em vista os conceitos constantes do art. 511 da CLT ou, 
se for o caso, da Lei n. 1.166, de 1971; 

b) a dimensão quantitativa da representação (base territorial), 
que não poderá ser inferior ao Município (art. 82 , II, da CF). 

Se já existir sindicato representativo da mesma categoria na base 
territorial pretendida, o novo não poderá obter o registro do qual resulta a 
personalidade sindical;<52

> mas, como veremos a seguir, será possível, se 
for o caso, a dissociação ou o desmembramento da categoria já representa
da por sindicato. 

(52) V., sobre o registro de sindicato, o item G desta Seção. 
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Entendemos, por outro lado, que um grupo de trabalhadores ou de 
empregadores poderá constituir uma associação profissional (arts. 512 e 
558 da CLT) para categoria já organizada em sindicato, uma vez que a 
Constituição só impôs o monopólio de representação em relação ao sindi
cato como tal registrado perante a autoridade competente (art. 8Q, I e 11). 
E, se a associação profissional vier a considerar-se mais representativa, 
ser-lhe-á facultado pleitear a investidura sindical, mediante cancelamento 
do registro deferido em favor da entidade anterior (art. 519 da CLT, inefi
caz somente na parte em que afronta a autonomia sindical). 

Quando uma empresa dedicar-se a duas ou mais atividades eco
nômicas, a que correspondem categorias distintas, tanto ela quanto os 
seus empregados deverão ser representados pelos sindicatos de empre
gadores ou de trabalhadores referentes à atividade preponderante. Em 
caso contrário, os setores que realizam atividades distintas e indepen
dentes serão incorporados às respectivas categorias econômicas. Nesse 
sentido dispõe o art. 581 da CLT, ao tratar do cálculo da contribuição 
sindical compulsória devida anualmente pelas empresas- dispositivo 
que permanece em vigor, uma vez que a nova Carta Magna manteve 
esse tributo, apesar das críticas que, durante tantos anos, lhe foram 
feitas. E os empregados dos estabelecimentos ou setores independentes 
pertencerão às categorias profissionais correspondentes às a ti v idades 
econômicas dos mesmos. 

Não se confunda, porém, atividade preponderante com atividade 
principal. Consoante o preceituado no § 2Q do citado artigo: 

"Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade do produ
to, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam, 
exclusivamente, em regime de conexão funcional." 

Destarte, haverá atividade preponderante se todos os estabeleci
mentos ou setores da empresa operarem, integrados e exclusivamente, 
para a obtenção de determinado bem ou serviço. Mas, se a atividade 
desenvolvida por um estabelecimento ou departamento puder ser des
tacada, sem que o funcionamento da empresa seja afetado na consecu
ção do seu principal objetivo, aquela será independente para fins de 
sindicalização. 

Por fim, esclareça-se que, em caso de conflito de representação con
cernente à base territorial, caberá aos próprios empresários ou trabalha
dores interessados decidir a respeito, tal como resulta do art. 8Q, 11, in 
fine, da Lei Maior. 
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F-3- Concentração e desmembramento de categorias. Precisamen
te porque o agrupamento de empresas que realizam a mesma atividade ca
racteriza uma comunhão de interesses em determinada fase do desenvolvi
mento socioeconômico nacional, configurando uma categoria econômica es
pecífica, a que corresponde a categoria profissional dos respectivos empre
gados, estatuiu o art. 570 da CLT, considerado em vigor pelo Supremo Tri
bunal Federal, que os sindicatos devem ser constituídos, preferentemente, 
por categorias específicas. Essa é a regra. A exceção é o sindicato concentrar, 
na sua representação, categorias similares ou conexas. E tanto é exceção que 
o parágrafo único do citado artigo só a admite quando os componentes de 
uma categoria específica não puderem sindicalizar-se com eficiência. 

Por se tratar de exceção, o art. 571, que complementa o precedente, 
prescreve que qualquer das atividades concentradas poderá dissociar-se 
para formar um sindicato específico, de a ti v idades idênticas, desde que 
"ofereça yossibilidade de vida associativa regular e de ação sindical efi
ciente". E certo que esse dispositivo condiciona a dissociação ao "juízo da 
Comissão de Enquadramento Sindical". Mas, nesse ponto, é inquestioná
vel que ele entra em testilha com o art. 82, I, da Constituição. Aliás, como 
asseverou a Suprema Corte: 

"A Constituição vigente valoriza o chamado livre impulso associativo, ao erigir 
como única limitação à organização sindical, nos três graus, a unicidade de representa
ção de uma categoria econômica ou profissional, na mesma base territoriai."C53> 

O caput do art. 570 da CLT, depois de fixar a regra do sindicato por 
categoria de atividades específicas, admitiu a subdivisão da mesma, medi
ante proposta da Comissão de Enquadramento Sindical aprovada pelo Mi
nistério do Trabalho. É claro que o desmembramento da categoria especí
fica em razão da sua subdivisão não mais depende do pronunciamento da 
aludida Comissão, já extinta, e do Ministro de Estado. Contudo, o princí
pio que se deduz da norma legal pode e deve justificar a deliberação dos 
grupos interessados em prol desse desmembramento, desde que caracteri
zado o surgimento de uma nova categoria em decorrência do desenvolvi
mento socioeconômico, especialmente de nova tecnologia, formando uma 
unidade sociológica com ressonância nos hábitos da população e, como 
corolário, no mercado consumidor. Relevante é que as peculiaridades da 
respectiva atividade intervinculem as empresas que a empreendem, evi
denciando a comunhão de interesses. 

(53) Ac. do STF, sessão plena, no MS-20.829-5, rei. Min . Célio Borja, in Revista LTr, São 
Paulo, LTr, agosto de 1989, n. 53, pág. 976. No mesmo sentido, observa Saad que os sindicatos 
constituídos de categorias similares ou conexas "poderão dissociar-se do sindicato principal 
sem prévia anuência do Ministério do Trabalho ou da CES. O essencial é os interessados se 
reunirem em assembléia para deliberar favoravelmente ao desligamento e aprovar a criação de 
novo sindicato" ("CLT Comentada" cit., pág. 358). 
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Nesse sentido, em bem fundamentado acórdão, já se pronunciou o 
Superior Tribunal de Justiça: 

"O impetrante não tem o poder de impedir o desmembramento de qualquer de 
suas categorias econômicas e profissionais distintas e específicas, porque os filiados não 
podem ser compelidos a nele permanecer filiados e proibidos de formar novo sindicato 
mais representativo e que atende melhor os seus interesses."<54

> 

Como bem acentuou Cláudio Rodrigues Morales, "a competência 
para propor o desmembramento ou dissociação é exclusiva dos integran
tes do segmento interessado desmembrado ou dissociado, sem precisar 
ouvir o conjunto que formava o sindicato mais amplo, até em razão de não 
integrarem". <54-AJ 

A concentração ou o desmembramento de categorias dependem, preli
minarmente, de decisão da assembléia dos sindicatos interessados, especi
almente convocadas para esse fim. Há de prevalecer a vontade soberana dos 
grupos que pretendem a aglutinação ou do grupo que deseja desmembrar-se. 

Observou Amauri Mascaro Nascimento que o art. 571 da CLT 
flexibilizou a rígida estrutura sindical "ao autorizar a dissociação ou des
membramento de categorias, o que leva à conseqüente criação de novos 
sindicatos que se destacam do agrupamento originário".<55

> 

Enfatize-se, a propósito, que a nova categoria, resultante do des
membramento ou subdivisão da categoria pretérita, concerne à natureza 
da atividade e não ao porte das empresas que a ela se dedicam. A natureza 
da atividade por elas empreendida seria a mesma, configurando uma só 
categoria. Mas, na realidade, os interesses a defender nem sempre são os 
mesmos - circunstância que tem gerado a criação de sindicatos segundo 
o porte das empresas representadas. 

G - Registro e investidura sindical 

G-1 - Exegese do preceito constitucional. O art. 8º da Constitui
ção, no seu inciso I, depois de prescrever que nem o Poder Público - e, 
portanto, nem a lei -poderá exigir autorização do Estado para a funda
ção de sindicato, impôs o registro da entidade "no órgão competente", 
cujo ato, como é óbvio e deflui do texto constitucional, não pode ser con
siderado como interferência ou intervenção do Poder Público na organiza
ção sindical. É evidente que a aplicação do dispositivo em tela não se 
restringe aos sindicatos (órgãos de base), aplicando-se, igualmente, às fe
derações e confederações integrantes do sistema sindical brasileiro. 

(54) A c. da 11 Seção no MS-1.000, rei. Min. Garcia Vieira, in Revista LTr, São Paulo, LTr, 
1992,n.56,pág.540. 
(54-A) "JTb Consulex" n. 921102, Brasília, pág. 19. 

(55) "Comentários", cit., págs. 140-141. 
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Em face do que reza o art. 45 do CC: 

"Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com 
a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de 
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as altera
ções por que passar o ato constitutivo." 

A expressão "no respectivo registro" está a indicar que o órgão com
petente para efetuar o registro pode e deve variar, tendo em conta a na
tureza do pretendido objetivo ou atividade. Assim, competentes são os 
cartórios incumbidos do registro de pessoas jurídicas, nas organiza
ções judiciárias estaduais, para as sociedades civis em geral, funda
ções e instituições religiosas ou de beneficência (Lei n. 6.015/73); as 
Juntas Comerciais para as sociedades comerciais (Lei n. 4. 726/65 e 
Decreto n. 57 .651/66); o Ministério do Trabalho para as associações 
profissionais representativas de categorias econômicas (empresários), 
categorias profissionais (trabalhadores) ou profissões liberais (CLT, art. 
558); a Ordem dos Advogados do Brasil, para as sociedades de advoga
dos (Estatuto dos Advogados-- Lei n. 8.906/94, art. 15). Por seu tur
no, algumas sociedades estão obrigadas a duplo registro: no cartório 
competente para o registro de pessoas jurídicas e no órgão indicado 
por lei, em razão da atividade a empreender. Aliás, a própria Carta Magna 
cogita desse ato complexo, ao determinar que os partidos políticos, após 
adquirirem a personalidade jurídica na forma da lei civil, registrem seus 
estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (art. 17, § 2º). 

Em face da legislação vigente, o órgão competente para o registro 
sindical é, indubitavelmente, o Ministério do Trabalho. É que a CLT im
põe o registro das "associações profissionais constituídas por atividades 
idênticas, similares ou conexas" (art. 558), sendo a investidura sindical 
"conferida sempre à associação profissional mais representativa" (art. 519), 
em favor de quem o Ministério, antes da Carta Magna de 1988, expedia a 
"Carta de Reconhecimento" (art. 520). As alterações nesse procedimento, 
resultantes da nova Carta Magna, são as seguintes: 

a) abolição da exigência da prévia constituição de associação 
profissional, salvo se já existir sindicato registrado, representativo 
da mesma categoria, hipótese em que será indispensável criar a as
sociação profissional para, posteriormente, se for o caso, pleitear a 
investidura sindical, com o cancelamento do registro anteriormente 
deferido; 

b) derrogação do art. 519 da CLT para excluir o arbítrio do 
Ministro do Trabalho na decisão sobre a associação mais representa
tiva, à qual deverá ser concedida a investidura sindical. O ato admi
nistrativo vinculado haverá de atender aos pressupostos estabeleci
dos no próprio art. 519; 
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c) substituição do ato de reconhecimento pelo de simples re
gistro dos estatutos e, por via de conseqüência, a "Carta de Reco
nhecimento" pela certidão do registro acaso deferido. 

Trata-se, como se infere, de aplicar as normas legais vigentes de for
ma a que não contrariem a Constituição. Esta, como lembra Câmara Rufino, 
"absorve e incorpora no sistema jurídico por ela moldado todas as normas 
que sirvam para a realização dos seus princípios e objetivos". E adverte esse 
ilustre magistrado que "as tentativas de incluir emendas ao texto do Ante
projeto da Constituição, atribuindo competência aos Cartórios de Títulos e 
Documentos para o registro das entidades sindicais, foram rechaçadas". <56> 

É certo que uma nova lei poderá atribuir o registro sindical a outro 
órgão; mas, a nosso ver, não deveria fazê-lo. De qualquer forma, esse ór
gão não deverá ser qualquer dos cartórios que integram as organizações 
judiciárias estaduais. Ressalte-se, para assim concluir, que a Constituição 
de 1988 consagrou o princípio da unicidade sindical compulsória por ca
tegoria, cabendo aos próprios sindicatos dimensionar a respectiva base 
territorial, não inferior à área de um Município (CF, art. 8º, II). Ora, só o 
Ministério do Trabalho, ou a quem for transferido o cadastro nacional das 
entidades sindicais, estará em condições de examinar os pedidos de regis
tro sob a ótica do mandamento constitucional que veda "a criação de mais 
de uma organização sindical, em qualquer grau, na mesma base territorial" 
(art. e inc. cits.). Nesse sentido, aliás, opinaram renomados juristas.<57

> 

G-2- Jurisprudência do STF- Conforme asseverou o Ministro 
Carlos Velloso, em decisão da Suprema Corte, 

"No Superior Tribunal de Justiça tive a oportunidade de votar, por mais de uma 
vez, no sentido de que é necessário o registro da entidade sindical no Ministério do 
Trabalho. Vimos que o registro no órgão competente é uma condição de funcionamento 
da entidade sindical (CF, art. 82, I). Se era no Ministério do Trabalho que se fazia tal 
registro, tenho como recepcionada a norma infraconstitucional inscrita nos arts. 511 e 
seguintes da Consolidação, que dizem respeito a registros, mesmo porque é o Ministério 
que tem o arquivo garantidor da unicidade sindical (CF, art. 82 , II) ."C58

> 

(56) "A criação de sindicatos e o órgão competente para registrá-los", in Suplemento Traba
lhista LTr n. 43/90. 
(57) Eduardo Gabriel Saad, "Constituição e Direito do Trabalho", 211 ed., São Paulo, LTr, pág. 
178; Xavier de Albuquerque, "Liberdade sindical- Registro sindical- Enquadramento sindi
cal", in Revista LTr, São Paulo, LTr, n. 53/89, pág. 1273; Câmara Rufino, trab. cit. ; Antônio 
Nicácio, "Registro de entidades sindicais", in Suplemento Trabalhista LTr n. 63/90; Irany Ferrari , 
"A propósito do registro sindical", in Suplemento Trabalhista LTr n. 4/90. 
(58) A c. do STF, Pleno, de 17.1 0.91, no RMS-21.305-1, in Revista LTr, São Paulo, LTr, 1992, 
n. 56, págs. 10 e segs. Nesse sentido sempre nos manifestamos (cf. nossos "Comentários à 
Constituição", Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1991, v oi. 11, pág. 30). 
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Nesse mesmo julgamento, o Ministro Celso Mello ponderou: 

"Inobstante possa o Sindicato constituir-se independentemente de prévia autoriza
ção governamental- posto que é plena a sua autonomia jurídico-institucional em face do 
Estado - impõe-se advertir que a Constituição não vedou a interferência estatal, desde 
que, em atividade plenamente vinculada, no procedimento administrativo de outorga do 
registro sindical e de personificação da própria entidade sindical, venham a ser satisfeitos, 
por esta, os requisitos de ordem legal e de natureza constitucional." 

Para o funcionamento do sistema sindical brasileiro, tal como con
sagrado pela Constituição, cumpre deduzir que a autoridade competente, 
referida no inciso I do seu art. 8º, é quem terá de examinar os pedidos de 
registro das associações sindicais, quer se trate de grupo ainda não sindi
calizado, quer se cogite de concentração, dissociação ou desmembramen
to (subdivisão) de categorias. E só o Ministério do Trabalho e Emprego, 
que tem atuação administrativa nacional, possui o cadastro das entidades 
sindicais que lhe permitirá exercer essa competência, com a finalidade de 
preservar a unicidade de representação sindical e a observância das nor
mas legais a respeito recepcionadas pela Carta Magna. Aliás, tantos e 
complexos são os problemas decorrentes dos pedidos de registro sindical 
(conceito de categorias econômicas e profissionais, inclusive diferencia
das; aglutinação ou desmembramento das mesmas; conflitos de represen
tação, sobretudo no tocante às bases territoriais etc.) que a autoridade ou 
autoridades competentes, mesmo no âmbito do Ministério do Trabalho e 
Emprego, devem ter a faculdade de consultar uma comissão paritária com
posta de representantes empresariais e de trabalhadores ou a confederação 
nacional do correspondente ramo econômico ou profissional. 

Na esfera do Judiciário, a questão foi definitivamente resolvida com 
o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, em sessão plena, em jul
gamento de mandado de injunção relatado, com erudição e juridicidade, 
pelo Ministro Sepúlveda Pertence: 

"O que é inerente à nova concepção constitucional positiva de liberdade sindical 
é, não a inexistência de registro público- o qual é reclamado, no sistema brasileiro, 
para o aperfeiçoamento da constituição de toda e qualquer pessoa jurídica de direito 
privado- mas, a teor do art. 82 , I, do texto fundamental, 'que a lei não poderá exigir 
autorização do Estado para a fundação de sindicato'; o decisivo, para que se resguar
dem as liberdades constitucionais de associação civil ou de associação sindical, é, pois, 
que se trata efetivamente de simples registro- ato vinculado, subordinado apenas à 
verificação de pressupostos legais- e não de autorização ou de reconhecimento discri
cionários. 

Ao registro das entidades sindicais inere a função de garantia da imposição de 
unicidade- esta, sim, a mais importante das limitações constitucionais ao princípio da 
liberdade sindical. 

A função de salvaguarda da unicidade sindical induz a sediar, si et in quantum, 
a competência para o registro das entidades sindicais no Ministério do Trabalho, deten
tor do acervo das informações imprescindíveis ao seu desempenho. 
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O que me parece indiscutível é que- ao contrário do que sucede com o ofício 
do registro civil , que efetivamente não tem competência para o registro dos sindicatos, 
dada sua peculiaridade( .. . )- em relação ao Ministério do Trabalho, o que se pode 
dizer é que a legislação pré-constitucional lhe confere, no processo de constituição do 
sindicato, mais poderes que os admitidos pela nova Constituição. 

Estou, porém, em que, dessa esfera maior de poderes do Ministério do Traba
lho, na ordem precedente, sobram, depois de cortado tudo quanto se mostra incompa
tível com o novo sistema constitucional, poderes menores , mais que suficientes, no 
entanto, à operação do registro dos atos constitutivos dos sindicatos e demais organi
zações sindicais . 

Não importa que, para que se tornem aplicáveis sob a nova ordem fundamen
tal, os preceitos da CLT pertinentes ao registro sindical, hajam de sofrer, além da 
eventual ablação dos textos com ela incompatíveis , reinterpretação adequadora à 
Constituição."<59> 

Nem se alegue que o exercício dessa competência, resultante da CLT, 
importaria em interveniência imprópria na vida das entidades sindicais. 
Conforme tem decidido, reiteradamente, o Comitê de Liberdade Sindical 
da Organização Internacional do Trabalho- o mais respeitado fórum de 
salvaguarda dos direitos sindicais-, o registro dos sindicatos em órgãos 
administrativos, geralmente o Ministério do Trabalho, não arranha a li
berdade sindical, desde que assegurado às partes interessadas o direito de 
apelar para tribunais contra as decisões que deferirem ou indeferirem os 
registros.<60

> Demais disso, a própria Carta Magna brasileira, no mesmo 
inciso que veda "ao Poder Público a interferência e a intervenção na orga
nização sindical", explicita: "Ressalvado o registro no órgão competente" 
(art. 8º, I). 

A Suprema Corte brasileira, em acórdão da lavra do Ministro Célio 
Borja, já afirmou que não só o registro de sindicato, mas também o reco
nhecimento de confederação sindical, 

"não constitui limitação de liberdade de associação sindical. Trata-se de ato vin
culado, de estreito controle de legalidade da criação da entidade sindicaJ."<61

> 

(59) Ac. de 3.8.92 no MI-1.418, publicado na Revista LTr, São Paulo, LTr, 1993, n. 57, págs . 
1099 e segs. Nesse sentido nos manifestamos na edição anterior deste livro. 
(60) C f. verbetes de jurisprudência ns. 275 a 278 do citado Comitê, in "La Libertad Sindical" , 
3il ed ., Genebra, OIT, 1985, págs. 59-60. 
(61) Ac. do STF, Pleno, de 3.6.89, no MS-20.829-5, in Revista LTr, São Paulo, LTr, 1989, n. 
53, pág. 976. Também o Tribunal Regional do Trabalho da 12il Região, em aresto relatado pelo 
Juiz Umberto Grillo, acentuou: 
"É certo que a Constituição impede que a lei exija 'autorização do Estado para a fundação de 
sindicato', mas ela própria ressalva a obrigatoriedade do registro no órgão competente. O regis
tro centralizado num só órgão, por outro lado, não importa em interferência ou intervenção do 
Poder Público na organização sindical, mas é medida que se impõe como necessária para a 
legitimação da entidade sindical numa dada base territorial , em face do sistema de unicidade 
mantido pela Constituição Federal de 1988" (Proc. DC-321/88, ac. publicado em sessão de 
12.7.89 e no DJSC de 26.7.89). 

Instituições Vol. 11 - parte 3.p65 1153 25/09/06, 10:44 



1154 ARNALDO SÜSSEKIND 

Convém recordar, como ensinam os doutos, que a aplicação da lei 
por autoridade administrativa não atenta contra a liberdade e a autonomia 
sindical. O registro do sindicato, na conformidade do prescrito em lei, 
constitui ato administrativo vinculado, em que a ação da autoridade pú
blica - como ensina Hely Lopes Meirelles - "fica adstrita aos pressu
postos estabelecidos pela norma legal para a validade da atividade admi
nistrativa. Desatendido qualquer requisito, compromete-se a eficácia do 
ato praticado, tornando-se passível de anulação pela própria Administra
ção ou pelo Judiciário".<62> 

Consolidando a sua jurisprudência, a Suprema Corte adotou a Sú
mula n. 677: 

"Até que lei venha a di por a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proce
der ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade." 

A afirmação final traduz a óbvia conseqüência jurídica do comando 
constitucional, que o Ministério do Trabalho insiste em desconsiderar, ao 
permitir o automático registro de sindicatos que subdividem inadequada
mente categorias econômicas ou profissionais. E, em caso de impugnação 
por sindicato existente, se omite, sugerindo que impugnante e impugnado 
entrem em acordo ou submetam o litígio à Justiça Comum. 

Como já tivemos a oportunidade de escrever, juntamente com Délio 
Maranhão, "o registro referido na Constituição constitui, inquestionavel
mente, a garantia da unicidade sindical, sem o que não teria sentido. Ga
rantia que supõe, logicamente, o preenchimento de condições preestabele
cidas para a efetivação do próprio registro_ Claro está que tal não poderia 
verificar-se através de um registro, simplesmente, como pessoa jurídica, 
em cartório em que tal ato é de natureza puramente formal e independe do 
exame das aludidas condições".<64

> Tais condições estão previstas na CLT, 
seja quando define os tipos de "categoria" (art. 511) e dispõe sobre a for
mação do sindicato por categoria específica (art. 570) ou por categorias 
similares ou conexas (parágrafo único do art. 570); seja quando trata do 
desmembramento de categoria (art. 570) e da dissociação de categorias 
concentradas (art. 571); seja quando regula a formação de federações (art. 
534) e confederações (art. 535). 

(62) "Direito Administrativo Brasileiro", 131 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1987, pág. 
126. 
(63) Ac. no RO-DC-69.947/93.5, rei. Min. Ney Doyle, DJ de 2.9.94. No mesmo sentido 
manifestou-se a 11 T. do TST no RR-123.642/94, rei. Min. Indalécio Gomes Neto, DJ de 
17.2.95. 
(64) "Pareceres- Direito do Trabalho e Previdência Social", São Paulo, LTr, 1992, vol. VII, 
págs. 202-203. 
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H- Liberdade de filiação. Uma das facetas da liberdade sindical é a 
faculdade assegurada ao trabalhador e ao empresário de filiar-se ao sindica
to representativo do seu grupo profissional ou econômico e de nele perma
necer enquanto lhe aprouver. Daí consignar o art. 8º da Constituição: 

"V- ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato." 

Nula, portanto, qualquer cláusula de convenção coletiva ou de outro 
instrumento normativo, regulamento de empresa ou contrato individual 
de trabalho que subordine a admissão em emprego ou a aquisição de direi
tos à condição de ser o trabalhador sindicalizado (closed shop) ou de não 
sindicalizar-se (yellow dog contract). Também a lei não poderá discrimi
nar entre o sindicalizado e o não sindicalizado. 

A Convenção n. 98 da OIT, de 1949, determina que os trabalhadores 
devem gozar de adequada proteção contra todo ato de discriminação tendente 
a restringir a liberdade sindical em relação ao seu emprego, entendendo como 
tal, seja o condicionamento do empregado à não-filiação a um sindicato ou ao 
seu desligamento do quadro de associados, seja a despedida ou a aplicação de 
outra penalidade em virtude da sua filiação sindical ou da sua participação 
em atividades sindicais fora das horas de trabalho ou, ainda, se tiver havido 
consentimento do empregador, durante a jornada de trabalho.<4- G~ 

A CLT, em disposição por nós redigida quando no exercício do car
go de Ministro do Trabalho e Previdência Social, estabelece, a propósito: 

"A empresa que, por qualquer modo, procurar impedir que o empregado se asso
cie a sindicato, organize associação profissional ou sindical ou exerça os direitos ineren
tes à condição de sindicalizado, fica sujeita à penalidade prevista na letra a do art. 553, 
sem prejuízo da reparação a que tiver direito o empregado."<67> ' ' 

Por sua vez, o art. 543 da Consolidação, no seu caput, proíbe, sob 
pena de nulidade, a transferência do dirigente ou representante sindical 
para "lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho 
das suas atribuições sindicais". 

A Carta Política de 1988 revogou a proibição de o estrangeiro parti
cipar da administração ou representação de entidade sindical, que havia 
sido renovada pelo Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815, de 1980). Como 
judiciosamente escreveu Eduardo Gabriel Saad, a nova ordem constitucio
nal "exige um tratamento igualitário para brasileiros e estrangeiros no 

(6ft) Interpretando essa convenção, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT firmou jurispru
dência no sentido de que "a proteção contra os atos de discriminação anti-sindical deve alcan
çar não só a contratação e a despedida, senão também qualquer medida discriminatória que seja 
adotada no curso do emprego e, em particular, as medidas que comportem transferências, prete
rição ou outros atos prejudiciais" (Verbete n. 544, ob. cit. , pág. 105). 

(6f) § 62 do art. 543 introduzido pelo Decreto-Lei n. 229, de 28.2.67. 
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art. 5º. A matéria sindical é objeto do art. 82 e classificada como direito 
fundamental. Assim colocado o assunto, é fácil inferir que a lei ordinária 
está i~possibilitada de limitar os direitos do estrangeiro na área síndi
ca " 8

> O inciso V do art. 82 da nova Carta Magna confirma a revogação 
;-..... o disposto no art. 515, alínea c, da CLT, que, a nosso ver, já perdera sua 

eficácia jurídica, em face ao art. 153, § 12 , do Estatuto Básico de 1967/69. 

No tocante ao direito de filiação sindical do aposentado, contra o qual 
se insurgiu Segadas Vianna, quando ainda participava da atualização deste 
livro, o disposto no art. 82, VII, da Lei Maior inovou a matéria. Até então 
prevalecia a regra segundo a qual o associado aposentado ficaria isento de 
contribuir para a associação, mas não perderia os seus direitos sindicais, 
salvo o de exercer cargo de administração sindical ou de representação eco
nômica ou profissional (art. 540, § 22 , da CLT). Essa norma estava em 
sintonia com o estatuído no art. 530, III, da Consolidação, que condicionava 
a eleição no sindicato à circunstância de estar o associado - trabalhador ou 
empresário-, nos dois anos precedentes, "no exercício efetivo da atividade 
ou profissão dentro da base territorial do sindicato, ou no desempenho de 
representação econômica ou profissional". Esse art. 530 perdeu sua validade 
por incompatibilidade com o inciso I do art. 82 da Constituição de 1988; e o 
art. 540, no seu§ 2º, se choca com o prescrito no inciso VII do mesmo art. 8º. 

Se, por um lado, a nova regra permite o aproveitamento da experi
ência e do tempo disponível do empresário ou do trabalhador aposentado 
(aspecto positivo da permissão), certo é que o seu afastamento da ativida
de econômica ou profissional pode afetar, a pouco e pouco, o pleno conhe
cimento dos problemas atinentes à categoria. 

No direito comparado, e especialmente na OIT, prevalece o entendi
mento de que a liberdade sindical, sob o prisma individual, não se conci
lia com o regime de sindicato único imposto por lei. É que o art. 2º da 
Convenção n. 87, já analisada neste Capítulo, assegura aos trabalhadores 
e empresários a faculdade de filiar-se ao sindicato "de sua escolha". 

I- Entidades de grau superior 

1-1- Federações e confederações sindicais. Ao prescrever que fica 
"vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau" 
(art. 82 , II) e referir-se ao "sistema confederativo de representação sindi
cal respectivo" (art. cit., IV), a Constituição de 1988 endossou o plano a 
respeito adotado pela CLT: a cada setor da economia nacional correspon
de uma pirâmide, cuja base é formada por sindicatos, o meio por federa
ções que os agremiam e o vértice pela confederação do respectivo ramo. 

(6 ) "Constituição e Direito do Trabalho" cit., pág. 182. 

(Ó 
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Em face do disposto no art. 534 da CLT, o mínimo de cinco sindicatos 
de atividades idênticas, similares ou conexas, desde que representem a maio- · 
ria absoluta dos sindicatos do correspondente grupo, podem organizar-se em 
federação, de âmbito no mínimo e preferentemente estadual. Só o§ 2º desse 
artigo perdeu sua validade jurídica, pois o inciso I do art. 8º da Lei Maior não 
mais permite que a formação de federação interestadual ou nacional fique 
subordinada à prévia autorização do Ministro do Trabalho e Emprego. 

O art. 535 estabelece que o mínimo de três federações do mesmo 
ramo econômico ou profissional pode constituir a correspondente confe
deração, sempre de âmbito nacional. Aliás, a Suprema Corte já afirmou, 
com todas as letras, essa recepção. <(jj.> "'\ ' 

Os ramos econômicos ou profissionais relacionados no art. 535 hão 
de ser dinâmicos, da mesma forma que o elenco de categorias formadoras 
dos grupos a que correspondem as federações referidas no art. 534. Com a 
nova revolução tecnológica associada à globalização da economia, essa di
nâmica se acentuou: algumas atividades conquistaram maior relevo, justifi
cando o desmembramento dos planos econômicos ou profissionais anterior
mente previstos. Daí ter o Supremo Tribunal Federal admitido a criação d 
Confederação Nacional dos Metalúrgicos, desmembrada da CNTI<~> e da 
Confede-ração Nacional do Serviço de Saúde, desmembrada da CNC.~ 

(L ~~f W'CM,Ço.., olQ.. ~" ( ~~b~! 
"Art. 23. Os pedidos de registro ou de alteração estatutária de 
federações ou confederações poderão ser objeto de impugnação por 
entidades do mesmo grau cujas entidades filiadas constem da I 
formação da nova entidade. 
( ... ) 
§ 2° Configurar-se-á conflito de representação sindical entre entidades 
de grau superior quando houver a coincidência entre a base territorial 

dos sindicatos ou federações fundadoras da nova entidade com os 
filiados da entidade preexistente." 

O que se depreende do transcrito é que 
não pode haver sequer impugnação do registro das outras 
confederações da mesma categoria, salvo quando houver coincidência 
de filiadas. Como está disposto no § 2°, do artigo 23, o conflito no 
grau superior não mais ocorrerá em razão da coincidência, total ou 
parcial, da base e categoria ou de grupos de categorias, mas somente 
quando houver coincidência de filiadas. 

Os dispositivos acima destacados colidem com a estrutura 
prevista na Const~. r:~~om o modelo da unicidade, -tM q, 
representatividade , ~.tv. m sistema de categorias, como 
estabelece claramente os incisos 11, 111, reforçado pelo IV, todos do 
artigo 8° da Constituição Federal. ·9 CGA~ OJ-) 
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G-3- A nova regulamentação do registro e investidura sindical. O 
Ministro Marcelo Pimentel, que assumiu o Ministério do Trabalho e Em
prego depois de exercer a magistratura no Tribunal Superior do Trabalho, 
afirmou a competência dessa Secretaria de Estado para conhecer e decidir 
sobre o registro das entidades sindicais, revogando, assim, as portarias 
dos seus antecessores. Bssa rsgulamentação (Tnstn~ção Woxmati'ia a. 3J1 

~;;~i~~::~~i':;i~ai~ 
fl .Portaria n. 343, alterada pela de n. 376, ambas de maio de 2000, . . . 

r' disp 
edido de registro, o conteúdo do requeri ento em se tratando de sindica

to, federação ou confederação, o prazo para a impugnação e a autoridade 
competente para o registro, quando não houver impugnação ou dela não 
tiver conhecido a Secretaria de Relações do Trabalho. Jale transcrever~ 

·s dos se · 

Como se infere, a autoridade ministerial se omiti~ em caso de im
pugnação, quando, nessa hipótese, a sua decisão não seria discricionária 
ou arbitrária, mas simples ato administrativo vinculado, cuja prática, como 
bem assinala Eduardo Gabriel Saad, "tem como pressuposto a satisfação 
dos requisitos legais". '65> Obviamente, a decisão não poderia modificar os 
estatutos da associação requerente, porque tal ato importaria em interfe
rência proibida pelo art. 8º, I, in fine, da Constituição. Se a pretensão ou 
os documentos exigidos não permitirem o registro, caberia ao Ministério 
indeferi-lo. E, em qualquer caso, a decisão, deferindo ou indeferindo,Á.H\1 ~ 
eficácia jurídica imediata, podendo (no sntaAkr,~er reformada ou anufadà 
pelo Judiciário, em ação ajuizada na Justiça Federal. Sem a prática desse 
ato administrativo vinculado, o qual, na lição dos doutos, não constitui 
intervenção ou interferência ilícita, o li~io entre a entidade sindical im
pugnante e a associa)P.9 9 querente fica~m aberto até que.~)! decidido 
pela Justiç~l b (J_ , • .J---J.f 
(65) "Temas Trabalhistas (9)", in Suplemento Trabalhista LTr n. 127/94. 

\ 

(66) CÕmpetência atualmente conferida à Justiça do Trabalho; de 
acordo com a Emenda Constitucional n° 45/04 
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CAPÍTULO XL 

DIREITO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

por Arnaldo Süssekind 

1 - INTRODUÇÃO 

A- Conceitos básicos. O chamado "Direito Internacional do Trabalho" 
é uma das partes mais importantes do Direito Internacional Público. Não 
constitui, assim, um ramo autônomo da ciência jurídica. <I> É certo que a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), como veremos adiante, possui 
algumas peculiaridades e vasta obra; mas não basta, a nosso ver, para confi
gurar a autonomia científica do Direito Internacional do Trabalho, uma 
vez que os objetivos gerais da instituição, os princípios doutrinários, os 
métodos de investigação e os instrumentos de que se utiliza são os mesmos 
do Direito Internacional Público, sendo certo que outros organismos inter
nacionais, inclusive as Nações Unidas (ONU), procuram, igualmente, den
tro da respectiva esfera de competência, alcançar objetivos comuns . 

. Quanto aos conflitos de leis sociais-trab~lhistas no espaço, a aplica
ção da lei nacional ou da estrangeira a determinado caso há de ser exami
nada sempre à luz dos princípios e das regras de sobredireito que compõem 
o Direito Internacional Privado, qualquer que seja o ramo do Direito a que 
pertençam as normas questionadas. (2) 

(1) Para Mario de La Cueva existe um Direito Internacional do Trabalho autônomo, que 
"não será nem direito internacional público, nem direito internacional privado, senão um 
tipo novo. Sua missão consistirá em regular universalmente os princípios fundamentais das 
legislações internas do trabalho" ("Derecho Mexicano dei Trabajo", México, 1943 , vol. I, 
pág. 274). 

(2) Sobre o tema, cf. Cesar Lanfranchi, "Derecho Internacional Privado dei Trabajo", Buenos 
Aires, 1955; Gilda Corrêa Meyer Russomano, "Os Conflitos Espaciais no Plano das Rela
ções Trabalhistas", Rio, 1965; Haroldo Valladão, "Direito Internacional Privado", Rio, 1978, 
v oi. III, págs . 94 a 111; Arnaldo Süssekind, "Conflitos de Leis do Trabalho", Rio, 1980. A 
matéria alusiva aos conflitos de leis trabalhistas no espaço está inserida no vol. I, Capítulo 
IX, item 4. 
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B- Fundamentos. Os fundamentos do Direito Internacional do Tra
balho concernem a razões de ordem econômica, de índole social e de cará
ter técnico. 

Motivos de ordem econômica impuseram, inquestionavelmente, a 
necessidade de ser nivelado, tanto quanto possível, no campo internacional, 
o custo das medidas sociais da proteção ao trabalho, a fim de que os Estados 
que as tivessem adotado, através de sistemas completos e tutelares, não 
sofressem, por essa razão, no comércio mundial, a indesejável concorrência 
dos países que obtinham produção mais barata pelo fato de não serem 
onerados com os encargos de caráter social. Como adverte Perez Botija, 
"foram precisamente motivos econômicos os que mais ostensivamente se 
alegaram em prol da regulamentação internacional. ... Cumpria evitar con
corrências desleais no comércio mundial e as haveria, certamente, se uns 
países mantivessem jornadas largas e salários baixos, enquanto que ou
tros elevassem o nível dessas classes trabalhadoras". <3> 

Reconhecendo, embora, a importância dos aspectos econômicos que 
fundamentam o Direito Internacional do Trabalho, afigura-se-nos, toda
via, que o seu principal esteio é de caráter social e concerne à universali
zação dos princípios da justiça social e da dignificação do trabalhador. É 
certo que razões de ordem econômica constituíam sério obstáculo à conse
cução desses ideais; mas são exatamente esses ideais que configuram a 
finalidade preponderante do direito universal do trabalho. 

Tanto o Tratado de Versailles, com o qual foi instituída a Organização 
Internacional do Trabalho, quanto as Cartas do Atlântico, de Filadélfia, 
das Nações Unidas e dos Direitos Universais do Homem sublinham a preva
lência dos objetivos sociais da universalização dos mencionados princípi
os. Conforme assinalou Valticos, "o argumento inicial extraído da concor
rência internacional serviu, sobretudo, para responder aos adversários da 
adoção de legislações nacionais do trabalho"; mas a justiça social conti
nua sendo "o motor mais possante e permanente da regulamentação inter
nacional do trabalho". <4> 

Razões de caráter técnico fundamentam, igualmente, embora em 
plano secundário, o Direito Internacional do Trabalho. As Convenções e 
Recomendações elaboradas pelas sessões da Conferência Internacional do 
Trabalho, bem como os estudos e investigações empreendidas pela Orga
nização Internacional do Trabalho, constituem, realmente, preciosos sub
sídios para a elaboração, nos diversos países, dos sistemas e normas legis
lativas sobre a matéria. 

(3) "Curso de Derecho dei Trabajo", 21 ed., 1950, pág. 461. 
(4) "Droit International du Travail", vol. VIII do "Traité de Droit du Travail", dirigido por 
Camerlynck, 1970, pág. 139. 
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C- Objetivos. O Direito Internacional do Trabalho tem por fim: 

I - por meio de convenções internacionais (tratados univer
sais abertos): a) universalizar as normas de proteção ao trabalho, 
esteadas nos princípios da justiça social e da dignificação do trabalho 
humano; b) estabelecer o bem-estar social geral como condição 
precípua à felicidade humana e à paz mundial; c) evitar que razões 
de natureza econômica, decorrentes do ônus da proteção ao traba
lho, impeçam que todas as nações adotem e apliquem as normas 
tutelares consubstanciadas nos diplomas internacionais; 

li - por meio de tratados bilaterais ou plurilaterais (instrumen
tos de aplicação restrita aos Estados contratantes e que não perma
necem abertos à ratificação de outros países): a) estabelecer, no que 
tange aos problemas do trabalho e aos que lhe são conexos, recipro
cidade de tratamento entre os nacionais dos países signatários; b) 
regular aspectos da proteção aos trabalhadores imigrantes, inclusive 
no concernente à conservação de direitos adquiridos no país de ori
gem, relativos aos seguros sociais. 

D- Antecedentes históricos. Os fundamentos históricos do Direito 
Internacional do Trabalho são os mesmos que ditaram o surgimento da le
gislação de proteção ao trabalhador, afinal consagrada pelo Tratado de 
Versailles como novo ramo da ciência jurídica. Por isso nos reportamos ao 
capítulo escrito por Segadas Vianna, <5> enumerando, neste ensejo, apenas 
os fatos e atitudes que tiveram relacionamento, próximo ou direto, com a 
adoção de normas internacionais do trabalho e a criação da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT): 

I - a ação desenvolvida por Robert Owen, na Inglaterra, a 
partir do início do século XIX. Em 1812 publicou a "New View of 
Society" e em 1820 "The Book ofthe New Moral World". Introduziu 
reformas sociais na sua própria fábrica, em New Lanark, e invocou 
essa experiência para pleitear a instituição de medidas de proteção 
ao trabalhador. Em 1818 dirigiu-se ao Congresso das Potências reu
nido em Aix-la-Chapelle, propondo que "as condições de vida in
dustrial e do trabalho melhorassem por via internacional"; 

II - a tese da internacionalização das leis sociais, de Louis 
Blanqui, na França, o qual, em 1839, concluiu um dos seus estudos 
perguntando: "Celebram-se entre países tratados para matança en
tre homens. Por que não realizá-los hoje para preservar a vida hu
mana e torná-la mais feliz?"; 

(5) V. vol. I, Capítulo I. 
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III- a pregação de Daniel Legrand, a partir de 1841, ao qual se 
juntaram os Professores Bruntschli, Brauer, Wagner, Lujo Bretano e 
Wolowsky, advogando a instituição de "um direito internacional para 
proteger as classes operárias contra o trabalho prematuro e excessivo"; 

IV - a Primeira Internacional Socialista (1864), com a qual 
Marx e Engels sustentaram a necessidade de serem internacionali
zadas as medidas de proteção ao trabalho humano; 

V - o movimento sindical, nascido na Inglaterra no início do 
século XIX e que ganhou força, na Europa e nos Estados Unidos da 
América, na segunda metade desse século; 

VI- o Congresso de Berlim (1890), que reuniu a Alemanha, 
a Bélgica, a Espanha, a França, a Hungria, a Inglaterra, a Itália, a 
Dinamarca, a Holanda, a Noruega, Portugal, a Suécia e a Suíça. Con
vocado por Guilherme li, por proposta de Bismarck, que instituíra o 
primeiro sistema geral de seguros sociais ( 1883-89), logrou resulta
dos promissores no campo internacional com a assinatura de um 
protocolo fixando em 14 anos a idade mínima para o trabalho de 
menores nas minas (salvo nos países meridionais, para os quais a 
idade foi estipulada em 12 anos), além de várias importantes reco
mendações sobre diversos aspectos da proteção ao trabalho, sobretu
do no que se refere às mulheres e aos menores; 

VII- a Encíclica "De Rerum Novarum", do Papa Leão XIII ( 1891 ), 
conclamando todos os povos a adotarem os princípios da justiça social, 
com o fim de ser elevado o nível moral, intelectual e físico dos tra
balhadores e estabelecida a união fraterna entre patrões e operários; 

VIII - Conferência diplomática de Bruxelas (1897), que apro
vou resolução preconizando a criação de uma repartição internacio
nal para a proteção do trabalho; 

IX - a Associação Internacional para a Proteção aos Trabalhadores, 
fundada no fim do século passado, à qual pertenceram Paul Pie, Sombart, 
Ernest Mahaim e outros renomados juristas. A 1º de maio de 1901 foi 
instituída na Basiléia (Suíça) sua Oficina Permanente e, em 1914, quando 
eclodiu a grande guerra, já possuía 15 seções nacionais e realizara 8 reuni
ões internacionais, com a assinatura de duas convenções; 

X- a ação sindical durante a guerra de 1914-1918, no sentido 
de que o futuro Tratado de Paz contivesse um capítulo atinente às 
normas de proteção ao trabalhador. Nessa campanha, iniciada pela 
"American Federation ofLabor", dois nomes merecem destaque: o do 
presidente dessa entidade, Samuel Gompers, e o do dirigente da 
"Confédération Générale du Travail" da França, Leon Jouhaux. As 
reuniões de Leeds (Inglaterra, 1916), Estocolmo (Suécia, 1917), Bú
falo (EUA, 1917), Havre (França, 1918) e Berna (Suíça, 1919) uni
ram os trabalhadores do mundo civilizado em torno da reivindicação 
que foi, afinal, consagrada pelo Tratado de Versailles. 
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E- O Tratado de Versailles e a criação da 0/T. Por proposta de 
Lloyd George, da Inglaterra, foi aprovada, na Conferência da Paz, a criação 
de uma comissão destinada ao estudo preliminar da "regulamentação in
ternacional do trabalho", cumprindo-lhe sugerir "qual a forma de uma 
organização internacional permanente a estabelecer-se, a fim de facilitar a 
diversos países uma ação conjunta em assuntos relativos a condições de 
trabalho e recomendar os passos necessários para criar uma organização 
conexa à Sociedade das Nações, com os fins acima mencionados". Foi 
eleito seu presidente o já citado Samuel Gompers, dirigente máximo da 
Federação Americana do Trabalho, resultando aprovada a proposta de cria
ção de um organismo permanente especial, vinculado à Sociedade das Na
ções, com os seguintes característicos fundamentais: 

a) a Organização Internacional do Trabalho (OIT) seria cons
tituída de três órgãos: o Conselho de Administração (direção 
colegiada), a Conferência (parlamento) e a Repartição (secretaria); 

b) o Conselho e a Conferência seriam integrados de represen
tantes governamentais, patronais e de trabalhadores, na proporção de 
dois para os primeiros e um para cada um dos demais, estabelecendo-se, 
assim, igual número de representantes oficiais e das classes produtoras; 

c) a Conferência aprovaria projetos de Convenções e de Reco
mendações, sujeitos à ratificação ou apreciação posterior de cada país; 

d) um sistema especial de controle e de sanções, de que careci
am os demais tratados internacionais, imporia a fiel aplicação dos 
instrumentos ratificados ou adotados pelos Estados-Membros. 

Demais disso, a comissão elaborou um projeto de princípios gerais 
sobre a proteção ao trabalho, com o objetivo de figurar no corpo do próprio 
Tratado de Paz. 

Como observou Carlos Lobo, a parte mais importante do sistema 
aprovado concerniu à concessão do "voto aos empregadores e aos empre
gados no mesmo pé de igualdade com os representantes governamentais. 
Foi essa inovação que deu à Organização Internacional do Trabalho o ca
ráter representativo que outro organismo internacional diplomático jamais 
teve. A ela se deve o apoio que a Organização sempre encontrou nas clas
ses operárias de quase todos os países". <6) 

Firmado o Pacto da Sociedade das Nações, estatuiu o seu art. 23 que os 
seus membros "se esforçarão para assegurar condições de trabalho eqüitati
vas e humanitárias para o homem, a mulher e a criança, em seus próprios 
territórios e nos países a que estendam suas relações de comércio e indústria, 
e, com tal objetivo, estabelecerão e manterão as organizações necessárias". 

(6) "A Organização Internacional do Trabalho", 1947, pág. 45 . 
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A disposição transcrita, integrante do Pacto da Sociedade das Na
ções, foi completada pelos 41 artigos que correspondem à Parte XIII do 
Tratado de Versailles (arts. 387 e 427), os quais instituem a Organização 
Internacional do Trabalho e dispõem sobre sua estrutura, seu funciona
mento e suas finalidades. Estava criada a OIT, cuja Constituição repetiu 
os mencionados dispositivos do Tratado de Paz. 

F- Novos instrumentos internacionais. O famoso discurso das qua
tro liberdades, proferido pelo Presidente Roosevelt em 1941, lançou teses 
que se tornaram uma constante nos principais documentos internacionais 
firmados após o conflito de 1939-1945. A idéia de segurança social, para 
assegurar a "liberdade de viver isento de medo", ganhou, desde então, 
inquestionável universalidade. E, em agosto do mesmo ano, a Carta do 
Atlântico, assinada por Roosevelt e Churchill, proclamava o desejo "de 
lograr no campo da economia a colaboração mais estreita entre todas as 
nações, com o fim de conseguir para todos melhoria nas normas de traba
lho, prosperidade econômica e segurança social". <7> 

Percebendo, com oportunidade e sabedoria, a conveniência de rever 
os princípios cardeais que deveriam nortear sua ação no após-guerra, a 
fim de ensejar sua própria sobrevivência, a Organização Internacional do 
Trabalho convocou, ainda em 1944, sua 26ª Sessão da Conferência, que 
se efetuou na cidade norte-americana de Filadélfia. Nessa Conferência 
foi aprovada uma "Declaração referente aos fins e objetivos da OIT", mais 
conhecida como Declaração de Filadélfia, que repete e amplia alguns 
preceitos do Tratado de Versailles e consubstancia outros, consagrando, 
sob o influxo da idéia da segurança social e das quatro liberdades de 
Roosevelt, que "todos os seres humanos, sem distinção de raça, crença ou 
sexo, têm direito a procurar seu bem-estar material e seu desenvolvimento 
espiritual em condições de liberdade, de segurança econômica e em igual
dade de oportunidades".<8> 

(7) À Carta do Atlântico aderiram os países da América, em março de 1945, mediante resolu
ção adotada na Conferência de Chapultepec, no México. 
(8) A Carta da Filadélfia se divide em cinco capítulos. No capítulo 12 , reafirma os princípios 
fundamentais sobre os quais está baseada a OIT e ressalta que o trabalho não é uma mercado
ria; a liberdade de expressão e de associação são essenciais ao progresso constante; a pobreza 
em qualquer lugar constitui um perigo para a prosperidade em todas as partes; a luta contra 
a necessidade deve empreender-se com incessante energia dentro de cada nação e mediante 
um esforço internacional contínuo e coordenado, no qual os representantes dos trabalhado
res e dos empregadores, colaborando em pé de igualdade com os representantes dos gover
nos, participem em discussões livres e em decisões de caráter democrático, a fim de promo
ver o bem-estar comum. No Capítulo 22 afirma estar convencida de que a experiência 
demonstrou plenamente o acerto da declaração contida na Constituição da OIT, ressalta 
que a paz permanente só pode ser baseada na justiça social, enumerando, a seguir, inú
meras regras pertinentes a esse desiderato. No Capítulo 32 reconhece a solene obrigação 
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A 10 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas 
aprovou a nova Declaração Universal dos Direitos do Homem, nela in
cluindo várias disposições consagradoras da filosofia social que havia sido 
proclamada pela Declaração de Filadélfia. No seu art. 22 afirma que "todo 
homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à 
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acor
do com a organização e recursos de cada Estado, aos direitos econômicos, 
sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvi
mento de sua personalidade"; no art. 23 enumera alguns preceitos básicos 
para a proteção ao trabalho e a organização sindical; no art. 24 reconhece 
o direito ao repouso e aos lazeres; no art. 25 discrimina os postulados 
fundamentais da seguridade social, abordando, ainda, em outros disposi
tivos, diferentes aspectos relacionados com a liberdade dos cidadãos e o 
bem-estar espiritual, cultural e material da humanidade. Dezoito anos 
depois, a mesma Assembléia aprovou o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, que regulamentou os direitos sociais
trabalhistas constantes da Declaração. <9> 

G - Vinculação da 0/T à ONU. O art. 57 da Carta das Nações 
Unidas, adotada em 1945, estatuiu que "os organismos especializados es
tabelecidos por acordos intergovernamentais que tenham amplas atribui
ções internacionais definidas em seus estatutos e relativas a matérias de 
caráter econômico, social, cultural, educativo, sanitário e outras conexas 
serão vinculados à Organização (ONU), de acordo com as disposições do 
art. 63". Ao Conselho Econômico e Social da ONU seria, porém, facultado 
formular à Assembléia Geral as recomendações que estimasse procedentes 
sobre a atuação dos organismos especializados. 

da OIT de fomentar, em todas as nações do mundo, a execução de programas destina
dos a promover o bem-estar da humanidade. No Capítulo 411 proclama que uma comple
ta e mais ampla utilização dos recursos produtivos do mundo, necessária ao cumpri
mento dos objetivos enumerados na Declaração, pode ser assegurada mediante uma ação 
eficaz no plano internacional e nacional, compreendendo medidas tendentes a aumen 
tar a produção e o consumo, a evitar flutuações econômicas graves, a realizar o pro
gresso econômico e social das regiões menos desenvolvidas , a garantir maior estabili
dade dos preços mundiais de matérias e produtos primários , e a fomentar um comércio 
internacional de alto e constante volume- motivo por que realça a integral colabora
ção da OIT com todos os organismos internacionais aos quais pode ser confiada parte 
da responsabilidade nesta grande tarefa, assim como na melhoria da saúde , da educa
ção e do bem-estar de todos os povos. Finalmente, no Capítulo 511 afirma que os princí
pios enunciados na Declaração são plenamente aplicáveis a todos os povos e que , se 
nas modalidades de sua aplicação deve ter-se em conta o grau de desenvolvimento so
cial e econômico de cada um, sua aplicação progressiva aos povos que ainda são de
pendentes, assim como aos que já alcançaram a fase do governo próprio , interessa a 
todo o conjunto do mundo civilizado. 
(9) Esse Pacto foi ratificado pelo Brasil em 24.1.92 (Decreto de Promulgação n. 591 , de 6. 7 .92). 
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Estava aberta, assim, a porta para a vinculação da OIT à ONU afir
mando conseqüentemente sua sobrevivência como instituição especializa
da para as questões atinentes à regulamentação internacional do trabalho 
e problemas conexos. E na 27i Sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho, realizada em Paris, em novembro de 1945, foram aprovadas 
duas importantes resoluções visando à realização desse objetivo: a) no
meação de uma "delegação especial para o exame de todas as questões 
relativas à Constituição e à prática constitucional da Organização", cujos 
fins já estavam delineados na Declaração de Filadélfia; b) confirmação do 
desejo da OIT de entrar em relações com a ONU, mediante convênio a ser 
estipulado por mútuo acordo. 

O texto original da Constituição da 0/T, aprovado em 1919, sofreu, 
destarte, a revisão geral consubstanciada pelo instrumento de Emenda de 
1945, que entrou em vigor a 26 de setembro de 1946. 

Quase simultaneamente, eram concluídas as gestões visando ao acor
do entre a ONU e a 0/T, que foi afinal assinado em Nova York, a 30 de 
maio de 1946. Por força do art. 1 ºdesse acordo, "as Nações Unidas reco
nhecem a Organização Internacional do Trabalho como um organismo es
pecializado, competente para empreender a ação que considere apropria
da, de conformidade com seu instrumento constitutivo básico, para o cum
primento dos propósitos nele expostos". 

y------ -

' f / 

2- A OR ANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) 

A- Finalidades. Em face do estatuído no art. 1 ºda sua Constituição, 
a OIT é a organização permanente de caráter internacional "encarregada 
de trabalhar pela realização do programa exposto no preâmbulo desta Cons
tituição e na Declaração referente aos fins e objetivos da Organização In
ternacional do Trabalho, adotada em Filadélfia a 10 de maio de 1944, cujo 
texto figura como anexo". Esse enunciado resultou da revisão constitucio
nal de 1946; e, assim, a partir de então, as finalidades da OIT correspon
dem ao que expressamente proclamam o Preâmbulo da sua Constituição e a 
referida Declaração. 

O mencionado Preâmbulo afirma, inicialmente, que "a paz univer
sal e permanente só pode basear-se na justiça social". A seguir assinala 
que "existem condições de trabalho que contêm tal grau de injustiça, mi
séria e privações para grande número de seres humanos, que o desconten
tamento causado constitui uma ameaça para a paz e a harmonia univer
sais"; e, "considerando que é urgente melhorar ditas condições", enumera, 
como exemplos, diversos aspectos da proteção ao trabalho, a contratação 
do trabalhador, a luta contra o desemprego, a previdência social, a posi
ção do trabalhador estrangeiro, o princípio da liberdade sindical, a orga-

-----:------- , 
Vale assinalar que na Liga das Nações, a OIT 

era apenas um dos seus órgãos, não tendo personalidade 
jurídica, sendo administrada pela própria Liga. 

Com a criação da ONU, passou a integrar a família 
das Nações Unidas, conservando, como as demais, a sua 
autonomia ou, como prefere KELSON, a independência. 
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nização do ensino técnico-profissional; e, abrindo larga porta ao estudo 
de outros temas, refere "outras medidas análogas". Por fim, proclama que, 
"se qualquer nação não adotar um regime de trabalho realmente humano, 
esta omissão constituirá um obstáculo aos esforços de outras nações que 
desejem melhorar a sorte dos trabalhadores em seus próprios países". 

Para Durand e Jaussaud< 10) essas afirmações definem os três motivos 
inspiradores da criação da OIT: a) um sentimento de justiça social, por 
existirem, ainda, condições de trabalho que implicam, para um grande 
número de pessoas, miséria e privações; b) o perigo de injustiça social, 
para a manutenção da paz, em vista do descontentamento que gera; c) a 
similaridade das condições de trabalho na ordem internacional, a fim de 
evitar que os esforços de certas nações desejosas de melhorar a sorte dos 
seus trabalhadores possam ser obstados pela não-adoção, por outros paí
ses, de regimes de trabalho realmente humanos. É que a ação da OIT não 
terá a concepção universal a que visa, se não alcançar a grande maioria 
dos seres humanos. 

B -Novas metas. Hoje, a face perversa da globalização da economia, 
gerada pelos detentores do poder econômico, em proveito próprio, 
incrementou a concorrência comercial, exigindo não apenas maior produti
vidade e melhor qualidade dos produtos e serviços, mas também redução de 
custos. A conseqüência tem sido a incessante supressão de empregos, além 
da redução, em diversos países, de direitos sociais, salários reais e número de 
trabalhadores sindicalizados. O novo Diretor-Geral da Repartição Inter
nacional do Trabalho, Juan Somavia, assinalou, no ato de sua posse, em 
março de 1999, que um bilhão de trabalhadores estão desempregados ou 
subempregados. E o seu antecessor, o belga Michel Hansenne, ao abrir a 
Conferência Internacional do Trabalho de 1997, advertiu: "Se não lograr
mos pôr um freio ao custo social das transformações econômicas resultantes 
da mundialização e da evolução tecnológica, correremos o risco de deslizar
mos para um terreno de grande instabilidade política e social". 

Na conferência de junho de 1998 foi aprovada a "Declaração da OIT 
relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho", a qual de
cepcionou os que propuseram a adoção de texto menos tímido a ser acoplado 
à Constituição da entidade, tal como se verificara com a Declaração de 
Filadélfia. Nessa nova Declaração, os Estados-Membros reafirmam o com
promisso de respeitarem, promoverem e tornarem realidade, de boa-fé, o 
direito dos trabalhadores e empregadores à liberdade sindical e o reconhe
cimento efetivo do direito de negociação coletiva, assim como a trabalha
rem pela eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigató
rio, a erradicação efetiva do trabalho infantil e a supressão da discrimina-

(10) "Traité de Droit du Travail", 1947, vol. I, págs . 278-279. 

Instituições V oi. 11 - parte 4b.p65 1545 25/09/06, 11 :43 



1546 ARNALDO SÜSSEKIND 

ção em matéria de emprego e ocupação. E a Organização reitera sua obri
gação de ajudar a seus membros, em resposta às necessidades que hajam 
expressado, para alcançar esses objetivos, usando plenamente os seus re
cursos, inclusive mobilizando recursos externos e alentando o apoio de ou
tras organizações internacionais com as quais a OIT estabeleceu relações. 

Aliás, já em 1944, a Declaração de Filadélfia0 1> enumerou, com bas
tante amplitude, variadas questões pertinentes à dignidade humana e à 
segurança socioeconômica do homem que vive do trabalho. Para tal fim, 
reconhece, no seu art. 32 , "a solene obrigação de a Organização Internacio
nal do Trabalho fomentar, entre todas as nações do mundo, programas que 
permitam alcançar: 

"a) a plenitude do emprego e a elevação dos níveis de vida; 
b) o emprego de trabalhadores nas ocupações em que possam 

ter a satisfação de dar a mais ampla medida de suas habilidades e de 
oferecer sua maior contribuição ao bem-estar comum; 

c) o oferecimento, como meio para lograr esse fim e sob garan
tias adequadas para todos os interessados, de possibilidades de for
mação profissional e a transferência de trabalhadores, incluindo as 
migrações de mão-de-obra e de colonos; 

d) a adoção, em matéria de salários e rendimentos, duração do 
trabalho e outras condições de trabalho, de medidas destinadas a 
garantir, a todos, uma justa participação nos frutos do progresso e 
um salário mínimo vital para todos os que tenham um emprego e neces
sitem de tal proteção; 

e) o reconhecimento efetivo do direito às negociações coletivas; a 
cooperação de empresas e de trabalhadores para melhorar continuamente 
a eficiência da produção; e a colaboração de trabalhadores e empregado
res na preparação e aplicação das medidas sociais e econômicas; 

f) a extensão das medidas de seguridade social para prover um 
rendimento básico aos que necessitam de tal proteção e assistência mé
dica completa; 

g) a proteção adequada à vida e à saúde dos trabalhadores, em 
todas as ocupações; 

h) a proteção à infância e à maternidade; 
i) a facilidade de alimentos, habitação, recreio e cultura ade

quados; 
j) a garantia de iguais oportunidades educativas e profissionais." 

(11) O nosso livro "Convenções da OIT", São Paulo, LTr, 21 ed., 1999, publica na íntegra o 
texto dessa Declaração. 
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O atual Diretor-Geral tem levado a OIT a promover elogiável cam
panha por um emprego decente, oi -A> pela abolição do trabalho infantilOI-B> 
e na luta contra o trabalho forçado. CII-C) 

C - Competência. Das finalidades da OIT decorrem, indiscutivel
mente, os pressupostos que fixam sua competência. E, como registra Plá 
Rodriguez,(l2> tem-se atribuído aos fundadores da OIT a clarividência de 
não terem dado uma definição inflexível à competência do organismo, 
deixando à evolução dos fatos sociais e econômicos a tarefa de indicar, em 
cada época, quais são os problemas de que se deve ocupar. Enunciando os 
seus fins e sublinhando, dentre eles, os ideais de justiça social, a OIT não 
limitou o seu âmbito de ação e, assim, através dos tempos, pôde superar os 
problemas alusivos à sua competência. 

Com a incorporação da Carta de Filadélfia à Constituição resultan
te da revisão de 1946, a competência da OIT foi incontroversamente ampli
ada, pois tornou explícito que as questões sociais-trabalhistas e as econô
mico-financeiras são interdependentes, razão por que, para adotar solu
ções referentes às primeiras, é imprescindível, muitas vezes, estudar as 
segundas. "A competência da OIT é, assim, a mais larga possível para 
todas as questões que interessam ao trabalho e para todos aqueles que se 
consagram ao trabalho". C13> Aliás, como bem assinalou a própria Reparti
ção Internacional do Trabalho, a expressão "outras medidas análogas", 
incluída na segunda alínea do Preâmbulo da Constituição, "abriu para a 
OIT um ilimitado campo de ação no domínio do progresso social". CI4> 

(11-A) O Grupo de Trabalho da OIT sobre as Dimensões Sociais da Globalização, encarregado 
de rever as estratégias da Organização " para reduzir a pobreza e conseguir trabalho decente na 
economia mundial", estimou que " quase 3 bilhões de pessoas sobrevivem com menos de 2 
dólares diários, principalmente no mundo em vias de desenvolvimento, 1 bilhão- isto é, uma 
terça parte da mão de obra mundial- têm trabalho, porém não conseguem uma subsistência 
adequada para eles e suas famílias " ("Prensa OIT" de 12.3.02). 
(11-B) Programas de cooperação técnica têm sido empreendidos, com êxito, inclusive no 
Brasil, para erradicar o trabalho infantil. Em 1999 foi aprovada a Convenção n. 182 e a 
Recomendação n. 190 sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e a ação ime
diata para sua eliminação. 
(11-C) Roger Plant, que dirige o "Programa Especial de Ação da OIT para a Luta contra o 
Trabalho Forçado" , assinalou que " atualmente se executa uma ampla gama de atividades 
destinadas a identificar a natureza do problema, lograr o consenso nacional para abortá-lo e 
desenvolver os programas especiais para erradicá-lo" (Revista " Trabajo" n. 44, Genebra, 
OIT, pág. 18). 
(12) "Convenios lnternacionales dei Trabajo", Montevidéu, 1965, págs . 79-80. 
(13) Leon Ely Troalet, "Législation Sociale Internationale", Bruxelas, 1952, pág. 447. 
(14) "Treinta Anos de Combate por la Justicia Social" , 211 ed., 1950, pág. 23. Em virtude de 
uma representação do governo francês contra a resolução adotada pela Conferência Interna
cional do Trabalho em 1921, atinente ao trabalho agrícola, resolveu a Corte Permanente de 
Justiça Internacional, com o referido Aviso n. 3, afirmar a competência da OIT para regula
mentar o trabalho agrícola e, nesse mister, examinar, sob certos aspectos, meios e métodos da 
produção rural. 
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Como bem ponderou o emérito Georges Scelle, existe entre o social e 
o econômico "uma fronteira que é difícil traçar, ainda que doutrinariamen
te".<15) Daí indagar Troclet, depois de recordar que a Declaração de Fila
délfia integra o art. 1 º do texto constitucional da OIT: "Não tem ela, com 
efeito, um caráter muito mais econômico do que o Preâmbulo e o antigo 
art. 427 (do Tratado de Versailles)? As noções de pobreza, de luta contra a 
necessidade, de promoção do bem comum, de progresso material dos indi
víduos, de programa de ação nos domínios econômicos e financeiros, de 
cooperação dos trabalhadores e dos empregadores para a melhoria da pro
dução e para a aplicação da política social e econômica, de utilização ade
quada dos recursos produtivos, de expansão da produção, de desenvolvi
mento econômico, de estabilidade dos preços mundiais, de desenvolvime.PtO 
do comércio internacional -constituem noções econômicas que integram 
o célebre texto, guia doutrinário da OIT após o fim da segunda guerra 
mundial". 0 6) Esse sentido de segurança social e econômica e a interde
pendência dos correspondentes fatores se contêm, como já vimos no item 
anterior deste capítulo, em todos os diplomas internacionais aprovados 
depois da guerra de 1939. 

Plá Rodriguez dedica especial atenção ao assunto, concluindo que a 
conseqüência mais importante da aprovação da Carta de Filadélfia pela 
Conferência Internacional do Trabalho e sua incorporação à Constituição 
"é a ampliação do campo de ação da OIT, que se estende aos problemas 
econômicos e financeiros, tão estritamente vinculados com os problemas soei
ais", pois não é mais possível "resolver uma classe desses problemas sem 
ter em conta os pertencentes à outra classe".< 17) 

Destarte, relativamente à competência ex ratione personae da OIT, 
entendemos que ela hoje alcança o ser humano: a) como trabalhador em 
potencial; b) como homem que trabalha (qualquer que seja a atividade ou 
a forma de realizá-la), ou em inatividade por contingências biológicas, so
ciais ou econômicas; c) como membro da família ou dependente das pes
soas mencionadas no item anterior. 

A competência ex ratione Zoei da OIT não oferece maiores contro
vérsias: ela é universal, com exclusão dos territórios dos Estados que não 
a integram, como seus membros. As deliberações da OIT só concernem 
aos seus Estados-Membros: suas convenções somente por estes podem ser 
ratificadas; apenas estes têm a obrigação, nos seus territórios, de observar 
os instrumentos adotados pelo aludido organismo. 

D - Natureza jurídica. A OIT foi criada pelo Tratado de Versailles 
como organização permanente, constituída pelos seus Estados-Membros, 

(15) "L'Organization Internationale du Travail et le BIT", 1930, pág. 87. 

(16) Ob. cit., pág. 449. 

(17) Ob. cit., pág. 90. 
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para realizar o programa exposto no Preâmbulo da sua Constituição, com 
a ampliação decorrente da incorporação, ao seu texto, da Declaração de 
Filadélfia sobre os fins a que sua ação deve visar (art. 1 ºda Constituição). 
E o art. 39 da mesma Constituição estatui que a entidade "gozará de com
pleta personalidade jurídica". Por seu turno, esclarece o art. 40 que "a 
Organização Internacional do Trabalho gozará, no território de cada um 
dos seus membros, dos privilégios e imunidades que sejam necessários 
para a consecução dos seus fins". 

A OIT constitui, portanto, uma pessoa jurídica de direito internaci
onal, aplicando-se às suas representações os privilégios e imunidades as
segurados às representações das pessoas de direito público externo, aos 
seus agentes diplomáticos e a certos funcionários de suas missões. Assim, 
em face do princípio da imunidade de jurisdição, tornam-se inaplicáveis 
às suas representações, agentes e funcionários titulados as leis do territó
rio onde, de fato, se encontram. 

Embora dotada de personalidade própria, a OIT se vincula à ONU 
como organismo especializado para empreender, no campo social, a ação 
que considere apropriada em consonância com o seu instrumento consti
tutivo básico. Releva ponderar, entretanto, que essa vinculação à ONU 
não desfigura a personalidade de pessoa jurídica de direito internacional 
dos organismos reconhecidos com tal qualidade. A OIT, como os demais 
organismos especializados vinculados à ONU, possui personalidade jurí
dica independente, sem embargo dos compromissos e obrigações resultan
tes do acordo de reconhecimento. 

Instituída como uma associação de Estados, à qual aderiram novos 
Estados-Membros, a OIT acarreta certas obrigações à atividade estatal, no 
campo de sua competência. Mas a responsabilidade dos Estados-Membros 
não implica negação ao princípio de soberania, que é fundamental ao Di
reito Internacional Público, porquanto essas obrigações são, estritamente, 
as advindas explicitamente da Constituição, à qual aderem voluntária e sobe
ranamente os Estados-Membros, seja ao pedirem sua admissão no organis
mo, seja ao ensejo da aprovação e ratificação do seu texto. 

E - Membros. Como pessoa jurídica de direito público internacio
nal, a OIT é constituída de Estados. E, a respeito, estatui o art. 1 º da sua 
Constituição, nos seus§§ 2º, 3º e 4º, que poderão ser membros da entidade: 

I - todos os Estados que já pertenciam à Organização a 12 de novembro de 
1945;08> 

(18) O Brasil , além de membro nato, por pertencer à OIT na precitada data, foi ~os mem
bros fundadores da Organização em 1919. Em junho de 2004 a OIT alcançouQZVEstados
Membros. 
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11 -qualquer Estado, membro das Nações Unidas, que comunique ao Diretor-Geral 
da RIT sua aceitação formal das obrigações contidas na mencionada Constituição; 

111 - qualquer Estado que, embora não pertencendo à ONU, comunique ao 
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho sua formal aceitação do conti
do na Constituição e tenha sua admissão aprovada por dois terços dos delegados pre
sentes à Conferência e, bem assim, dois terços dos votos dos respectivos delegados 
governamentais. 

Como se infere, o ingresso dos Estados que integram a ONU indepen
de da aprovação da Conferência Internacional do Trabalho e dos delegados 
governamentais; mas é voluntária, ao contrário do que ocorria ao tempo da 
Liga das Nações, quando o Membro da Sociedade era obrigado a pertencer 
à OIT. 

Os Estados que se desligam da OIT podem retornar à Organização. 
Entretanto, ainda que se trate de membro que pertencia à OIT a 1 º de 
novembro de 1945 (membro nato), estará sujeito, conforme o caso, aos proce
dimentos estipulados para os novos membros. 

Qualquer dos Estados-Membros da OIT pode retirar-se da Organiza
ção, ainda que continue integrando as Nações Unidas. Todavia, o direito 
de desligamento deve ser exercido de conformidade com o estatuído no § 5º 
do art. 1 ºda Constituição, que exige: a) a concessão de aviso prévio, comuni
cando tal intento ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Traba
lho, o qual surtirá efeito apenas dois anos depois de recebido; b) a satisfa
ção, até última data, de todas as obrigações financeiras; c) a validade da 
ratificação das convenções, durante o período de vigência destas, com to
das as obrigações que lhes correspondam. 0 9> 

F - Conferência Internacional do Trabalho. A estrutura orgânica 
da OIT, que passamos a examinar a seguir, compreende a Conferência 
Internacional do Trabalho, o Conselho de Administração e o Bureau (Re
partição) Internacional do Trabalho, além de comissões especiais que fun
cionam junto ao Conselho ou ao Bureau. Outrossim, a par das sessões da 
Conferência, promove a OIT, com maiores intervalos, a realização de con
ferências de âmbito continental, cujas resoluções, todavia, não criam obri
gações para os Estados-Membros. 

A Conferência Internacional do Trabalho é a assembléia geral de 
todos os Estados-Membros da Organização; é o órgão supremo da OIT, 
que elabora a regulamentação internacional do trabalho e dos problemas 
que lhe são conexos, por meio de convenções, recomendações e resoluções. 
Cumpre-lhe, igualmente, dentre outras atribuições, decidir os pedidos de 
admissão na OIT dos Estados que não pertençam à ONU, aprovar as cre-

(19) Os Estados Unidos da América se desligaram da OIT em novembro de 1977, mediante 
aviso prévio comunicado dois anos antes. Entretanto, retornaram à Organização em fevereiro 
de 1980. 
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denciais dos delegados às suas sessões e o orçamento da Organização, 
resolver as questões atinentes à aplicação das convenções e recomenda
ções por parte dos Estados-Membros etc. 

Não é a Conferência um conclave de plenipotenciários, nem uma reu
nião de técnicos. Sua natureza jurídica é sui generis, porque os delegados 
que a constituem representam o Estado-Membro, as organizações sindicais 
de trabalhadores e as organizações de empregadores, inexistindo qualquer 
outra entidade de direito público internacional com tal composição. Daí ter 
assinalado Guerreau que a Conferência corresponde a uma espécie de par
lamento mundial integrado por um sistema de representação mista de inte
resses: estatais e profissionais.<20

> Uma espécie de parlamento - convém 
frisar-, mas não um parlamento, porquanto, como bem advertiu Georges 
Scelle, <21

> não lhe cabe substituir os parlamentos nacionais na competência 
para elaborar as próprias leis, sendo certo que a integração das convenções 
e recomendações internacionais no direito positivo dos Estados-Membros 
depende da deliberação soberana dos legisladores nacionais. 

A Conferência se compõe de quatro delegados de cada Estado-Membro, 
dois dos quais são designados pelos respectivos governos, um pelos empre
gadores e um pelos trabalhadores (§ 1 º do art. 3º). Esses representantes 
classistas são indicados pelas respectivas organizações profissionais mais 
representativas, desde que existam tais organizações no País (§ 5º do art. 
3º). <22

> Cada delegado poderá estar acompanhado de conselheiros técni
cos, em número não superior a dois para cada uma das questões que figu
rarem na ordem do dia da reunião. Os Estados responsáveis pelas relações 
internacionais de territórios não metropolitanos poderão designar conse
lheiros técnicos adicionais para cada um dos seus delegados. 

O delegado tem direito de votar individualmente em todas as ques
tões submetidas à Conferência (art. 4º, I, da Constituição). Dessa inde
pendência resulta a conclusão de que o fato de terem seus delegados vota
do em favor de determinado diploma não obriga, juridicamente, o Estado 
a incorporá-lo ao seu direito interno. 

Os delegados gozarão dos privilégios e imunidades que sejam neces
sários para exercer com toda independência suas funções, na conformida
de do acordo elaborado pela OIT e aceito pelos Estados-Membros(§§ 2º e 3º 
do art. 40 da Constituição). 

(20) Apud Plá Rodrlguez, ob. cit., pág. 152. 
(21) Ob. cit., pág. 134. 

(22) No Brasil, o delegado patronal é escolhido pelas Confederações Nacionais de empregado
res e o delegado trabalhador pelas Confederações Nacionais de trabalhadores. Havendo acordo, 
cumpre ao Governo apenas credenciar o nome escolhido junto à Conferência. Na hipótese de 
desacordo, entretanto, caberá ao Governo designar delegado indicado pelas organizações mais 
representativas. Releva ponderar que a designação não terá de recair necessariamente no nome 
indicado pela mais representativa, se as organizações que indicaram outro nome somarem maior 
representa ti v idade. 
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Sempre que um conselheiro técnico tiver sido designado pelo delegado 
para funcionar, em nome da delegação, no Plenário ou nas Comissões da 
Conferência, terá ele o direito de discutir e votar a matéria em pauta. O mes
mo ocorrerá quando, designado suplente do delegado, este estiver ausente. 

Por maioria de dois terços, a Conferência poderá negar-se a admitir 
como delegado ou conselheiro aquele que considerar não haver sido de
signado de conformidade com as disposições constitucionais pertinentes 
(§ 92 do art. 32). 

Além do Plenário da Conferência, funcionam, simultaneamente, vá
rias comissões destinadas ao estudo preliminar e proposição das questões 
que devem ser submetidas à deliberação da Assembléia Geral. Essas Co
missões, tal como a Assembléia, são constituídas de representantes gover
namentais, patronais e de trabalhadores. 

G - Conselho de Administração. O Conselho de Administração é 
órgão que administra, sob forma colegiada, a Organização Internacional 
do Trabalho, promovendo o cumprimento das deliberações da Conferên
cia, supervisionando as atividades do Bureau Internacional do Trabalho e 
designado o Diretor-Geral dessa repartição, escolhendo a ordem do dia 
das sessões da Conferência, elaborando o projeto de orçamento da Orga
nização, criando comissões especiais para o estudo de determinados pro
blemas incluídos na jurisdição da Organização etc. 

Por força do estatuído no art. 72 da Constituição da OIT, tal como se 
encontra em vigor, o Conselho de Administração se compõe de cinqüenta 
e seis pessoas, sendo: 

a) vinte e oito representantes dos governos; 
b) quatorze representantes dos empregadores; 
c) quatorze representantes dos trabalhadores. 

Desses cinqüenta e seis membros, dez possuem caráter permanente 
e são designados pelos governos dos Estados "de importância industrial 
mais considerável".<23

> Os dezoito outros representantes governamentais são 
designados pelos Estados que, para esse fim, forem escolhidos, 
trienalmente, pelos delegados governamentais da correspondente reunião 

(23) § 22 do art. 72 da Constituição da OIT. Sempre que julgar necessário, o Conselho determi
nará a revisão da lista dos Estados de importância industrial mais considerável, cujos resulta
dos poderão alterar a relação dos seus membros. Da decisão a respeito tomada pelo Conselho 
caberá apelação, sem efeito suspensivo, para a Conferência(§ 32 do art. 72). Atualmente, são os 
seguintes os países com assento permanente no Conselho de Administração: Alemanha, Brasil, 
China, Estados Unidos da América, França, Índia, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. A China 
retornou a participar das atividades da OIT em junho de 1983 e assumiu um dos postos de 
membro permanente do Conselho, substituindo o Canadá. 
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da Conferência (§ 2º do art. 7º). Os quatorze representantes patronais e os 
quatorze de trabalhadores são eleitos, de três em três anos, diretamente, 
pelos delegados de empregadores e de trabalhadores, respectivamente, 
presentes à reunião da Conferência (§ 4º do art. 7º). O Conselho elegerá, 
dentre os membros, um presidente e vice-presidentes, devendo contem
plar, na eleição, representantes das três categorias de membros. 

Cada governo integrante do Conselho de Administração pode desig
nar, além do respectivo representante, um suplente para substituí-lo em 
seus impedimentos. 

A figura do membro adjunto foi criada pelo próprio Conselho. As
sim, a par dos cinqüenta e seis membros, existem dez membros adjuntos 
para cada grupo, eleitos pela mesma forma dos titulares. Participam das 
reuniões do Conselho sem direito a voto e podem ser designados para as 
diferentes e múltiplas comissões que funcionam no órgão. Tratando-se de 
membro governamental, somente substitui o titular, com direito a voto, se 
ausente também o respectivo suplente e assim deliberar o Conselho. Tratan
do-se de membro classista, a substituição é automática, observando-se, 
em todos os casos, a ordem com que foram eleitos. O Conselho admite a 
designação de suplentes também nos grupos classistas; mas não têm direi
to à voz, limitando-se a substituir os membros-adjuntos quando estes são 
convocados para titulares. 

Determinadas questões da competência do Conselho são examinadas, 
preliminarmente, por comissões que integram sua estrutura, sendo os res
pectivos relatórios submetidos, em seguida, ao Pleno do órgão, a quem 
cabe adotar as resoluções propostas ou, simplesmente, tomar nota dos rela
tórios. As comissões são as seguintes: 

a) Comissão de Programa, Orçamento e Administração; 
b) Comissão de Programas de Atividades Práticas;C24

> 

c) Comissão de Atividades Industriais; 
d) Comissão de Organismos Internacionais; 
e) Comissão de Regulamento e Aplicação de Convenções e Re-

comendações; 
f) Comitê de Liberdade Sindical;C25> 

g) Comitê de Rateio de Contribuições ; 

h) Comitê sobre Discriminação. 

(24) Essa comissão supervisiona os projetos de cooperação técnica executados pela OIT, ainda 
que financiados por outros organismos internacionais, e promove a avaliação dos programas 
realizados. O Autor deste Capítulo foi eleito seu Presidente para o período de novembro de 
1978 a novembro de 1981. As principais fontes de financiamento dos programas são o PNUD 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), os fundos de fideicomisso e o orçamen
to ordinário da própria OIT. 

(25) V. o item 5, letra E, deste Capítulo. 
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Tal como os delegados à Conferência, o Diretor-Geral e os funcioná
rios da Repartição, também os membros do Conselho de Administração 
gozam "de privilégios e imunidades que sejam necessários para exercer 
com toda independência as funções relacionadas com a Organização" (art. 
40, § 2º, da Constituição). No exercício de suas funções, por exemplo, o mem
bro do Conselho não pode ser preso sem prévia determinação judicial; 
mas a imunidade não se estende aos atos praticados pelo membro como 
cidadão no Estado em que reside, concernindo apenas ao seu desempenho 
como integrante do Conselho, ainda que se trate de missão especial exe
cutada por determinação desse órgão. 

H- Repartição Internacional do Trabalho. O Bureau Internacional 
do Trabalho (BIT) constitui a secretaria técnico-administrativa da OIT. Fun
cionando em Genebra, de conformidade com as instruções recebidas do Con
selho de Administração, compete-lhe, primordialmente, "a centralização e 
a distribuição de todas as informações concernentes à regulamentação in
ternacional das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e, em 
particular, o estudo das questões a serem submetidas à discussão da Confe
rência, para a adoção de convenções internacionais, assim como a realiza
ção de inquéritos especiais determinados pela Conferência ou pelo Conse
lho de Administração" (§ 1 º do art. 10). Dentre as tarefas que empreende, 
merece realçar a que concerne às publicações periódicas e eventuais sobre a 
legislação comparada e os aspectos doutrinários e técnicos referentes aos 
problemas que interessam à OIT. Outro importante encargo do Bureau é o 
de realizar, em colaboração direta com as autoridades nacionais interessa
das e organismos de diversos tipos, programas de atividades práticas e de 
assistência técnica, especialmente nas regiões em vias de desenvolvimento. 

O Diretor-Geral<26
> é nomeado pelo Conselho de Administração, peran

te o qual é responsável pelo bom funcionamento da Repartição. Os funcio
nários são nomeados pelo Diretor-Geral, de acordo com as normas 
expedidas pelo referido Conselho, devendo recair a escolha, na medida do 
possível, entre pessoas das diversas nacionalidades dos Estados-Membros. 

O BIT está organizado em departamentos, divisões e serviços, possuin
do, ainda, nos territórios dos Estados-Membros da OIT, repartições regio
nais e nacionais, além de correspondentes nacionais ou agências. 

I- Comissões consultivas, de indústrias e análogas. Além dos órgãos 
supramencionados, que configuram a estrutura da OIT, o Conselho de Ad
ministração tem criado diversas comissões, com finalidades e característi-

(26) Exerceram o cargo de Diretor-Geral: Albert Thomas (França, 1919-1932), Harold Butler 
(Reino Unido, 1932-1938), John Winant (Estados Unidos, 1938-1941), Edward Phelan (Ir
landa, 1941-1948), David Morse (Estados Unidos, 1949-1970), Wilfred Jenks (Reino Unido, 1970-
1973), Francis Blanchard (França, 1973-1989), Michel Hansenne (Bélgica, 1989-1999). O 
atual Diretor-Geral é Juan Somo via, do Chile, o primeiro do Hemisfério Sul. 
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cas as mais distintas. Destinam-se elas a investigar o cumprimento das nor
mas internacionais de proteção ao trabalho, ao estudo de condições de tra
balho e questões sociais em determinadas atividades ou regiões, ao exame de 
aspectos particulares da política social etc. Não proferem decisões com eficá
cia jurídica, mas, na sua atividade técnica ou consultiva, oferecem valioso 
subsídio à solução das questões atinentes à OIT pelos órgãos competentes. 

Para examinar, debater e sugerir soluções sobre questões regionais 
equacionadas pelo Conselho de Administração, foram instituídas as Comis
sões Consultivas Regionais Asiática, Africana e Interamericana. De cons
tituição tripartida, delas fazem parte, como membros natos, os governos, 
empregadores e trabalhadores dos correspondentes continentes que inte
gram, como titulares ou adjuntos o Conselho de Administração, sendo os 
demais eleitos trienalmente pelos respectivos grupos na Conferência. E, na 
sua 214ª Reunião (novembro de 1980), o Conselho de Administração criou 
a Comissão Permanente sobre as Empresas Multinacionais, que se reunirá, 
pelo menos, uma vez por ano, com o encargo de "vigiar o cumprimento da 
Declaração Tripartite de Princípios da OIT sobre as Empresas Multinacio
nais e a Política Social, tratar dos conflitos sobre a interpretação dessa De
claração e orientar as investigações da OIT" nesse terreno. 

Destinada ao exame das questões sociais concernentes a determina
das categorias econômicas e profissionais, foram instituídas diversas co
missões, compostas de representantes governamentais, patronais e de 
trabalhadores dos países que, a juízo do Conselho de Administração, pos
suem maior interesse no estudo dos respectivos setores. Estão nesse caso 
as denominadas Comissões de Indústrias e Análogas: de Indústrias Mecâ
nicas, de Indústrias Químicas, do Carvão, de Construção, Engenharia Ci
vil e Obras Públicas, de Transportes Internos, Têxtil, do Petróleo, do Fer
ro e Aço, de Indústrias Gráficas e Indústrias Afins, da Indústria da Madei
ra, das Indústrias de Produtos Alimentícios e Bebidas, de Hotelaria, Res
taurantes e Turismo, de Minas (exceto as carboníferas), do Trabalho nas 
Plantações e a Paritária Marítima. Esta última, porém, é constituída ape
nas de representantes dos armadores e dos marítimos, sendo presidida 
pelo próprio presidente do Conselho de Administração. 

Essas comissões não aprovam convenções, nem recomendações, mas, 
simplesmente, resoluções destituídas de qualquer obrigação para os Estados
Membros. Entretanto, como assinala o BIT, "elas permitem efetuar um estu
do direto e concreto de todos os problemas com os quais guardam relação. 
Põem em contato os representantes dos governos, dos empregadores e dos 
trabalhadores de uma determinada indústria, facilitam a aplicação das deci
sões da Conferência, sugerem soluções práticas para os problemas nascidos 
nas indústrias particulares e podem, eventualmente, adiantar o exame dos 
problemas que se submetem depois à Conferência".<27> 

(27) "Treinta Anos de Combate por la Justicia Social", 211 ed ., 1950, pág. 107. 
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Cumpre mencionar, ainda, a Comissão Consultiva da Função Pública, 
a Comissão Consultiva de Empregados e Trabalhadores Intelectuais e a Comis
são Consultiva de Desenvolvimento Rural. Por outro lado, inúmeras comissões 
de caráter transitório têm sido constituídas, com a representação tripartida, 
para estudo das questões sociais atinentes às respectivas categorias. 

Na Repartição Internacional do Trabalho funcionam algumas comis
sões: de Peritos na Aplicação de Convenções e Recomendações, de que falare
mos depois; de Peritos em Seguridade Social, de Peritos em Estatística, além 
dos Comitês de correspondência (Grupos de Consultas) sobre trabalho das 
mulheres, trabalhos dos menores, cooperativas, populações indígenas e tribais, 
prevenção de acidentes, higiene industrial e educação e recreação de traba
lhadores. Esses órgãos são constituídos de peritos e não de representantes de 
governos, trabalhadores e empregadores. 

Por fim, cumpre mencionar a Comissão ONU-OIT de Investigação e 
Conciliação em Matéria de Liberdade Sindical, à qual nos referiremos 
mais adiante, e os Comitês Mistos OIT-OMS sobre Medicina do Trabalho 
e Saúde dos Marítimos e OIT-UNESCO para a aplicação do Estatuto Mun
dial do Mestre. 

J- Conferências Regionais e Conferências Técnicas. Essas Confe
rências não se confundem com as reuniões, geralmente anuais, da Con
ferência Internacional do Trabalho, que constitui o único órgão da OIT 
competente para adotar as convenções e recomendações de que trata a Cons
tituição da Organização. 

Somente em 1936 realizou a OIT sua primeira Conferência Regio
nal, que teve lugar em Santiago do Chile, agrupando os Estados america
nos membros da Organização. As Conferências Regionais têm organiza
ção similar à Conferência Geral, delas participando representantes gover
namentais, de empregadores e de trabalhadores; mas apenas aprovam re
soluções e moções, cabendo ao Conselho de Administração, que as convoca 
e aprova a respectiva ordem do dia, tomar as medidas pertinentes e acon
selháveis para dar curso às proposições adotadas. 

As conferências técnicas, mais raras do que as regionais, têm por 
objetivo reunir informações e elaborar estudos comparativos (p. ex.: esta
tísticas) ou preparar documento-padrão sobre determinado aspecto da pro
teção ao trabalho (p. ex.: regulamento-tipo de segurança industrial). 

K- Instituto Internacional de Estudos Sociais. Criado sob a forma 
de fundação, a 1 º de março de 1960, pelo Conselho de Administração do 
BIT, o Instituto tem por finalidade "fomentar a melhor compreensão dos pro
blemas trabalhistas em todos os países e dos métodos para sua solução" 
(art. 1 ºdo seu Regulamento). Proposto pelo então Diretor-Geral do BIT, 
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David Morse, para se constituir numa instituição de altos estudos destina
da a "melhorar a capacidade para compreender e abordar os problemas 
sociais, especialmente as relações obreiro-patronais", teve o Instituto no 
brasileiro Barboza-Carneiro<28> um dos seus mais ardorosos defensores. 

O Instituto empreende suas atividades por meio de ciclos de estudo, 
com estagiários de diversas regiões, seminários regionais, mesas-redondas 
sobre temas específicos, conferências etc. Corresponde, enfim, a uma ver
dadeira universidade mundial do Direito do Trabalho. É custeado, basica
mente, por um "fundo de doações" constituído pelas contribuições voluntá
rias de governos, organizações de empregadores, empresas e entidades sin
dicais de trabalhadores. Sua direção incumbe a uma Junta integrada pelo 
Diretor-Geral do BIT, que a preside; um Diretor-Geral adjunto, seis mem
bros do Conselho de Administração, cinco personalidades designadas pelo 
mesmo Conselho e pelo Conselheiro de Estado da Suíça encarregado do 
Departamento de Instrução Pública da República e do Cantão de Genebra. 

L - Centro internacional e centros regionais de formação profissio
nal. Em 31 de maio de 1963 o Conselho de Administração criou o Centro 
Internacional de Aperfeiçoamento Profissional e Técnico, tendo firmado, 
para funcionamento do mesmo na cidade de Turim, acordos com o Gover
no italiano (24.10.64) e com a Prefeitura de Turim (29.7.64). O Centro de Tu
rim (como é conhecido) tem por objeto "proporcionar aperfeiçoamento 
profissional e técnico, em vários níveis, principalmente em benefício dos 
países em vias de desenvolvimento, àquelas pessoas que se considerem 
preparadas para receber um aperfeiçoamento mais avançado que o que 
podem obter nos seus próprios países ou regiões. O Centro terá também 
por objeto o aperfeiçoamento das pessoas vinculadas com o desenvolvi
mento das indústrias de pequena escala e das cooperativas de produção 
assim como a formação pedagógica de peritos em cooperação técnica" (art. 
1 º do Estatuto do Centro). 

A administração do Centro compete a um Diretor, que atua de acor
do com as diretrizes traçadas pelo Conselho. A programação do Centro, a 
ser aprovada pelo Conselho, é preparada por um Comitê Consultivo com
posto de nove membros (fomos eleito para esse Comitê em 1975 e reeleito 
em 1978). 

Em 1964 a OIT criou o Centro Interamericano de Investigação e 
Documentação sobre Formação Profissional (Cinterfor), com o fim de "im
pulsionar e coordenar os esforços das instituições e organismos dedicados 
à formação profissional na região". Sediado em Montevidéu, o Cintefor 

(28) O Embaixador Barboza-Carneiro exercia, na oportunidade, a presidência do Conselho de 
Administração da RIT. 
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vem sendo dirigido, desde a sua criação, por brasileiros. E, em virtude do 
êxito alcançado por esse Centro no estudo e divulgação das técnicas da 
formação profissional, sobretudo na América Latina, foram criados ór
gãos similares para a África (Ciadfor) e a Ásia (Aspdep). 

3 - CONVENÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

A - Competência da Conferência. Compete à Conferência Interna
cional do Trabalho, na qualidade de Assembléia Geral da OIT, a regula
mentação internacional do trabalho e das questões que lhe são conexas. 
Para tal fim pode adotar três tipos de instrumentos: convenção, recomen
dação e resolução. As proposições relativas aos temas constantes da ordem 
do dia da Conferência devem ser adotadas sob a forma de convenção ou 
recomendação, sendo que a Constituição da OIT somente se refere a esses 
dois tipos de instrumentos; mas sua aprovação depende de dois terços de 
votos dos delegados presentes e está condicionada à dupla discussão, em 
duas sessões (em regra, anuais) da Conferência. Já as resoluções são adota
das por maioria simples, em discussão única, concernindo, quase sempre, 
a questões que não se incluem na ordem do dia da correspondente sessão 
da Conferência. 

O conjunto de normas consubstanciadas nas convenções e recomen
dações constitui o que a OIT denomina "Código Internacional do Traba
lho", figurando as resoluções e outros documentos como seus anexos. <29

> 

Não se trata, porém, de um código na acepção técnica da palavra, uma vez 
que suas normas integram a legislação nacional de cada um dos Estados
Membros da OIT, na medida em que forem ratificadas as correspondentes 
convenções e transformadas em lei as respectivas recomendações. 

Com a finalidade de preparar e fomentar, no âmbito da competência 
da OIT, a criação de um direito comum a vários Estados, cabe à Conferên
cia promover a universalização das normas da justiça social, preferindo, 
sempre que possível, a forma de convenção, dada a sua maior hierarquia e 
eficácia jurídica. Por isso, deveria adotar a recomendação somente "quan
do o tema, ou um dos seus aspectos, não seja considerado conveniente ou 
apropriado para ser, no momento, objeto de uma convenção" (art. 19, § 1 º, 
da Constituição da OIT). Em muitos casos, porém, a Conferência aprova 
uma convenção de princípios e a complementa com uma recomendação 
regulamentar. 

(29) A última edição do Código, elaborada e publicada pela OIT, abrange as convenções e reco
mendações adotadas de 1919 a 1984. Até a data em que concluímos esta 21 11 edição a Conferên
cia Internacional do Trabalho havia adotado 184 convenções e 193 recomendações. 
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Materialmente, a convenção não se distingue da recomendação, con
figurando-se, entretanto, a distinção no tocante aos efeitos jurídicos que 
geram. <30> Somente as convenções são objeto de ratificação pelos Estados
Membros, enquanto as recomendações devem apenas ser submetidas à au
toridade competente para legislar sobre a respectiva matéria, a qual pode
rá, a respeito, tomar a decisão que entender. Já as resoluções não acarre
tam qualquer obrigação, ainda que de índole formal, para os Estados-Mem
bros, destinando-se a convidar organismos internacionais ou governos na
cionais a adotarem medidas nelas preconizadas; a comentar, apoiar ou 
combater determinada orientação suscetível de exercer influência na solu
ção dos problemas sociais; a propor ao Conselho de Administração que 
inclua certa questão na ordem do dia da Conferência; a sugerir a realiza
ção, por qualquer dos órgãos da OIT, de estudos ou investigações sobre 
assuntos pertinentes à competência da Organização etc.<31

> 

As convenções constituem tratados multilaterais, abertos à ratifica
ção dos Estados-Membros, que, uma vez ratificados, devem integrar ares
pectiva legislação nacional. Já as recomendações se destinam a sugerir 
normas que podem ser adotadas por qualquer das fontes diretas ou autô
nomas do Direito do Trabalho, embora visem, basicamente, ao legislador 
de cada um dos países vinculados à OIT. Em relação aos dois instrumen
tos há, contudo, uma obrigação comum: devem ser submetidos à autorida
de nacional competente<32

> para aprovar a ratificação da convenção ou para 
adotar as normas constantes da recomendação. A obrigação, no entanto, é 
de natureza formal, porquanto essa autoridade é soberana na deliberação 
que julgar conveniente tomar, tendo em vista os interesses do país. Daí 
acentuar Ramadier que a convenção "cria uma obrigação internacional 
a cargo do Estado que a aceita", enquanto, por meio da recomendação, a 
Conferência "convida os Estados-Membros a adotar medidas ou, ao me
nos, certos princípios, porém não cria nenhum vínculo de direito". <33> 

B - Das convenções 

B-1 - Considerações gerais. As convenções da OIT, tendo em vista 
a natureza de suas normas e seus objetivos, podem ser classificadas em 

(30) No item 4 deste Capítulo examinaremos as obrigações dos Estados-Membros com referên
cia às convenções e recomendações. 
(31) Em nosso livro "Direito Internacional do Trabalho" (311 ed., São Paulo, LTr, 2000) exami
namos detalhadamente os procedimentos visando a discussão e a votação das convenções e 
recomendações. 
(32) V. no item 4, letra B, o conceito de autoridade competente e os procedimentos alusivos à 
submissão dos instrumentos internacionais do trabalho a essa autoridade. 
(33) "Conventions et recommendations de l' Organisation Internationale du Travail", in "Droit 
Social", 1951, pág. 598. 
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quatro tipos, conforme bem expôs Piá Rodríguez na excelente obra so
bre o tema:<34> de uniformização, de princípios, de igualdade de direitos e 
de procedimentos. 

A esses quatro tipos de convenção cumpre adicionar a convenção 
bilateral ou plurilateral, denominada pelo art. 21 da Constituição da OIT 
como "convenção particular". Esta é restrita aos países que a firmam, en
quanto as convenções universais, adotadas pela Conferência Internacio
nal do Trabalho, permanecem abertas à ratificação de todos os Estados 
que pertencem ou vierem a pertencer à OIT. Mas àquela também se refere 
o Estatuto Básico da OIT, ao prescrever que o projeto de convenção que 
não obtiver dois terços de votos dos delegados presentes à Conferência 
poderá ser objeto de uma convenção particular entre os Membros da Orga
nização que assim o desejem. 

A 1 ºde junho de 2003, as convenções mais ratificadas pelos Estados 
Membros eram as seguintes: 

1) 29 (abolição restrita do trabalho forçado) ............................ 161 

2) 105 (abolição geral do trabalho forçado).............................. 158 
3) 100 (equiparação salarial entre o homem e a mulher)........ 156 

4) 1ll (não-discriminação no emprego ou ocupação).............. 158 

5) 98 (direito de sindicalização e de negociação coletiva)...... 152 
6) 87 (liberdade sindical) ............................................................ 141 

7) 81 (inspeção do trabalho) ....................................................... 128 

8) 182 (erradicação do trabalho infantil) .................................. 113 

Desta relação o Brasil só não ratificou a 87. 

B-2- Natureza jurídica. Acordo internacional é o ato jurídico cele
brado entre dois ou mais Estados, ou associações de Estados com persona
lidades de direito internacional, destinado a produzir efeitos jurídicos so
bre determinado objeto. Genericamente, conforme acentua Hildebrando 
Accioly, dá-se-lhe o nome de tratado; mas, em virtude do seu conteúdo, 
do seu objeto, da sua forma ou do seu fim, o tratado pode ter essa denomi
nação ou ser designado por convenção, declaração, protocolo etc. E pros
segue o saudoso professor: "A convenção em nada difere do tratado, quan
to à sua estrutura, e pode ser empregada como sinônimo deste";<35> mas, 
cada vez mais, ela vem sendo utilizada para rotular o tratado multilateral 
normativo adotado por um organismo internacional de direito público. 

(34) Ob. cit., págs. 233-235. 
(35) "Tratado de Direito Internacional Público", 211 ed., vol. I, págs. 543-544. No mesmo sen
tido se manifesta Rubens Ferreira de Mello, no seu "Dicionário de Direito Internacional Públi
co": "Convenção- Palavra sinônima de tratado, sendo difícil, na prática, estabelecer-se uma 
linha divisória entre esses dois instrumentos" (pág. 114). 
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A Convenção Internacional do Trabalho, além de multilateral, per
manece aberta à ratificação dos Estados-Membros da OIT; não apenas dos 
que participaram da sessão da Conferência na qual foi adotada, mas, igual
mente, dos países que ingressaram posteriormente na Organização. Ou
trossim, possui outro característico, pois não é discutida, aprovada e assi
nada por plenipotenciários dos Estados contratantes: à Conferência Inter
nacional do Trabalho, constituída de delegados dos governos, dos traba
lhadores e dos empregadores, compete discutir e aprovar o texto da con
venção, que é registrado nas atas da correspondente reunião e assinada 
pelo Presidente da própria Conferência e pelo Diretor-Geral do BIT. De
mais disso, enquanto os tratados firmados entre Estados visam à conces
são de vantagens recíprocas, as convenções da OIT têm por fim a univer
salização das normas de proteção ao trabalho e sua incorporação ao direi
to positivo dos Estados-Membros. 

A maioria dos juristas entende que a aludida convenção se inclui na 
categoria dos tratados-leis ou tratados normativos, os quais "têm sido 
comparados a leis, porque formulam regras ou princípios, de ordem geral, 
destinados a reger certas relações internacionais; estabelecem normas ge
rais de ação; confirmam ou modificam costumes adotados entre as nações. 
Em geral, resultam de congressos ou conferências e contribuem para a for
mação do direito internacional". <36

> 

As convenções adotadas pela Conferência Internacional do Traba
lho são, portanto, tratados-leis (normativos), multilaterais e abertos, que 
visam a regular determinadas relações sociais. Compreendem dois atos 
distintos: a) o ato-regra, pelo qual os delegados à Conferência Internacio
nal do Trabalho criam a norma jurídica; b) o ato-condição, pelo qual os 
Estados-Membros, tenham ou não participado da elaboração do tratado 
aberto, ratificam-no, em decisão soberana adotada de conformidade com o 
respectivo direito constitucional interno. Daí asseverar Georges Scelle que 
as referidas convenções "têm um valor legislativo internacional, mas de
pendem do ato-condição dos Estados para se integrarem na corresponden
te legislação interna e sujeitar-se às suas normas" .<37) 

B-3 - Vigência internacional. A vigência de uma convenção no 
âmbito internacional (vigência objetiva) não se confunde com a vigência 
da sua ratificação, por qualquer dos Estados-Membros, nos respectivos 
territórios (vigência subjetiva), embora esta esteja condicionada àquela. 
Para a vigência internacional se exige que a convenção haja sido ratificada 
pelo número de Estados-Membros nela fixado (geralmente dois) e o de
curso de um prazo determinado; e, se não estiver em vigor no campo in
ternacional, não terá efeitos jurídicos no país que a ratificou. 

(36) Hildebrando Accioly, ob. cit., vol. I, pág. 41. V., sobre o tema, o nosso livro "Tratados 
Ratificados pelo Brasil", Rio, 1981, págs. 13-14. 
(37) Ob. cit., págs. 182-183. 
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O início da vigência de cada convenção, quer no âmbito internacional, 
quer em relação a cada Estado que a ratificou; o prazo de validade da ratifica
ção, sua prorrogação tácita ou sua denúncia constituem condições a respeito 
das quais deve expressamente dispor o próprio diploma aprovado pela Confe
rência.<38> E, no tocante à vigência internacional, têm as convenções, com pe
quenas variações, adotado a regra de que se inicia doze meses após o registro de 
duas ratificações no BIT, cumprindo ao Diretor-Geral desse Bureau comunicar 
essa data a todos os Estados-Membros. Por seu turno, desde que já vigore inter
nacionalmente, a convenção obrigará cada Estado-Membro em relação à OIT, 
doze meses após a data em que registrar a respectiva ratificação. 

Em alguns casos, entretanto, a vigência internacional está subordi
nada a condições especiais, seja quanto ao número de ratificações exigi
das, seja em relação à ratificação por parte de determinados países, seja 
no concernente ao próprio prazo da vacatio legis. 

A convenção, uma vez em vigor no campo internacional, tem vigên
cia indeterminada, embora as ratificações do instrumento possam ser de
nunciadas após o decurso do prazo de dez anos . Todavia, ainda que, em 
virtude de denúncia, o número de Estados que permanecem vinculados à 
convenção seja inferior ao exigido para sua vigência internacional, essa 
não se suspende. 

A convenção, entretanto, pode ser objeto de revisão pela Conferên
cia; e, neste caso, uma nova convenção substitui a revista. Dos procedi
mentos alusivos à revisão, que inclui a revogação, trataremos adiante. Nesta 
oportunidade, cumpre registrar que a primitiva convenção, uma vez revis
ta, não mais permanecerá aberta à ratificação dos Estados-Membros, em
bora continue vigorando em relação aos países que a ratificaram e deixa
ram de ratificar o instrumento de revisão. Prudentemente, para evitar dú
vidas no tocante ao tema, a Conferência tem inserido, nos textos das pró
prias convenções, regras de direito intertemporal, segundo as quais, se 
vier a ser adotada uma nova convenção, que implique a revisão total ou 
parcial da anterior, e a menos que o novo instrumento contenha disposi
ções em contrário: a) a ratificação, por um membro, da nova convenção 
revisora implicará, ipso jure, a denúncia imediata da anterior, a partir da 
data em que entrar em vigor; b) a partir dessa data a convenção revista 
deixará de estar aberta à ratificação dos Estados-Membros; c) a conven
ção revista, não obstante a vigência do diploma revisor, continuará em 
vigor, com suas disposições originais, para os membros que a hajam rati
ficado e não tenham procedido dessa forma no tocante ao novo instrumen
to internacional. 

(38) A vigência no âmbito internacional não se confunde com as obrigações do país que ratifi
cou a Convenção em relação à OIT, nem com a eficácia jurídica das respectivas normas no 
correspondente território (v. a Seção 4, letra E, deste Capítulo) . 
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Essas regras de direito intertemporal, no entanto, concernem ape
nas aos casos em que se procede à revisão formal, ainda que parcial, de 
uma convenção. Portanto, se for aprovada uma convenção sobre o as
sunto versado em instrumento anterior, sem que o novo diploma seja 
processado e adotado sob a forma de revisão, entende a OIT que as duas 
convenções permanecem abertas à ratificação dos Estados-Membros, 
vigindo simultaneamente. 

C- Das recomendações. Uma peculiaridade das recomendações ado
tadas pela Conferência Internacional do Trabalho é que elas criam, para os 
Estados-Membros da OIT, certas obrigações, embora de caráter formal, ao 
contrário do que sucede com as recomendações votadas na maioria dos Con
gressos e Conferências internacionais. Por isso mesmo, não se lhes pode 
aplicar o tradicional conceito a respeito enunciado por alguns tratadistas do 
Direito Internacional Público, segundo o qual a recomendação não cria obri
gações para os Estados participantes dos Congressos ou organismos que a 
adotam. É que, por força do estatuído no art. 19, § 6º, o Estado-Membro da 
OIT tem a obrigação de submeter a recomendação à autoridade competente 
para o fim de decidir, soberanamente, sobre a conveniência de transformar 
em lei ou adotar outras medidas em relação à matéria versada, cumprindo
lhe, ainda, informar ao BIT, periodicamente, sobre o estado de sua legislação 
e da efetiva aplicação dos assuntos tratados na recomendação, precisando 
em que medida está sendo observada ou pretende aplicá-la, e, bem assim, as 
modificações que considera necessárias para adotar suas disposições. Des
tarte, apesar de não serem suscetíveis de ratificação, com a conseqüente 
integração das correspondentes disposições no direito positivo nacional, as 
recomendações da OIT, em virtude dessa peculiaridade, têm motivado, em 
inúmeros casos, a consecução dos seus verdadeiros objetivos: a adoção de 
leis ou outros atos, pelos Estados-Membros, no sentido das normas reco
mendadas, atendidas as peculiaridades nacionais. 

Em princípio, a Constituição da OIT visa à adoção de convenções, 
determinando, contudo, que a proposição examinada deve revestir a for
ma "de uma recomendação, se a questão tratada, ou um dos seus aspec
tos, não se preste, no momento, para a adoção de uma convenção" 
(art. 19, § 1º). 

Entretanto, as disparidades de condições econômicas e sociais em 
quase duas centenas de países filiados à OIT e a diversidade dos respectivos 
sistemas jurídicos têm impedido ou dificultado a aprovação de conven
ções sobre vários temas ou a ratificação das mesmas. E é inquestionável 
que a OIT não alcançará os seus fins se se limitar a aprovar convenções 
que não obtenham a ratificação da maioria dos seus membros. Já as reco
mendações, porque podem ter suas disposições parcialmente aproveitadas 
ou adaptadas às situações regionais ou nacionais, através das leis e de
mais atos destinados a lhe darem execução, ensejam, por vezes, mais ge-
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neralizada aceitação. Em muitos casos, em virtude do consenso geral so
bre os princípios consagrados na proposição, tem a Conferência aprova
do, na mesma reunião e sobre o mesmo tema, uma convenção de princí
pios complementada por uma recomendação regulamentar.(39

> 

D -Revisão. Assim como as leis sociais de cada país sofrem, no 
tempo, modificações ditadas por fundamentos e objetivos os mais diver
sos, também os instrumentos internacionais de proteção ao trabalho têm 
de ser alterados, seja em razão das observações colhidas com a sua aplica
ção ou das dificuldades apontadas para a integração de suas normas no 
direito interno dos Estados-Membros da Organização, seja em virtude do 
progresso alcançado em relação ao respectivo tema por grande parte das 
legislações nacionais, seja por inúmeros outros fatores que justificam o 
reexame do diploma anterior. Entretanto, se a modificação de uma lei na
cional por outra lei cessa a vigência da norma alterada, o problema é mais 
complexo no que tange à revisão de uma convenção internacional, pois a 
modificação concerne ao ato-regra adotado pela Conferência, não poden
do atingir ao ato-condição decorrente da ratificação do instrumento pelos 
Estados que manifestaram sua adesão. 

Por isso, como já esclarecemos, a convenção revista, embora não 
mais permaneça aberta à ratificação dos Estados-Membros, continua em 
vigor para os países que a ratificaram e não procederam da mesma forma 
com referência ao novo diploma. Já a revisão de uma recomendação não 
suscita tais problemas de direito intertemporal, uma vez que não é objeto 
de ratificação, sendo aplicada pelos Estados-Membros à medida que ado
tarem leis ou outros atos inspirados nas suas normas. 

Tanto as convenções quanto as recomendações podem ser objeto de 
revisão, nos termos do procedimento especial consignado nos arts. 43 a 
45 do Regulamento da Conferência, observadas as regras constitucio
nais básicas sobre inscrição de qualquer questão na ordem do dia da 
Conferência. As próprias convenções incluem nos seus textos disposi
ções sobre sua revisão. 

Pela primeira vez na sua história, a Conferência Internacional do 
Trabalho do ano 2000 resolveu declarar revogadas cinco convenções 
adotadas na década de 30, as quais não chegaram a vigorar por falta de 
ratificações. (40

> 

(39) Até junho de 2004 a Conferência da OIT aprovou 195 recomendações. 

(40) Trata-se das convenções ns. 31131 e 46/35, sobre jornada de trabalho nas minas de carvão; 
ns . 51136 e 61137, sobre redução da jornada de trabalho nas obras públicas e na indústria têxtil, 
respectivamente; n. 66/39, sobre trabalhadores migrantes. Outras 22 convenções e inúmeras 
recomendações tiveram a sua revogação proposta pelo Conselho de Administração na reunião 
de novembro de 2000. 
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A- Obrigações dos Estados-Membros. Por força do estatuído no 
art. 19 da Constituição da OIT, as convenções e recomendações adotadas 
são transmitidas aos Estados-Membros, a fim de que estes examinem a 
possibilidade de ratificar as primeiras e de tornar efetivas, mediante legis
lação ou outra forma, as medidas preconizadas nas segundas(§ 52 , a, e 
§ 6º, a). Para esse efeito cumpre aos respectivos governos submeter o ins
trumento internacional à autoridade competente para conhecer da maté
ria, dentro do prazo de doze meses ou, em circunstâncias excepcionais, no 
prazo de dezoito meses, contados do encerramento da correspondente ses
são da Conferência: a) em se tratando de convenção, para que a aprove ou 
não, propiciando, na primeira hipótese, sua ratificação; b) em se tratando 
de recomendação, para que, ciente do seu texto, legisle, total ou parcialmen
te, sobre o que nela se contém ou adote outras medidas que julgar aconselhá
veis (art. 19, §52 , b, e§ 62 , b). 

Também, quer se trate de Convenção ou de Recomendação, incumbe 
aos Estados-Membros informar a RIT sobre as providências adotadas para 
submeter o instrumento internacional à autoridade competente, com os dados 
relativos a essa autoridade e as medidas então aprovadas (art. 19, § 5º, c, 
e § 62 , c). 

Todavia, existem, como é óbvio, certos aspectos jurídicos que dife
renciam a Convenção da Recomendação: 

- Tratando-se de Convenção: 

I - se a autoridade competente, na sua soberania, aprová-la, 
cumpre ao Estado-Membro comunicar a ratificação formal do diplo
ma internacional ao Bureau Internacional do Trabalho (BIT) e to
mar as medidas, acaso inexistentes, necessárias para tornar efetivas 
as disposições da Convenção (art. 19, § 52 , d); 

11 - se a autoridade competente concordar apenas com alguns 
capítulos ou preceitos da Convenção, poderá transformá-los em leis 
ou adotar outras medidas; sua aprovação, e conseqüente ratificação, 
entretanto, não será possível, salvo se no próprio instrumento hou
ver sido facultada sua ratificação parcial; 

111- na hipótese de ratificação, o Estado-Membro estará obri
gado a apresentar relatórios ao BIT sobre a aplicação das respecti
vas normas (art. 22), os quais, redigidos de conformidade com o 
questionário aprovado pelo Conselho de Administração da OIT, são 
analisados por uma Comissão de Peritos do BIT e julgados pela Con-
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ferência Internacional do Trabalho.<41
> Se e enquanto não for a con

venção ratificada, caberá ao respectivo Governo informar ao Dire
tor-Geral da RIT, nas datas prefixadas pelo Conselho de Adminis
tração, sobre o estado de sua legislação e a prática, no que respeita 
aos assuntos versados no diploma, indicando em que medida aplica 
ou se propõe a pôr em execução qualquer das suas disposições, seja 
por via legislativa ou administrativa, seja mediante contratos coleti
vos ou outra forma, esclarecendo ainda as dificuldades que impe
dem ou retardam a ratificação. 

-Tratando-se de Recomendação: 

I- a autoridade competente poderá transformar em lei todos, 
alguns ou apenas um dos seus dispositivos, adotar outras medidas 
em relação aos mesmos, ou, ainda, tomar simplesmente conhecimento 
do diploma internacional, sem aprovar qualquer providência que lhe 
seja pertinente (art. 19, § 6º, b ); 

II - inexiste ratificação por parte do Estado-Membro, ainda 
que a autoridade competente converta suas normas em lei ou que esta 
já exista em consonância com o instrumento internacional (art. 19, 
§ 6º, d); 

III- o Estado-Membro não está obrigado a enviar ao BIT rela
tórios anuais sobre a aplicação da recomendação, ainda que suas 
regras correspondam à legislação nacional, cumprindo-lhe somente 
esclarecer, quando solicitado pelo Diretor-Geral do referido Bureau, 
qual o estado da sua legislação e a prática atinente à matéria aborda
da pela Recomendação, precisando em que medida ela foi posta em 
execução ou pretende executá-la e, ainda mais, quais as modifica
ções que considera necessárias para adotar e aplicar suas normas 
(art. 19, § 6º, d). 

Filiando-se à OIT e tomando-se signatário da sua Constituição, o respec
tivo Estado contrai, portanto, a obrigação formal de submeter as convenções 
e recomendações adotadas pela Conferência à autoridade competente "ex 
ratione materiae" para aprovar tratados, elaborar as leis ou adotar outras 
medidas sobre o assunto versado no diploma internacional. 

(41) O excessivo número de convenções e ratificações impôs a adoção de medida de ordem 
prática, em virtude da qual os relatórios anuais dos Estados-Membros devem ter por objeto, de dois 
em dois anos, determinadas convenções e, de quatro em quatro, as demais. Excepcionalmente, 
porém, por proposta da Comissão de Peritos na Aplicação de Convenções e Recomendações, o 
Governo do Estado-Membro é convidado a enviar relatório especial, ainda que o haja remetido 
no ano anterior. 
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Como se infere das considerações aduzidas, a soberania de cada Es
tado-Membro é resguardada de maneira absoluta, uma vez que somente à 
autoridade competente nacional, cujo conceito examinaremos a seguir, cabe 
decidir sobre a aplicação, no respectivo território, das normas adotadas 
pela Conferência Internacional do Trabalho sob forma de convenção ou 
recomendação. Contudo, possuem sempre os Estados a obrigação de sub
meter esses instrumentos à referida autoridade, ainda que seus delegados 
hajam votado contra sua adoção, não tenham participado da reunião ou o 
país tenha ingressado posteriormente na OIT. E essa obrigação subsiste 
mesmo que já exista lei nacional sobre a matéria no sentido das normas 
internacionais adotadas, já que a autoridade competente pode alterar ou 
revogar, quando lhe aprouver, o direito positivo vigente, enquanto a res
ponsabilidade do Estado que ratifica a convenção persiste por dez anos, 
pelo menos, porquanto somente após o decênio se torna possível a corres
pondente denúncia. 

B - Submissão dos instrumentos internacionais à autoridade com
petente 

B-1 -Conceito de autoridade competente. O art. 19 da Constitui
ção da OIT, seja no seu § 5º, b, alusivo às convenções, seja no § 6º, b, 
referente às recomendações, conceitua a autoridade competente como aque
la "a quem competir o assunto, para efeito de que dêem forma de lei ou 
adotem outras medidas". 

As expressões precitadas, propositadamente genéricas e imprecisas, 
têm ensejado algumas controvérsias e judiciosas observações sobre o con
ceito de autoridade competente nacional. <42

) De modo geral, concluem os 
estudos a respeito elaborados e as resoluções e memorandos adotados pela 
Conferência, pelo Conselho de Administração e pelo BIT que a autoridade 
competente aludida no art. 19 da Constituição da OIT é o Parlamento (ou 
Congresso) Nacional; e, quando se tratar de Estado federado, o instrumento 
internacional deverá ser submetido ao Legislativo Federal ou aos Legislati-

(42) Cf., a respeito, o Memorando do então Consultor Jurídico do BIT, W. Jenks, anexo ao 
Relatório do Diretor-Geral do mesmo Bureau, sobre os princípios de ação da OIT, "Rapport", 
da 26° Reunião da Conferência (1944); os informes da Comissão de Peritos na Aplicação de 
Convenções e Recomendações, especialmente os concernentes às 36° (1953), 43° (1959) e 54° 
(1970) Reuniões da Conferência; as conclusões da Delegação da Conferência para Questões Cons
titucionais- "Rapport" da Reunião de 1946; o Memorando sobre a obrigação de submeter as 
convenções e recomendações às autoridades competentes, adotado pelo Conselho de Administra
ção na sua 140° Reunião (nov. de 1958); além dos pronunciamentos dos mais eminentes co
mentadores do Direito Internacional do Trabalho: Scipione Gemma, "Diritto Internazionale 
del Lavoro", 1938, pág. 54; Georges Scelle, ob. cit., pág. 173; Troclet, ob. cit., págs. 544 e 
segs.; Piá Rodr{guez, ob. cit., págs. 261-263; Avery Joyce, ob. cit., pág. 116; Nicolas Valticos, 
ob. cit., págs. 524 e segs. 
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vos Estaduais, conforme a competência conferida pela Constituição Na
cional para legislar sobre o assunto. Mas há aspectos especiais que cum
pre ser analisados. 

O memorandum a respeito expedido pelo Conselho de Administração 
do BIT, adotando conclusões formuladas pela Comissão de Peritos na Aplica
ção de Convenções e Recomendações e aprovadas pela Comissão de Aplicação 
e pelo Plenário da Conferência em 1953, 1957 e 1958, preceitua: 

"A expressão autoridade competente significa a autoridade que tem o poder de 
legislar sobre as questões que são objeto da convenção ou da recomendação, isto é, na 
maior parte dos casos, o Parlamento. A Comissão não ignora que, em certos casos, o 
poder de legislar pode ser conferido ao órgão governamental que está investido do poder 
executivo ou do poder de ratificar, seja porque a Constituição Nacional não estabelece a 
separação dos poderes, seja em virtude de disposições constitucionais que dão ao Exe
cutivo o poder de legislar em certas matérias, seja em conseqUência de uma delegação 
geral ou especial outorgada pelo Parlamento ao Governo. Daí por que a Comissão esti
ma necessário que os governos dos Estados-Membros precisem, cada vez e a propósito 
de cada convenção ou recomendação, qual a autoridade que é por eles considerada como 
competente. "<43> 

A Comissão de Peritos na Aplicação das Convenções e Recomenda
ções, examinando, em 1959, o precitado Memorando, teceu algumas con
siderações que merecem ser transcritas: "A autoridade competente para 
legislar é evidentemente determinada pela Constituição ou leis fundamen
tais de cada país. Esta é a razão por que o Memorando pede que se indique 
qual é, segundo a Constituição ou a lei fundamental do país, o órgão legis
lativo. Na maioria dos casos se trata do Parlamento ou de uma Assembléia 
Legislativa. ( ... ) Quando a Constituição Nacional não prevê uma separa
ção de poderes ou quando distribui, segundo as questões, a competência 
legislativa entre a assembléia legislativa e o Governo (ou outro órgão), ou, 
ainda, no caso em que o Governo ou outro órgão estejam investidos do 
poder de legislar sobre as questões tratadas nas convenções e recomenda
ções em virtude de delegação de poderes, geral ou especial, de caráter per
manente". Nessas hipóteses, tendo por objetivo informar a opinião públi
ca, "é necessário submeter todas as convenções e recomendações também 
ao órgão legislativo mais representativo" .<44

> 

(43) Tratando-se de Estados federativos, determina a Constituição da OIT que se o Governo 
Federal considerar mais apropriado, de acordo com o seu sistema constitucional, que as medi
das devam ser adotadas total ou parcialmente, pelos Estados, províncias ou cantões e não pelo 
Estado Federal, "adotará, de acordo com sua Constituição ou as Constituições dos Estados, 
províncias ou cantões interessados, medidas efetivas para submeter tais convenções e recomen
dações, o mais tardar dezoito meses depois do encerramento da reunião da Conferência, às 
autoridades federais , estaduais, provinciais ou cantonais apropriadas, para o efeito de que lhes 
dêem forma de lei ou adotem outras medidas" (art. 19, § 72, b e i). 
(44) Informe III, Parte IV, à 431 Reunião da Conferência Internacional do Trabalho (1959) . 
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Não obstante reconheçamos a conveniência de o Parlamento de cada 
Estado-Membro examinar todos os instrumentos aprovados pela Confe
rência Internacional do Trabalho, consideramos que o conceito de autori
dade competente decorre do direito nacional de cada Estado-Membro, cor
respondendo ao poder a quem a organização constitucional respectiva ou
torga a prerrogativa de legislar sobre a matéria versada no texto interna
cional transmitido. Se o Estado é admitido na OIT com sua organização 
constitucional, cumpre observar-se o que o direito público interno estabe
lece quanto à competência para legislar ou adotar as medidas preconiza
das nos instrumentos internacionais. Daí acentuar Georges Scelle que "es
sas expressões amplas (autoridade competente) foram escolhidas para co
brir todos os casos, notadamente aqueles dos Estados onde não existem 
instituições representativas". Contudo- prossegue-, "onde elas existi
rem e, sobretudo, nos Estados de regime parlamentar, as convenções e re
comendações devem ser submetidas aos parlamentos, que têm competên
cia para se pronunciar sobre as ratificações e para adotar leis sociais". <45> 

Em conclusão, se é aconselhável que os Parlamentos nacionais to
mem conhecimento de todos os diplomas adotados pela Conferência, afigura
se-nos, contudo, que o art. 19 da Constituição da OIT não impõe essa conclu
são, porquanto, ao definir a autoridade competente, não alude ao Poder 
Legislativo, mas à "autoridade a quem competir o assunto, para o efeito 
de que lhe dêem forma de lei ou adotem outras medidas". <46> 

B-2 - Autoridade competente no Direito brasileiro. No Brasil, o 
regime federativo não enseja, como em alguns países, a extrema autono
mia estadual ou provincial. Com efeito, de acordo com a nossa tradição 
política e a expressa declaração da Constituição da República, compete à 
União Federal não apenas a representação externa do País (art. 21, 1), mas 
também, na prática do governo interno, legislar sobre o Direito do Traba
lho (art. 22, 1). Somente a legislação sobre "previdência social, proteção e 
defesa da saúde" é que compete, concorrentemente, à União, aos Estados 
e ao Distrito Federal (art. 24, XII). 

(45) Ob. cit., pág. 173. 
(46) Após recordar que a Comissão de Peritos do BIT "tem sublinhado, reiteradamente, nos 
seus relatórios enviados à Conferência e por esta adotados, que em todos os casos cumpre 
aos respectivos governos submeter as convenções e recomendações à autoridade competente" 
(Informe III, Parte IX, da 3611 Sessão, 1953, e da 4011 Sessão, 1957) e que os§§ 52 e 62 , a e b, 
e 82 do art. 19 da Constituição da OIT conduzem à mesma conclusão, concluiu a Comissão 
Permanente de Direito Social do Ministério do Trabalho parecer "evidente que essa obriga
ção formal subsiste ainda que o direito positivo interno corresponda ou supere as normas 
adotadas pelo instrumento internacional" (Res. de 7.2.58, no Proc. 189.248/57, rei. Min . 
Arnaldo Süssekind) . 
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Em face do estatuído na Constituição brasileira, cabe ao Congresso 
N acionai, com a sanção do Presidente da República, legislar sobre o Direito 
do Trabalho e a Previdência Social (art. 48), sendo de sua competência 
exclusiva "resolver sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional" (art. 
49, I), entre os quais se inserem as Convenções da OIT, que são tratados 
normativos que visam a criar direitos e obrigações para os que vivem em 
nosso território. 

Destarte, em face do conceito de autoridade competente que defen
demos, afigura-se-nos que, no Brasil: 

a) as convenções adotadas pela Conferência devem ser subme
tidas, obrigatoriamente, ao Congresso Nacional para que sejam ou 
não aprovadas, transformando-se, na hipótese afirmativa, depois de 
depositado o instrumento de ratificação e quando vigente no âmbito 
internacional, em verdadeira lei nacional; 

b) as recomendações, por tratarem, como geralmente ocorre, de 
matéria sobre a qual à União Federal compete legislar, devem ser sub
metidas ao Congresso N acionai, para que delas tome conhecimento e 
promova ou não, total ou parcialmente, com a sanção do Presidente 
da República, a conversão de suas normas em lei. Excepcionalmente, 
quando a recomendação versar matéria da competência dos decretos 
executivos ou regulamentares, caberá apenas ao Presidente da Repú
blica adotar as medidas adequadas que entender (art. 84, IV, da CF). 

Dirimindo controvérsia entre os Ministros das Relações Exteriores e 
do Trabalho sobre a obrigação de o Governo submeter as recomendações 
da OIT ao Congresso Nacional, o Presidente da República aprovou o pare
cer do então Consultor-Geral da República, A. Gonçalves de Oliveira, <47 l 

no sentido do encaminhamento de todas as recomendações referentes a 
questões de competência de lei federal. Adotou, assim, a tese defendida 
pela Comissão Permanente de Direito Social do Ministério do Trabalho, 
que concluíra: 

"Se, em princípio, as recomendações não criam obrigações para os Estados 
integrantes do organismo internacional que as adotou , não menos certo é que a Cons
tituição da OIT, cuja revisão de 1946 foi ratificada pelo nosso país, consubstancia 
regras especiais sobre o assunto, impondo aos Estados-Membros da Organização di
versos compromissos, entre os quais cumpre realçar o que se contém na letra b do n. 6, 
do art. 19. "<48

> 

(47) Parecer n. 288, aprovado em 17.12.59. 
(48) Resolução da Comissão Permanente de Direito Social de 1.9.59, aprovado pelo Ministro do 
Trabalho no Proc. 177.099/58, rei. Arnaldo Süssekind. 
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B-3-Alcance da obrigação; procedimento e prazo. No memorandum 
já referido, atinente ao assunto, o Conselho de Administração do BIT repro
duziu as seguintes conclusões adotadas pela ·conferência e pela Comissão 
de Peritos na Aplicação de Convenções e Recomendações: 

"as convenções e recomendações devem ser submetidas às autoridades compe
tentes em todos os casos e não somente naqueles em que a ratificação de uma conven
ção parece possível ou que é julgado desejável dar efeito às disposições de uma reco
mendação;" (item 11, a) 

"a Comissão crê oportuno precisar de novo que uma distinção clara deve ser 
estabelecida entre as noções de submissão e de ratificação. A primeira constitui, com 
efeito, uma obrigação de caráter geral estabelecida pela Constituição da OIT. Ela não 
implica, entretanto, a necessidade de propor a ratificação de uma convenção ou aceita
ção de uma recomendação. Os governos gozam, com efeito, de inteira liberdade quanto 
à natureza das proposições apresentadas no momento de submeter as convenções e reco
mendações às autoridades competentes;" (item 11, b) 

"a obrigação de submeter as decisões da Conferência à autoridade competente não 
será considerada como cumprida de maneira satisfatória se o Governo, ao apresentar ao 
Parlamento um resumo da atividade de sua delegação à Conferência, anexar simplesmen
te as convenções e recomendações adotadas, sem formular proposições explícitas;" (item 
Ill, a) 

"a submissão de convenções e recomendações a essas autoridades deverá sempre ser 
acompanhada ou seguida de uma declaração ou de proposições precisando a atitude do 
Governo sobre as conseqüências a dar a esses textos;" (item Ill, b) 

"os pontos essenciais, que se precisa ter em conta, são: a) que os governos, ao 
submeterem as convenções e recomendações às autoridades legislativas, encaminhem 
seus textos acompanhados ou seguidos, seja de indicações sobre as medidas que podem 
ser tomadas a fim de lhes dar seguimento, seja de proposições tendentes a que nenhuma 
ação seja tomada neste sentido ou que uma decisão seja diferida para uma data poste
rior; b) que a autoridade legislativa tenha a possibilidade de travar um debate sobre a 
questão." (item 11, c) 

O art. 19 da Constituição da OIT, nos §§ 5º e 6º, b, fixa o prazo de 
doze meses, a partir do término da reunião da Conferência que adotou o 
respectivo instrumento, ou, em circunstâncias excepcionais, dentro de de
zoito meses, para que o Estado-Membro submeta a convenção ou reco
mendação à autoridade competente nacional. Para tal fim, os diplomas 
internacionais referidos são comunicados pelo BIT aos correspondentes 
governos imediatamente após a reunião em que foram aprovados. 

Por fim, releva ponderar que o Governo de cada Estado-Membro 
está obrigado a informar ao Diretor-Geral do BIT sobre as providências 
tomadas para submeter a convenção ou a recomendação à autoridade com
petente nacional, comunicando, ao mesmo tempo, "os dados relativos à 
autoridade ou autoridades consideradas competentes e as medidas por elas 
adotadas" (art. 19, § 5º, c, e § 6º, c, da Constituição da OIT). 
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C - Ratificação de convenções. A ratificação de uma convenção 
adotada pela Conferência Internacional do Trabalho corresponde a um ato 
jurídico complexo, que se desdobra em várias fases: 

I - submissão da convenção, pelo Governo (Poder Executivo), à 
autoridade competente; 

li - deliberação da autoridade competente (no Brasil, o Congresso 
Nacional) sobre a aprovação, ou não, da convenção, para o que a Consti
tuição da OIT não consigna qualquer prazo; 

III - na hipótese de aprovação da convenção pela autoridade com
petente nacional, cumpre ao Governo respectivo promover sua ratifica
ção, mediante depósito do instrumento de ratificação no Bureau Interna
cional do Trabalho; 

IV- embora nada disponha a respeito a Constituição da OIT, cons
titui praxe recomendável tornar público, por meio de ato governamental, 
a ratificação da convenção, com o esclarecimento sobre a data em que terá 
início sua vigência no território nacional. Nos países que adotam o monis
mo jurídico, a eficácia jurídica interna depende da divulgação exigida para 
as leis. (É o que ocorre no Brasil, através do decreto de promulgação, 
expedido pelo Poder Executivo.) 

Ao ensejo da aprovação da Convenção n. 158 pelo Congresso Nacional 
brasileiro, houve quem sustentasse, equivocadamente, que as normas des
se tratado da OIT passaram desde logo a integrar a legislação nacional. 
Mas o decreto legislativo, com o qual o Congresso formaliza suas resolu
ções, não tem a normatividade abstrata característica das leis. O decreto é 
definitivo quanto à aprovação ou rejeição do tratado (situação concreta), 
que corresponde a uma das etapas (não a derradeira) do procedimento de 
ratificação; mas não se confunde com as leis de competência da União 
(normatividade abstrata), inclusive as concernentes ao Direito do Traba
lho (art. 22, I, da Constituição), cujos projetos devem ser discutidos e vota
dos separadamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal (arts. 
48, caput, e 65) e, se aprovados, submetidos à sanção do Presidente da Repú
blica, que os poderá vetar (art. 66). Todavia, a eficácia, no território nacio
nal, da convenção ratificada decorre da sua vigência internacional e do 
decreto de promulgação do governo brasileiro (V. item E desta Seção). 

A ratificação parcial de uma convenção, com ressalvas ou reservas 
quanto a determinados capítulos ou disposições, só é possível quando ad
mitida no próprio texto. A convenção internacional do trabalho deve ser 
ratificada tal como foi adotada pela Conferência. É que, da elaboração do 
diploma internacional participam delegados governamentais, patronais e 
operários e muitas disposições são aceitas porque, no mesmo texto, figu
ram outras que atendem a interesses e objetivos considerados fundamen
tais. Há, portanto, muitas vezes, uma transação entre os delegados partici-
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pantes, visando à universalização do conjunto de normas consubstancia
das no instrumento aprovado. Aprová-lo, portanto, parcialmente, impor
taria, de fato, em não aprovar o conjunto de normas que constitui a con
venção. Esse entendimento foi consagrado na Convenção de Viena ( 1969) 
sobre o direito dos tratados.<49

> 

Em alguns casos a própria convenção estabelece que o Estado-Membro, 
ao ratificá-la, poderá declarar, expressamente, que a ratificação não alcan
çará determinadas disposições ou estas poderão ter sua vigência retardada. 
E tais exceções são consignadas para facilitar a própria ratificação, quando 
a Conferência verifica que o tema objeto da convenção não pode, ainda, 
ensejar a desejada universalização no que tange a todas as normas aprovadas. 
Tais declarações, que importam, realmente, na aplicação parcial da con
venção ratificada, não se confundem, porém, sob o prisma jurídico, com a 
ratificação com reservas, pois o próprio instrumento internacional ratificado 
prevê, explicitamente, o exercício dessa faculdade pelo Estado-Membro. 

Pode ocorrer, ainda, a ratificação com condição suspensiva, em vir
tude da qual a vigência da ratificação fica condicionada à realização de 
certos atos ou fatos, seja no tocante à sua aplicação a determinada região 
ou a todo o território nacional.<50> E tal procedimento é aconselhável, a 
nosso ver, sempre que a efetiva aplicação da convenção exija a adoção de 
medidas complementares por parte do país que a ratificou. Aliás, no estu
do, que constitui a introdução ao "Código Internacional dei Trabajo", 
Wilfred Jenks distingue entre esse procedimento e a ratificação com reser
vas, para afirmar que a ratificação sujeita a uma condição suspensiva é 
geralmente aceita para limitar, durante certo tempo, "geograficamente, o 
âmbito de vigência das obrigações contraídas, e nunca se discutiu a vali
dade ou o efeito de tal limitação". <51 > 

O art. 35 da Constituição da OIT (sua elogiável emenda, aprovada 
em 1964, ainda não entrou em vigor) prescreve que as convenções 
ratificadas pelos Estados-Membros são aplicáveis aos territórios não me
tropolitanos de cujas relações internacionais sejam responsáveis, inclusive 
os territórios sob fideicomisso dos quais sejam a autoridade administrativa, 
salvo quando: a) as questões tratadas na convenção sejam da competência 
da autoridade local do território; b) a convenção seja inaplicável devido às 

(49) Dispõe o art. 19 da Convenção: "Um Estado poderá formular uma reserva no momen
to de firmar, ratificar, aceitar, ou aprovar um tratado ou de aderir ao mesmo, a menos: a) 
que a reserva esteja proibida pelo tratado; b) que o tratado disponha que unicamente possam 
fazer-se determinadas reservas, entre as quais não figure a reserva de que se trata; ou c) 
que nos casos não previstos nos itens a e b, a reserva seja incompatível com o objeto e o fim 
do tratado". 

(50) Tanto Troclet (ob. cit., pág. 568) como Plá Rodríguez (ob. cit., pág. 307) admitem a 
ratificação condicionada, que se não confunde com a ratificação com reservas. 
(51) "Código Internacional dei Trabajo", 1965, pág. CXI. 

Instituições Vol. 11 - parte 4b.p65 1573 25/09/06, 11 :43 



1574 ARNALDO SÜSSEKIND 

condições locais; c) mediante reservas de modificações requeridas para adaptá
las às condições locais (§ 1 º). Em conseqüência, os Estados responsáveis, ao 
ensejo da ratificação das convenções, deverão indicar à OIT em que medi
da se comprometem a aplicá-las aos respectivos territórios (§ 2º), declara
ção que, periodicamente, poderá ser alterada, a fim de que sempre preva
leçam os interesses e conveniências dos países responsáveis (§ 3º). 

Em virtude do estatuído no art. 20 da Constituição da OIT, uma vez 
depositado o instrumento de ratificação, caberá ao Diretor-Geral do BIT 
comunicar o ato ao Secretário-Geral da ONU, para ser registrado também 
nessa Organização, consoante o estabelecido no art. 102 da Carta das Nações 
Unidas. 

Ratificada a convenção, cumpre ao Estado-Membro, que contraiu a 
respectiva obrigação internacional, adotar, se necessárias, as medidas re
queridas para tornar efetivamente aplicáveis as disposições do instrumen
to (art. 19, § 5º, d, da Constituição da OIT) e incluir, nos relatórios anuais 
enviados ao BIT, segundo os modelos aprovados pelo Conselho de Admi
nistração, os dados concernentes à observância da convenção (art. 22 da 
Constituição cit.). 

Se a convenção submetida à autoridade competente não for por esta 
aprovada, a única obrigação que recairá sobre o Estado-Membro é a de 
informar, quando solicitado pelo BIT, em virtude de deliberação do Conselho 
de Administração, qual o estado de sua legislação e a prática com referência 
aos assuntos a que alude a convenção, esclarecendo em que medida está 
sendo executada ou pretende executá-la, e, bem assim, quais as dificuldades 
que impedem ou retardam a sua ratificação(§ 5º, e, do art. 19 da Constitui
ção cit.). 

Os relatórios e informações a que se referem os arts. 19 e 22 supraci
tados devem ser enviados, por cópia, às organizações mais representativas 
de trabalhadores e de empregados, a fim de que possam ser objeto de aná
lise por parte de seus delegados à Conferência (§ 2º do art. 23). 

D - Efeitos jurídicos da ratificação 

D-1 - Integração na legislação nacional; medidas complementares. 
Os efeitos jurídicos da ratificação das convenções adotadas pela Conferência 
Internacional do Trabalho têm sido objeto de valiosos estudos, variando 
as opiniões dos juristas, desde o pronunciamento de Georges Scelle, para 
quem a convenção ratificada derroga, automaticamente, as disposições da 
legislação nacional que lhe sejam contrárias, inclusive as normas constitu-
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cionais pertinentes,<52
> até o restrito entendimento segundo o qual a rati

ficação não transforma o conteúdo da convenção em jus receptum, sendo 
imprescindível que a legislação nacional adote suas disposições me
diante leis próprias. <53

> 

De logo, convém sublinhar, transcrevendo disposições da Conven
ção de Viena sobre o direito dos tratados (1969), que "todo tratado em 
vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé" (art. 26), 
sendo certo que "uma parte não poderá invocar as disposições do seu di
reito interno como justificação do incumprimento de um tratado", salvo 
se se trata de violação manifesta de norma de importância fundamental 
sobre a competência do Estado para celebrar o tratado (arts. 27 e 46). O 
Estado é responsável, na esfera internacional, pelos atos de qualquer dos 
seus poderes que desrespeitarem os tratados ratificados. 

O problema da integração no direito positivo nacional das normas 
inseridas na convenção ratificada há de ser resolvido, entretanto, em face 
do Direito Público interno de cada país. E essa orientação se ajusta à Cons
tituição da OIT, porquanto o seu art. 19 admite qualquer das soluções, 
impondo apenas à autoridade competente nacional que aprovar a conven
ção, que lhe dê forma de lei ou adote outras medidas(§ 5º, b) e responsa
biliza o Estado-Membro quanto à adoção das providências necessárias para 
tornar efetivas as disposições das convenções ratificadas (§ 52 , d). Aliás, 
esse entendimento, por parte da OIT, está consubstanciado em um dos 
quesitos contidos nos formulários destinados aos relatórios anuais que os 
Estados-Membros devem enviar ao BIT sobre as convenções ratificadas, 
no qual se indaga se, no correspondente país, "a ratificação da convenção 
dá força de lei nacional às suas disposições", cumprindo ao respectivo go
verno, na hipótese afirmativa, "indicar os textos constitucionais em virtu
de dos quais se obtém esse efeito". 

Razão assiste, portanto, a Piá Rodriguez<54
> quando assinala que não 

há, a respeito, uma solução única pertencendo ao direito interno de cada 
Estado determinar como um tratado se converte em norma obrigatória 
nacional. Destarte, se ele estabelece, como no Brasil, que a ratificação da 
convenção depende da manifestação favorável do Congresso Nacional e 
do Chefe do Poder Executivo, é evidente que, se estiver em vigor no âmbi-

(52) Segundo Scelle, "um tratado não pode ser inconstitucional; revê, ipso facto , as constitui
ções, com as quais é incompatível. É o Estado, na sua integridade, o que se liga, pela ratifica
ção, aos tratados" (ob. cit., pág. 231) . 

(53) Perez Botija, ob. cit. , págs . 472-473. 

(54) Ob. cit. , pág. 311. 
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to internacional, as suas disposições integrarão o direito positivo nacional 
doze meses depois do depósito da ratificação. <55> Demais disso, releva res
saltar que a Constituição brasileira de 1988 dispôs, no seu art. 5º: 

"§ 22 Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte." 

Por via de conseqüência, a vigência da convenção no território nacional 
importará a revogação ou derrogação da legislação anterior que for in
compatível com os seus princípios e normas.<56

> 

É óbvio que, se os preceitos legais em vigor forem mais favoráveis 
aos trabalhadores do que os da convenção ratificada, continuarão eles em 
plena vigência, sem que se opere qualquer derrogação (art. 19, § 8º, da 
Constituição da OIT). 

A integração das normas da convenção ratificada na legislação bra
sileira independe, portanto, de medidas legislativas complementares, de
claratórias da alteração ou revogação das leis anteriores cujas disposições 
sejam incompatíveis com o diploma internacional. Tal conclusão, entretan
to, não significa que qualquer convenção possa ser aplicada sem a prévia 
adoção de medidas complementares, visando propiciar-lhe a efetiva execu
ção. Assim como figuram no direito positivo nacional (constituição e leis 
ordinárias) preceitos programáticos ou de eficácia contida, cuja execução 
depende de aprovação de leis complementares ou de regulamentos, assim 
também a norma internacional, quando não for auto-executável, integra o 
direito interno em virtude da ratificação, mas, para sua aplicação, mister 
se torna a aprovação de atos complementares, de natureza legislativa ou 
simplesmente regulamentares. 

Como demonstramos na Seção 3-B, a Conferência Internacional do 
Trabalho pode adotar diversos tipos de convenção. Em geral, os instru
mentos que regulamentam determinado aspecto da proteção ao trabalho, 
visando à sua uniformidade na legislação comparada, não carecem de 
medidas complementares para sua aplicação. Inversamente, as conven
ções de princípios não podem ser executadas sem a aprovação de atos 

(55) V. a letra E desta Seção. 
(56) Art. 22 , § 12 , da LICC (Decreto-Lei n. 4.657, de 1942). Essa orientação vem sendo adota
da pelo Poder Judiciário (Ac. do STF, Pleno, de 4.8.71, no RE-71.154, rei. Min. Oswaldo 
Trigueiro, Revista Trimestral de Jurisprudência, n. 58, págs. 71-72. Idem, ibidem, de 1.6.77, 
no RE-80.004, rei. Min. Cunha Peixoto, ad hoc; e pelo Poder Executivo (Parecer n. 738-H, do 
Consultor-Geral da República, aprovado pelo Presidente da República, DO de 26.9.68), sendo 
que o Código Tributário Nacional contém norma expressa nesse sentido (v. os textos do acór
dão, do parecer e do Código referidos in "Tratados Ratificados pelo Brasil", de nossa autoria, 
1981, págs. 22-23). 
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disciplinadores de sua aplicação. Daí estatuir o art. 19, § 5º, d, da Consti
tuição da OIT que, uma vez comunicada a ratificação formal da conven
ção ao Diretor-Geral do BIT, o respectivo Estado "adotará as medidas ne
cessárias para tornar efetivas as disposições de dita convenção". 

D-2- Condições nacionais mais favoráveis. Se um dos objetivos 
primordiais da OIT é a universalização, tanto quanto possível uniforme, 
das normas de proteção ao trabalho, certo é que esse princípio não deve 
ser invocado com absolutismo, de forma a reduzir direitos assegurados 
aos trabalhadores, nos países em que uma convenção se torna aplicável 
por força da sua ratificação. Daí prescrever, explicitamente, o § 8º do art. 
19 da Constituição da OIT: 

"Em nenhum caso poderá considerar-se que a adoção de uma convenção ou de 
uma recomendação pela Conferência, ou a ratificação de uma convenção por qual
quer dos membros afetará qualquer lei, sentença, costume ou acordo que garanta aos 
trabalhadores condições mais favoráveis do que as que figuram na convenção ou na 
recomendação." 

Esse preceito, que concerne tanto às leis, sentenças, costumes ou 
acordos anteriores como aos posteriores à ratificação, corresponde ao prin
cípio inserido no art. 405, § 11, do Tratado de Versailles. 

Quando a norma jurídica nacional, anterior ou posterior à ratifica
ção da Convenção, adota o mesmo regime do diploma internacional, mas 
confere maiores vantagens aos trabalhadores a que se destina, aplicável 
será, sem dúvida, a regra do§ 82 do art. 19 da Constituição da OIT, que se 
esteia no fato de constituírem as convenções e recomendações "normas 
mínimas de caráter internacional".<57

> Contudo, se o sistema consubstan
ciado no instrumento internacional for incompatível com o nacional, impos
sível será invocar-se a regra da "condição mais vantajosa", pois a aplica
ção de um sistema torna inaplicável o outro. 

E - Vigência e eficácia nacional. Ao tratarmos das convenções, na 
Seção 3, letra B-3, examinamos a questão da vigência no âmbito interna
cional, que constitui requisito essencial para que o instrumento ratificado 
possa iniciar sua vigência no território do país que o ratificou. Cumpre, 
pois, não confundir a vigência internacional, ou objetiva, com a nacional, 
ou subjetiva. 

O início da vigência da convenção ratificada, no território do cor
respondente país; o prazo de validade da ratificação e sua renovação táci
ta; a época em que pode ser denunciada a ratificação e, bem assim, a data 

(57) Relatório da Delegação da Conferência sobre Questões Constitucionais- "Código Inter
nacional dei Trabajo", 1957, vol. I, pág. LXXXIV. 
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em que a denúncia produzirá seus efeitos constituem condições a respeito 
das quais deve expressamente dispor o próprio texto aprovado pela Confe
rência. Com pequenas variações, têm as convenções da OIT adotado as 
seguintes regras alusivas aos precitados assuntos: 

I - a convenção entrará em vigor, no campo internacional, doze 
meses após terem sido registradas, pelo Diretor-Geral do BIT, duas ratifi
cações de Estados-Membros da OIT, cumprindo àquele Diretor, ao ensejo 
da segunda ratificação, comunicar essa data a todos os membros; 

II- a convenção entrará em vigor, em relação a cada Estado-Mem
bro, doze meses após a data em que houver sido registrada sua ratificação, 
desde que já vigore no âmbito internacional; 

III- o prazo de validade de cada ratificação é de dez anos; 

IV- no ano em que completar o decênio, o Estado-Membro poderá 
denunciar a ratificação, mediante comunicação oficial dirigida ao Dire
tor-Geral do BIT, para o devido registro. Todavia, a denúncia surtirá efei
to somente doze meses após o referido registro; 

V- decorrido esse prazo, sem que o respectivo Estado use da facul
dade de oferecer denúncia, verificar-se-á a renovação tácita da ratifica
ção, por mais dez anos. Nesta hipótese, a faculdade de denúncia só se 
configurará após o decurso do segundo período de validade da ratificação, 
aplicando-se a mesma norma em relação ao terceiro ou ao quarto período, 
e assim sucessivamente. 

A responsabilidade do Estado perante a OIT pelo cumprimento da 
convenção ratificada ocorre "doze meses depois da data em que haja sido 
registrada sua ratificação". 

Contudo, a convenção não pode irradiar direitos e obrigações no 
território do país que a ratificou, mesmo no que concerne às disposições 
self-executing, antes da publicação oficial do seu texto no idioma nacio
nal, com as indicações necessárias à sua aplicação. 

Durante os doze meses que caracterizam a citada vacatio legis, o 
governo do país que aderiu à convenção deve tornar público o seu texto e 
indicar a data em que terá início a sua vigência no respectivo território. 
Não se compreende que uma norma adquira hierarquia de lei sem a devi
da publicidade na imprensa oficial. Por isso mesmo, enquanto essa divul
gação não acontecer, a convenção não terá eficácia jurídica no direito in
terno e suas normas não poderão ser invocadas pelos seus destinatários. 
Mas essa eventual omissão - convém enfatizar- não exime o Estado da 
sua responsabilidade internacional, podendo ser advertido pelos órgãos 
de controle da OIT. 

Como prelecionou o mestre Hildebrando Accioly, referindo-se ao 
decreto de promulgação: 
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"Essa publicação tem em vista apenas a produção de efeitos na ordem interna e é 
regulada pelo direito público interno de cada Estado."css> 

O Decreto de Promulgação, adotado em nosso país desde o Império, 
é condição essencial para a eficácia jurídica da convenção no território 
nacional, pois a lei, e obviamente o tratado normativo, só vige entre nós 
"depois de oficialmente publicada" (art. 1 º da LICC), isto é, depois de 
divulgado o texto da convenção, em português, no "Diário Oficial da 
União", com a data da sua ratificação e da sua vigência nacional. 

O Professor Celso de Albuquerque Mello, depois de anotar que 

"no Brasil a promulgação é feita por decreto do Presidente da República, onde é 
ordenada a execução do tratado cujo texto aí figura e é publicado no Diário Oficial", 

conclui: 

"A publicação é condição essencial para o tratado ser aplicado no âmbito 
interno."C59> 

O Ministro da nossa Suprema Corte e Professor Francisco Rezek é en
fático a respeito: 

"O ordenamento jurídico, nesta República, é integralmente ostensivo. Tudo quanto 
o compõe- resulte de produção legislativa internacional ou doméstica- presume 
publicidade oficial e vestibular. Um tratado regularmente concluído depende dessa pu
blicidade para integrar o acervo normativo nacional, habilitando-se ao cumprimento 
por particulares e governantes, e à garantia de vigência pelo Judiciário." 

E esclarece: 

"No Brasil se promulgam, por decreto do Presidente da República, todos os tra
tados que tenham feito objeto de aprovação congressional ( ... ).Publica-os, pois, o órgão 
oficial, para que o tratado- cujo texto completo vai em anexo - se introduza na or
dem legal e opere desde o momento próprio. "(60> 

F- Denúncia: expressa e tácita. Como registramos no item anterior, 
as convenções da OIT, nas suas disposições finais, fixam as regras para a 
denúncia das correspondentes ratificações. A denúncia expressa resulta 
de ato explícito do Estado-Membro nesse sentido; a denúncia tácita decor
re da ratificação da convenção que haja revisto a que fora anteriormente 
ratificada. 

(58) "Tratado de Direito Internacional Público", 21 ed., Rio de Janeiro, IBGE, 1956, vai. I, 
pág. 601. 
(59) "Curso de Direito Internacional Público", 91 ed., Rio de Janeiro, Renovar, 1992, vai. I, 
pág. 186. 
(60) "Direito Internacional Público", 51 ed., São Paulo, Saraiva, 1995, pág. 84. 
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As disposições finais das convenções da OIT têm estatuído o seguinte: 

"Todo Membro que tiver ratificado a presente convenção poderá denunciá-la no 
fim de um período de dez anos, a partir da data da entrada em vigor inicial, mediante um 
ato comunicado, para ser registrado, ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho. A denúncia tornar-se-á efetiva somente um ano após a data do registro." 

Duas posições antagônicas surgiram na interpretação dessa regra: a 
primeira, que prevalece no seio da OIT, entende que o decênio se conta da 
data em que teve início a vigência internacional da convenção. Assim, no 
caso da Convenção n. 158, porque essa vigência ocorreu a 23 de novem
bro de 1985, os países que a ela aderiram tiveram oportunidade de denunciá
la entre 23 de novembro de 1995 e 22 de novembro de 1996. 

A segunda corrente, a que nos filiamos,<6'> considera que o decênio 
concerne à vigência da ratificação de cada país. O método de interpreta
ção sistemática parece fundamentar essa conclusão, porque o § 22 do mes
mo artigo prescreve que, se o Estado não usar do direito de denúncia no 
prazo previsto no parágrafo anterior, "ficará obrigado, durante um novo pe
ríodo de dez anos e, sucessivamente, poderá denunciar esta convenção à 
expiração de cada período de dez anos, nas condições previstas neste artigo" 
(grifamos). 

Ora, se o parágrafo alude a "um novo período de dez anos" para a 
vigência da ratificação nacional, é porque antes fluiu igual tempo de rati
ficação. Aliás, a lógica jurídica aponta para essa solução, porquanto afronta 
o bom senso admitir-se que um Estado possa denunciar um tratado que 
ratificou poucos dias antes, pelo fato de já vigorar no campo internacional 
há dez anos. 

Segundo o depoimento de João Carlos Alexim, ilustre Diretor da 
OIT no Brasil, o Departamento de Normas Internacionais da Organização 
já propôs que fosse modificada a orientação que vem sendo observada, 
porque o "procedimento adotado até hoje não é o mais justo, o mais lógi
co".<62> Até hoje, porém, não foi alterado o entendimento de que o dies a 
quo do decênio é o da vigência internacional da convenção. 

Em face do que preceitua o art. 22 da Convenção n. 144, ratificada 
pelo Brasil, ao cogitar de denúncia expressa, o Governo terá de realizar 
consultas efetivas às organizações representativas dos trabalhadores e dos 
empregadores interessados no objeto da questionada convenção. 

(61) V. nosso "Direito Internacional do Trabalho", São Paulo, LTr, 311 ed., 2000, págs. 239-
240. 
(62) "Jornal Trabalhista", Brasília, n. 636, de 2.12.96, pág. 1517. 

Instituições V oi. 11 • parte 4b.p65 1580 25109/06, 11 :43 



DIREITO INTERNACIONAL DO TRABALHO 1581 

Pode o Presidente da República denunciar uma convenção da OIT 
sem ouvir o Congresso Nacional? 

As disposições finais de todas as convenções da OIT dispõem que a 
faculdade de exercitar a denúncia é do Membro da Organização, e não do 
respectivo governo. A OIT, que observa com extremo cuidado a nomen
clatura jurídica, distingue nitidamente o "Membro", que é o Estado a ela 
filiado, do "Governo", representado, no Brasil, pelo Poder Executivo. 

A Constituição da OIT é, a propósito, de uma clareza induvidosa, 
como se lê nos seus arts. 1 ºe 32 . 

Alguns juristas entendem que a denúncia de um tratado constitui 
prerrogativa do Chefe de Estado; outros sustentam que tal ocorre quando 
o tratado prevê essa faculdade; finalmente, há os que, como nós, distin
guem entre o tratado-contrato (compõe interesses diversos entre dois ou 
mais Estados determinados, com prestações recíprocas para cada parte) e 
o tratado-normativo (visa a produzir efeitos jurídicos em relação aos que 
vivem nos países que a eles aderiram). 

Se as normas internacionais se incorporam à legislação nacional, 
por ter sido a respectiva convenção aprovada pelo Congresso Nacional e 
depois ratificada pelo Presidente da República, revogando ou modifican
do as leis que dispunham em contrário Uurisprudência pacífica do col. 
STF), parece-nos injurídico admitir sua revogação por simples ato admi
nistrativo do Poder Executivo. Até porque a legislação alterada ou revoga
da pela vigência nacional do tratado não se restabelece com a denúncia da 
sua ratificação (art. 1 º, § 32 , da LICC brasileiro). A denúncia, por conse
guinte, deve ser autorizada pelo Congresso Nacional ou submetida ao seu 
referendo com a cláusula de condição suspensiva, uma vez que a denúncia da 
ratificação, no sistema da OIT, só tem eficácia doze meses depois de registra
da na Repartição Internacional. 

Essa orientação foi por nós adotada já na vigência da Carta Magna 
de 1967. <63> E invocamos, sobre o tema, o magistério do maior dos juriscon
sultos brasileiros dos últimos sessenta anos- Pontes de Miranda: 

"Pode o Presidente da República, só, denunciar os tratados, convenções ou acor
dos que foram aprovados pelo Poder Legislativo? 

Aprovar tratado, convenção ou acordo, permitindo que o Poder Executivo o de
nuncie, sem consulta, nem aprovação, é subversivo dos princípios constitucionais. O Pre
sidente da República pode apresentar projeto de denúncia, ou denunciar o tratado, con
venção ou acordo, ad referendum do Poder Legislativo."<64

> 

(63) "Direito Internacional do Trabalho" cit., pág. 57. 
(64) "Comentários à Constituição de 1967", 211 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, vol. III, 
pág. 109. 
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Finalmente, cabe recordar que a denúncia de uma convenção se ve
rifica, automaticamente, independentemente do prazo de vigência da rati
ficação, sempre que o mesmo Estado-Membro ratificar a nova convenção 
adotada pela Conferência em revisão da anterior. Embora a convenção 
revista continue em vigor para os países que a ratificaram e não procede
ram da mesma forma no tocante ao novo texto, certo é que, vindo um 
desses Estados a ratificar o novo instrumento, operar-se-á a revogação da 
primeira ratificação, em relação a ele, na data em que a nova ratificação 
iniciar sua vigência. 

G - Convenções ratificadas pelo Brasil. Na data em que atualiza
mos esta edição,<65

> o nosso país havia ratificado, sem posterior denúncia, 
os seguintes tratados multilaterais da OIT: 

n. 5119 Idade mínima de admissão nos trabalhos industriais; 
n. 6/19 - Trabalho noturno dos menores na indústria; 
n. 11121 - Direito de associação na agricultura; 
n. 12/21 Indenização por acidentes do trabalho na agricultura; 
n. 14/21 Repouso semanal na indústria; 
n. 16/21 Exame médico de menores no trabalho marítimo; 
n. 19/25 

n. 21126 
n. 22/26 
n. 26/28 
n. 29/30 
n. 42/34 
n. 45/38 

n. 52/36 
n. 53/36 

n. 58/36 
n. 80/46 
n. 81147 
n. 88/48 
n. 89/48 

Igualdade de tratamento entre estrangeiros e nacionais 
em acidentes do trabalho; 

- Inspeção dos imigrantes a bordo dos navios; 
- Contrato de engajamento de marinheiros; 
- Métodos de fixação de salários mínimos; 
- Trabalho forçado; 

Indenização por enfermidade profissional; 
- Emprego de mulheres nos trabalhos subterrâneos das 

minas; 
- Férias remuneradas; 

Certificados de capacidade dos oficiais da marinha mer
cante; 
Idade mínima do trabalho marítimo (Revisão); 
Revisão dos artigos finais; 
Inspeção do trabalho na indústria e no comércio; 
Organização do serviço de emprego; 
Trabalho noturno das mulheres na indústria (Revisão); 

(65) Em nosso "Direito Internacional do Trabalho" (31 ed., São Paulo, LTr, 2000), analisamos o 
contéudo das principais convenções e no nosso livro "Convenções da OIT" (211 ed., São Paulo, 
LTr, 1998) publicamos, na íntegra, os textos de todas as convenções ratificadas pelo Brasil e das 
principais ainda não ratificadas. 
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n. 91/49 - Férias remuneradas dos marítimos (Revisão); 
n. 92/49 - Alojamento de tripulação a bordo (Revisão); 
n. 94/49 - Contratos de trabalho com órgão público; 
n. 95/49 - Proteção do salário; 
n. 97/49 - Trabalhadores migrantes (Revisão); 

1583 

n. 98/49 - Direito de sindicalização e de negociação coletiva; 
n. 99/51 - Métodos de fixação de salários mínimos na agricultura; 
n. 100/51- Igualdade de remuneração entre homens e mulheres; 
n. 101/52- Férias remuneradas na agricultura; 
n. 103/52- Amparo à maternidade; 
n. 104/55- Abolição de sanções penais no trabalho indígena; 
n. 105/57- Abolição do trabalho forçado; 
n. 106/57- Repouso semanal no comércio e nos escritórios; 
n. 108/58- Documentos de identidade dos marítimos; 
n. 111158- Discriminação em matéria de emprego e ocupação; 
n. 113/59- Exame médico dos pescadores; 
n. 115/60- Proteção contra as radiações; 
n. 116/61- Revisão dos artigos finais; 
n. 117/62- Objetivos e normas básicas da política social; 
n. 118/62- Igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros 

em previdência social; 
n. 119/63- Proteção da máquina; 
n. 120/64- Higiene no comércio e nos escritórios; 
n. 122/64- Política de emprego; 
n. 124/65- Exame médico dos adolescentes para o trabalho subter-

râneo nas minas; 
n. 125/66- Certificados de capacidade dos pescadores; 
n. 126/66- Alojamento da tripulação de pescadores; 
n. 127/67- Peso máximo das cargas; 
n. 131170- Fixação de salários mínimos; 
n. 132170- Férias anuais remuneradas; 
n. 133170- Alojamento de tripulantes da Marinha Mercante; 
n. 134171- Prevenção de acidentes do trabalho dos marítimos; 
n. 135171 - Proteção e facilidades para representantes dos trabalha-

dores na empresa; 
n. 136171- Proteção contra os riscos da intoxicação, pelo benzeno; 
n. 137173- Trabalho portuário; 
n. 138173- Bem-estar das tripulações marítimas; 
n. 139174- Proteção e controle dos riscos profissionais causados 

por substâncias ou agentes cancerígenos; 
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n. 140174- Licença remunerada para estudos; 

n. 141175- Organizações de trabalhadores rurais; 

n. 142175- Orientação profissional e formação profissional no desen

volvimento de recursos humanos; 

n. 144176- Consulta tripartite para a aplicação das normas interna-
cionais do trabalho; 

n. 145176- Continuidade do emprego de marítimo; 

n. 146176- Férias de marítimos; 

n. 147176- Normas mínimas na Marinha Mercante; 

n. 148177 - Meio ambiente de trabalho - contaminação do ar, ruído 
e vibrações; 

n. 152179- Segurança e higiene nos trabalhos portuários; 

n. 154/81- Fomento à negociação coletiva; 

n. 155/81- Segurança e saúde dos trabalhadores; 

n. 159/83- Readaptação profissional e emprego de deficientes; 

n. 160/85- Estatísticas do trabalho; 

n. 161185- Serviços de saúde do trabalho; 

n. 162/85- Proteção contra o asbesto (amianto); 

n. 163/87 - Bem-estar dos trabalhadores marítimos no mar e no porto; 

n. 164/87- Proteção à saúde e assistência médica aos trabalhadores 
marítimos; 

n. 166/87- Repatriação de trabalhadores marítimos; 

n. 168/88- Promoção do emprego e proteção contra o desemprego; 

n. 170/90- Segurança no trabalho com produtos químicos; 

n. 171190 - Trabalho noturno 

n. 182/99- Proibição das piores formas de trabalho infantil. 

Além das denúncias automáticas decorrentes da ratificação das res-
pectivas convenções revisoras, o Brasil denunciou as de ns. 96/49 (Agên
cias remuneradas de colocação); 107/57 (Populações indígenas e tribais); 
158/82 (Terminação da relação de emprego por iniciativa do emprega
dor<66> e 110/58 (Condições de emprego dos trabalhadores nas plantações). 
A Convenção n. 81147 (Inspeção do trabalho na indústria e no comércio) 
foi denunciada em 1971 e rerratificada em 1987. 

(66) Ratificada a 4.1.95 e promulgada em 10.4.96 pelo Decreto n. 1.855, foi denunciada a 
20.11 .96- denúncia questionável por não ter sido ouvido o Congresso Nacional. V. a respeito 
o nosso "Direito Internacional do Trabalho", 31 ed., São Paulo, LTr, 2000. 
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5 - INTERPRETAÇÃO, CONTROLE E SANÇÕES 

A - Interpretação. O art. 37 da Constituição da OIT prevê dois 
procedimentos para a solução de "questões ou dificuldades" relativas à 
interpretação da própria Constituição e das convenções adotadas pela Con
ferência: estabelece que tais controvérsias devem ser submetidas à Corte 
Internacional de Justiça, para sua resolução ( § 1 2); mas faculta ao Conse
lho de Administração, sem prejuízo do direito das partes interessadas de 
submeterem a controvérsia à referida Corte, propor à Conferência a apro
vação de regras para instituir um "tribunal encarregado de solucionar ra
pidamente qualquer questão ou dificuldade relacionada com a interpreta
ção de uma convenção", sendo que esse tribunal especial estará obrigado 
a acatar os acórdãos e resoluções consultivas oriundos da Corte (§ 22). As 
sentenças proferidas pelo tribunal especial da OIT são comunicadas aos 
membros da Organização e quaisquer observações que estes formulem a 
respeito devem ser submetidas à Conferência (§ 2º, in fine). 

Contudo, seguindo o exemplo verificado em outros organismos in
ternacionais, também a OIT, na reforma constitucional de 1946, resolveu 
possibilitar a instituição de um procedimento mais rápido para a interpre
tação das controvérsias sobre convenções internacionais do trabalho, cujas 
resoluções, obviamente, devem respeitar as deliberações acaso já adotadas 
pela Corte no que tange aos respectivos temas. E, para dar maior autenti
cidade à interpretação firmada pelo tribunal ad hoc, as observações que os 
Estados-Membros vierem a formular sobre suas resoluções são submeti
das à Conferência, que é órgão legislativo da OIT. 

Independentemente dos aludidos procedimentos, formalmente esta
tuídos para solucionar controvérsias relativas à Constituição da OIT e às 
convenções, certo é que, na prática, diversos órgãos da organização mani
festam-se, reiteradamente, sobre a interpretação dos referidos instrumen
tos. O próprio Diretor-Geral do BIT, após audiência de órgãos técnicos da 
repartição, responde a consultas, assinalando sempre, porém, que o faz 
"com a reserva costumeira de que a Constituição não confere competência 
especial alguma para interpretar convenções adotadas pela Conferência In
ternacional do Trabalho". 

Por seu turno, tanto a Conferência, quando aprova os relatórios da 
Comissão de Aplicação de Convenções e Recomendações, como o Conselho 
de Administração, quando delibera sobre reclamações ou queixas atinen
tes à inaplicação de convenções ratificadas, têm de fixar, inúmeras vezes, 
a interpretação das disposições questionadas. 
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B - Controle permanente. A Constituição da OIT instituiu um du
plo sistema de controle: permanente e por provocação, visando tornar efe
tiva a aplicação dos diplomas adotados pela Conferência e o cumprimento 
das obrigações oriundas do texto constitucional. 

A submissão das convenções e recomendações à autoridade compe
tente, no prazo prefixado, deve ser comunicada ao BIT, para efeito desse 
controle (art. 19, § 52, c, e § 6º, c, da Constituição). Por seu turno, em 
relação às convenções não ratificadas e às recomendações, cabe ao Gover
no de cada Estado-Membro informar, periodicamente, ao Diretor-Geral 
do BIT, nas épocas determinadas pelo Conselho de Administração, sobre 
o estado da sua legislação e a prática atinentes aos assuntos tratados pelo 
instrumento internacional, precisando em que medida foram suas normas 
postas em execução ou se propõem a executá-las, bem como as modifica
ções que considera necessárias para poder adotá-las e aplicá-las (art. 19, 
§ 5º, e, e § 62 , d). 

As obrigações dos Estados-Membros são mais rígidas, entretanto, na 
hipótese de ratificar a convenção, uma vez que o art. 22 da Constituição da 
OIT prescreve que o respectivo governo se obriga a enviar ao BIT um rela
tório anual, redigido de conformidade com o modelo aprovado pelo Conse
lho de Administração, no qual deverá comprovar a efetiva aplicação da con
venção em todo o território nacional. Atualmente, porém, em face do eleva
do número de convenções adotadas e de ratificações, os relatórios concer
nem apenas a uma parte dos referidos instrumentos, de forma a que abor
dem bienalmente as prioritárias e quadrienalmente as demais. 

O controle permanente corresponde ao exame dos precitados relató
rios anuais, bem como das informações que os Estados-Membros devem 
prestar ao BIT sobre o cumprimento das demais obrigações previstas na 
Constituição da OIT, sobre convenções e recomendações. Tais relatórios e 
informações devem ser obrigatoriamente enviados, por cópia, pelos res
pectivos governos, às organizações de trabalhadores e de empregadores 
reconhecidas como representativas das correspondentes classes,<67

> a fim 
de que essas entidades e, bem assim, os delegados classistas, ao participa
rem da reunião da Conferência, possam confirmá-los ou impugná-los 
(§ 2º do art. 23 da Constituição). 

No BIT, os relatórios e informações são analisados pela Comissão 
de Peritos na Aplicação de Convenções e Recomendações, composta por 
"personalidades eminentes e independentes com grande experiência nas 

(67) No Brasil as mencionadas cópias são enviadas às confederações nacionais de trabalha
dores e de empregadores; e, excepcionalmente, quando o tema se refere à categoria profissional 
ou econômica não abrangida por essa entidade, às correspondentes federações ou sindicatos 
nacionais . 
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questões de política social e de legislação do trabalho", designadas pelo 
Conselho de Administração, mediante proposta do Diretor-Geral do Bureau. 
A essa Comissão é facultado formular observações e solicitar maiores ex
plicações, aos respectivos governos, sobre pontos obscuros, controverti
dos, omissos ou que configurem aparente ou evidente inobservância de 
disposições constitucionais ou das convenções ratificadas, ou, ainda, su
gerir um "contato direto" entre representantes do Diretor-Geral e as res
pectivas autoridades governamentais. Antes de cada reunião anual da Con
ferência, a aludida Comissão de Peritos elabora completo relatório sobre o 
assunto, com judiciosas considerações sobre os principais temas controver
tidos e registra os casos de incumprimento das obrigações resultantes dos 
instrumentos internacionais. Na Conferência, esse relatório é apreciado pela 
Comissão de Aplicação de Convenções e Recomendações, integrada porre
presentantes governamentais, patronais e de trabalhadores, a qual, após 
debater as questões suscitadas, com a participação dos interessados, envia 
ao Plenário as conclusões que julgar convenientes. Ao Plenário da Confe
rência cabe decidir quanto à procedência das observações ou das correspon
dentes explicações, podendo advertir o governo do país que descumpre suas 
obrigações constitucionais. A sanção, neste caso, é, como se infere, de natu
reza moral, mas de repercussão pública internacional.<68

> 

Por delegação da ONU, a precitada Comissão de Peritos vem exami
nando, desde 1977, a aplicação das disposições do Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais relativas ao direito ao tra
balho, ao direito a condições eqüitativas e favoráveis de trabalho, aos di
reitos sindicais e ao direito à seguridade social. 

C- Reclamação. Além do controle de caráter permanente, a Consti
tuição prevê dois procedimentos distintos, mediante os quais a ação da OIT 
pode ser provocada: a reclamação (arts. 24 e 25) e a queixa (arts. 26 a 34). 

A reclamação, em face do que dispõe o art. 24 da Constituição da 
OIT, pode ser dirigida ao BIT por "organização profissional de emprega
dores ou de trabalhadores" e deve ter por objeto o não-cumprimento, por 
parte de qualquer Estado-Membro, no território de sua jurisdição, de uma 
convenção ratificada. A reclamação se destina ao Conselho de Adminis
tração, que poderá comunicá-la ao governo contra o qual foi argüida e 
convidá-lo a formular sobre o assunto a declaração que estime convenien
te. Se, ao término de prudente prazo, o Conselho não receber a declaração 
solicitada ou na hipótese de não a considerar satisfatória, poderá tornar 
pública a reclamação e, se for o caso, a resposta recebida (art. 25). 

(68) De 1964 a 2003 foram efetuadas 2.342 modificações nas leis ou práticas nacionais, em 
virtude da ação desenvolvida pela Comissão de Peritos. V. , quanto à eficácia do sistema, nosso 
"Direito Internacional do Trabalho", 311 ed., São Paulo, LTr, 2000, págs. 260 e segs . 
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A reclamação, como se vê, é restrita às organizações profissionais de 
trabalhadores e de empregadores, as quais, como salienta Krotoschin, adqui
rem "personalidade no direito internacional público". c69> Tais organizações 
podem ser de âmbito nacional ou internacional; e, em se tratando de organi
zação profissional nacional, não é necessário que a reclamação se refira à 
inaplicação de convenção ratificada pelo país em que tem sede. A Constitui
ção não estabelece qualquer distinção a respeito; mas exige, evidentemente, 
que o sujeito de direito da relação processual estabelecida seja uma pessoa 
jurídica (confederação sindical, federação, sindicato etc.) e não uma sim
ples organização de fato de empregadores ou de trabalhadores. 

O objeto da reclamação concerne apenas ao descumprimento de con
venção ratificada, porquanto a inobservância das demais obrigações rela
tivas às convenções e as referentes às recomendações somente pode ser 
argüida por outro Estado-Membro, nos termos do estipulado no art. 30 da 
Constituição. 

Conforme resulta do art. 24 do estatuto básico da OIT, o Conselho de 
Administração, ao receber a reclamação, não está obrigado a transmiti-la 
ao governo contra o qual foi apresentada. Se entender que a reclamação é 
incabível ou de manifesta improcedência, poderá, liminarmente, determi
nar o seu arquivamento. Também a publicação a que alude o art. 25 deve 
ocorrer somente quando o Conselho não receber a resposta do governo re
clamado ou não considerar satisfatória a resposta recebida. Essa publicação 
representa uma sanção de ordem moral. Mas convém acentuar, como vere
mos em seguida, que ela pode corresponder ao início do processo de queixa. 

D - Queixa. O processo de queixa poderá ser instaurado contra um 
Estado-Membro que não adotou as medidas necessárias ao cumprimento 
de uma convenção que haja ratificado: 

a) mediante representação de qualquer Estado-Membro que haja 
ratificado a mesma convenção (art. 26, § 1 º, da Constituição); 

b) ex officio, pelo Conselho de Administração (art. 26, § 42); 

c) pela representação de qualquer delegação à Conferência 
Internacional do Trabalho (art. 26, § 42). 

Qualquer Estado-Membro poderá também apresentar queixa contra 
o país integrante da OIT que não tenha cumprido, no prazo previsto, a 
obrigação de natureza formal estatuída no art. 19 da Constituição, refe
rente à submissão das convenções e recomendações adotadas pela Confe
rência à autoridade competente nacional (art. 30). 

(69) Ob. cit., vol. li, pág. 333. 
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A queixa formulada por um Estado deve ser apresentada ao BIT, que 
a encaminha ao Conselho de Administração. O procedimento de ofício 
tem início no próprio Conselho, onde, igualmente, deve ser postulada a 
representação de qualquer delegado à Conferência. 

Incumbe ao Conselho de Administração a apreciação da queixa e a 
determinação das providências indispensáveis à elucidação do caso. Preli
minarmente, cabe-lhe resolver se designa, desde logo, uma Comissão de 
Investigação encarregada de estudar a questão e informar a respeito ou se, 
tal como ocorre com as reclamações, deve inicialmente solicitar ao gover
no contra o qual se dirige a queixa, que formule sobre o assunto a declara
ção que considere conveniente. Esta última providência constitui o proce
dimento mais aconselhável. E, uma vez fluído prudente prazo sem respos
ta ou quando as observações solicitadas não forem satisfatórias, poderá o 
Conselho nomear a referida Comissão de Investigação (art. 2º, §§ 22 e 32). 

Sempre que o governo interessado não estiver representado no Conse
lho de Administração, terá o direito de designar um delegado especial para 
participar das deliberações alusivas ao processo-queixa (art. 26, § 5º). 

Na hipótese de ser designada a comissão de investigação, todos os 
Estados-Membros, ainda que não interessados diretamente na queixa, es
tão obrigados a colocar à sua disposição todas as informações que possuí
rem relacionadas com o seu objeto (art. 27). E a Comissão, depois de exa
minar detidamente a queixa, redigirá seu relatório, no qual exporá o re
sultado de suas averiguações sobre os fatos que permitam precisar o al
cance do litígio, assim como as recomendações que estime apropriado for
mular com respeito às medidas que deverão ser adotadas para dar satisfa
ção ao governo e os prazos dentro dos quais essas medidas deverão ser 
adotadas (art. 28). 

Cabe ao Diretor-Geral do BIT comunicar o relatório ao Conselho de 
Administração, aos governos querelante e querelado e providenciar sua 
publicação. Cada um dos governos interessados deverá comunicar ao cita
do Diretor, dentro do prazo de três meses, se aceita ou não as recomenda
ções contidas no relatório da comissão de investigação ou, na hipótese 
negativa, se deseja submeter a queixa à Corte Internacional de Justiça (art. 
29). Se tal se verificar, a decisão proferida pela Corte confirmando, modifi
cando ou anulando as conclusões ou recomendações da Comissão de Inves
tigação, será inapelável (arts. 31 e 32). 

Tratando-se de queixa sobre a não-submissão de convenção ou reco
mendação à autoridade competente nacional, cabe ao Conselho de Admi
nistração apreciá-la diretamente e informar à Conferência sempre que con
cluir pela sua procedência. 
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No caso de um governo não dar cumprimento, no prazo prefixado, às 
recomendações da comissão de investigação, porventura aceitas, ou à deci
são da Corte Internacional de Justiça, cumpre ao Conselho de Administra
ção solicitar à Conferência a ação que estime conveniente e oportuna para 
obter a respectiva execução (art. 33). A qualquer momento, porém, o gover
no acusado poderá informar ao Conselho de Administração que adotou as 
medidas necessárias ao cumprimento das mencionadas recomendações e 
solicitar a designação de uma nova Comissão de Investigação para compro
var o alegado. E, uma vez constatado o fato, deverá o Conselho de Adminis
tração recomendar que cesse imediatamente qualquer medida adotada pela 
Conferência contra o respectivo Estado-Membro (art. 34). 

E - Violação de direitos sindicais. A Convenção n. 87 (São Francisco, 
1948), sobre liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização, 
que é completada pela Convenção n. 98 (Genebra, 1949), atinente ao di
reito de sindicalização e de negociação coletiva, teve sua discussão inici
ada em 194 7, por solicitação do Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas. Na reunião de 1947, a Conferência aprovou uma resolução convi
dando o Conselho de Administração a examinar a possibilidade de criar 
um órgão especial para proteger a liberdade de associação; e, na reunião 
do ano seguinte, adotou nova resolução solicitando ao Conselho que se 
articulasse com os órgãos competentes da ONU, visando introduzir refor
mas nos organismos internacionais existentes com o objetivo de "salva
guardar a liberdade sindical". Em conseqüência, em 1950 a OIT instituiu, 
de comum acordo com as Nações Unidas, a Comissão de Investigação e 
de Conciliação em Matéria de Liberdade Sindical, que "tem por objeto 
examinar os casos de supostas infrações aos direitos sindicais que lhe se
jam submetidos, determinar os fatos e examinar a situação com o governo 
interessado, com a finalidade de lograr uma solução por via de acordo". 

Essa Comissão não tem limitada sua ação aos casos de violação de 
obrigações nascidas da ratificação de convenções sobre direitos sindicais; 
mas para apreciar infrações a tais direitos, por parte de países que não 
ratificam os correspondentes instrumentos internacionais, é imprescindí
vel que obtenha o prévio consentimento do governo denunciado. No en
tanto, independentemente desse consentimento, a Comissão pode exami
nar, no que tange à sua competência ratione materiae, as queixas apre
sentadas por qualquer Estado-Membro ou delegado à Conferência, ou, ain
da, pelo Conselho de Administração, referentes a violação de direitos sin
dicais consagrados em convenção ratificada, desde que designada, por esse 
Conselho, como Comissão de Investigação a que alude o art. 26 da Cons
tituição da OIT. Compõem a Comissão dez membros designados pelo 
Conselho de Administração entre "pessoas de especial competência e 
independência de critério". 
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Em 1951, o Conselho de Administração instituiu, como órgão integrante 
da sua estrutura administrativa, o Comitê de Liberdade Sindical, constituído de 
nove membros, entre os quais os componentes de sua Mesa Diretora, atribuin
do-lhe a competência para efetuar o exame preliminar das queixas relacionadas 
com os direitos sindicais apresentados à OIT, para serem transmitidas, se for o 
caso, à precitada Comissão de Investigação. Os relatórios e proposições do Co
mitê se dirigem ao Conselho de Administração, do qual é parte; mas sempre 
que o Comitê aprecia um caso relacionado com o país de um dos seus compo
nentes, este não poderá participar dos debates e deliberações, contrariamente ao 
que ocorre no Pleno do Conselho, quando os representantes ou delegados espe
ciais dos Estados querelante e querelado devem estar presentes. 

A expressão "queixa" contida no ato instituidor do Comitê de Liberda
de Sindical foi empregada no sentido genérico, correspondendo tanto à recla
mação quanto à queixa de que tratam os arts. 24 a 34 da Constituição da OIT. 

Conforme expôs Avery Joyce, <70> em primeiro lugar o Comitê examina 
se os casos ou queixas merecem a atenção do Conselho de Administração e, se 
conclui nesse sentido, pede ao Conselho que formule observações ao governo 
interessado, que deve prestar todas as informações sobre o objeto da denún
cia. Na etapa seguinte, se a gravidade do caso assim determinar, trata de 
obter a autorização dos governos interessados a fim de transmitir a queixa à 
Comissão de Investigação supra-referida. Se o governo negar essa autoriza
ção ou não responder à solicitação no prazo de quatro meses, o Comitê pode 
recomendar ao Conselho que adote a providência adequada, consoante os 
fatos denunciados. E, como já assinalamos, a queixa pode ser encaminhada 
à Comissão mista OIT-ONU, mesmo sem o consentimento dos governos, se 
o Conselho promover sua tramitação como "queixa" e designar essa Comis
são para a investigação de que cogita o art. 26 da Constituição da OIT. 

O Comitê, no exame das centenas de casos que lhe têm sido subme
tidos, tem firmado orientação no sentido de não conhecer de denúncias 
formuladas por: a) particulares; b) associações não profissionais, inclusi
ve partidos políticos; c) organização internacional de trabalhadores que 
não goze de estatuto consultivo perante a OIT e não tenha filiados no país 
contra o qual se dirige a queixa; d) organizações sindicais nacionais 
sediadas em países distintos daqueles a que se referem as queixas, sem 
interesse direto nas questões equacionais.<71

> 

A eficácia do trabalho realizado pelo Comitê é inquestionável. Ao 
comemorar, em 2001, o qüinquagésimo aniversário da sua criação, 2.147 
casos haviam sido solucionados nos países objeto das queixas.<7

I -A> 

(70) Ob. cit. , págs. 76-77. 
(71) "Boletim Oficial" do BIT, janeiro de 1966, págs. 3-4. O Conselho de Administração, em 
oportuna decisão, fez publicar a coleção de decisões do Comitê de Liberdade Sindical, 
consubstanciando sua jurisprudência: "La Liberté Syndicale", BIT, Genebra, 1972 ( 41 ed. em 
português, 1997). 
(71-A) Revista "Trabajo", n. 44, Genebra, OIT, 2002, pág. 5. 
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F- Sanções. A Constituição da OIT, na redação advinda da reforma 
de 1946, não estabeleceu quais as sanções aplicáveis aos Estados-Mem
bros que descumprirem as obrigações referentes aos instrumentos interna
cionais da OIT. Limitou-se, no seu art. 33, a estipular: 

"No caso de que um membro não dê cumprimento dentro do prazo prescrito às 
recomendações contidas no relatório da Comissão de Investigação ou na decisão da Corte 
Internacional de Justiça, segundo seja o caso, o Conselho de Administração recomenda
rá à Conferência as medidas que estime convenientes para obter o cumprimento daque
las recomendações." 

Na prática, a inobservância das obrigações internacionais relati
vas à OIT tem ensejado a advertência da Conferência aos respectivos 
Estados-Membros, o que configura uma sanção de ordem moral. E, 
anualmente, o relatório submetido à Conferência pela Comissão de Pe
ritos na Aplicação de Convenções e Recomendações, indica, nos seus 
diversos capítulos, a relação dos países que não cumpriram as obriga
ções estatuídas nos arts. 19 e 22 da Constituição. O empenho com que 
os delegados governamentais procuram defender os seus países das acu
sações ou dúvidas argüidas sobre o descumprimento das referidas obri
gações e a divulgação internacional da lista aprovada evidenciam a 
eficácia do procedimento. 

Desde que a Conferência decida representar à ONU contra o Estado 
que, de forma grave ou reiteradamente, viole as obrigações contraídas em 
face da Constituição da OIT, certo é que outros tipos de sanção podem ser 
aplicados. É que os arts. 5º e 6º da Carta das Nações Unidas dispõem: 

"Art. 511 O membro das Nações Unidas, contra o qual for levada a efeito ação 
preventiva ou coercitiva por parte do Conselho de Segurança, poderá ser suspenso do 
exercício dos direitos e privilégios de membro de Assembléia Geral, mediante recomen
dação do Conselho de Segurança. O exercício desses direitos e privilégios poderá ser 
restabelecido pelo Conselho de Segurança." 

"Art. 611 O Membro das Nações Unidas que houver violado persistentemente os 
princípios contidos na presente Carta, poderá ser expulso da Organização pela Assem
bléia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança." 

Releva ponderar que, no cumprimento dos seus deveres, "o Conse
lho de Segurança agirá de acordo com os Propósitos e Princípios das Na
ções Unidas" (art. 24, § 2º), entre os quais se inclui a "cooperação inter
nacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, 
social, cultural ou humanitário e para promover e estimular o respeito aos 
direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção 
de raça, sexo, língua e religião" (art. 1 º, § 3º). 
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Tendo em vista tais preceitos, a Conferência Internacional do Traba
lho, na sua 48ª Reunião (1964), resolveu aprovar duas emendas à Consti
tuição da OIT,<72

> referentes ao tema em foco: a primeira, alusiva à segre
gação racial, permitindo a suspensão da participação nos seus trabalhos 
do Estado que mantém mediante legislação uma política oficial de discri
minação racial, tal como o apartheid, comprovada pela ONU; a segunda, 
referente a qualquer violação grave, permitindo a exclusão ou a suspen
são, nos seus direitos e privilégios, do Estado que haja sido objeto de uma 
decisão de exclusão ou de suspensão por parte da ONU. 

A eliminação de um Estado-Membro, ainda que de forma grave e 
reiterada descumpra as obrigações advindas da Constituição da OIT, re
presenta penalidade que deve ser evitada. Nesse sentido opinou, igual
mente, a Comissão de Questões Relativas à África do Sul, ao acentuar que 
"a exclusão, ao colocar o Estado indigno fora da comunidade internacio
nal, o libera de suas obrigações jurídicas, eliminando um dos últimos frei
os capazes de impedir uma ação arbitrária de sua parte e constitui, para a 
comunidade internacional, uma confissão de derrota". <73

> A África do Sul 
desfiliou-se da OIT. Entretanto, a atuação persistente e contundente da 
OIT contra o apartheid tornou-se vitoriosa: transmudou-se o regime jurí
dico-político da África do Sul. E um dos mais destacados líderes do movi
mento, o negro Mandella, foi eleito Presidente desse país. Em junho de 
1994, ao ensejo do 75º aniversário da OIT e do 50º da Declaração de Fila
délfia, a África do Sul retornou à Organização, em sessão de Conferência 
de que tivemos a honra de participar. 

6- TRATADOS BILATERAIS OU PLURILATERAIS 

A- Considerações gerais. Os tratados bilaterais ou plurilaterais 
(estes, geralmente, de âmbito regional) constituem instrumentos de ação 
restrita aos Estados contratantes e que, ao contrário das convenções inter
nacionais adotadas pela Conferência Internacional do Trabalho, não per
manecem abertos à ratificação de outros países. Por meio de tais diplomas, 
o Direito Internacional do Trabalho objetiva, principalmente, estabelecer 
reciprocidade de tratamento entre os nacionais dos países signatários, no 
concernente aos problemas do trabalho e aos que lhes são conexos, assim 
como regular aspectos da proteção aos trabalhadores imigrantes. Aliás, estatui 
o art. 21 da Constituição da OIT que todo projeto de convenção submetido à 

(72) As emendas constitucionais entrarão em vigor quando ratificadas ou aprovadas por dois 
terços dos Estados-Membros, incluídos cinco dos dez países que integram o Conselho de Ad
ministração na qualidade de Membros de maior importância industrial (art. 36 da Constituição 
da OIT), o que ainda não se verificou . 
(73) "Informe XII" à 481 Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 1964, pág. 6. 
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deliberação final da conferência que não obtiver a maioria de dois terços de 
votos exigida para sua aprovação "poderá ser objeto de uma convenção par
ticular entre os membros da organização que o desejem". Neste caso, como 
se infere, o projeto de convenção internacional se transformará num tratado 
plurilateral de aplicação limitada aos Estados signatários, sem os caracte
rísticos que já examinamos atinentes às convenções. 

Os tratados bilaterais, quando referentes a dois países, ou os 
plurilaterais, quando relativos a mais de dois Estados, correspondem à 
forma clássica dos tratados do Direito Internacional Público. Como assi
nalara o emérito Ernesto Krotoschin, "no sentido literal da palavra, con
têm compromissos determinados para os países que são signatários; por 
outro lado, se os efeitos em geral se limitam aos Estados signatários, tra
ta-se de um instrumento e de uma fonte do direito internacional similar ao 
contrato na vida civil dos particulares". C74

> 

Conforme precisou Valticos, "ao contrário das convenções internacio
nais abertas, que, salvo em certos casos particulares, não se fundam na no
ção de reciprocidade, porque se propõem a estabelecer a igualdade de trata
mento entre todos os trabalhadores considerados e a igualdade das cargas 
sociais aceitas pelos Estados que os ratificam, os tratados bilaterais apre
sentam um caráter sinalagmático no mais amplo sentido da palavra e não 
consideram senão o tratamento dos trabalhadores dos países contratantes".<75> 

Recorda Daniel AntokoletzC16> que, ao surgir a legislação de proteção 
ao trabalho e de previdência social, foi suscitada a questão da sua aplica
bilidade aos estrangeiros, visto que numerosos Códigos Civis, baseados 
no Código de Napoleão, exigiam a reciprocidade contratual ou legal para 
a concessão dos respectivos benefícios. Começaram, então, os Estados a 
celebrar tratados bilaterais de trabalho e previdência social, tendentes 
a equiparar os operários estrangeiros aos trabalhadores nacionais. O pri
meiro desses tratados foi concluído em 1904 entre a França e a Itália. A 
esse se seguiram diversos tratados dispondo sobre a reciprocidade de tra
tamento na reparação dos acidentes do trabalho, entre os nacionais dos paí
ses signatários (Bélgica e Luxemburgo, em 1905; França e Inglaterra, em 
1909; Alemanha e Espanha, em 1913). 

Depois da guerra de 1914-1918, inúmeros tratados foram celebrados, 
regulando a migração de trabalhadores, o recrutamento coletivo, o controle 
dos respectivos contratos de trabalho, a reciprocidade de tratamento etc. 

Não obstante as Convenções n. 19, de 1925, que dispõe sobre a igual
dade de tratamento entre trabalhadores nacionais e estrangeiros em matéria 
de indenização por acidentes do trabalho; n. 48, de 1935, pertinente à organi-

(74) Ob. cit., vol. 11, pág. 325. 
(75) Ob. cit., pág. 174. 
(76) Ob. cit., vol. I, págs. 220-221. 
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CAPÍTULO XXIV 

REPOUSO SEMANAL E EM FERIADOS 

por Arnaldo Süssekind 

1 - INSTITUIÇÃO DO REPOUSO HEBDOMADÁRIO 
E EM FERIADOS 

A - Fundamentos e objetivos. O descanso seman;ll teve origem ca
racteristicamente religiosa. E foi a própria força da religião que impôs sua 
observância, ainda quando inexistiam leis determinantes da interrupção 
semanal do trabalho. Por sua vez, a paralisação do trabalho nos dias de 
festas, considerados como dias de purificação, desenvolveu-se em Roma 
antiga e atingiu o seu auge na fase de esplendor das corporações medievais. 
Em parte tinham caráter religioso; em parte destinavam-se a comemorações 
de grandes aniversários históricos, do princípio e fim de colheitas etc. 

Modernamente, entretanto, depois do advento da Revolução Indus
trial e da universalização do Direito do Trabalho, a instituição do repouso 
semanal se esteia em razões diversas, análogas às que enumeramos quan
do do exame da limitação do tempo do trabalho. 0 > Como escrevemos em 
outro livro, "com a instituição do descanso semanal obrigatório do traba
lhador o Estado visa, sobretudo, a eliminar a fadiga gerada pelo trabalho 
(fundamento biológico); possibilitar a prática de atividades recreativas, 
culturais e físicas, bem como o convívio familiar e social (fundamentos 
sociais); aumentar o rendimento no trabalho, aprimorar a produção e res
tringir o desemprego (fundamentos econômicos). E os inquéritos, investi
gações técnicas e estudos científicos que, a respeito, foram realizados, já 
atestaram que a limitação do tempo de trabalho e a instituição dos repousos 
obrigatórios atingiram esses objetivos".<2> 

(1) V., no Capítulo XXIII , a letra b do item I. 

(2) "Duração do Trabalho e Repousos Remunerados", 1950, pág. 315 . 

• 
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Se os objetivos religiosos deixaram de ser o principal fundamento 
do repouso semanal, é inegável, porém, sua influência no concernente à 
fixação do dia da semana em que o trabalho deve ser interrompido. Na 
Rússia Soviética, agora desmembrada, o dia de descanso se seguia a cinco 
jornadas de trabalho, independentemente do dia da semana. Nos países de 
religião cristã, sobretudo a católica, impõem as respectivas legislações 
que o repouso semanal, salvo nas atividades que não podem sofrer inter
rupção, coincida sempre com o domingo. Na Turquia e no Irã, também 
por motivos religiosos, o descanso semanal é n,a sexta-feira. 

No que tange aos feriados civis e religiosos, certo é que a respectiva 
interrupção do trabalho possibilita o atendimento de todas as finalidades 
visadas pelo repouso hebdomadário; contudo, os fundamentos e objetivos 
dessa paralisação continuam a ser de caráter cívico ou religioso, uma vez 
que têm em mira permitir ao trabalhador e sua família participar das co
memorações de acontecimentos e datas de grande significação universal, 
nacional ou religiosa. 

B - Antecedentes históricos e legislativos. Direito Internacional. 
Os hebreus costumavam descansar aos sábados, consoante o preceito da 
Escritura Sagrada, segundo o qual Deus, ao criar o mundo, descansou no 
sétimo dia. Mais tarde, foi o repouso semanal inscrito no Decálogo de 
Moisés, sendo que o domingo veio a ser consagrado à descida do Espírito 
Santo sobre os apóstolos, em honra da ressurreição de Jesus Cristo. 

Foi Constantino o primeiro imperador romano que proibiu, por lei, 
qualquer exercício da Justiça e qualquer ocupação manual aos domingos 
(321 a.C.). E, na Idade Média, a influência exercida pela Igreja Católica 
generalizou ainda mais o costume do repouso dominical, sendo que as 
corporações de ofício incluíam sempre nos seus estatutos a obrigação de 
ser o serviço paralisado no referido dia da semana. Ademais, durante os 
séculos XIII a XV, quando ditas corporações viveram o seu período áureo, 
conseguiram elas exercer rigorosa fiscalização na execução do trabalho 
dos seus membros, impedindo, conseqüentemente, a violação da precitada 
norma estatutária e impondo multa a seus infratores. 

A interrupção do trabalho nos dias de festas teve origem na Antigüi
dade romana, ao ensejo da comemoração do início e do fim das colheitas 
ou vindimas, das bodas e aniversários, das vitórias militares e outras 
efemérides. Mas as comemorações de índole religiosa impuseram também 
a paralisação dos serviços, sobretudo na Idade Média, quando algumas 
corporações chegaram a incluir nos seus regulamentos 28 dias festivos de 
interrupção do serviço. 
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Em 1598 e 1603, com a famosa legislação das Índias, Felipe// tomou 
obrigatório o repouso dominical e em dias de festas religiosas. Mas coube 
à França a primazia de legislar sobre o assunto no mundo contemporâneo e 
para os trabalhadores urbanos.(3) 

A reação do proletariado e da Igreja contra a inobservância do repou
so semanal generalizou-se a partir de 1870. E os governos tiveram de 
ceder, legislando sobre tão relevante aspecto da proteção ao trabalhador: a 
Suíça, em 1890, impôs o repouso semanal para os ferroviários; um ano 
mais tarde a Alemanha tomava obrigatório o repouso dominical e em feri
ados para os trabalhadores da indústria. <4> 

Em 1919, finalmente, a Conferência da Paz recomendou, no Tratado 
de Versailles, "a adoção do descanso hebdomadário de 24 horas, no míni
mo, que deverá compreender o domingo, sempre que for possível" (art. 427, 
n. 5). E na Primeira Conferência Internacional do Trabalho promovida 
pela OIT, que teve lugar em Washington, de outubro a novembro do mes
mo ano, foi consignado na Convenção n. 1, então aprovada, que a duração 
do trabalho não deveria exceder de oito horas por dia ou quarenta e oito 
por semana (art. 2º), com o que, implicitamente, assegurou aos trabalha
dores da indústria o repouso de um dia por semana. 

Foi na Conferência de 1921, realizada em Genebra, que a OIT abor
dou expressamente o assunto, dela resultando a aprovação da Convenção n. 
14, atinente à aplicação do repouso semanal nos estabelecimentos industri
ais. Ainda nessa Conferência foi recomendada a adoção do regime do re
pouso semanal obrigatório para os comerciários (Recomendação n. 18). 
Somente a 10.6.30, no entanto, foi aprovada em Genebra a Convenção n. 
30, pertinente à regulamentação da duração do trabalho no comércio e nos 
escritórios, com a qual a Conferência Internacional do Trabalho fixou, para 
os empregados que trabalham nessas atividades profissionais, a duração 
máxima de oito horas por dia e quarenta e oito por semana. <5> E em 1957 
foram adotadas a Convenção n. 106 e a Recomendação n. 103, especial
mente destinadas ao repouso hebdomadário no comércio e nos escritórios. 
Outros instrumentos internacionais de regulação especial do trabalho de 
determinadas categorias profissionais contêm normas sobre o assunto. 

(3) Lei de 1814 que, segundo a maioria dos historiadores, jamais chegou a ser aplicada, sendo 
revogada em 1880. 
( 4) O exemplo da Alemanha foi logo seguido pela Áustria ( 1895) e pela Bulgária ( 1896). E, já 
no início do século em curso, foi o repouso dominical e em feriados adotado, para os operários 
em geral ou, especialmente, para os da indústria, pela Espanha (1904), Dinamarca (1904), Bél
gica (1905), Argentina (1905), Suíça (1905), França (1906), Canadá (1906), Chile (1907), 
Itália (1907), Portugal (1907) e, depois, por quase todos os países. 
(5) As Convenções sobre duração do trabalho dos mineiros (1931) e dos transportes rodoviá
rios (1939) contêm normas atinentes ao repouso semanal. 
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Hoje, o direito do trabalhador ao descanso semanal está consagrado 
nas Constituições dos seguintes países: Argélia, Benin, Birmânia, Brasil, 
Bulgária, China, Honduras, Iraque, Itália, Iugoslávia, México, Paraguai. 

C - Primeiras leis brasileiras. Em nosso país, muito embora os 
costumes religiosos tenham imposto, desde cedo, a observância quase ab
soluta do repouso dominical, o que também se estendeu, com certas restri
ções, aos feriados civis e dias santos de maior tradição regional, certo é 
que somente em 1932 foi tal interrupção imposta por lei.<6> Pela Constitui
ção Federal de 16.7.34, "o repouso hebdomadário, de preferência aos do
mingos", foi elevado à hierarquia constitucional (art. 121, alínea e). A 
Constituição de 1937 manteve a norma, enquanto a de 1946, ampliando 
nesse tópico o direito do trabalhador, tornou ainda obrigatória a remune
ração desses dias de repouso, princípio este conservado pela de 1967 (art. 
165, VII) e pela atual (art. 72, XV). 

D - Natureza jurídica; direito irrenunciável. Manifestando-se sobre 
a natureza jurídica do repouso semanal e em feriados, acentuou o jurista 
alemão Kaskel(7> que a tutela do Estado, ao determinar, em tais casos, a 
interrupção do trabalho, tem por objetivo a distribuição adequada da du
ração do trabalho e do repouso, impondo à duração do trabalho limites 
legais. Para tal fim, a técnica jurídica consiste em estabelecer uma obriga
ção ao empregador, de ordem pública, cujo cumprimento se assegura me
diante a vigilância, a pena e a coação. Essas determinações e proibições se 
dirigem principalmente ao empregador, porém em parte também ao traba
lhador. Portanto, "a concessão desses intervalos constitui uma parte es
sencial das obrigações do empregador, oriunda do contrato de trabalho",<8> 

integra o conjunto de normas imperativas que correspondem à parte insti
tucional da relação de emprego e a elas não podem renunciar empregador 
e empregado ao ajustarem e executarem o contrato de trabalho. 

2- DIREITO POSITIVO BRASILEIRO 

A - Campo de aplicação. A Consolidação das Leis do Trabalho, ao 
limitar, no seu art. 62, o campo de incidência das normas sobre a jornada do 
trabalho, esclareceu que as exceções ali consignadas não se estenderiam ao 

(6) As leis que dispuseram sobre a duração do trabalho a que nos referimos no Capítulo anterior 
(item 1, letra C) também estabeleceram a obrigatoriedade do repouso semanal, o qual, salvo 
convenção em contrário entre os empregados e empregadores ou por motivo de interesse públi
co ou da natureza da atividade, deveria recair em domingo. 
(7) "Derecho dei Trabajo", com Hermann Dersch, 51 ed. , trad. argentina, 1961, pág. 427. 

(8) Egon Gottschalk, Revista do Trabalho, 1948, pág. 6. 
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repouso semanal. <9> Assegurou, assim, com mais amplitude, o descanso heb
domadário, o mesmo ocorrendo no que tange à proibição do trabalho 
nos feriados civis e nos dias santos de guarda. <10> Contudo, com a vigência 
da Lei n. 605, de 5.1.49, foram ainda mais ampliadas as fronteiras da inci
dência dos preceitos legais sobre o repouso semanal e nos feriados. 

Em face do que prescreve o art. 12 da Lei n. 605, todo empregado 
tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, pre
ferentemente aos domingos, bem como, nos limites das exigências técni
cas da empresa, à interrupção do trabalho nos feriados civis e religiosos, 
também sem prejuízo da remuneração. Referindo-se a lei a todo emprega
do, é evidente que se aplica a todos os que trabalham com relação de 
emprego, inclusive os domésticos,< 11 > já que os funcionários públicos e os 
servidores autárquicos não sujeitos ao regime da CLT têm o mesmo direito 
assegurado pelos estatutos que os regem. Portanto, tem o trabalhador ru
ral direito ao repouso hebdomadário e em feriados, desde que exerça suas 
atividades como empregado.< 12> 

Para efeito de remuneração dos dias destinados ao repouso do traba
lhador, o campo de aplicação da Lei n. 605 não se restringe, porém, aos 
que trabalham sob a forma de empregado. Daí estabelecer o art. 32 que o 
seu regime é "extensivo àqueles que trabalham agrupados por intermédio 
de sindicatos, caixa portuária ou entidade congênere". <13> Abrange, assim, 
os trabalhadores avulsos, que não se confundem com os autônomos. 

Releva acrescentar, ainda, que o sistema legal em tela é aplicável aos que 
trabalham no seu próprio domicílio, desde que o façam sob a forma de em
prego.<14> Também o fato de estar o empregado interessado nos lucros da 
empresa não o exclui do campo de incidência das precitadas normas legais. 

B - Repouso semanal, preferentemente aos domingos; escala de 
revezamento; elencos teatrais e congêneres; duração do repouso. A tra
dição católica do povo brasileiro e o respeito ao costume que transformou 

(9) "As normas sobre repouso são tutelares, de ordem pública, indisponíveis, não podendo as 
partes estipular o dia em que recai; a não ser as exceções previstas na própria lei" (Ac. do TST, 
11 T., no RR-4.779/81, rei. Min. Coqueijo Costa, in "Repertório de Jurisprudência Trabalhis
ta", de João de Lima Teixeira Filho, Rio, 1985, v oi. 111, pág. 860). 
( 1 O) Art. 70 da CLT. 

( 11) A Constituição de \i8tornou induvidoso esse direito dos empregados domésticos (pará- * 
grafo único do art. 72

). :~..J';3 
1 

a. l.fb..' N\- .1\ 11 . ~ ')__ t.-{ 
(12) Dispõe o art. 22 da Lei n. 605: "Entre os empregados a que re'refire a Lei , incluem-se 
trabalhadores rurais, salvo os que operem em qualquer regime de parceria, meação, ou forma 
semelhante de participação na produção". 

. . · · ...... "...,., de 19.07.2006, revogou a alínea "a" do artigo so d 
Le~ no 60~ .. de 01:0_5.1949, que tratava da exclusão do gozo 'do: 
fenados CIVIS e rellg1o~os a categoria dos empregados domésticos' 
pa~sando . ~sta categona a ter direito, além da ~ I , 
ferrados c1v1s e religiosos seja ele m . . 

1 
O ga semanal, aos 

sem prejuízo de sua remu~eração. unlcrpa ' estadual ou nacional, 
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o domingo em dia de descanso, convívio familiar e recreação justificam o 
preceito segundo o qual o repouso semanal do trabalhador deve recair 
preferentemente aos domingos. 

Tanto a Constituição de 1934 (art. 121, e) quanto a de 1937 (art. 
137, d) determinaram a observância do descanso aos domingos. E a Carta 
Política de 1946 manteve o princípio, tornando ainda compulsória a re
muneração do dia de repouso (art. 157, VI). A Constituição de 1967 refe
riu "Repouso semanal remunerado e nos feriados religiosos, de acordo 
com a tradição local" (art. 165, VII) e a Carta Magna de 1988 suprimiu a 
referência aos feriados religiosos, mas restabeleceu a norma do "repouso 
semanal remunerado, preferentemente aos domingos" (art. 7º, XV). 

A Consolidação das Leis do Trabalho, elaborada na vigência da Carta 
de 1937, estatuiu que, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade 
imperiosa de serviço, o repouso semanal deveria coincidir com o domin
go, no todo ou em parte. E estabeleceu, ainda, a forma pela qual as empre
sas poderiam obter autorização permanente ou transitória para não inter
romper o trabalho aos domingos (arts. 67 e 68). 

A Lei n. 605, que dispôs sobre a remuneração do repouso semanal e 
dos feriados civis e religiosos, sem afrontar a Constituição vigente, estatui 
apenas que os empregados, a que ela se aplicava, têm "direito ao repouso 
semanal remunerado, de vinte e quatro horas consecutivas, preferentemente 
aos domingos " (art. 1 º), deixando de se referir às normas que devem 
regular o trabalho aos domingos, no todo ou em parte. 

Em face dessa omissão, cumpre indagar: continuam em vigor os arts. 
67 e 68 da Consolidação, que prevêem as hipóteses nas quais o trabalho 
pode coincidir com os domingos e as disposições que deverão ser satisfei
tas para que a atividade da empresa não sofra interrupção nesses dias? 

Conforme assinalamos em outro livro, "não há incompatibilidade en
tre os diplomas legais mencionados, nem a matéria contida nos arts. 67 e 
68 da Consolidação foi regulada inteiramente pela Lei n. 605. Aqueles dispo
sitivos, portanto, continuam a viger, paralelamente às disposições da Lei 
de 1949".05> E a essa conclusão chegou, igualmente, Mozart Victor Russo
mano.<16> Somente no que tange à autoridade competente para autorizar o 
trabalho contínuo em caráter permanente foi o parágrafo único do art. 68 
da CLT derrogado pela Lei n. 605. 

Não foi diversa, aliás, a conclusão a que chegou o Governo, ao ela
borar o Regulamento da Lei n. 605, aprovado pelo Decreto n. 27.048, de 
1949. É verdade que substituiu a expressão "conveniência pública ou neces-

(15) Ob. cit., pág. 389. 
(16) "Do repouso semanal remunerado", in "Trabalho e Seguro Social", vol. XXI, pág. 177. 
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sidade imperiosa do serviço" (art. 67 da Consolidação) por "exigências 
técnicas", usada pela Lei n. 605, ao dispor sobre o trabalho em feriados. 
Todavia, ao dar o conceito de "exigências técnicas", estatuiu que só justi
ficariam o serviço em dias de repouso quando a continuidade do trabalho 
resultasse do interesse público ou das condições peculiares às atividades 
da empresa ou do local (§ 1 Q do art. 6Q). 

Dado que as hipóteses que autorizam ou justificam o trabalho aos do
mingos são as mesmas que permitem a realização de serviços em dias feria
dos, examinaremos num item próprio quais as atividades econômicas e ser
viços que, em virtude de suas exigências técnicas, podem ser empreendidos 
nos domingos e feriados; como poderão as empresas não incluídas na aludi
da relação obter autorização permanente ou transitória para não paralisar 
suas atividades naqueles dias; e, por fim, quando, por motivo de força maior, 
é considerado legal o trabalho nos dias destinados ao repouso. 

O que nos cumpre salientar, nesta oportunidade, é que: 

a) se a empresa não estiver autorizada a funcionar aos domingos, o 
repouso semanal dos seus empregados será sempre aos domingos; 

b) se a empresa, ou uma das atividades que empreende, estiver auto
rizada a funcionar aos domingos, o repouso semanal dos respectivos em
pregados será organizado em escala de revezamento, que lhes permita 
gozar, periodicamente, o descanso dominical. 

Como bem acentuou Nogueira Júnior, "estabelecida a escala de re
vezamento, terá, cada qual, a seu turno, o repouso semanal no domingo, 
embora venha gozá-lo em dias da semana, quando não lhe toque, pela esca
la, aquele dia".< 17

> Impõe a lei, ainda, que a escala de revezamento seja 
previamente organizada e conste do quadro de horário de trabalho que 
possibilita ao Ministério do Trabalho fiscalizar o cumprimento das leis 
sobre duração do trabalho. Ademais, só poderão ser incluídos na mencio
nada escala de revezamento os empregados que executam os serviços de
terminantes da autorização concedida à empresa para o trabalho domini
cal (art. 9Q do Regulamento). Os empregados que trabalham nos outros 
serviços, atividades ou seções deverão gozar o repouso semanal aos do
mingos, visto que a exceção prevista na lei não os alcança. 

A escala de revezamento do repouso semanal deve observar, em quase 
todas as atividades econômicas, o disposto na Portaria n. 417, de 1966, do 
Ministro do Trabalho, alterada pela de n. 509, de 1967: as empresas auto
rizadas a manter atividades contínuas, abrangendo, portanto, os domin-

(17) "Duração do Trabalho", 1942, pág. 83. 
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gos, deverão organizar escala de revezamento assegurando que, "em um 
período máximo de sete semanas de trabalho, cada e~m~p~re~a~d~o~u~s~ulli._lu.a...----------
pelo menos um domincrn r~~ f'"t~~" '' 

A referência ao dispositivo constitucional, que atribui ao Municí
pio "legislar sobre assuntos de interesse local", entrou no art. 6º dessa 
lei como Pilatos no Credo. Conforme asseverou o douto Saad, o trabalho 
aos domingos "demanda um disciplinamento uniforme em todo o terri
tório nacional, disciplinamento que compete privativamente à União es
tabelecer. Embora respeitando opiniões divergentes, parece-nos que, no 
tocante ao comércio varejista, é de competência dos Municípios regu
lar apenas a localização desses estabelecimentos. Discrepar desse en
tendimento é abraçar um paradoxo: se competir ao Município dizer 
quais os dias e horários de funcionamento do comércio, estar-se-á co
locando o interesse nacional pelo trabalho em plano inferior a um inte
resse municipal, ou, por outras palavras, a decisão da União, autori
zando o trabalho aos domingos no comércio varejista, só se cumprirá 
se o Município deixar ... Em passado próximo algumas municipalidades 
tentaram fixar o horário de funcionamento dos bancos e viram sua pre
tensão rejeitada até pela Suprema Corte" .<18

> 

Tratando-se de elencos teatrais e congêneres, prescreveu a lei que 
o repouso semanal, embora não coincidindo com o domingo, não obriga 
a empresa a organizar a escala de revezamento. É que o êxito do traba
lho depende, evidentemente, do conjunto de artistas que constituem o ~es-

(18) Suplemento Trabalhista LTr n. 134/97, pág. 765. 
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pectivo elenco. A Consolidação havia aludido apenas a "elencos teatrais" 
(parágrafo único do art. 67), porém, atendendo a que a mesma dificuldade 
ocorre relativamente a outras atividades similares, prescreveu o Regula
mento da Lei n. 605 que ficariam isentos da organização de escala de 
revezamento, para o repouso semanal dos seus empregados, os "elencos 
teatrais e congêneres"(§ 22 do art. 62). Assim, como bem salientou Nélio 
Reis, "entre esses se deve incluir os grupos circenses, pois não há dúvi
da de que o fim do legislador foi permitir que os artistas de espetáculos 
de ambos os gêneros trabalhem precisamente aos domingos, quando o 
povo, sobretudo a classe operária, procura os centros de diversões. Igual
mente as atividades esportivas devem ser reguladas pela exceção acima 
referida". <' 9> 

A duração do repouso semanal será sempre de 24 horas consecuti
vas (art. 67 da CLT e art. 12 da Lei n. 605, de 1949), tal como recomen
dam as convenções internacionais pertinentes ao assunto. Esse descanso 
não se confunde, entretanto, com o que decorre do intervalo mínimo de 11 
horas entre duas jornadas de trabalho, ao qual se soma. 

Por fim, é de se ressaltar que a falta do empregado ao serviço, durante 
a semana, não isenta a empresa de conceder-lhe o repouso semanal. É 
certo que a lei condiciona o pagamento da remuneração do dia de descan
so obrigatório ao fato de ter o empregado "trabalhado durante toda a se
mana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho" (art. 
62 da Lei n. 605). Todavia, essa regra legal concerne, tão-somente, à re
muneração do repouso semanal e em feriado, não podendo, obviamente, 
gerar a extinção do direito ao descanso. 

C- Feriados civis e religiosos; quem os declara. Trabalho necessá
rio; indenização ou compensação. A CLT, tendo em vista o prescrito na 
Carta Magna de 1937, estabeleceu no seu art. 70 que: 

"Salvo o disposto nos arts. 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados 
nacionais. A autoridade regional competente em matéria de trabalho declarará 
os dias em que por força do feriado local ou dias santos de guarda, segundo os 
usos locais, não deva haver trabalho, com as ressalvas constantes dos artigos 
citados ." 

A Constituição de 18.9.46 determinou que nos feriados civis e reli
giosos o empregado não perderá o direito à respectiva remuneração, man-

(19) "Contratos Especiais de Trabalho", 1955, págs. 99-100. 
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tendo o princípio de que o repouso será garantido nos limites das exigên
cias técnicas da empresa e que os feriados atenderão à tradição local (inc. VI 
do art. 157)<20>. 

A Constituição de 1967 aludiu, igualmente, a repouso remunerado 
"nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local" (art. 165, 
VII); mas a Lei Maior de 1988 omitiu-se a respeito. 

Desde logo, cumpre salientar que a referência do art. 8º da Lei n. 
605 aos arts. 6º e 7º concerne apenas à remuneração dos feriados, moti
vo por que será ela devida, como veremos adiante, somente quando o 
empregado houver trabalhado durante toda a semana anterior. As faltas 
ao serviço, entretanto, não extinguem o direito de o empregado não traba
lhar nos feriados civis e religiosos; não terá direito, porém, à remunera
ção do repouso. 

O texto originário do art. 11 da Lei n. 605 foi modificado algumas 
vezes, vigorando atualmente a Lei n. 9.093, de 12.9.95, in verbis: 

"Art. 12 São feriados civis : 

I- os declarados em lei federal; 

11- a data magna do Estado fixada em lei estadual. 

Art. 22 São feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei municipal, de 
acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, neste incluída a Sexta
Feira da Paixão." 

Conseqüentemente, deduz-se daí que a decretação de feriados civis 
compete, sem qualquer limite, à União, através de lei federal, cabendo à 
Assembléia Legislativa de cada Estado declarar a correspondente data mag
na. Por sua vez, incumbe ao Poder Legislativo de cada município decla
rar, em face da tradição local e até o máximo de quatro, nestes incluída a 

(20) Ao regulamentar o aludido preceito constitucional, a Lei n. 605 repetiu o seu enunciado 
(art. 1 2), prescrevendo ainda: 

"Art. 82 Excetuados os casos em que a execução do serviço for imposta pelas exigências técni
cas das empresas, é vedado o trabalho em dias feriados civis e religiosos, garantida, entretanto, 
aos empregados a remuneração respectiva, observados os dispositivos dos arts. 62 e 72 desta 
Lei." 

"Art. 92 Nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empre
sas, a suspensão do trabalho, nos dias feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em 
dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga." 
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Sexta-Feira da Paixão, quais os respectivos feriados religiosos. Toda
via, se é certo que só a União Federal pode legislar sobre o Direito do 
Trabalho, não menos certo é que os Estados e os Municípios podem 
decretar feriados no âmbito das respectivas jurisdições. Estarão, po
rém, os empregadores obrigados a remunerar os feriados civis decreta
dos pelos legislativos estaduais ou municipais ou os religiosos que ex
cederem dos quatro que a lei faculta sejam reconhecidos por lei muni
cipal? A jurisprudência é vacilante e tende a negar o direito dos empre
gados ao salário desses dias. Afigura-se-nos, porém, que, se a ausência 
do trabalhador ao serviço não pode ser imputada à sua vontade, decorren
do exclusivamente de ato do Poder Público, não se lhe poderá negar a 
remuneração desses feriados. 

Dispondo sobre os feriados civis a que alude o precitado art. 11, isto 
é, os declarados em lei federal, vigora atualmente a Lei n. 1 O. 607, de 19 
de dezembro de 2002, cujo art. 12 estatui: 

"São feriados nacionais os dias 12 de janeiro, 21 de abril, 12 de maio, 7 de setem
bro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro." 

A Lei n. 6.802, de 30.6.80, declarou feriado nacional o dia 12 de 
outubro, consagrado a Nossa Senhora Aparecida. 

Como se infere, o dia 1 ºde janeiro concerne à confraternização 
universal; o 1 ºde maio é dedicado à exaltação do dever e da dignidade 
do trabalho; o 7 de setembro é considerado dia de festa nacional e cor
respondente à comemoração da independência da Nação Brasileira; o 
12 de outubro homenageia a Padroeira do Brasil; o 2 de novembro cor
responde ao dia de finados; o 15 de novembro diz respeito à comemora
ção do advento da República e o 25 de dezembro se refere à unidade 
espiritual dos povos cristãos. Com a Lei n. 1.226, de 1950, foi incluí
do, entre os aludidos feriados, o dia 21 de abril, consagrado a 
Tiradentes, protomártir da Independência, e o dia de eleições gerais. 

Conforme bem decidiu o Tribunal Superior do Trabalho, na empresa 
binacional ITAIPU, os feriados são os relacionados em norma uniforme 
do respectivo tratado firmado entre o Brasil e o Paraguai, sendo inaplicá
vel ao caso o princípio da lei mais favorável. <21

> 

Cumpre distinguir entre feriados e dias festivos ou de festas nacio
nais. Assim, por exemplo, o dia do Descobrimento do Brasil, o da Aboli
ção da Escravatura, o do Descobrimento da América, o da Bandeira, o de 

(21) Ac . da 21 T. no RR-203.489, rei. Min. Valdir Righetto, DJ de 13.3.98. 
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Ação de Graças etc. são considerados festivos ou de festas nacionais, e 
não feriados. Neles se comemora o evento respectivo, sem que o emprega
do tenha o direito a não trabalhar. Às vezes, determinada data é declarada 
dia de festa nacional apenas em certo ano, como ocorreu com o 5 de no
vembro de 1949, relativo ao centenário do nascimento de Rui Barbosa. 
Tal fato, porém, não transforma o dia de festa em feriado. 

Como veremos adiante, há empresas que, em virtude de suas exigên
cias técnicas, não podem paralisar o serviço nos dias de repouso obriga
tório e outras que, por motivo de força maior ou para atender à realização 
de serviços inadiáveis, são autorizadas a exigir, nesses dias, o trabalho de 
seus empregados; mas em tais atividades é vedada "a execução de serviços 
que se não enquadrem nos motivos determinantes da permissão" (art. 9º 
do Regulamento), e os trabalhadores incumbidos da realização de servi
ços que não devam sofrer paralisação terão direito a perceber salário do
brado nos dias feriados, salvo se o empregador determinar outro dia de 
folga (art. 9º da Lei n. 605). 

A solução brasileira, é inegavelmente de profunda eqüidade, visto 
que o fato de servir um operário a uma empresa de trabalho contínuo o 
colocaria, relativamente aos feriados, em situação de desvantagem frente 
aos demais trabalhadores, que, nesses dias, podem descansar ou festejar o 
respectivo evento sem prejuízo de sua remuneração. Já nessas empresas 
o repouso semanal não corresponde sempre aos domingos, senão esporadi
camente, em face da escala de revezamento organizada. Embora não seja 
o repouso o objetivo da interrupção do trabalho nos feriados civis e religi
osos, justo nos parece, conseqüentemente, que o trabalho efetuado nos fe
riados seja remunerado em dobro, tal como prescreveu a lei, salvo se o 
empregador permitir que, em outro dia da semana, o empregado inter-
rompa sua atividade, sem prejuízo do respectivo salário. <22> ~ 

Se o empregado, por motivo de falta injustificada ao serviço, não 
fizer jus à remuneração do feriado, nem por isso perderá o direito à pausa 
do trabalho. Mas, se o seu serviço for legalmente exigido durante o feriado, 
não receberá em dobro, nesta hipótese, o salário desse dia. 

D - Autorizações permanentes e transitórias para o trabalho em 
dias de repouso obrigatório; força maior. O art. 1 º da Lei n. 605, em 
sintonia com a vigente Constituição, estatui que o repouso semanal remu
nerado será "preferentemente aos domingos" e que a interrupção do traba-

_______ L _ 
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lho nos feriados civis e religiosos, sem prejuízo do salário, dar-se-á nos 
"limites das exigências técnicas da empresa". Daí por que o repouso se
manal deve ser preferencial e não obrigatoriamente aos domingos, en
quanto, em certas atividades, o trabalho pode ser realizado nos feriados 
ou nos dias da sua comemoração antecipada, mediante remuneração em 
dobro ou compensação com o descanso noutro dia. 

Em face do que estabeleceu o parágrafo único do art. 52 da Lei n. 
605- dispositivo absurdamente enquadrado como parágrafo de um arti
go que enumera as pessoas a quem não se aplica a lei -, 

"são exigências técnicas, para os efeitos desta Lei, as que, pelas condições pecu
liares às atividades da empresa, ou em razão do interesse público, tornem indispensável 
a continuidade do serviço." 

Por sua vez, após definir o que entende por exigências técnicas, pres
creveu o seu art. 10: 

"Na verificação das exigências técnicas a que se referem os artigos anteriores 
ter-se-ão em vista as de ordem econômica, permanentes ou ocasionais, bem como as 
peculiaridades locais. 

Parágrafo único. O Poder Executivo, em Decreto especial ou no regulamento 
que expedir para fiel execução desta Lei, definirá as mesmas exigências, e especificará, 
tanto quanto possível, as empresas a elas sujeitas, ficando desde já incluídas entre elas 
as de serviços públicos e de transportes." 

O equívoco contido no corpo do art. 10, como bem ponderou Caval
canti de Carvalho, <23

> salta aos olhos, uma vez que manda ter-se em vista 
as exigências técnicas de ordem econômica, quando se sabe que uma coisa 
é exigência ou necessidade técnica do funcionamento de um estabeleci
mento; outra, muito diferente, é exigência de caráter econômico. Já opa
rágrafo único do art. 5º havia incluído o interesse público entre os ele
mentos que caracterizam as exigências técnicas, o que, indiscutivelmente, 
constitui um contra-senso. Melhor seria, portanto, que o legislador de 1949 
tivesse repetido o conceito da Consolidação, em virtude do qual a permis
são para o trabalho em dias de repouso resultaria da natureza da empresa 
ou da conveniência pública (parágrafo único do art. 68). 

Sem embargo da defeituosa redação da lei, que também não ressalta 
explicitamente que o trabalho aos domingos estará condicionado às exigên
cias técnicas da empresa ou à conveniência pública, parece-nos evidente 
que implicitamente isso se contém no sistema legal: se esses fatores de-

(23) "Aspectos jurídicos e econômicos da lei do repouso remunerado", in Trabalho e Seguro 
Social, vol. XXI, pág. 161. 
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terminam "a continuidade do serviço" para os efeitos do trabalho nos feri
ados, é óbvio que o mesmo ocorrerá em relação aos domingos. Aliás, a 
Consolidação já prescrevia no seu art. 68 que a permissão para o trabalho 
aos domingos poderia ser concedida, a título permanente, em face da na
tureza da empresa ou em razão da conveniência pública. 

Conforme se viu da transcrição do parágrafo único do art. 1 O da Lei 
n. 605, foi atribuído ao Poder Executivo, no Regulamento que viesse a 
expedir, ou em decreto especial, definir o que se entende por exigências 
técnicas, já conceituadas no parágrafo único do art. 5º, e especificar, tanto 
quanto possível, as empresas em que, por tais motivos, seria permitido o 
trabalho contínuo, incluindo entre elas as de serviço público e de trans
portes. Daí ter estipulado o Regulamento aprovado pelo Decreto n. 27.048, 
de 12.8.49, no seu art. 62 , que, 

"excetuados os casos em que a execução dos serviços for imposta pelas exigênci
as técnicas das empresas, é vedado o trabalho nos dias de repouso a que se refere o art. 
1°, garantida, entretanto, a remuneração respectiva." 

Como se infere, o trabalho nos dias de repouso, tanto aos domingos 
como nos feriados, está condicionado às exigências técnicas da empresa. 
Não aludiu à conveniência pública, que não pode ser enquadrada entre as 
exigências técnicas, porque, repetindo o erro da Lei n. 605, incluiu-a como 
elemento configurador daquelas exigências. Com efeito, estabeleceu no 
§ 1 º do citado art. 62 , que 

"constituem exigências técnicas, para os efeitos deste Regulamento, aquelas que, 
em razão do interesse público, ou pelas condições peculiares às atividades da empresa 
ou ao local onde as mesmas se exercitarem, tornem indispensável a continuidade do 
trabalho, em todos ou alguns dos respectivos serviços." 

Segundo observa Miguel Hernainz Márquez,<24> as legislações estran
geiras, de um modo geral, têm permitido o trabalho em dias de repouso: 

a) por motivos de ordem técnica que não possibilitem, sem grave 
dano, a interrupção do serviço; b) nos serviços públicos de grande interes
se coletivo; c) nas diversões públicas. 

Dispondo sobre as atividades que, permanentemente, podem ser em
preendidas nos dias de descanso compulsório, entre as quais a própria Lei 
n. 605 inclui, desde logo, as empresas de serviço público e as de transpor
te (parágrafo único do art. 10), preceituou o Regulamento, no art. 72 , que 

(24) "Tratado Elemental de Derecho dei Trabajo" 5íl ed., 1951, pág. 457. 
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é concedida, em caráter permanente e de acordo com o disposto no § 1 º do 
art. 6º, permissão para o trabalho nos dias de repouso nas atividades cons
tantes da relação que aprovou. E, nessa relação, enumerou 58 atividades, 
sendo que, posteriormente, outras foram autorizadas, mediante decretos 
do Poder Executivo, a funcionar continuamente, tal como facultado pela 
Lei n. 605.<25

> O Decreto federal n. 99.467, de 1990, facultou o trabalho 
aos domingos no comércio varejista, desde que o estabelecimento esteja 
autorizado a funcionar por lei municipal e haja acordo ou convenção cole
tiva nesse sentido. 

A autorização referida na lei concerne à atividade e não à empresa; 
mas nada impede que, como tem ocorrido, ela se restrinja a determinada 
empresa ou a certo estabelecimento ou setor, tendo em vista os métodos ou 
processos peculiares com os quais se realiza certa atividade. Cabe repetir, 
no entanto, que as empresas que empreendem essas atividades não poderão 
exigir, nos dias destinados ao repouso, "a execução de serviços que não se 
enquadrem nos motivos determinados da permissão" (art. 9º do Regula
mento). Assim, por exemplo, num hotel que possui um balcão para venda de 
perfumes ou jóias, só poderão funcionar, nos dias de repouso, os serviços indis
pensáveis à atividade hoteleira; da mesma forma, numa estação de rádio, 
deverão ser interrompidos, nos dias de repouso, nos serviços de escritório. 

Além dos casos já mencionados, nos quais o trabalho contínuo é 
autorizado em caráter permanente, prevê o regulamento duas hipóteses 
em que, a título eventual, será também permitida a prestação de serviços 
nos domingos e feriados. 

(25) Estabelece o art. 72 do Regulamento da Lei n. 605: 

"§ 12 Os pedidos de permissão para quaisquer outras atividades, que se enquadrem no§ 12 do 
art. 62, serão apresentados às autoridades regionais referidas no art. 15, que os encaminharão 
ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, devidamente informados. 

§ 22 A permissão dar-se-á por decreto do Poder Executivo". 

Mas o Decreto n. 83.842, de 14.8.79, que se fundamenta no art. 12 do Decreto-Lei n. 200, de 
1967, e corresponde ao processo de desburocratização do serviço público, delegou essa compe
tência ao Ministro do Trabalho. Este, nas portarias que expede, com esteio nessa delegação, 
costuma relacionar os estabelecimentos ou os setores destes que ficam autorizados a funcionar 
aos domingos e feriados civis ou religiosos e determinar que: a) seja organizada, para os respec
tivos estabelecimentos ou setores, escala de revezamento, de tal forma que o repouso remunera
do de seus empregados, pelo menos de sete em sete semanas, coincida com o domingo; b) a 
empresa se obriga a prover, no correspondente estabelecimento, novos empregos para pessoal 
não especializado; c) ao término de cada período de dois anos, a empresa deverá comprovar que 
persistem as razões determinantes da autorização, sob pena de ser esta cassada- comprovação 
a ser feita perante o Delegado Regional do Trabalho do respectivo Estado, o qual, após a neces
sária inspeção, opinará quanto ao prosseguimento da autorização e encaminhará o processo à 
decisão do Ministro do Trabalho. 
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Realmente, prescreve o seu art. 8º: 

"Fora dos casos previstos no artigo anterior, admitir-se-á, excepcionalmente, o 
trabalho em dia de repouso: 

a) quando ocorrer motivo deforça maior, cumprindo à empresa justificar a 
ocorrência perante a autoridade regional a que se refere o art. 15, no prazo de 10 
dias; 

b) quando para atender a realização ou conclusão, de serviços inadiáveis ou 
cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, a empresa obtiver da autoridade 
regional referida no art. 15 autorização prévia, com discriminação do período autoriza
do, o qual, de cada vez, não excederá de 60 dias, cabendo neste caso a remuneração em 
dobro, na forma e com a ressalva constante do art. 611 , § 311 ." 

Na hipótese da alínea a, o trabalho nos dias de repouso independe 
da prévia autorização da autoridade do Ministério do Trabalho; mas a 
ocorrência de mo ti v o de força maior deve ser comunicada e justificada 
perante aquela autoridade, dentro do prazo de dez dias. 

Não tendo sido fixada a duração do período em que vigorará essa 
permissão excepcional, afigura-se-nos que ela terá validade enquanto per
durarem os efeitos do evento considerado de força maior. À fiscalização 
do Ministério do Trabalho cumprirá, evidentemente, após a comunicação 
e justificação aludidas, impedir a burla ao sistema legal em vigor. 

Na hipótese da alínea b, todavia, o trabalho aos domingos e feriados 
dependerá de prévia autorização do órgão regional do Ministério do Tra
balho, não podendo o período de trabalho contínuo autorizado ultrapassar 
60 dias. Se persistirem as razões determinantes da autorização, após a 
fluência dos primeiros 60 dias, tornar-se-á necessária nova permissão. 

Não obstante tenha o art. 8º do aludido Regulamento silenciado sobre 
o direito do empregado ao repouso semanal e estipulado que, somente na 
hipótese da alínea b, seria devida a remuneração em dobro pelo trabalho 
em feriados, é inquestionável que, sobre o assunto, não poderia dispor con
tra os preceitos da Lei n. 605 que visou regulamentar. Portanto, é de se 
concluir que, tanto no caso de força maior como no de serviços inadiáveis: 
a) está assegurado ao empregado o direito irrenunciável e inconversível 
ao repouso em outro dia da semana, sempre que, em virtude da permissão 
eventual, trabalhar aos domingos; b) quando o empregador não determi
nar outro dia de folga, deverá pagar em dobro o salário do serviço presta
do no feriado. 

E- Semana inglesa; sua instituição para os comerciários e bancá
rios. Sábado inglês por compensação. O costume britânico de suspender 
o trabalho ao início da tarde de sábado teve como objetivo "outorgar aos 
empregados e operários, e também aos empregadores, mais horas de lazer 
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e de descanso".<26> Esse hábito, que, aos poucos, foi-se difundindo em di
versos países, não era imposto por lei e, por se originar de uma tradição 
britânica, passou a ser universalmente conhecido como sábado inglês ou 
semana inglesa. 

A semana inglesa foi objeto de consideração, em 1912, por parte da 
Associação Internacional de Legislação do Trabalho, e, em 1919, pela Con
ferência da Paz; mas nenhuma resolução chegou a ser adotada em tais 
oportunidades. Contudo, a primeira Conferência Internacional do Traba
lho promovida pela OIT, que teve lugar em Washington em 1919, embora 
não abordasse explicitamente o assunto, facultou aos Estados-Membros 
estabelecerem o sábado reduzido nas respectivas legislações, ao permitir 
que a jornada normal de oito horas fosse aumentada, em virtude de lei, de 
acordo coletivo ou do costume, de uma hora mais, desde que em outro ou 
outros dias da semana a jornada fosse inferior a oito horas (art. 22 , b). 
Também a Conferência de Genebra de 1921, na Convenção n. 14, perti
nente ao repouso semanal, manteve a regra adotada pela Conferência de 
Washington. A Convenção n. 47, de 1935, dispôs, sem maior êxito, sobre 
a semana de 40 horas; e, entre os recentes instrumentos, cabe destacar a 
Convenção n. 106, de 1957, que instituiu, para os empregados no comér
cio e nos escritórios, o descanso semanal ininterrupto de 24 horas no cur
so de cada período de sete dias. 

A generalização do sábado inglês teria de acarretar, como é óbvio, a 
tendência para a redução da duração semanal do trabalho. Não obstante 
ter sido ele geralmente adotado mediante distribuição das horas suprimi
das na tarde de sábado pelos demais dias da semana, tal fato subordinou 
o anseio de ser reduzida a duração semanal de trabalho, a fim de que o 
sábado inglês fosse mantido sem o sacrifício de jornadas superiores a oito 
horas naqueles outros dias. 

Segundo registra a OIT, a tendência da legislação comparada é a de 
reduzir a duração semanal do trabalho, com o fim de proporcionar aos 
trabalhadores a ampliação do seu repouso hebdomadário e atenuar a ameaça 
de desemprego motivada pela aplicação dos novos processos tecnológicos, 
sobretudo na indústria;<27> mas, como assinalou o Governo brasileiro, ao 
ensejo da 44ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra, 
1960), nos países subdesenvolvidos ou em fase de desenvolvimento, tal 
redução deverá ser adotada por etapas, na medida em que a permitir a 
implantação das novas técnicas de produção. A Recomendação n. 116/62, 
da OIT, propõe a redução gradativa da duração do trabalho, até alcançar a 
semana de 40 horas, com severas restrições ao trabalho extraordinário. 

(26) Daniel Antokoletz, "Legislación dei Trabajo y Previsión Social", 1941, vol. 11, pág. 63. 
(27) David Morse, "Informe I", apresentado à 401 Sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho. 
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Como registramos no capítulo anterior, a globalização da economia 
aliada à nova revolução tecnológica ampliou o desemprego, sobretudo no 
setor industrial. Em conseqüência, muitas empresas, em países europeus, 
celebraram contratos coletivos reduzindo o tempo de trabalho, com am
pliação do período de descanso semanal e diminuição proporcional, ou 
não, dos salários.<28> Em muitos casos esses contratos estipulam jornadas 
variáveis, com alargamento do período de descanso semanal. 

No estudo sobre a aplicação das normas internacionais sobre o tempo 
de trabalho, do qual tivemos a honra de participar, a Comissão de Expertos 
da OIT assinalou que a dinâmica da questão está necessariamente condicio
nada a fatores econômicos e sociais, o que significa que o seu desenvolvi
mento se relaciona com os efeitos da nova tecnologia e os objetivos da polí
tica de emprego.<29> Daí o sistema flexível adotado pela mencionada reco
mendação. A semana de 40 horas foi então inserida nesse instrumento in
ternacional como "norma social a alcançar-se por etapas, se necessário", 
em virtude da variedade de condições socioeconômicas que prevalecem nos 
diferentes países. Mas a redução das horas semanais de trabalho, consoante 
o prescrito no item 4 da referida recomendação, deve verificar-se "sem di
minuição alguma do salário que os trabalhadores estejam percebendo no 
momento em que se reduza a duração do trabalho". Por outro lado, a Confe
rência Internacional do Trabalho aprovou, em junho de 1994, a Convenção 
n. 175, visando a fomentar o trabalho em tempo parcial. 

No Brasil, tendo em vista o estatuído no Decreto-Lei n. 7.497, de 11.9.45, 
o Prefeito do então Distrito Federal (Cidade do Rio de Janeiro) expediu o 
Decreto-Lei municipal n. 8.234, de 20 do mesmo mês e ano, determinando o 
fechamento dos estabelecimentos comerciais e similares na tarde de sábado 
ou, conforme a atividade, proibindo o respectivo funcionamento na segunda
feira pela manhã. E, logo após sua decretação, muitos municípios brasileiros 
expediram leis idênticas, adotando a semana inglesa para os comerciários, 
mediante a proibição do funcionamento dos estabelecimentos comerciais na 
tarde de sábado ou, como exceção, na manhã de segunda-feira. 

Essa legislação não é de índole trabalhista; não dispôs sobre a dura
ção semanal do trabalho, mas sobre o horário de abertura e de fechamento 
dos estabelecimentos comerciais e similares. Indiretamente, porém, reduziu 
a jornada de trabalho dos empregados em um dos dias da semana, assegu
rando-lhes maior duração do repouso semanal. Esta foi, aliás, a finalidade 
confessada das leis municipais mencionadas. E a redução de uma das jorna
das de trabalho da semana não pôde ser compensada, por ato unilateral do 
empregador, pelo correspondente acréscimo em outros dias, nem justificou 
a diminuição do salário ajustado por unidade de tempo ou do valor garanti
do por lei ou contrato. Mas o Decreto federal n. 99.467, de 1990, já referido 
no item D desta Seção, propicia a instituição da semana inglesa. 

(28) V., no Capítulo XXIII, o item 1-C. 
(29) "Tiempo de Trabajo", OIT, 1984, págs. 6 a 10. 



REPOUSO SEMANAL E EM FERIADOS 867 

Já os bancários estão sujeitos ao regime de 30 horas de trabalho se
manal (art. 224 da CLT) e foram ainda beneficiados pela Lei n. 4.178, de 
1962, que extinguiu o trabalho aos sábados nos estabelecimentos de crédito. 

Quanto aos empregados das demais categorias profissionais, a jorna
da de trabalho dos sábados tem sido reduzida mediante acordo ou conven
ção coletiva; mas, em tais casos, a implantação da semana inglesa deter
minava a distribuição das horas suprimidas num dia com o acréscimo de 
outras jornadas (§ 22 do art. 59 da CLT). 

Com a vigência da Constituição de 1988, entretanto, a duração nor
mal do trabalho não poderá ser superior a 44 horas semanais, "facultada a 
compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou con
venção coletiva de trabalho" (art. 72 , XIII). Hoje, portanto, através dos ins
trumentos que consubstanciam o êxito da negociação coletiva, poderá ser 
extinto o trabalho em um dos dias (geralmente o sábado) e redistribuídas 
as quatro horas suprimidas por outros dias da semana, podendo, inclusive, 
ampliar-se os dias de descanso, na conformidade do § 22 , do art. 59, da 
CLT, alterado pela MP n. 2.164-41.<30> 

Convém ponderar que a redução da semana de trabalho ordenada pela 
Carta Magna não poderá justificar a diminuição do salário dos empregados 
beneficiados. O princípio da irredutibilidade do salário foi consagrado, no 
seu sentido amplo, pela própria Constituição (art. 72, VI), tal como previsto 
na já citada Recomendação n. 116, da OIT. Conforme expusemos com Délio 
Maranhão, "a irredutibilidade se aplica seja qual for a forma de fixação do 
salário. Se o horista, por exemplo, sempre recebeu seu salário por quinzena 
ou por mês, trabalhando 48 horas semanais, o salário é apenas aparente
mente variável. Passando a trabalhar 44 horas, há de receber o que sempre 
antes recebera. Somente poder-se-ia falar em salário variável, dependendo 
do número de horas trabalhadas, se o horista não estivesse, de fato, sujeito 
ao regime de 48 horas semanais e, em relação à jornada de cada dia, traba
lhasse numa constante variação das horas de trabalho".<31 > Ainda assim, cum
pre considerar que o valor do salário mínimo hora cresceu em conseqüência 
da redução do divisor do salário mínimo mensal. 

F - Remuneração dos dias de repouso 

F-1 - Finalidade e universalização do princípio. A transformação 
jurídico-social processada após o término da primeira grande guerra mun
dial teria de subordinar, como de fato o fez, o advento de um novo direito 
para os trabalhadores: o da remuneração dos dias de repouso obrigató-

(30) Cf. MP n. 1.952-24/2000, alterada pela MP 2.164-41, no Capítulo XXlll, o item D da Seção 2. 

(31) "Pareceres sobre Direito do Trabalho e Previdência Social", São Paulo, LTr, 1992, v oi. 
VII, pág. 150. 
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rio. É certo que esse direito não surgiu logo após o Tratado de Versailles; 
mas é, incontroversamente, um corolário dos preceitos ali consagrados. Pri
meiro universalizou-se o direito ao repouso semanal e nos feriados civis e 
religiosos; depois foi sendo imposta ao empregador a obrigação de remune
rar os salários desses dias de repouso obrigatório, uma vez que não é justo 
ordenar ao operário que descanse um pouco e utilize suas horas de lazer em 
passeios e diversões com sua família, quando se lhe nega, ao mesmo tempo, o 
salário desse dia de repouso e recreação. E, após a última grande guerra, 
como registra a própria Organização Internacional do Trabalho,<32> univer
salizou-se o princípio da remuneração dos dias de repouso compulsório. 

Coube ao México a primazia de consignar em lei a obrigação de o 
empregador pagar o salário dos dias feriados em que se proíbe o trabalho 
(Lei Federal do Trabalho de 1931 ). Por seu turno, o direito dos trabalha
dores ao salário dos dias feriados foi reconhecido expressamente pelas 
Constituições de Cuba (1940), Salvador (1945) e Brasil (1946). 

O pagamento do salário do dia de descanso semanal, afora a praxe 
observada por algumas empresas, sobretudo no concernente aos emprega
dos mensalistas, foi consagrado pela primeira vez em lei, como obrigação 
patronal, pela China, em 1929. Sete anos depois o México introduziu essa 
obrigação na sua legislação (Lei de 18.2.36), tendo a Índia legislado sobre 
o assunto em 1942 e a Colômbia em 1945. Todavia, somente depois da 
última guerra mundial foi esse direito mais largamente difundido. Assim 
é que Equador (Decreto de 11.1.46), Costa Rica (Lei de 24.4.47), Venezuela 
(Lei de 21.10.47), Chile (Lei de 19.7.43), Peru (Decreto-Lei de 3.12.48), 
Brasil (Lei n. 605, de 5.1.49) e Irã (Lei de 7 .6.49) impuseram às empre
sas, no qüinqüênio que se seguiu, a obrigação de remunerar os seus em
pregados nos dias consagrados ao repouso semanal. 

A Convenção da OIT n. 106, de 1957, atinente ao comércio e escri
tórios, determina que os salários das pessoas a que ela se aplicam não 
devem sofrer redução em virtude do descanso semanal (art. 9º). No entan
to, a disposição proposta pela delegação governamental espanhola, no sen
tido de assegurar a remuneração do dia de repouso hebdomadário do dia
rista e do tarefeiro, não foi acolhida pela Conferência Internacional do 
Trabalho, no precitado ano. <33

> 

Em muitos países, tal como acontece com a remuneração dos feria
dos, o pagamento do dia de descanso semanal tem derivado de convenções 
coletivas ajustadas entre as organizações operárias e as correspondentes 
empresas. 

(32) "Pago dei salario por los días feriados y de descanso semanal", Revista Internacional dei 
Trabajo,julho e agosto de 1940, págs. 50 a 71 e 165 a 172. 
(33) "Tiempo de trabajo", OIT, 1984, pág. 101. 
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No Brasil, apenas com a promulgação da Constituição Federal de 
18.9.46 foi instituída a obrigatoriedade da remuneração dos feriados e 
dias de repouso semanal (art. 157, VI). Esse preceito, regulamentado pela 
Lei n. 605, de 5.1.49, foi mantido pelas Cartas Magnas de 1967 (art. 165, 
VII) e de 1988 (art. 72, XV). 

F-2 - Natureza jurídica. Nos Capítulos sobre a remuneração e a 
suspensão e interrupção do contrato de trabalho, procuramos demonstrar 
que a comutatividade do contrato de trabalho não mais corresponde a uma 
estreita correlação entre o serviço executado e o respectivo salário, razão 
por que os proventos percebidos pelo empregado durante as pausas do 
trabalho devem ser conceituados como salário. <34> Por isso, mesmo, sem 
embargo das divergências doutrinárias que então apontamos, certo é que a 
maioria das leis sobre o assunto e dos juristas que têm estudado a natureza 
jurídica de tais proventos afirma tratar-se de obrigação salarial.<35> 

No Brasil, a Lei n. 605, de 1949, não dispôs explicitamente sobre a 
natureza jurídica dessa prestação. Contudo, o regulamento aprovado pelo 
Decreto n. 22.048, de 12.8.49, tornando expresso o que implicitamente se 
continha na precitada lei, prescreveu: 

"a remuneração dos dias de repouso obrigatório, tanto o do repouso semanal 
como aqueles correspondentes aos feriados, integrará o salário para todos os efeitos 
legais e com ele deverá ser paga." (art. 10) 

Aliás, antes mesmo de expedido o mencionado Regulamento, já havia 
decidido a Justiça do Trabalho que "remuneração relativa ao dia de repouso 
mandado pagar por lei se integra no salário para todos os efeitos e, assim, 
no cálculo de indenização". 

F-3 - Posição dos mensalistas e quinzenalistas. Depois de proclamar 
que todo empregado tem direito à remuneração dos dias de descanso obri
gatório (art. 1 2), a Lei n. 605 considerou "já remunerados os dias de repouso 
semanal do empregado mensalista ou quinzenalista, cujo cálculo de salário 
mensal ou quinzenal, ou cujos descontos por faltas eram efetuados na base 
do número de dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias, respecti
vamente" (§ 22 do art. 72); da mesma forma estipulou que "os empregados 
cujos salários não sofrem descontos por motivos de feriados civis ou religio
sos são considerados já remunerados nesses mesmos dias de repouso, con
quanto tenham direito à remuneração dominical" (§ 12 do art. 72). 

(34) V., no Capítulo XIV, o item 3, letra a, e letra b. 

(35) Na França a remuneração dos dias de repouso obrigatório não é conceituada como salá
rio, referindo-se as correspondentes leis à "indenização por perda do salário". Mas "as regula
mentações da maior parte dos países empregam o termo salário, tendo em conta os encargos 
sociais que suporta o salário propriamente dito" (Revista Internacional dei Trabajo, vol. XL, 
pág.51). 
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Tal fato, porém, não extinguiu o direito dos mensalistas e quinzena
listas à remuneração do repouso compulsório, por isso que aqueles que já 
a percebiam, em virtude do respectivo contrato de trabalho, continuaram 
a fazer jus à mesma; e aqueles que, por serem falsos mensalistas ou quin
zenalistas, não recebiam os salários correspondentes aos dias de repouso 
semanal passaram a ter direito ao acréscimo de remuneração estatuído 
pelo mencionado diploma legal. 

Quanto aos mensalistas e quinzenalistas contratados após a vigên
cia da Lei n. 605, de 5.1.49, é óbvio que na remuneração ajustada já se 
contêm os salários dos dias de repouso compulsório. Por isso mesmo, as 
novas tabelas de salário mínimo concernem a trinta diárias por mês. 

F-4 - Direito do empregado comissionista; situação do vendedor 
pracista e do balconista. Entre as exceções que estabeleceu, a Lei n. 605 
não incluiu os empregados que recebem os seus salários à base de comis
são sobre os negócios realizados. Daí por que, atendendo a que ao intér
prete não é dado ampliar as exceções consignadas ao preceito constitucio
nal da remuneração dos dias de repouso obrigatório, concluímos que essa 
remuneração seria devida tanto ao comissionista que executa o seu con
trato de trabalho como vendedor pracista quanto ao que desempenha suas 
funções dentro do estabelecimento, sujeito a horário de trabalho, como 
vendedor balconista.<36> 

Segundo a orientação que sempre prevaleceu no Poder Judiciário, os 
vendedores balconistas, trabalhando no estabelecimento do empregador, 
sob a fiscalização direta deste e com horário de trabalho, têm direito ao 
acréscimo concernente ao salário do repouso, calculado, à semelhança dos 
tarefeiros, em face da remuneração média auferida na semana; mas, em 
relação aos pracistas, cujos salários independem do tempo ou do dia de 
trabalho, uma vez que empreendem suas tarefas fora do estabelecimento 
do empregador e sob a fiscalização indireta deste, a questão suscitou larga 
controvérsia. Enquanto a Suprema Corte julgava os recursos extraordinári
os oriundos de processos da Justiça do Trabalho, firmou jurisprudência no 
sentido de que os comissionistas-pracistas não estavam amparados pela 
Lei n. 605.<37

> Entretanto, hoje, as decisões do Tribunal Superior do Traba
lho são irrecorríveis, salvo quando contrariarem a Constituição (art. 102, 
111, da CF), e essa Corte da Justiça do Trabalho, após alguma hesitação, 
adotou enunciado afirmando ser "devida a remuneração do repouso sema
nal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista" 
(Enunciado n. 27). 

(36) "Duração do Trabalho e Repousos Remunerados", 1950, págs. 381 a 383. 
(37) "O vendedor pracista, remunerado mediante comissão, não tem direito ao repouso sema
nal remunerado" (Súmula n. 201 do STF). 
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Releva ponderar, em abono à jurisprudência trabalhista, que a pró
pria Lei n. 605 não considerou obstáculo à remuneração dos dias de des
canso compulsório o fato de o empregado trabalhar fora do estabelecimento 
do empregador, sem a fiscalização direta deste e sem horário de trabalho. 
Tanto que incluiu expressamente o empregado em domicílio, no seu cam
po de incidência, determinando que o seu salário correspondesse, nesses 
dias, "ao quociente da divisão por seis da importância total da sua produ
ção na semana" (art. 7º, d). 

Parece-nos lógico, porém, o entendimento de que na própria comis
são acordada pode ser inserida a parcela destinada à remuneração dos 
dias de repouso compulsório, desde que seja especificado o percentual con
cernente a esse pagamento. Há, sem dúvida, uma presunção no sentido de 
que o salário estipulado por unidade de tempo mensal ou quinzenal já con
templa os domingos e feriados; inversamente, se ajustado por dia, hora, 
tarefa ou serviço, não abrange essa retribuição. Mas tais presunções, por
que relativas, podem ser elididas. Assim, comprovado que o salário do co
missionista se compõe de duas parcelas, uma de contraprestação dos 
serviços alusivos aos negócios ultimados e outra, não inferior a 116 da 
primeira, remuneratória dos dias de repouso obrigatório, atendida estará 
a Lei n. 605 com o só pagamento das comissões. Não se trata, nessa hipó
tese, de salário complessivo, pois as duas parcelas distintas estão especifi
cadas no ajuste. Nesse sentido nos pronunciamos quando no exercício da 
magistratura, e a maioria dos acórdãos a propósito prolatados pelo Tribu
nal Superior do Trabalho consagra essa tese. <38

> 

(38) "O comissionista faz jus à remuneração do repouso semanal e dos feriados , não se com
preendendo tal pagamento na comissão ajustada sobre os negócios realizados, salvo quando 
especificada a parcela destinada a remuneração desses dias" (Ac. do TST, 31 T., de 18.5.70, 
no RR-661170, rei. Min. A. Süssekind) . "Mensalista com salário fixo, que passa a comissio
nista e continua a ter suas faltas ao serviço descontadas na base de 1/30 do salário-comissão 
mensal, não faz jus a remuneração suplementar pelos dias de repouso compulsório" (Ac. do 
TST, 31 T., de 22.10.70, rei. Min. A. Süssekind). "Não é ilícita a cláusula contratual que 
estabelece, ao lado do percentual relativo aos dias trabalhados, outro destinado aos salários 
dos dias de repouso. E se essas taxas se mostrarem insuficientes para a cobertura da remune
ração legalmente devida, daí resultará o direito à respectiva complementação, mas não a 
nulidade da pactuação" (Ac. do TST, 3il T. , no RR-2 .845173 , rei. Min. Barata Silva, DJ de 
29.3.74) . "Não é ilegal a cláusula do contrato que fixa o repouso remunerado em percentual 
sobre a comissão, desde que nenhum prejuízo, direta ou indiretamente, dela advenha para o 
empregado" (Ac. do TST, 31 T., no RR-816175, rei. Min. Lomba Ferraz, DJ de 12.11.76). 
No mesmo sentido: Ac . do TST, Pleno, no Proc. E-RR-3 .813174, relatado pelo Min. Renato 
Machado , in "Dicionário de Decisões Trabalhistas", 141 ed., 1977, pág. 431; Ac. do TRT da 11 

R., 21 T., no R0-1.948175 , relatado pelo Juiz Gustavo Simões Barbosa, in "Dicionário" cit., 
pág. 434; Ac. do TRT da 11 R. , 11 T., no R0-2 .088175, relatado pelo Juiz Solon Vivacqua , in 
"Dicionário" cit., pág. 435 . 
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F-5 - Condições para o seu pagamento; assiduidade e pontualida
de; ausências legais e faltas justificadas; comprovação da doença. Dis
pondo sobre as condições que determinam o direito do empregado à remu
neração dos dias de repouso compulsório, estatui o art. 6º da Lei n. 605, 
com a alteração introduzida pela Lei n. 2.761, de 26.4.65: 

"Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado 
não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu 
horário de trabalho. 

§ 12 São motivos justificados: 

a) os previstos no art. 473 e seu parágrafo único da CLT; 

b) a ausência do empregado, devidamente justificada, a critério da administra
ção do estabelecimento; 

c) a paralisação do serviço nos dias em que, por conveniência do empregador, 
não tenha havido trabalho; 

d) a ausência do empregado, até três dias consecutivos em virtude de seu 
casamento; 

e) a falta ao serviço com fundamento na lei sobre acidente do trabalho; 

f) a doença do empregado, devidamente comprovada. 

§ 22 A doença será comprovada mediante atestado de médico da instituição da 
previdência social a que estiver filiado o empregado, e, na falta deste e sucessivamente, 
de médico do Serviço Social do Comércio ou da Indústria; de médico da empresa ou por 
ela designado; de médico a serviço da repartição federal, estadual ou municipal, incum
bido de assuntos de higiene ou de saúde pública; ou, não existindo estes na localidade 
em que trabalhar, de médico de sua escolha. 

§ 32 Nas empresas em que vigorar regime de trabalho reduzido, a freqüência 
exigida corresponderá ao número de dias em que o empregado tiver de trabalhar." 

Conseqüentemente, cumprindo o empregado, durante a semana an
terior, o horário de trabalho vigente na empresa ou justificando sua ausên
cia na forma prevista pelas normas transcritas, terá assegurado o direito à 
remuneração do repouso. 

A assiduidade integral do empregado, como condição essencial ao 
pagamento do salário do repouso, foi consagrada pela Lei n. 605, admitin
do-se a falta ao trabalho nas hipóteses legalmente justificadas. 

Tal critério, aliás, vem-se generalizando na legislação comparada, 
que, ao impor às empresas o ônus do salário do dia de repouso, procura 
compensar o novo encargo, estimulando uma produção maior, pela exi
gência da assiduidade total do empregado. Daí por que sublinhou a OIT 
que "o pagamento do dia do descanso semanal está sujeito a condições 
bastante estritas, como, em geral, a da presença no trabalho durante a 
semana que precede ao dia de descanso, salvo no caso de interrupção do 
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trabalho ou de ausência tolerada pela regulamentação". <39) Dentre as le
gislações que conhecemos, somente a da Espanha adota critério diverso: a 
falta ao serviço, que subordina a perda do salário do respectivo dia, auto
riza a empresa a descontar um sexto da remuneração do repouso semanal. 

Ao exigir que o empregado cumpra integralmente o seu horário de 
trabalho, é óbvio que a lei só se refere àqueles que estão sujeitos a horário 
para início e fim da jornada de trabalho; não aos serviços prestados inde
pendentemente de sua duração no dia, na semana e até no mês ou, ainda, 
sem subordinação a um horário predeterminado. 

Portanto, para ter direito à remuneração do repouso semanal, deverá 
o empregado cumprir integralmente o seu horário de trabalho, se a ele 
está obrigado. Esse horário, contudo, não corresponde à duração normal 
do trabalho estipulado pela lei (8 horas diárias para os empregados em 
geral, 6 horas para os bancários, 5 horas para os jornalistas etc.) e sim à 
duração ajustada no contrato de trabalho do respectivo empregado. Aliás 
o § 32 do art. 6º estatui, prudentemente, que, "nas empresas em que vigo
rar regime de trabalho reduzido, a freqüência exigida corresponderá ao 
número de dias em que o empregado tiver de trabalhar". 

A tese de que o mensalista faz jus à remuneração do repouso sema
nal independentemente da assiduidade integral ao serviço não mereceu o 
endosso da jurisprudência. Acertadamente, vem decidindo o TST que "em 
alcançando o salário de mensalista a remuneração dos 30 dias do mês -
art. 72 , § 22 , da Lei n. 605- tem-se como pertinente o disposto no art. 6º, 
segundo o qual a falta injustificada no correr da semana torna indevido o 
pagamento do repouso, autorizando, portanto, o desconto não só do dia de 
ausência, como também daquele destinado ao repouso. Entendimento di
verso leva ao estabelecimento de verdadeiro privilégio, com a manuten
ção, em relação aos mensalistas, do direito ao repouso remunerado, inde
pendentemente da assiduidade durante a semana". <40

) 

Previu a lei, outrossim, que, nos dias em que a paralisação do serviço 
for determinada por conveniência do empregador, não poderá este levar 
em conta a ausência do empregado (alínea c do § 1 º do art. 62 ), para o fim 
de lhe negar a remuneração do repouso. Pelos mesmos fundamentos de
veria a lei ter assinalado que a ausência do empregado seria igualmente 

(39) Revista Internacional de! Trabajo, vol. XI, pág. 168. 
(40) Ac. do TST, Pleno, nos E-RR-4.019175, rei. Min. Marco Aurélio de Mello, "Repertório" 
cit., vol. IV, págs. 860-861. 
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justificada se a paralisação do trabalho decorresse de motivo imputável ao 
empregador ou de sua responsabilidade objetiva. Se, por exemplo, a em
presa não providenciar a aquisição de matéria-prima indispensável ao fun
cionamento da fábrica, e daí resultar a paralisação, será jurídico compu
tar-se como falta injustificada a ausência do empregado durante essa pa
ralisação, desde que tenha ele ficado à disposição do empregador, para 
retornar à empresa logo que necessário? 

A omissão legal, porém, poderá ser sanada e a hipótese solucionada 
como indica a lógica jurídica, uma vez que se atente para a verdadeira 
hermenêutica da regra consubstanciada no corpo do art. 6º. É que a obri
gação que a lei impôs ao empregado, para fazer jus à remuneração do 
repouso, é a de cumprir "integralmente o seu horário de trabalho". Ora, se 
a empresa interrompeu suas atividades, por sua própria conveniência, por 
falta de matéria-prima ou por qualquer outro fato que constitua um risco 
da atividade empreendida pelo empregador, é inquestionável que o em
pregado cumpriu "integralmente o seu horário de trabalho", desde que 
tenha observado o horário das demais jornadas da semana. 

Afreqüência do empregado, para o fim de aferir-se do seu direito à 
remuneração do repouso, deve ser computada "no período de segunda-feira 
a domingo, anterior à semana em que recair o dia de repouso"(§ 4º do art. 
11 do Regulamento). Nesse cômputo, entretanto, faculta a lei que a em
presa tenha em vista não só a assiduidade como a pontualidade do em
pregado no comparecimento ao serviço. Evidentemente, se o empregado 
chegar atrasado e a justificativa apresentada for aceita pelo empregador, 
que lhe permite trabalhar e lhe paga o salário correspondente à respecti
va jornada, não poderá invocar a referida impontualidade para negar a 
remuneração do repouso semanal. É que, se "a ausência do empregado, 
devidamente justificada, a critério da administração da empresa" (alínea 
b do § 1 º do art. 6º), não torna indevida a remuneração do repouso, a 
fortiori ter-se-á de concluir que o atraso justificado a critério do emprega
dor não poderá, com maior dose de razão, extinguir o direito do empre
gado à precitada remuneração. 

Numa hipótese, entretanto, a justificativa do atraso não depende do 
arbítrio do empregador. É que o§ 3º do art. 12 do Regulamento prescreve 
que "as entradas no serviço, verificadas com atraso, em decorrência de 
acidentes de transportes, quando, devidamente comprovados mediante ates
tado da empresa concessionária, não acarretarão, para o trabalhador, a 
aplicação do disposto no art. 11 ". 

-- - ------~--------,.~ 
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Na conformidade do que estatui o § 1 º do art. 6º da Lei n. 605 e 
legislação subseqüente, o empregador não poderá computar como falta 
do empregado, para o fim de negar-lhe a remuneração do repouso sema
nal, as ausências consideradas interrupção remunerada da prestação de 
serviços.<41 > 

Além dessas faltas ao serviço, consideradas legais pelo precitado 
§ 1 º do art. 6º, também não poderão ser computadas como ausência 
do empregado aquelas que a própria administração da empresa en
tender justificadas (alínea b do citado § 1 2 ). Assim, desde que o 
empregador não desconte o salário pertinente a determinada ausên
cia do empregado, em face da justificativa apresentada, também não 
poderá negar, com fundamento nela, a remuneração do correspon
dente repouso semanal. 

O Regulamento aprovado pelo Decreto n. 27.048 repetiu essas 
disposições no seu art. 12, prescrevendo, porém, que a ausência do 
empregado, por motivo de doença devidamente comprovada, só justi
ficava sua ausência até 15 dias. Estatui ainda, no § 22 do art. 11, que 
durante o período de gozo de férias a ausência do empregado está 
justificada. 

Conforme escrevemos em "Duração do Trabalho e Repousos Re
munerados", "a Lei n. 605 pretendeu enumerar, taxativamente, no § 1 º 
do seu art. 6º, os únicos motivos que poderiam justificar a ausência do 
empregado para o fim de não perder o direito à remuneração do repouso. 
Entretanto, outras hipóteses existem que, por força de lei, justificam a 
ausência do empregado, motivo por que não poderá o mencionado dis
positivo ser interpretado restritivamente. A interpretação do texto, por 
isto mesmo, deve ser no sentido de que a ausência do empregado estará 
justificada, para o fim do disposto no art. 62 , quando baseada nos even
tos enumerados no seu § 12 , ou autorizada por dispositivo legal, vigente, 
nos termos e limites em que forem permitidas".<42

> Já o Poder Executivo 
parece ter chegado a essa conclusão ao elaborar o Regulamento da Lei n. 
605, tanto que incluiu as faltas ao serviço resultantes do gozo de férias 
do empregado entre as que não poderiam prejudicar a assiduidade exigida 
para a remuneração do repouso (§ 2º do art. 11); mas aí se trata de 

(41) V. no Capítulo XVI, sobre a suspensão e à interrupção do contrato de trabalho, a Seção 3, 
letras c, de g. 

(42) Ob. cit., pág. 419. 
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férias gozadas e não das indenizadas ao ensejo da cessação do contrato 1 
'( de trabalho:f"( Teria sido preferível, contudo, que não tivesse aludido a r-

esse fato, pdis não se referiu às demais hipóteses em que a ausência do 
empregado está autorizada pelo sistema legal vigente. 

A doença do empregado que, em face da lei, justifica sua ausência é 
a que afeta seu organismo, e não a que atinge pessoa de sua família. Na 
segunda hipótese, poderá o empregador entender justificada a falta do em
pregado, mas a lei não o obriga a isso. 

Em virtude do que prescrevia o § 22 do art. 6º da Lei n. 605, na 
sua primitiva redação, para que a doença do empregado fosse conside
rada justificada, imprescindível seria que fosse "comprovada mediante 
atestado do médico da empresa, ou por ela designado e pago, e, na 
falta deste, do médico da instituição de previdência social a que esteja 
filiado o empregado, do médico do Serviço Social da Indústria ou do 
Serviço Social do Comércio, do médico a serviço da repartição federal, 
estadual ou municipal incumbido de assuntos de higiene e saúde, ou, 
não existindo estes na localidade em que trabalhar o empregado, do 
médico de sua escolha". Contra a prioridade do atestado do médico da 
empresa manifestamo-nos em 1950, <4/> sobretudo porque entrava em ( ]-
conflito com a ordem preferencial estabelecida pelo Decreto-Lei n. 6.905, 
de 1944, relativa à comprovação da doença do empregado para os efei-
tos de percepção do salário-enfermidade durante os primeiros 15 dias 
de ausência ao serviço. 

Com a vigência da Lei n. 2.761, de 26.4.56, foi corrigido o apontado 
antagonismo, pois, com exclusão das demais, a prova da doença do empre
gado deveria resultar do atestado do médico da instituição de previdência 
social. Somente na falta deste ou negando-se a instituição a submetê-lo a 
exame para o fim mencionado, poderia o empregado recorrer aos dem~~ 
médicos, obedecida sempre a ordem preferencial estabelecida pela nova lei.( 5

> A~7 
~~~~~a~am~en~t~o~do~s~~~~~~~~ã<ro~~~nm~~~mrnÍIÕ<fem~~ f( 

. as" (Enunciado . r 
4~ Ob. cit., pág. 419. ~ 

(41) O surgimento de algumas decisões de~e mesmo de Tribunais Regionais no sen- j, .J_j V f"l • .,-,A _ 
tido da inexistência de ordem preferencial para a comprovação da doença do empregado ~ f { ' V" r-vu 
levou o TST a adotar o.Enunciado n. 15, que prescreve: "A justificação da ausência do 
empregado, motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e da remunera-
ção de repouso semanal, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabe-
lecida em lei". 
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Essa ordem preferencial foi, porém, novamente alterada pela Lei n. 5.890, 
de 1973, cujas disposições foram mantidas pelo art. 60, § 4º, da Lei n. 
8.213, de 1991: 

"A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu 
cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no§ 311 , 

somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quan
do a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias ."<46> 

Por via de conseqüência, se, para efeito do pagamento do salário nos 
15 primeiros dias da ausência do empregado enfermo, válido é o atestado 
do médico da empresa ou da organização médica com a qual mantiver 
convênio, certo é que essa validade há de ser considerada para os efeitos 
do pagamento da remuneração dos dias de repouso compulsório, pelo pró
prio empregador. 

F-6 - Cálculo da remuneração. As regras alusivas ao cálculo da re
muneração dos dias de repouso obrigatório foram explicitamente previstas 
no art. 7º da Lei n. 605, de 1949, que passou a vigorar com a redação que lhe 
deu a Lei n. 7.415, de 1985. Dirimindo a controvérsia sobre o cômputo das 
horas extras habituais no cálculo da remuneração do repouso semanal e em 
feriados, <47

> essa lei determinou que tal remuneração corres ponderá: 

"a) para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, à de um dia de 
serviço, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas; 

b) para os que trabalham por hora, à de sua jornada normal de trabalho, compu
tadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas. " (art. 711) 

Por conseguinte, o diarista receberá, durante o repouso semanal, o 
salário de um dia de trabalho; o empregado que recebe por semana, por 
quinzena ou por mês terá direito, igualmente, ao salário de uma diária, 
que se obtém dividindo a importância total recebida pelo número de dias 
de trabalho da semana, da quinzena ou do mês. Os vendedores mensalis
tas e quinzenalistas, cujos salários equivalem a 30 e 15 diárias, respectiva-

(~)Apesar dessa disposição legal, a questão continuou a ser discutida nos tribunais, razão por 
qÓ.e o TST aprovou a Súmula n. 282, com o seguinte Enunciado: "Ao serviço médico da empre
sa ou ao mantido por esta última mediante convênio, compete abonar os primeiros quinze dias 
de ausência ao trabalho" . 

(4() Antes dessa lei, o Prejulgado TST-52, depois transformado na Súmula TST-172, já ha
vi firmado o entendimento jurisprudencial no sentido de que "computam-se no cálculo do 
repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas". Essa conclusão, entretanto, 
forçava o estatuído na norma legal vigente (cf. Evaristo de Moraes Filho , "Estudos de Direi
to do Trabalho", 1971 , págs. 172-175), em boa hora modificada para atender aos reclamos 
da doutrina. 



878 ARNALDO SÜSSEKIND 

mente, têm os seus dias de descanso remunerados pela soma periodica
mente percebida. Para os horistas, a remuneração do repouso corresponde
rá ao salário percebido na jornada de trabalho. Mas, em todos os casos, 
integrará a remuneração o salário pago pela prestação de horas extras habi
tuais. Estas devem ser conceituadas como as que não se enquadram na cate
goria das horas extras eventuais. Abrange, portanto, sempre, a remunera
ção do trabalho extraordinário ajustado em acordo escrito firmado entre 
empregador e empregado, assim como em convenção ou acordo coletivo 
celebrado com o sindicato representativo dos respectivos empregados. 

No concernente aos tarefeiros e peceiros, estatuiu o art. 7º que a 
remuneração será: 

"c) para os que trabalham por tarefa ou peça, o equivalente ao salário correspon
dente às tarefas ou peças feitas durante a semana, no horário normal de trabalho, dividi 
do pelos dias de serviço efetivamente prestados ao empregador." 

Para o empregado que trabalha em domicílio, a remuneração do des
canso hebdomadário será obtida similarmente à dos tarefeiros e peceiros, 
isto é, dividindo-se por seis a importância total recebida pela produção da 
semana (art. 7º, d). Uma diferença existe, todavia: é que, não estando o 
empregado em domicílio sujeito a horário de trabalho, pois o seu serviço 
não é prestado sob fiscalização direta do empregador, não se poderá falar 
em horas extraordinárias. O Regulamento aprovado pelo Decreto n. 27.048 
não percebeu essa distinção e englobou, numa só regra, a forma pela qual 
deve ser calculado o salário do repouso semanal do tarefeiro ou peceiro 
que serve no estabelecimento do empregador e do que trabalha no seu 
próprio domicílio (alínea b do art. 10). 

Para os empregados que recebem seus salários na base de comissão, 
como geralmente ocorre com os vendedores, o cálculo da remuneração do 
repouso semanal deve ser feito dividindo-se por seis o salário obtido pelo 
empregado durante a semana; o resultado médio será a remuneração devida 
ao comissionista pelo repouso obrigatório. Como se infere, deverá ser apli
cada, por analogia, a regra consubstanciada na alínea d do art. 7º, já que 
o empregado que trabalha por comissão não está sujeito, geralmente, a 
horário de trabalho. Se estiver obrigado a cumprir uma jornada de traba
lho, como ocorre com os balconistas, com horário fixado no respectivo con
trato de emprego, deverá a remuneração ser calculada de acordo com a 
regra referente aos tarefeiros. 

Para os trabalhadores avulsos, que prestam serviços agrupados, por 
intermédio de sindicato, caixa portuária ou entidade congênere, como os 
operários estivadores e portuários, a remuneração do repouso obrigatório 
consistirá no pagamento de 116 dos salários recebidos pelo trabalhador, 
pago no ato da entrega dos salários auferidos (art. 3º). Neste caso, o traba-
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lhador deverá receber, no momento em que lhe for paga a diária corres
pondente aos serviços prestados, um adicional no valor de 116 do respecti
vo salário, por conta do repouso semanal. Independerá, portanto, esse pa
gamento, da freqüência do operário durante a semana anterior. E isso se 
explica pelo fato de que, trabalhando sob a forma de rodízio, quando re
quisitado pelo sindicato ou entidade portuária, dificilmente conseguirá 
prestar serviços em todos os dias da semana. 

Quanto ao trabalhador rural, em se enquadrando em alguma das 
modalidades aqui examinadas, terá a remuneração do repouso calculada 
de acordo com a respectiva regra. Se trabalhar em regime de parceria, 
meação ou forma semelhante de participação na produção, não terá direito 
ao salário suplementar do repouso obrigatório. Finalmente, se trabalhar 
por tarefa predeterminada, a remuneração será igual "ao quociente da divi
são do salário convencionado pelo número de dias fixados para a respectiva 
execução" (art. 10, alínea c, do Regulamento). 

O salário-aula do professor não contém a parcela atinente à remune-
ração do repouso semanal. Como bem decidiu o TST, ~ 5~~ 3 51:: 

tJ._ 

"~professor recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito a~ 
. a réscimo d~ 1/6 a título de repouso semanal remunerado 't9f c siderando-se para esse fim o mês de quatro semanas e meia." 

Cumpre-nos realçar, neste ensejo, que todos os proventos conceituados 
como salário são computados para o cálculo da remuneração do repouso 
semanal e dos feriados. Entretanto, as gratificações pagas mensalmente, 
semestralmente ou anualmente não interferem no cálculo da remunen:~.ção 
dos dias de repouso compulsório, porquanto concernem a períodos consti
tuídos de dias úteis e dias de repouso semanal e em feriados. Aplica-se à 
hipótese o mesmo critério estabelecido para os verdadeiros mensalistas. Daí 
o Enunciado n. 225 do TST: 

"As gratificações de produtividade e por tempo de serviço, pagas mensalmente, 
não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado." 

Freqüentemente, pode o feriado recair em domingo. Considerando 
que o objetivo da remuneração dos feriados é o de possibilitar que o traba
lhador participe das comemorações ou cerimônias atinentes aos eventos 
históricos ou religiosos que lhes correspondem - o que será atendido 
pela remuneração do dia de repouso semanal que coincide com o feriado 
-, tem proclamado, geralmente, a legislação comparada que, em tais ca-
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sos, o empregado deverá receber apenas o salário do descanso hebdoma
dário. Justifica-se, portanto, a disposição do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n. 27.048, segundo a qual 

"não serão acumuladas a remuneração do repouso semanal e a do feriado civil 
ou religioso, que recaírem no mesmo dia(§ 311 do art. 11)." 

F-7 - Salário do trabalho em dia de repouso. Como assinalamos no 
item D desta Seção, o trabalho em dia de descanso semanal só é admitido ex
cepcionalmente: força maior ou serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa 
acarretar prejuízo manifesto (art. 8º do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 
27 .048/49). Essas exceções nada têm que ver com a disposição que permite o 
trabalho aos domingos, com a folga em outro dia da semana, nas empresas de 
atividade contínua a tanto autorizadas. Sempre entendemos, porém, que ore
pouso semanal deveria ser assegurado noutro dia, mesmo nas exceções referi
das. Na prática, entretanto, isso não se verifica, sendo comum o pagamento em 
dobro do salário do trabalho realizado no dia do repouso semanal. 

Tratando-se de feriados é que a lei faculta à empresa autorizada à 
atividade contínua optar entre o pagamento em dobro do feriado trabalhado 
ou a designação de outro dia para descanso (art. 9º da Lei n. 605/49). 

1 Qua~a valor da re u;?.:e ão do d2· a d repouso trabalhado, rez~ 
o En~mc · d6 . 1 o d TS : ~ / • . "O~t izado e dia;~, nã 'ompen/,.é p2em d~bro4 ~ 3 

em tnplo.' 

A jurisprudência recente do mais alto tribunal trabalhista vem inter
pretando essa súmula no sentido de: que 

"a dobra prevista no Enunciado n. 146/TST refere-se ao trabalho efetivamente 
prestado, não se levando em conta aí a remuneração do repouso já embutida no salário 
mensai.''€!21 

"O empregado faz jus ao pagamento, em dobro, dos domingos e feriados traba
lhados sem folga compensatória, independente da percepção do salário mensal. O que 
determina o Enunciado n. 146 do TST é o pagamento em dobro do trabalho prestado em 
feriados não compensados, pelo que o pag~mento do salário fixo mensal não importa em 
pagamento em triplo do dia de repouso.'~\../ 

E esse entendimento se estende ao trabalho em dia de repouso sema
nal não compensado com a folga em outro dia: 

"O trabalho em dia destinado ao repouso, não compensado, deve ser pago em 
dobro, independentemente do direito ao repouso remunerado já assegurado na Lei 
n. 605/49."<51 > 

f'c:ib.tJ ~H <<fn Ac. do TST, 21 T., no RR-96.822/93, rei. Min. J. L. Castilho Pereira, DJ de 16.8.96. 
'-0~ ~ (/e6 Ac. do TST, SDI-1, nos E-RR-198.573, rei. Min. Vantuil Abdala, DJ de 21.11.97. 

C ~8) {-f (~ Ac. do TST, 41 T., no RR-183 .609/95, rei. Leonaldo Silva, DJ de 9.8 .96. /dem da SDI-1, no 
RÓ~197.850, rei. Min. Moura França, DJ de 17.4.98. 
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CAPÍTULO XXV 

FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS 

por Arnaldo Süssekind 
~ 

1- NOÇÕES PRELIMINARES 

A - Fundamentos e objetivos. Após um ano de trabalho contínuo, 
não obstante a limitação das respectivas jornadas e a compulsoriedade dos 
descansos semanais e em feriados, é evidente que já se acumularam no 
trabalhador toxinas não eliminadas convenientemente; que a vida dos seus 
nervos · e de todo o organismo já sofre as conseqüências dá fadiga; que, 
finalmente, inúmeros fenômenos psíquicos foram ocasionados pelo cotidia
no das tarefas executadas com o mesmo método e no mesmo ambiente de 
trabalho. A psicotécnica confirma esse quadro,< 1> registrando que depois 
do quinto mês de trabalho sem férias o rendimento do empregado começa 
a cair, sobretudo em se tratando de serviço no qual predomine o emprego 
das funções cerebrais. 

A instituição do repouso anual remunerado se esteia, portanto, nas 
mesmas razões que fundamentam as demais formas de limitação do tempo 
de trabalho.(2) Oportuno é ressaltar, todavia, que a ciência comprova que 
o repouso inativo não elimina, por si só, a fadiga gerada pelo trabalho, 
sendo necessário que, paralelamente a esse descanso, o operário se dedi
que a atividades de natureza diferente das que realiza no serviço, em 
ambiente diverso do da empresa, a fim de restaurar o equilíbrio entre as 
funções cerebrais e musculares e harmonizar o seu sistema nervoso. Por 
isso, dentre as formas de repouso obrigatório do trabalhador, ditadas por 
motivo de higiene social, "é inegável que aquela que melhor permite a 
restauração do equilíbrio orgânico é a que corresponde às férias anuais 

(1) V. quadro republicado por Hirosê Pimpão, in "As Férias e o Bem-Estar Físico dos Trabalha
dores", 1943, pág. 53. 
(2) V. o que escrevemos no item 1, letra a, do Capítulo XXIII. 

I! • 
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remuneradas. É que elas permitem ao trabalhador subtrair-se do ambien
te onde cotidianamente executa suas tarefas, possibilitando-lhe afastar-se 
do próprio clima onde as executa e das coisas que as lembram". <3> 

Fácil é verificar-se, portanto, que o objetivo visado pela instituição 
das férias anuais remuneradas não concerne apenas à saúde do trabalha
dor ou à sua produtividade; sua finalidade é mais ampla e profunda, pois 
tem em mira o progresso étnico, social e econômico do próprio povo. 

B -Natureza jurídica; irrenunciabilidade. As férias não represen
tam um prêmio que deva ser concedido ao empregado após um ano de 
serviços prestados ao seu empregador, mas, ao contrário, um direito cujo 
exercício lhe é assegurado pelo Estado, a fim de possibilitar a consecução 
dos objetivos que o fundamentam. 

Daí por que, com razão, escreve Cesarino Júnior que "a natureza jurí
dica das férias anuais remuneradas é dupla: a) para o empregador, constitui 
uma obrigação de fazer e de dar: de fazer consentindo no afastamento do 
empregado durante o período mínimo fixado pela lei, e de dar, pagando-lhe 
o salário equivalente; b) para o empregado é, ao mesmo tempo, um direito 
de exigir o cumprimento das mencionadas obrigações do empregador, e uma 
obrigação, a de abster-se de trabalhar durante o período de férias. É lógico 
que, desta obrigação (a de não trabalhar nas férias), surge para o emprega
dor um direito, que é o de exigir seu cumprimento". <4> 

É certo que existem opiniões em contrário. Mas, como muito bem 
asseverou De la Cueva, "as férias não são um prêmio de boa conduta, senão 
uma necessidade fisiológica e moral, para o homem; são um verdadeiro 
direito dos trabalhadores, independentemente da conduta que observam". <5> 

Do cotejo dos dispositivos legais que, no Brasil, disciplinam o insti
tuto das férias, resulta a conclusão de que não se trata de um direito com 
características de prêmio, mas de um direito cujo exercício, pelo emprega
do, e satisfação, pelo empregador, correspondem a um dever. Nem se ale
gue que o fato de decrescer o número de dias de férias anuais em propor
ção às ausências do empregado durante o período aquisitivo as configura 
como um prêmio. Não se trata de premiar o empregado assíduo e punir o 
faltoso. Ocorre, simplesmente, que o empregado que trabalhou, durante 
doze meses, menos de 200 dias não necessita de um período de férias 
igual ao que trabalhou, por exemplo, 300 dias. A recuperação biológica 
do primeiro verificar-se-á normalmente, com um período de férias menor 

(3) Arnaldo Süssekind, "Recreação Operária", 1948, pág. 6. 

(4) "Naturalezajurídica de las vacaciones anuales remuneradas", in Revista Derecho dei Tra
bajo, vol. VI, pág. 199. 
(5) "Derecho Mexicano dei Trabajo", 21 ed. , 1943, vol. I, pág. 527. 
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do que o indicado para o segundo.<6
> Aliás, a jurisprudência brasileira, ao 

aplicar o sistema legal atinente às férias, tem evidenciado tratar-se de um 
direito e não de um prêmio, com o que adere à diretriz jurisprudencial que 
a respeito se universalizou. Não discrepa desse entendimento, ademais, a 
Convenção Internacional do Trabalho aprovada em Genebra, em 1936, 
que foi ratificada pelo Brasil conforme Decreto n. 3.232, de 3.11.38, as
sim como a Convenção n. 132, de 1970, que a reviu. 

Em face do exposto, é óbvio que as leis sobre férias anuais remune
radas são, como as que disciplinam as demais modalidades de pausas do 
trabalho, caracteristicamente de ordem pública. Daí por que ensinam 
Etienne David,<7> Luigi de Litala,<8> Lodovico B rassi,<9> Ramirez Grondaoo> 
e outros mestres do Direito do Trabalho que 2e rata de um direito públi
co subjetivo que não pode ser objeto de renúncw nem de transação pelas 
partes integrantes da relação de emprego. 

Quanto à inconversibilidade do direito a férias, cumpre acentuar, no 
entanto, que o art. 143 do novo capítulo da CLT sobre férias, aprovado 
pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.4. 77, facultou ao empregado, por ato 
unilateral, contra o qual não se pode opor o empregador, converter um 
terço dos dias de repouso anual a que faz jus em prestação pecuniária 
equivalente à remuneração que lhe seria devida nesses dias. Trata-se de 
simples exercício de direito potestativo, que não configura transação, isto 
é, ato pelo qual as partes, fazendo-se concessões recíprocas, extinguem 
obrigações duvidosas ou litigiosas. Na conversão facultada, restrita a um 
terço do período de gozo, o empregado não renuncia ao direito adquirido, 
nem transaciona sobre res dubia ou res litigiosa. O que visa a lei é propor
cionar-lhe meios financeiros para, efetivamente, gozar as férias. Por isso 
mesmo, a nova lei ampliou de 20 dias úteis para 30 dias corridos a dura
ção máxima das férias anuais. 

C- Antecedentes históricos e universalização. A história de Roma 
antiga revela que, sob a denominação de férias, o povo comemorava, com 
jogos, sacrifícios e banquetes, o princípio e o fim das colheitas e vindi
mas, algumas bodas, aniversários etc. Mas a paralisação do trabalho, 

(6) Na tramitação do Projeto de Lei n. 395/48, do qual resultou a Lei n. 816, de 1949, elucidou 
o Dep. Argemiro Fialho- relator do projeto na Comissão de Legislação Social da Câmara: "O 
instituto das férias não constitui prêmio pelo tempo de serviço, segundo doutrina mundialmente 
aceita, é tão-somente um período de descanso a quem tenha trabalhado um ano ininterrupto, 
sendo, destarte, uma conseqüência do labor durante um ano" ("Diário do Congresso Nacional", 
de 11.6.48). 
(7) "Les Congés Payés en Droit Comparé", 1939, págs. 163-164. 
(8) "ll Contratto di Lavoro", 1937, págs. 434-435. 
(9) "Diritto Corporativo e Diritto del Lavoro", 1939, pág 237. 

(10) "Derecho del Trabajo", 21 ed., 1940, pág. 222. 

r: 
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para tal fim, correspondia ao que conceituamos como feriado e não como 
férias anuais. Também as nundinas, que constituíam praxe da gente do cam
po, consistiam na interrupção do trabalho, em cada nove dias, a fim de que 
os agricultores pudessem ir a Roma fazer compras e informar-se dos regu
lamentos públicos. 

Com a organização dos serviços administrativos do Estado, conquis
taram os funcionários públicos o direito às férias remuneradas. Tal práti
ca foi, então, sendo adotada, paulatinamente, por grandes empresas, que 
beneficiavam, a princípio, apenas os mais antigos empregados ou os 
que ocupavam os cargos superiores. Entretanto, até quase o findar do sé
culo XIX, nenhuma lei existia determinando a concessão das férias ao 
operário propriamente dito. 

Somente a partir de 1872, em raros países, e depois do Tratado de 
Versailles, na maioria, pôde o operariado em geral usufruir o direito às 
férias anuais remuneradas. Segundo revela Etienne David, na sua magní
fica monografia sobre o assunto, OI> apenas como medida excepcional, oriunda 
da liberdade patronal ou da concessão de reivindicações de operários or
ganizados, foram as férias anuais sendo observadas por algumas empre
sas. E já em 1905, em Frankfurt sobre o Meno, 209 empresas concediam 
três a quatro dias de férias a seus operários; em Hamburgo, na mesma 
data, 72 estabelecimentos adotavam o mesmo critério; na Suíça, essa práti
ca se generalizara a partir de 1910; na Finlândia, em 1912, 21% dos tra
balhadores haviam conquistado o direito a férias anuais remuneradas. 

Coube à Inglaterra, em 1872, promulgar a primeira lei sobre o assunto, 
concedendo o direito de férias aos operários da indústria. Depois dessa lei ~w;· ~ 
- não obstante terem inúmeras empresas, em diversos países, adotado o ~ ~ 
regime das férias ou concordado em obrigar-se, atrav' nvenções cole- -
tivas, a concedê-las a seus empregados- soment 30.7 i sancionada 
na Áustria a primeira lei concedendo o direito a e · s remuneradas a ' 
todos os trabalhadores assalariados. 

Antes, porém, da lei austríaca, já o Brasil havia determinado a con
cessão de férias anuais remuneradas de 15 dias a todos os trabalhadores 
do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas (Aviso Ministe
rial de 18.12.1889), as quais foram declaradas extensivas aos operários di
aristas e aos ferroviários da Estrada de Ferro Central do Brasil pelo Aviso 
Ministerial de 17.1.1890. 

A legislação sobre férias dos trabalhadores universalizou-se, entre
tanto, após o Tratado de Versailles. Basta recordar, como o fez o Diretor
Geral da RIT, no relatório apresentado à 32ª Sessão da Conferência Inter-

(11) Ob. cit., pág. 6. 
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nacional do Trabalho, que em 1920 apenas um país possuía legislação 
atinente a férias remuneradas para os trabalhadores da indústria e do co
mércio. Esse número elevou-se a cinco em 1925, a sete em 1930, a quator
ze em 1935, a vinte e três em 1939 e a quarenta em 1948. 

Mas, a partir de 1964, como registra a OIT, as legislações de muitos 
países foram modificadas ou complementadas, seja para ampliar o seu 
campo de aplicação, seja para aumentar a duração das férias anuais remu
neradas. Em 1984- assinala esse estudo do qual tive a honra de partici
par- 140 países possuíam legislação fixando a duração básica das férias; 
e, em 60 deles, esse período era superior a três semanas.< 12> 

Outrossim, é significativo o fato de ter sido o direito a férias elevado à 
categoria de garantia constitucional em diversos países (dentre outros, Brasil, 
Bulgária, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, Haiti, Itália, Nicarágua, 
Panamá, Romênia, El Salvador e Venezuela). E, mais ainda, foi ele reco
nhecido pela Declaração Universal dos Direitos do Homem: Art. 24: "Toda 
pessoa tem direito ao descanso e à recreação, especialmente a uma limita
ção racional das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas". 

No que tange ao Direito Internacional, somente em 1936 foi o as
sunto objeto de deliberação por parte da Conferência Internacional do 
Trabalho, que adotou, a respeito, a Convenção n. 52 e a Recomendação 
n. 47. No mesmo ano foi aprovada a Convenção n. 54, relativa às férias 
dos marítimos (revista pela de n. 72, de 1946, e pela de n. 91, de 1949) 
e, em 1952, a de n. 101, referente aos trabalhadores agrícolas. Em 1954, 
foi adotada a Recomendação n. 98, que eleva para duas semanas o perío
do mínimo de férias a que todo trabalhador deve ter direito após doze 
meses de serviço. As Convenções ns. 52 e 101 foram ratificadas pelo 
nosso país em 1938 e 1957, respectivamente. Em 1970 foi aprovada nova 
Convenção geral sobre as férias anuais (n. 132), que reviu as de 1936 e 
1952. O novo instrumento, que examinaremos no curso deste capítulo, 
não é aplicável apenas aos trabalhadores marítimos e estabelece que as 
férias anuais remuneradas devem corresponder, pelo menos, a três se
manas de trabalho por ano de serviço. 

D - Antecedentes legislativos brasileiros. O Brasil foi o segundo 
país a conceder o direito a férias anuais remuneradas a determinados gru
pos de trabalhadores (1889) e o sexto a estender esse benefício a todos os 
empregados e operários de empresas particulares (1925). 

(12) "Tiempo de Trabajo", OIT, 1984, págs. 113-114. 



886 ARNALDO SÜSSEKIND 

Com efeito, nos primeiros dias da República, dois Avisos do Ministério 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, assinados pelo Ministro 
Demétrio Ribeiro, mandavam conceder férias anuais remuneradas de 15 
dias aos funcionários de qualquer categoria do referido Ministério (Aviso 
de 14.4.1889), bem como aos ferroviários da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, inclusive os trabalhadores diaristas (Aviso de 17 .1.1890). 

~ 
Por sua vez, 24.12.25, foi sancionada a Lei n. 4.582, determinan-

do, no seu art. 1 º, q 

"a empregados e operários de estabelecimentos comerciais, industriais e ban
cários e de instituições de caridade e beneficência no Distrito Federal e nos Estados, 
serão anualmente concedidos 15 dias de férias, sem prejuízo dos respectivos ordenados, 
diárias, vencimentos e gratificações." 

Estatuiu, ainda, que nas disposições da lei estavam incluídos os em
pregados de todas as seções das empresas jornalísticas e que a concessão 
do benefício poderia ser feita de uma só vez ou parceladamente(§§ 1 ºe 2º do 
art. 1 º). 

...~ 

A 28.3.31 foi promulgado o Decreto n. 19.808, que revogou e aper-
feiçoou a egisla - nterior referente a férias. Posteriormente, o Decreto 
n. 23.103, de 19.8.33 dispôs especialmente sobre as férias dos emprega
dos em estabe mentos comerciais e bancários e eJP instituições de 
assistência privada, enquanto o Decreto n. 2.768, de 18.f:J4, estabeleceu as 
normas reguladoras das férias dos empregados em qualquer ramo da ati
vidade industrial, em empresas jornalísticas, de comunicações, transpor
tes aéreos e terrestres e de serviços públicos, exigindo a condição de sin
dicalizado para aquisição desse direito (art. 4º). Em ambos os decretos 
foram estabelecidos os meios necessários à fiscalização e previstas as pe
nalidades para os seus infratores. 

Seguidamente, o direito a férias foi estendido ou regulado de forma 
especial para os empregados em hotéis, restaurantes e similares (Lei n. 
228, de 1956); tripulantes de embarcações nacionais (Lei n. 450, de 1937) 
e empregados das seções industriais das usinas de álcool e açúcar (Decre
to-Lei n. 505, de 1938). 

Com a aprovação da CLT, em 1943, foi essa legislação refundida e 
ampliada, passando a beneficiar os trabalhadores rurais. 

Releva ponderar, por fim, que o direito a férias anuais remuneradas 
foi inscrito na Constituição Federal de 1934 (art. 121, f), tendo sido esse 
preceito repetido pelos Estatutos Políticos de 1937, 1946, 1967 e 1988. A 
última determinou ainda o pagamento de uma gratificação para melhor 
propiciar o gozo das férias pelo empregado. 
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2 -CAMPO DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

A - Categorias abrangidas. O art. 129 da CLT, com a redação que 
lhe deu o Decreto-Lei n. 1.535, de 13.4.77, estatui: 

"Art. 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de 
férias, sem prejuízo da remuneração." 

Assim, o capítulo em estudo é aplicável a todo empregado sujeito ao 
regime da CLT, seja o trabalho manual, técnico ou intelectual, pouco im
portando que se trate de contrato de aprendizagem ou de trabalho em do
micílio. Por outro lado, a nova Constituição brasileira tornou explícito 
que o direito a férias alcança os trabalhadores rurais, os avulsos, os do
mésticos e os servidores públicos civis e militares (arts. 7º, XXXIV e pa
rágrafo único; 39, § 2º, e 42, § 11). 

Quanto ao trabalho temporário, cumpre recordar que a Lei n. 6.019, de 
1974, o define como "o prestado por pessoa física a uma empresa, para aten
der à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e perma
nente ou o acréscimo extraordinário de serviço" (art. 2º). Ele se realiza, obri
gatoriamente, por intermédio de "empresa de trabalho temporário", como tal 
registrada no Ministério do Trabalho e Emprego (arts. 3º a 6º), não podendo 
o contrato entre essa empresa e a cliente ou tomadora de serviço exceder três 
meses, em relação a um mesmo empregado, salvo quando expressamente au
torizado pelo órgão local do Ministério do Trabalho e Emprego (art. 10). 

Em virtude dessa limitação, estatuiu a mencionada lei, no seu art. 
12, que o empregado temporário teria direito a: 

"c) férias proporcionais, nos termos do art. 25 da Lei n. 5.107, de 13.9.66." 

Essa disposição legal era, à época, a que regulava as férias proporcio
nais dos empregados com menos de doze meses de serviço, cujo contrato 
fosse denunciado pelo empregador, sem justa causa, ou, em se tratando de 
contrato por prazo determinado, atingisse o seu termo. O pagamento das 
férias seria feito nos termos do art. 132, a, da CLT (agora substituído por 
outra norma), na proporção de 1112 de 20 dias úteis por mês de serviço ou 
fração superior a 14 dias. 

Acontece que a duração das férias anuais passou a ser de 30 dias 
corridos, sendo que o novo art. 132 dispõe sobre matéria diversa. A escala 
de férias está consignada no novo art. 130 e a norma atinente às férias 
proporcionais dos empregados com menos de 12 meses de serviço está pre
vista no art. 147. Entendemos que esta regra é aplicável ao trabalho tem
porário, pouco importando que sua legislação específica se refira, por via 
indireta, ao antigo art. 132, a, pois essa disposição não mais integra o 
sistema legal vigente. 
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Aos marítimos e aos professores aplicam-se as normas gerais sobre 
férias naquilo em que não forem incompatíveis com as regras especiais 
que lhes concernem. Os empregados domésticos e os trabalhadores avul
sos têm o direito a férias regulado por legislação especial. Na última parte 
deste capítulo referiremos as disposições especiais alusivas a essas quatro 
categorias de trabalhadores. 

B -Aplicação imediata da nova norma constitucional. As normas 
constitucionais relativas aos direitos sociais aplicam-se imediatamente aos 
contratos de trabalho em curso (art. 5º, § Iº, da CF), respeitados o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. cit., XXXVI). Daí 
por que a gratificação de férias instituída pelo inciso XVII do art. 7º da 
Carta Magna de 1988 passou a constituir direito dos empregados, desde 
sua vigência, ainda que o período aquisitivo das férias tenha sido concluído 
anteriormente. 

O direito a férias corresponde a uma relação jurídica complexa, que 
só se aperfeiçoa com a interrupção remunerada da prestação de serviços. 
E compete ao empregador determinar o início dessa interrupção, que ca
racteriza a concessão das férias. O direito que se irradia com a conclusão 
do mencionado período é em favor do trabalhador. Ao empregador cabe a 
obrigação de concedê-las. Aliás, quando a Lei n. 816, de 1949, e o Decre
to-Lei n. 1.535, de 1977, ampliaram o período de gozo das férias, a solu
ção que prevaleceu, tanto na doutrina(l3> quanto na jurisprudência04> e na 
esfera administrativa,< 15> foi no sentido da imediata aplicação da nova re
gra, mesmo quando o período aquisitivo do direito a férias houvesse ter
minado antes da vigência dos citados diplomas legais. 

(13) Aluysio Sampaio ("A nova Lei de Férias", 1977, pág. 45), Paulo Roberto Vieira Camar
go e Christóvão Piragibe Tostes Malta ("A Nova Lei de Férias Comentada", 1977, págs. 8-9), 
Arnaldo Süssekind ("Comentários à Nova Lei de Férias", 1977, págs. 159-171), Osíris Rocha 
("A Nova Lei de Férias", 1977, págs. 80-84), Eduardo Saad (Suplemento n. 48), lrany Ferrari 
(Suplemento n. 42), José Serson (Suplemento n. 37), José Ribamar (Suplemento cit., 1988, n. 
103). 

(14) "As novas disposições legais sobre a concessão de férias trabalhistas, aduzidas pelo Decre
to-lei n. 1.535177, têm eficácia geral e imediata sobre as situações em curso, aplicando-se, 
quando mais vantajosas, aos empregados que tenham adquirido o direito respectivo sob a vi
gência da lei anterior e devem gozá-las sob o império da lei nova" (Ac. do TST, 21 T., no RR-
4.960179, rei. Min. Barata Silva, DJ de 8.6.79. Idem, 31 T., no RR-725/80, rei. Min. Coqueijo 
Costa, DJ de 13.1.81). 
(15) "Se o direito de férias só se consuma com o ato concessório a cargo do empregador, parece 
óbvio que aplicável é a lei da data da concessão, não a vigente no período aquisitivo, porque 
aqui há apenas um direito pendente de certas condições, inclusive da vontade do empregador" 
(Parecer do Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho, Marcelo Pimentel, ap. pelo Minis
tro, DO de 31.5.77). No mesmo sentido: Parecer do Consultor-Geral da República, Luiz Rafael 
Mayer, n. L-150/77, DO de 26.7.77. 
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Com raras opiniões em contrário, esse entendimento prevaleceu na 
doutrina e na jurisprudência, alcançando, igualmente, as normas auto
aplicáveis das convenções da OIT, na data em que as respectivas ratifica
ções entrarem em vigor. 

3 -AQUISIÇÃO DO DIREITO 

A- Período aquisitivo. O direito a férias é adquirido após cada ciclo 
de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, seja este por prazo deter
minado ou indeterminado. E esse ciclo não é interrompido pelo fato de 
haver sucessão do empregador nas obrigações trabalhistas (art. 448 da 
CLT), nem transformação do contrato quanto à natureza da sua duração. 

Em face do preceituado no novo art. 130 da CLT, a duração das 
férias dependerá sempre do número de faltas injustificadas do empregado 
ao serviço, ocorridas no curso do período aquisitivo. E o art. 131 relacio
na os casos de ausências ao serviço que não podem ser considerados como 
faltas injustificadas para o fim de fixar-se o número de dias de férias ou, 
até, de extinguir-se o direito a elas. 

Portanto, período aquisitivo é aquele que corresponde a 12 meses de 
vigência do contrato de trabalho e após o qual o empregado adquire o 
direito a gozar as férias, proporcionalmente aos dias em que nele esteve à 
disposição do seu empregador. Não se confunde com o período de férias, 
que é o tempo durante o qual o empregado goza o benefício, interrompen
do a prestação dos serviços que lhe incumbem. 

Relativamente ao início da fluência do período aquisitivo, não tem a 
legislação comparada adotado um único critério. Ora estabelece o critério 
do ano-calendário, em virtude do qual o período deve ser contado de 1 º de 
janeiro a 31 de dezembro de cada ano, independentemente da data de ad
missão do empregado, desde que tenha prestado serviço durante mais de 
metade dos dias úteis do correspondente ano; ora adota o critério do ano 
de emprego, pelo qual o período aquisitivo deve ser contado a partir do 
dia em que o empregado ingressar na empresa. 

Sem embargo de respeitáveis opiniões em contrário, parece-nos mais 
aconselhável e mais correto o segundo critério, do ano de emprego ou de 
trabalho, pois, como assinalam Francisco e Júlio Martinez Garcia, "a lei 
quer que o descanso seja anual, que a cada ano de trabalho, qualquer que 
seja o dia em que o trabalhador haja começado a prestar serviços, corres
panda um período de licença".C16> Nesse sentido, aliás, opina, dentre ou
tros, o jurista italiano Peretti-Griva.CI7) 

(16) "El Contrato dei Trabajo", 1945, págs. 368-369. 
(17) "11 Rapporto di Impiego Privato", 1935, pág. 223 . 
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No direito positivo brasileiro a questão não pode suscitar dúvidas, 
porquanto a Consolidação, acolhendo a melhor orientação doutrinária, pres
creveu que o direito a férias é adquirido após cada período de 12 meses de 
vigência do contrato de trabalho (art. 130), sendo gozadas no decurso dos 
12 meses que se seguiram à data em que às mesmas tiver o empregado feito 
jus (art. 134). Adotou, como se infere, o critério do ano de emprego, o qual, 
consoante esclarece a Justiça do Trabalho, deve ser contado de certo dia, 
inclusive, até o dia e mês correspondente do ano seguinte, exclusive.<IB> 

Variando a duração das férias na proporção do número de dias em que, 
no curso do período aquisitivo, ficou o empregado à disposição do emprega
dor, é óbvio que o legislador quis referir-se ao que conceitua como tempo de 
serviço, uma vez que, por força do disposto no art. 4º da Consolidação, 

"considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à 
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial 
expressamente consignada." 

Se o prazo do aviso prévio, quando devido, integra o tempo de serviço 
do empregado para todos os efeitos legais, ainda que não lhe haja sido dado 
pelo empregador ou tenha este pago antecipadamente os salários do corres
pondente período, sem exigir a prestação do trabalho (§ 1 º do art. 487), é 
evidente que ele há de compor sempre o período aquisitivo do direito a 
férias, visto que somente com o seu decurso é que se opera a resilição con
tratual (art. 489). É óbvio que, terminado o contrato, será impossível o gozo 
das férias. Mas, nesta hipótese, o trabalhador fará jus à remuneração "cor
respondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido" (art. 146). 

Também quando o período aquisitivo se extinguir, em virtude da 
cessação do contrato de trabalho, antes de atingir seu termo, o empregado 
terá direito, conforme o caso, à "remuneração relativa ao período aquisiti
vo incompleto de férias" (parágrafo único do art. 146 e art. 147). 

Como veremos adiante, a duração do período de gozo das férias é 
proporcional aos dias em que, no curso do período aquisitivo, o empregado 
permaneceu à disposição do empregador; mas as interrupções da prestação 
de serviço relacionadas no art. 131, bem como as demais autorizadas por 
outras normas, são conceituadas como dias de serviço efetivo. Já as faltas 
injustificadas ao serviço influem na duração das férias, mas não podem ser 
descontadas, diretamente, no período do gozo das mesmas(§ Iº do art. 131). 

(18) Por exemplo: o empregado admitido a 5 de fevereiro de um ano completará o seu primeiro 
período aquisitivo a 4 de fevereiro do ano subseqUente e assim sucessivamente. Essa é a regra; 
mas há exceções, que examinaremos oportunamente. 
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A Convenção da OIT n. 132, ratificada pelo nosso país, prescreve 
que, se nos doze meses do período aquisitivo os serviços prestados não 
totalizarem o exigido para o lapso completo das férias, o empregado terá 
direito a um descanso proporcional (art. 4º); mas, nessa hipótese, os ser
viços, ainda que interpolados (p. ex., trabalho na construção civil ou nas 
safras agrícolas) deverão somar o período mínimo estipulado em lei na
cional (art. 5º, § 1 º),que não pode fixá-lo acima de seis meses (art. 5º, § 2º). 

B -Faltas justificadas. Dispondo sobre o que considera faltas jus
tificadas, que não podem, portanto, influir na fixação da duração das fé
rias, estabelece o novo art. 131: 

"Art. 131. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo ante
rior, a ausência do empregado: 

I- nos casos referidos no art. 473 ; 

11- durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de materni
dade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário-maternidade custea
do pela Previdência Social;(l9> 

III- por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social- INSS, excetuada a hipótese do inciso IV do art. 133;<20

> 

IV- justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determi
nado o desconto do correspondente salário; 

V- durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou 
de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido;<21> e 

VI- nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso 11 do 
art. 133." 

Registre-se, no entanto, que, na empresa que possui serviço médico 
próprio ou conveniado, a ele caberá, prioritariamente, o exame do empre
gado enfermo nos primeiros 15 dias de ausência ao serviço (art. 60, § 4º, 
da Lei n. 8.213, de 1991). 

O disposto acima transcrito não esgota as hipóteses previstas em lei, 
nas quais o empregado tem o direito de interromper a prestação do traba
lho.(22>E, se tem o direito, a sua ausência não pode ser conceituada como falta 
injustificada. Esse direito pode resultar, também, de norma inserida em con
venção ou acordo coletivo e, ainda, sentença proferida em dissídio coletivo. 

(19) Redação dada pela Lei n. 8.921, de 25 .7.94, que excluiu do texto anterior a expressão 
"não criminoso", depois da palavra "aborto". 

(20) Redação dada pela Lei n. 8.726, de 5.11.93 . 
(21) Trata-se de "inquérito judicial" e não "administrativo". 
(22) Nesse sentido sedimentou-se a jurisprudência, consubstanciada no Enunciado n. 89 do 
TST: "Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão 
descontadas para o cálculo do período de férias" . 
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As faltas ao serviço autorizadas pelo art. 473 da CLT (morte de 
parente, casamento, nascimento de filho, doação de sangue, alistamento 
eleitoral, exigências do serviço militar, parte e testemunho na Justiça) 
foram por nós examinadas no Capítulo XV, Seção 3, C. 

O afastamento compulsório da empregada gestante, de que tratam 
os arts. 392, 393 e 395 da CLT, também não pode ser computado como 
falta ao serviço no curso do período aquisitivo do direito a férias. Embora 
o salário-maternidade integre hoje o elenco de prestações devidas pelo 
INSS, certo é que o período de licenciamento da gestante é contado, para 
todos os efeitos legais, como tempo de serviço efetivo.<23 l 

A concessão de auxílio-doença até seis meses, continuada ou 
interpoladamente, inclusive em caso de acidente do trabalho, também é 
considerada falta justificada para efeito de férias (art. 133, IV). A antiga 
norma não limitava o prazo de ausência resultante de acidente do traba
lho, ao qual se equiparam as doenças profissionais. Mas a diversidade de 
tratamento decorria da circunstância de que não eram iguais as prestações 
devidas ao empregado quando sua incapacidade temporária resultava de 
acidente do trabalho ou de qualquer doença não vinculada ao trabalho. 

Hoje, porém, o seguro de acidentes do trabalho está integrado na Pre
vidência Social e a prestação devida em casos de incapacidade para o traba
lho, seja de caráter temporário, seja quando o segurado for suscetível de 
reabilitação, inclusive quando essa incapacidade for gerada por acidente do 
trabalho, é o auxílio-doença (art. 61 da Lei n. 8.212, de 1991, com a reda
ção da Lei n. 9.032, de 1995). As prestações especiais relativas aos aciden
tes do trabalho não são devidas aos empregados domésticos (art. 138, I, do 
Regulamento cit.); mas estes, quando incapacitados para o seu trabalho, 
têm direito ao auxílio-doença e ao salário dos primeiros 15 dias de licencia
mento por conta do empregador (arts. 59 e 60, § 32, da Lei n. 8.213, de 1991). 

O inciso IV do novo art. 131 ditou a regra em virtude da qual, sem
pre que não for "determinado o desconto do correspondente salário", en
tender-se-á que o empregador aceitou a justificação da falta. Consagrou, 
assim, a lição da doutrina, para quem, se há pagamento do salário, o con
trato de trabalho se executou na respectiva jornada, não se caracterizan
do, para nenhum efeito, a hipótese de falta do empregado ao serviço. Des
tarte, a impontualidade na chegada ao trabalho e a saída antecipada não 
poderão ser computadas como faltas injustificadas para efeito de férias. 

(23) A Constituição de 1988 assegura a "licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 
salário, com a duração de 120 dias". 
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O precitado artigo, ao contrário do que estabeleceu o anteprojeto 
elaborado pela Comissão Interministerial de Atualização da CLT, não re
feriu, expressamente, a ausência do empregado nos casos de doença até a 
concessão do auxílio-doença; do seu comparecimento à Justiça, como par
te ou testemunha; nos dias de greve lícita, quando houver pagamento dos 
salários; e, ainda, durante o repouso semanal ou em feriados e nas férias 
anuais. É que fez remissão ao art. 473, sem complementar-lhe a redação. 
Mas a omissão, a nosso ver, não tem relevância jurídica, nem efeitos prá
ticos, porque o inciso IV do art. 131 adotou um critério objetivo para 
conceituar a falta como justificada pela empresa: não ter havido desconto 
do correspondente salário. Demais disso, se vigora norma autorizando ou 
determinando a ausência do empregado, sem prejuízo do salário, é evi
dente que ela não poderá ser conceituada como falta injustificada, ainda 
quando não incluída no rol do art. 473. 

O inciso V do art. 131, com redação inadequada, considera justifica
da a ausência do empregado ao serviço, durante: 

a) o período da suspensão preventiva de que trata o art. 494, se 
o inquérito judicial para a apuração da falta grave, de cuja prática 
tiver sido acusado, for julgado improcedente; 

b) a prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. 

Também não são consideradas faltas ao serviço, para os efeitos do 
direito a férias, os "dias em que não tenha havido serviço", qualquer que 
tenha sido a causa da paralisação da empresa, estabelecimento ou setor, 
"salvo na hipótese do inciso 111 do art. 133". Assim, somente quando a 
interrupção dos serviços ultrapassar 30 dias consecutivos, sem suspensão 
dos salários, extinguir-se-á o período aquisitivo em curso, sem o gozo, ain
da que proporcional, das respectivas férias, tal como exporemos no exame 
daquele inciso. 

C- Suspensão do período aquisitivo na prestação do serviço mili
tar obrigatório. Estatui o art. 132 do novo Capítulo da CLT: 

"Art. 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para Ser
viço Militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça 
ao estabelecimento dentro de 90 (noventa) dias da data em que se verificar a respectiva 
baixa." 

Esse dispositivo consubstancia uma exceção ao princípio da conti
nuidade do período aquisitivo do direito a férias, ao determinar apenas a 
suspensão do seu curso. E se esteia na circunstância de que a prestação do 
Serviço Militar obrigatório importa na suspensão do contrato de trabalho, 
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só autorizando o seu cômputo como tempo de serviço para fins de indeni
zação de antigüidade e de estabilidade no emprego (parágrafo único do art. 
4º da CLT). 

A norma em foco se refere ao serviço de preparação militar a que 
todo brasileiro está obrigado, antes de completar sua maioridade. Por isso, 
é inaplicável: a) ao trabalhador estrangeiro que vai prestar serviço militar 
em seu país de origem; b) ao trabalhador brasileiro que ingressar volunta
riamente nas Forças Armadas, nelas se engajando profissionalmente e, 
portanto, trocando de profissão (§ 22 do art. 60 da Lei n. 4.375/64). 

Demais disso, há que se distinguir entre o estágio compulsório para 
a formação militar, de que cogita o precitado art. 132, e os dias em que o 
empregado, já reservista, "tiver de cumprir as exigências do Serviço Mili
tar, referidas na letra c do art. 65 da Lei n. 4.375, de 17 .8.64", de que trata 
o art. 473, VI, da CLT, quando a ausência estará justificada e o salário 
será devido (art. 131 combinado com o inciso VI do art. 473). 

D -Interrupções extintivas do período aquisitivo. O novo art. 133 
relaciona as mesmas hipóteses previstas na sua anterior redação; mas, no 
§ 22, resolve controvérsia doutrinária e jurisprudencial, como veremos adiante. 

O caput do art. 133 estabelece: 

"Não tem direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo: 

I- deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subseqüentes à sua 
saída; 

11 -permanecer em gozo de licença, com percepção de salários por mais de 
30 dias; 

III - deixar de trabalhar, com percepção de salário, por mais de 30 dias , em 
virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e 

IV- tiver percebido da previdência social prestações de acidente do trabalho ou 
de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. " 

A contrario sensu, é óbvio que, em se verificando qualquer das hipó
teses acima enumeradas, mas por prazo inferior aos fixados, o empregado 
não perde o direito a férias; apenas será reduzido o período de gozo, em 
proporção ao número de dias que permanecer à disposição do empregador 
nos 12 meses atinentes ao período aquisitivo. 

No que tange à readmissão, se ela se verificar antes de decorridos 60 
dias da cessação do contrato, o empregado terá direito a computar o tempo 
de desemprego apenas para consecução dos 12 meses que constituem o 
período aquisitivo, gozando férias correspondentes ao número de dias em 
que, no referido período, ficou à disposição do empregador. Inversamente, 
se a readmissão se verificar com um intervalo superior a 60 dias, será 
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desprezado o tempo de serviço anterior, iniciando-se, então, o curso de 
novo período aquisitivo. Mas, referindo-se a lei à readmissão, é claro que 
não se aplica o princípio aos casos de reintegração. Nesta, a volta repre
senta o restabelecimento de um direito violado, devendo o período de de
semprego ilegal -como já se disse no item anterior- ser considerado 
como de serviço efetivo, qualquer que seja sua duração. 

A segunda hipótese prevista na Consolidação para extinção do curso 
do período aquisitivo é a concernente à licença remunerada por mais de 
30 dias. Aludindo a lei à percepção de salários, parece-nos evidente que 
se trata da remuneração habitual a que tem direito o empregado, não po
dendo ser invocada, como razão suspensiva da fluência do período aquisi
tivo, aquela que tenha sido deferida com redução salarial. Com base nessa 
disposição legal é que a Justiça do Trabalho vem negando, acertadamente, 
as férias pleiteadas por empregados que permanecem em disponibilidade 
remunerada<24

> ou licença, com salários integrais, por mais de 30 dias. <25> 

As licenças interpoladas, porém, não devem ser somadas para o fim pre
visto na alínea b do art. 133, uma vez que, com elas, embora totalizem o 
período de 30 dias, não pode o empregado atingir os objetivos almejados 
pela instituição das férias. 

A esse respeito, é de se ressaltar, ainda, que as licenças a que se refere 
a lei são as concedidas pelo empregador e não as decorrentes do deferi
mento de benefícios pelos órgãos da Previdência Social. Estas últimas são 
objeto do inciso IV do mesmo artigo, no que se refere ao auxílio-doença, 
inclusive nos casos de acidente do trabalho. 

Com a ampliação do período do gozo das férias para 30 dias, é evi
dente que o prazo de paralisação dos serviços, capaz de extinguir o direi
to em formação, também deveria ter sido aumentado. Nesse sentido pro
pôs a Comissão de Atualização da CLT, mas a proposição não foi aceita 
pelo Governo Federal. O inciso III do novo art. 133 repetiu simplesmente 
a disposição anterior. 

A paralisação dos serviços, a que se refere a lei, independe da causa 
que a determinou, pois os riscos da atividade econômica são exclusiva
mente do empregador. Ela pode ser total ou parcial, incidindo a norma, 
nesta segunda hipótese, sobre os empregados que trabalham no setor ou 
setores paralisados. A Lei n. 9.016, de 1995, sem atentar para a circuns
tância de que a paralisação pode resultar de fato imprevisível, acrescentou 
ao art. 133 o§ 3º, determinando que a empresa, com a antecedência míni-

(24) Ac. do TRT da 11 R., 11 T., de 13.4.70, no R0-456170, rei. Juiz Christovão Tostes Malta, 
"Ementário Trabalhista" de Calheiros Bomfim, agosto de 1970. 
(25) Ac. do TST, sessão plena de 29.11.67, nos E-RR-4.346/66, rei. Min. Charles Moritz, 
"Ementário" cit., julho de 1968. 



896 ARNALDO SÜSSEKIND 

ma de 15 dias, comunique as datas do início e do fim da suspensão total 
ou parcial dos serviços ao órgão local do Ministério do Trabalho e Empre
go, ao sindicato representativo da correspondente categoria profissional e 
aos próprios empregados, mediante aviso afixado nos locais de trabalho. 

Por fim, o inciso IV do art. 133 prevê a hipótese em que o contrato 
de trabalho é suspenso em virtude da concessão de auxílio-doença previ
denciário, o qual, como assinalamos no item B, também é devido nos ca
sos de incapacidade do empregado decorrente de acidente do trabalho. 
Recebendo ele a prestação da Previdência Social "por mais de 6 meses, 
embora descontínuos", perderá o direito às férias. A ressalva "embora des
contínuos", incluída somente no inciso IV, demonstra, claramente, que nas 
demais hipóteses, os períodos de interrupção da prestação dos serviços 
devem ser contínuos. 

O § 1 º do novo art. 133 esclarece que as interrupções da prestação 
de serviços enumeradas nos seus quatro incisos deverão ser anotadas na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado. A antiga reda
ção intercalara a expressão "para que possa produzir efeito legal". A pro
posital omissão dessa frase teve por objetivo evidenciar que se trata de for
malidade ad probationem tantum. Como sustentara Elson Gottschalk, 
na análise do texto pretérito, "não se trata de uma formalidade indispensável 
à validade da interrupção, mas se destina, apenas, a facilitar a sua prova. 
Outros meios de prova podem ser invocados e devem ser admitidos".<26> 

Dirimindo controvérsia que se generalizara, dispôs o novo art. 133, 
no seu§ 22 : 

"Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o 
implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço." 

Por conseguinte, quando o empregado for readmitido após 60 dias 
da cessação do seu contrato de trabalho; permanecer em licença com salá
rios integrais por mais de 30 dias; deixar de trabalhar, com percepção do 
salário, durante a paralisação total ou parcial da empresa excedente de 30 
dias; ou, ainda, receber auxílio-doença (ainda que por motivo de acidente do 
trabalho) por mais de 6 meses, contínuos ou interpolados - extinguir-se
á o período aquisitivo em curso, iniciando-se outro. Verificar-se-á, portan
to, o deslocamento do dies a quo do período aquisitivo - critério que 
Amauri Mascaro Nascimento considerou, "sem dúvida, mais vantajoso para 
o trabalhador", quando de sua crítica ao antigo dispositivo legal.<27

> 

(26) "Férias Anuais Remuneradas", 1956, pág. 224. 

(27) "Compêndio de Direito do Trabalho", 1972, pág. 460. 
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Enfatize-se que o novo período aquisitivo não se inicia no momento em 
que se realiza a condição resolutiva, mas no dia em que, após esse evento, o 
empregado retornar ao serviço. Assim, por exemplo, se o empregado usufruir 
licença remunerada por 90 dias, o novo período não se iniciará a partir do 31 º 
dia, e sim quando, após o término do licenciamento, ele retornar ao trabalho. 
Da mesma forma, em se tratando de auxílio-doença, o novo período terá seu 
curso quando o trabalhador voltar ao seu emprego, após ter gozado por mais 
de 6 meses, ainda que descontínuos, o benefício previdenciário. 

Ressalvada a hipótese de readmissão dentro de 60 dias, em que o 
correspondente lapso não poderá ser conceituado como de vigência do 
contrato de trabalho, ocorrendo os demais casos, mas por prazo inferior 
aos fixados, o período aquisitivo do empregado não será afetado. 

Por outro lado, se o empregado for readmitido dentro dos 60 dias sub
seqüentes à cessação do contrato de trabalho e, nesta oportunidade, houver 
recebido a remuneração alusiva ao período aquisitivo incompleto (férias 
proporcionais), é evidente que não poderá computar o tempo anterior para 
efeito de férias. 

4 - GOZO DE FÉRIAS 

A- Duração das férias. Em face do estatuído na CLT, as férias são 
concedidas em dias corridos ou sucessivos, pouco importando os domin
gos, feriados e sábados não trabalhados na empresa, que se contiverem no 
período de gozo: 

"Art. 130. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de 
trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção: 

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 
(cinco) vezes; 

li - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 
(quatorze) faltas ; 

III- 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte 
e três) faltas; 

IV- 12 (doze) dias corridos , quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 
(trinta e duas) faltas. 

§ 111 É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao 
serviço. 

§ 211 O período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de 
serviço." 

A Convenção n. 132, ratificada pelo Brasil, preceitua que os feriados 
não devem compor o período de gozo das férias. Entretanto, o art. 19, 
§ 82 , da Constituição da OIT, prescreve que nenhuma convenção pode 
derrogar norma legal ou convencional mais favorável. Destarte, como a 
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A Convenção n. 132 fixa a duração mínima das férias anuais remu

neradas em três semanas (art. 3). Se nos doze meses do período aquisiti
vo, os serviços prestados não totalizarem o exigido para o lapso completo 
das férias, o empregado terá direito a um descanso proporcional (art. 4); 
mas, nessa hipótese, os serviços, ainda que interpolados (p. ex: trabalho 
na construção civil ou nas safras agrícolas), deverão somar o período mí
nimo estipulado em lei nacional (art. 5, § 1 2 ), não podendo ser fixado 
acima de seis meses (art. 5, § 2º). E a lei deverá dispor sobre as faltas por 
motivos independentes da vontade do empregado que não serão computa
dos, como tais, no período aquisitivo do direito às férias (art. 5, § 4º). 

Assegurando 30, 24, 18 ou 12 dias corridos de férias (sempre múltiplos 
de três, para propiciar a conversão de 113 em abono pecuniário), conforme 
o número de faltas injustificadas do empregado no correspondente perío
do aquisitivo, certo é que o art. 130 adotou o princípio das férias proporcio
nais. A proporção tem por base a assiduidade do empregado (condição 
imposta aos elaboradores do anteprojeto para ampliar a duração máxima 
das férias), conceituando-se, porém, como de serviço efetivo: 

a) os dias em que permaneceu "à disposição do empregador, 
aguardando ou executando ordens" (art. 4º da CLT); 

b) as interrupções da prestação de serviços relacionados no art. 131, 
bem como as autorizadas por outras normas. 

Os empregados contratados a tempo parcial, isto é, com duração se
manal não superior a vinte e cinco horas, tiveram reduzido o período de 
gozo das férias na conformidade da escala constante do art. 130-A, introdu
zido pela Medida Provisória n. 1.879-17, de 23 de novembro de 2001, em 
disposição repetida pela MP n. 2.164-41: 

"I - dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte e duas 
horas, até vinte e cinco horas; 

11- dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte horas, 
até vinte e duas horas; 
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111 - quatorze dias, para a duração do trabalho semanal a quinze horas, até 
vinte horas; 

IV - doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até 
quinze horas; 

V- dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até dez 
horas; 

VI - oito dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a cinco 
horas. 

Parágrafo único. O empregado contratado sob o regime de tempo parcial que 
tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo terá o seu período 
de férias reduzido à metade." 

As faltas injustificadas ao serviço não poderão ser descontadas, di
retamente, no período de gozo das férias (§ 12 do art. 130). Há que se 
respeitar a proporção em que elas influem na concessão obrigatória de 
maior ou menor duração da licença anual remunerada. 

A duração das férias, isto é, o período no qual o empregado inter
rompe a prestação de serviços, sem suspensão do contrato, nem do salário, 
varia consideravelmente na legislação comparada. Como demonstramos 
alhures, <28

> o Brasil se encontra entre os países que estabelecem os mais 
dilatados períodos de gozo das férias. <29> Alguns países determinam a con
cessão de férias maiores do que as previstas para os trabalhadores em geral, 
em benefício dos empregados mais antigos, os adolescentes e os que tra
balham em serviços insalubres ou perigosos.<30

> 

B- Época da concessão. Após a conclusão de cada período aquisi
tivo, tem o empregador a obrigação de conceder, nos 12 meses subseqüentes, 
as férias cujo direito o empregado adquirira (art. 134). 

A duração dessa licença anual remunerada será, como já assinala
mos, proporcional ao número de faltas injustificadas e corresponderá a 
dias corridos ou sucessivos. 

A época da concessão das férias, isto é, os dias em que a interrup
ção remunerada da prestação de serviços terá início e fim, será a que me
lhor consultar aos interesses do empregador (art. 136). Mas essa faculda
de sofre três limitações: 

a) terá de ser exercida no decurso dos 12 meses subseqüentes 
ao término de cada período aquisitivo (art. 134); 

(28) "Comentários à Nova Lei de Férias", 1977, págs. 32-33. 
(29) Além do Brasil, vários países já concedem, em virtude de lei, 30 dias de férias : Alto Volta, 
Angola, Argélia, Benim, Cabo Verde, Cuba, Dinamarca, Djibuti, Emirados Árabes Unidos, 
Espanha, França, Guiné, Madagascar, Mali, Panamá, Peru, São Tomé, Príncipe e Togo. Na 
França as férias anuais são de cinco semanas. Em outros países, como na Alemanha, Finlândia, 
Itália, Noruega e Portugal, vigoram contratos coletivos que asseguram de 4 a 5 semanas de 
férias aos trabalhadores. 
(30) Cf. Arnaldo Süssekind, ob. cit. , pág. 33 . 
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b) os membros de uma família, que trabalharem no mesmo es
tabelecimento ou empresa, têm o direito de usufruir as suas férias no 
mesmo lapso, se assim o desejarem e disso não resultar prejuízo para 
o serviço (art. 136, § 1 2); 

c) o estudante, menor de 18 anos, tem o direito de fazer coinci
dir as férias trabalhistas com as férias escolares (art. 136, § 22). 

Em virtude da regra estatuída no caput do art. 134, o empregado 
deverá gozar suas férias, por inteiro, dentro dos 12 meses subseqüentes ao 
término do respectivo período aquisitivo. Como já decidiu o TST, quando 
parte do período de gozo das férias ultrapassar o prazo dentro do qual 
deveriam ser concedidas, impõe-se o pagamento em dobro da respectiva 
remuneração no que tange aos dias excedentes. <31 > 

Esclareça-se que, se o empregado completou o período aquisitivo no 
curso de uma das interrupções da prestação de serviços previstas no art. 
131, o prazo de doze meses para a concessão das férias há de fluir somente 
a partir do restabelecimento da plena execução do contrato de trabalho. 
Daí ter decidido o TST que: 

"Não são devidas férias em dobro, desde que suspenso o contrato de trabalho em 
virtude de estar o empregado em gozo de auxílio-enfermidade."<32

> 

E a mesma orientação foi adotada no caso de suspensão do emprega
do para responder a inquérito, afinal julgado improcedente.<33

> 

Tratando-se de empregado que esteja realizando curso no estrangeiro, 
a circunstância de não poder gozar férias anuais, em virtude desse impe
dimento, na época adequada, não acarreta, para o empregador, a obriga
ção de pagar em dobro a correspondente remuneração. <34

> 

O art. 136 da CLT, seguindo a doutrina dominante na maioria dos paí
ses, atribuiu ao empregador a faculdade de marcar a época das férias, que será 
a que melhor consulte os seus interesses. Portanto- ressalvados os casos de 
extinção do contrato de trabalho -, somente depois de decorridos os doze 
meses subseqüentes à data em que adquiriu o direito às férias poderá o empre
gado reclamar sua concessão coercitiva, com remuneração em dobro. 

O princípio de que a época do gozo das férias é "a que melhor consulte 
os interesses do empregador" (art. 136, caput) não será, porém, observado, 
como já assinalamos, nas hipóteses previstas nos parágrafos do citado artigo: 

(31) Ac. do TST, 31 T., no RR-2.825/72, rei. Min . Vieira de Mello , Revista do TST, 1973/74, 
pág. 283 . 
(32) Ac. do TST, 11 T. , no RR-1.503170, rei. Min. G. Starling Soares, Revista do TST, 1971, 
pág. 174. 
(33) Ac. do TST, Pleno, no Proc. E-AI-162170, rei. Min. Celso Lanna, DJ de 17 .8.70. 
(34) "Cabe o pagamento em dobro se não forem elas concedidas dentro do período em que 
cabia usufruí-las, mas seu pagamento é simples se, já no período em que deviam ser gozadas, 
afastou-se o empregado para realizar curso no exterior, não podendo, assim, ser atribuída culpa 
à empregadora" (Ac. do TFR, 21 T. , no R0-4.850, rei. Min. Aldir Passarinho, DJ de 16.10.80). 
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"§ 1° Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou 
empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto 
não resultar prejuízo para o serviço. 

§ 2° O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a fazer 
coincidir suas férias com as férias escolares." 

C - Continuidade, fracionamento e acumulação. Conforme acen
tuou Rafael Caldera, "a continuidade da licença é outra regra derivada 
imediatamente do objetivo que se persegue. Não obstante, circunstâncias 
excepcionais podem admitir o fracionamento. Todavia, seria de desejar que o 
fracionamento não passe de dois períodos de férias mais ou menos largos".<35> 

O princípio da continuidade das férias está consagrado no caput do 
art. 134. Mas o § 1 ºdo mesmo dispositivo abre uma exceção: 

"Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em dois períodos, 
um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos ." 

Essa exceção, porém, não se aplica aos menores de 18 e aos maiores 
de 50 anos de idade (§ 2º). 

A regra e a exceção se sintonizam com a precitada Convenção 132, 
cujo art. 8º, § 2º, preceitua que a lei poderá, ou não, autorizar o fraciona
mento das férias. Portanto, é possível permiti-lo em determinadas situações; 
mas, se o fizer, um dos períodos não poderá ser inferior a duas semanas {li!J4 
(art. 8º, § 22). Nessa exigência, a Convenção derrogou o estatuído no § 1 º 
do art. 134 da CLT, que estabelecia o limite de dez dias para uma das fra- : 
ções do fracionamento. Ora, com a conversão de um terço das férias em 
abono pecuniário, autorizada pelo art. 143 da Consolidação, dificilmente 
uma das frações corresponderá a duas semanas. Somente por convenção ou 
acordo coletivo o tratado da OIT permite a flexibilização dessa regra. 

A fração principal e ininterrupta da divisão do período das férias 
deverá ser usufruída nos doze meses seguintes à aquisição do direito e à 
segunda parte dentro de dezoito meses, facultado o seu adiamento por 
acordo individual ou coletivo (art. 9º). Nesse ponto, todavia, não há der
rogação da lei brasileira, porquanto a Convenção da OIT consagrou o prin
cípio segundo o qual a convenção ratificada não altera as condições mais 
favoráveis aos trabalhadores (art. 19, § 8º). 

A Consolidação não define nem enumera os casos excepcionais que 
podem justificar a divisão das férias em duas etapas. Mas, como escreve 
Russomano, "só se podem fracionar as férias, a juízo do empregador, quan
do houver motivo de força maior que o impeça de dá-las por inteiro ou, ao 
menos, que lhe cause sérios prejuízos econômicos". <36

> Esses prejuízos eco
nômicos devem justificar o fracionamento das férias dos empregados cujas 

(35) "Derecho dei Trabajo" , 1939, págs. 484-485 . 

(36) "Comentários à CLT", 811 ed., 1973, vol. I, pág. 218. 
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funções sejam suscetíveis de reduzi-los ou evitá-los. Nesse sentido opina, 
igualmente, Amaro Barreto;<37) mas Valentin Carrion entende que, "ante o 
silêncio da lei, é de se adotar o critério de 'necessidade imperiosa' a que 
se refere o art. 61 da CLT: 'força maior, serviços inadiáveis ou de inexecu
ção com prejuízo"'. <38> 

O novo capítulo da Consolidação não repetiu a norma anterior que per
mitia ao Ministro do Trabalho e Emprego autorizar a acumulação de até três 
períodos de férias, tendo em vista peculiaridades regionais ou profissionais, 
desde que requerida pela entidade sindical representativa do empregado ou, 
não sendo este sindicalizado, pelo dirigente da empresa onde trabalha. A acu
mulação de períodos de férias se atritava com o disposto nos arts. 22 e 4º da 
Convenção da OIT n. 52, ratificada pelo Brasil. Pela nova legislação ela só é 
permitida em se tratando de marítimos (art. 150, § 62), tal como facultada 
pela Convenção da OIT n. 91, também ratificada por nosso país. 

D - Notificação e anotação. O art. 135 determina que o emprega
dor comunique a concessão das férias, por escrito, ao empregado com a 
antecedência de, no mínimo, 30 dias, mediante recibo dado pelo interes
sado (redação advinda da Lei n. 7 .414, de 1985). 

Demais disso, visando garantir as partes interessadas quanto ao cum
primento da obrigação patronal, determinou a lei que: 

a) o empregado assine a precitada notificação, independente
mente da quitação atinente à remuneração das férias, cujo pagamen
to deverá efetuar-se até dois dias antes do início do descanso anual 
(art. 145, caput); 

b) o empregado apresente sua Carteira Profissional, antes do iní
cio das férias, para que o empregador anote a concessão do benefício; 

c) o empregador anote a concessão da licença anual remunerada 
no livro (ou ficha) de registro de empregados do estabelecimento. 
Mas desta obrigação estão excluídas as microempresas e as de pe
queno porte (art. 11 da Lei n. 9.841, de 5.10.99). 

Tratando-se de férias coletivas, como veremos no item 5 deste Capí
tulo, outras formalidades são impostas para a sua concessão. 

E- Férias gozadas após o prazo legal. A nova legislação dirimiu 
controvérsia existente sobre o tema, ao preceituar que o empregador terá 
de pagar em dobro a remuneração das férias, sempre que estas forem con
cedidas depois do decurso do prazo legal (art. 137, caput). Pouco importa 

(37) "Tutela Geral do Trabalho", 1964, vol. li, pág. 213. 

(38) "Comentários à CLT", 1975, pág. 89. 
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que essa concessão, verificada depois de decorridos os 12 meses subseqüentes 
ao término do período aquisitivo, resulte de ato voluntário do emprega
dor, de acordo com o empregado ou de cumprimento de sentença.<39> O direi
to do empregado ao gozo das férias subsiste, sem embargo da remuneração 
dobrada do respectivo período. Somente quando ocorrer a cessação do con
trato de trabalho é que o empregado perderá, por motivos óbvios, o direito 
de entrar no gozo das férias (arts. 146 e 147). 

Vencido o prazo da lei (art. 134), sem que o empregador haja conce
dido as férias devidas, "o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a 
fixação, por sentença, da época de gozo das mesmas" (§ 12 do art. 137). 
Neste caso, a decisão originária da Justiça do Trabalho deverá cominar pena 
diária de 5% do salário mínimo, que será devida ao empregado, desde a 
data fixada para o início das férias e até que ele entre, efetivamente, no seu 
gozo(§ 22). Demais disso, sempre que se verificar a violação do art. 134 da 
CLT por parte do empregador, terá a sentença de ser enviada por cópia, 
quando transitada em julgado, ao órgão local do Ministério do Trabalho e 
Emprego, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo (§ 32 ). 

Quanto ao efeito da referida sentença, concordamos com Aluysio 
Sampaio quando escreve: "O juiz deverá fixar a data do gozo das férias 
em data próxima, sem cogitar do trânsito em julgado da sentença. Se não 
conformar-se o empregador, exercerá de seu direito de recurso, mas tran
sitando em julgado a sentença de primeira instância, ficará ele obrigado 
ao pagamento da multa diária de 5% do salário mínimo por dia de atraso, 
desde a data fixada para a concessão das férias e não desde a data do 
trânsito em julgado da sentença". <40

> Essa interpretação, aliás, decorre do 
que estabelece o art. 644 do CPC, com a redação da Lei n. 8.953, de 1994. 

F- Trabalho durante as férias. Como escrevemos em 1960, "o em
pregado tem o dever de gozar as férias, cujo direito adquiriu, de acordo 
com as finalidades que ditaram sua imposição legal. A esse dever, conse
qüentemente, corresponde a obrigação de não trabalhar, seja para o pró
prio empregador (transação ilícita em fraude à lei), seja para outra empre
sa (ato faltoso). É evidente que aludimos, nesta segunda hipótese, ao em
pregado que, tendo apenas um emprego, vai trabalhar, durante as férias, 
para outro empregador, e não àquele que servindo a dois empregadores 
não obtém de ambos a concessão das férias no mesmo período".<4 1

> Consa
grando esse entendimento, a Comissão Interministerial de Atualização da 
CLT propôs a seguinte redação: 

(39) O Enunciado n. 81, aprovado pelo TST antes da aprovação do novo capítulo da CLT sobre 
férias remuneradas, preceituou: "Os dias de férias, gozadas após o período legal de concessão, 
deverão ser remunerados em dobro". 
(40) Ob. cit., pág. 16. 
(41) "Comentários à CLT e à Legislação Complementar", 1960, vol. I, pág. 476. 
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"Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, 
salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho anterior." 

Não obstante a clareza dessa disposição, insuscetível de ensejar dú
vida, foi ela modificada, inadequadamente, na sua parte final, por aqueles 
que transformaram o capítulo elaborado pela Comissão no Decreto-Lei n. 
1.535, de 1977. Assim, a expressão 

"contrato de trabalho anterior" 

foi substituída, no novo art. 138, por 

"contrato de trabalho regularmente mantido com aquele." 

Parece lógico concluir, entretanto, que o art. 138 proíbe o empregado, 
sob pena de praticar ato faltoso, de celebrar contrato de trabalho com ou
tro empregador para lhe prestar serviços no decurso das férias concedidas 
na empresa onde já vinha trabalhando.<42

> E a expressão "contrato de tra
balho regularmente mantido com aquele" há de ser interpretada, obvia
mente, como a ressalva do direito do empregado de prestar serviços a ou
tro empregador, se a este já se achava vinculado em virtude de contrato 
preexistente. A mens legis ressalta do texto, apesar da sua criticável reda
ção. E essa interpretax_ão tem o respaldo da Convenção da OIT n. 52, 
ratificada pelo Brasil. A mesma conclusão se deve chegar em relação ao 
trabalho autônomo habitual: o empregado que entra em férias não está 
obrigado a suspender essa atividade remunerada,<43

> porquanto as proibi
ções devem ser interpretadas estritamente. 

O que cumpre evidenciar, como fundamento da proibição expressa 
no art. 138, é que "as férias visam a atender a uma necessidade fisiológi
ca. Sua natureza publicista é inegável e não pode ser objeto da renúncia 
por parte do empregado. Por via de conseqüência, empregado que traba
lha durante as férias frustra a finalidade do instituto e, de certo modo, 
engana o empregador que lhe pagou salário a fim de repousar". <44

> 

5- FÉRIAS COLETIVAS 

O novo capítulo da CLT, aprovado pelo Decreto-Lei n. 1.535, de 
1977, preencheu lacuna então existente em nossa legislação, ao discipli
nar as férias coletivas (arts. 139 a 141). 

(42) Nesse sentido é a manifestação da doutrina: Emílio Gonçalves, "Manual Prático das Féri
as Remuneradas", 21 ed., 1977, págs. 190-191; Paulo Roberto Vieira Camargo e Christ6vão 
Piragibe Tostes Malta, ob. cit., págs. 39-40. Para Osíris Rocha, "o regularmente aí indica que 
ou o contrato é anterior àquele que resultou nas férias ou é concomitante mas conhecido do 
empregador que estas concede, ou, pelo menos, existente de tal forma que não seja desconheci
do" (ob. cit., pág. 56). 
(43) Ísis de Almeida, "Curso de Legislação do Trabalho", 21 ed., 1977, pág. 567. 
(44) Eduardo G. Saad, "CLT Comentada", 91 ed., 1976, pág. 62. 
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Em face do que estatui o caput do art. 139, constituem férias coletivas 
as concedidas, simultaneamente, a todos os empregados: 

a) da respectiva empresa; 

b) de um ou mais estabelecimentos ou setores da empresa. 

Embora as férias coletivas possam ser objeto de acordo coletivo en
tre a empresa e a entidade sindical representativa dos seus empregados, 
ou de convenção entre essa entidade e a da correspondente categoria eco
nômica (art. 611), certo é que, à falta de tais instrumentos, caberá ao em
pregador, por ato unilateral, decidir quanto ao regime e à época das férias 
dos seus empregados. Os §§ 22 e 32 do art. 139 evidenciam que a regula
mentação legal das férias coletivas não alterou a regra consagrada pelos 
arts. 134, caput, e 136. Mas o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 134 é inapli
cável à hipótese de férias coletivas, em virtude da regra especial consignada 
no§ 1 ºdo art. 139, que faculta ao empregador concedê-las "em dois períodos 
anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos". Aí os 
interesses individuais são inajustáveis ao instituto das férias coletivas. 

Resulta dos§§ 22 e 32 do art. 139 que ao empregador incumbe comuni
car a concessão das férias coletivas ao órgão local do Ministério do Trabalho 
e Emprego, com a antecedência mínima de 15 dias, precisando as datas do 
início e do fim das férias e, bem assim, os estabelecimentos ou setores abran
gidos pelo ato. Trata-se de simples comunicação, para fins de inspeção, pois a 
eficácia do ato patronal não depende de homologação por parte do Ministério 
do Trabalho e Emprego. No mesmo prazo, cumpre-lhe, ainda: 

a) enviar cópia da aludida comunicação ao sindicato ou sindi
catos representativos dos empregados alcançados pela medida; 

b) afixar aviso, com as indicações exigidas para a mencionada 
comunicação, nos locais de trabalho correspondentes àqueles esta
belecimentos ou setores. 

Consoante o prescrito no art. 140: 

"Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, fé
rias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo." 

Esse dispositivo só refere "os empregados contratados há menos de 
12 meses". Mas a regra nele consubstanciada há de se aplicar, por analo
gia legis, quando a empresa conceder férias coletivas, pela primeira vez, 
aos empregados com mais de um ano de serviço que, nessa ocasião, não 
tiverem completado o último período aquisitivo. Em ambos os casos, des-
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locar-se-á o dies a quo do período aquisitivo, antes correspondente à data 
de admissão no emprego, a fim de que, nas subseqüentes férias coletivas, 
não se cogite de férias proporcionais senão para os novos empregados. 

Os trabalhadores contemplados com férias proporcionais, inferio
res, portanto, à duração do repouso coletivo, deverão permanecer à dispo
sição do empregador após o término dos respectivos períodos, com per
cepção dos seus salários, ainda que não possam ser aproveitados em servi
ços compatíveis com os seus contratos, por estarem paralisadas as máqui
nas ou fechados os estabelecimentos. C45

> 

No que concerne às anotações das férias concedidas, o legislador 
teve em vista que, numa empresa de grande porte, os dados alusivos às 
férias coletivas não poderão ser apostos, em curto prazo e em escrita ma
nual, nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social de cada empregado. 
Por isso, estatuiu: 

"Art. 141. Quando o número de empregados contemplados com as férias cole ti v as 
for superior a 300 (trezentos), a empresa poderá promover, mediante carimbo, as anota
ções de que trata o art. 135, § 12 • 

§ 12 O carimbo, cujo modelo será aprovado pelo Ministério do Trabalho, dispensará 
a referência ao período aquisitivo a que correspondem, para cada empregado, as férias 
concedidas. 

§ 22 Adotado o procedimento indicado neste artigo, caberá à empresa fornecer ao 
empregado cópia visada do recibo correspondente à quitação mencionada no parágrafo 
único do art. 145. 

§ 32 Quando da cessação do contrato de trabalho, o empregador anotará na CTPS 
as datas dos períodos aquisitivos correspondentes às férias coletivas gozadas pelo em
pregador." 

6 - REMUNERAÇÃO, ABONO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO 

A -Remuneração das férias. Para que um empregado esteja em 
gozo de férias é indispensável que durante o período de interrupção da 
prestação de serviços perceba, normalmente, a remuneração resultante 
do seu contrato de trabalho. Não só a Convenção da OIT pertinente ao 

(45) Nesse sentido opinam Eduardo Saad (Suplemento Trabalhista LTr n. 48177) e José 
Serson (Suplemento Trabalhista LTr n. 34177). Vale transcrever, a respeito, o comentário do 
Magistrado Alcione Niederauer Corrêa: "O trabalhador só tem direito ao gozo de suas fé
rias coletivas até o limite de suas férias individuais . Se aquelas durarem mais do que estas, 
estaria ele obrigado a retornar ao trabalho antes que elas terminem. Se, porém, é de interesse 
do empregador a permanência desse empregado fora do serviço enquanto durarem as férias 
coletivas, nenhum ônus poderá ser imposto ao trabalhador" ("O Novo Regime de Férias" , 
1977, pág. 65). 
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assunto, ratificada pelo Brasil, mas a própria Constituição do nosso país 
asseguram as férias remuneradas. O art. 142 da CLT regula a matéria, 
partindo do princípio de que: 

"O empregado perceberá, durante as férias , a remuneração que lhe for devida na 
data de sua concessão." (caput) 

Se o empregador não efetuar o pagamento até dois dias antes do 
início do período de gozo (art. 145), o empregado poderá exercer o direito 
de resistência, negando-se a interromper a prestação dos serviços. Se pre
ferir gozar as férias sem que tenha recebido essa remuneração, caracteri
zar-se-á a infração administrativa de que trata o art. 153 da CLT. 

Há decisões condenando a empresa a pagar em dobro a remuneração 
das férias, quando concedidas sem o aludido pagamento antecipado. Acon
tece que essa dobra é prevista unicamente para punir a concessão das fé
rias após . o decurso do prazo legal (art. 137); e, como ensinou o Mestre 
Carlos Maximiliano, "parecem intuitivas as razões pelas quais se reclama 
exegese rigorosa, estrita, de disposições cominadoras de penas".<46

> 

O cálculo da remuneração deverá observar as seguintes regras: 

a) para o mensalista, o quinzenalista e o semanalista, divide
se o salário por 30, 15 ou 7, respectivamente, e multiplica-se o re
sultado pelo número de dias do repouso anual; 

b) para o diarista, multiplica-se o salário pelo número de dias 
de férias; 

c) para o horista que presta serviços em jornadas invariáveis, 
multiplica-se o número de horas da jornada pelo salário ajustado, a 
fim de obter-se o salário de um dia de trabalho, voltando-se a multi
plicar o resultado obtido pelo número de dias da licença anual com
pulsória; 

(46) "Hermenêutica e Aplicação do Direito", 71 ed., Rio, 1961, pág. 399. Nesse sentido con
cluiu o TST em acórdão da lavra do Ministro Manoel Mendes de Freitas: 

"A importância do gozo de férias de forma a que possam ser efetivamente reparadoras, como 
previsto em lei , assegura ao empregado o direito de resistência na hipótese de descumprimento 
do disposto no art. 145 da CLT, quanto ao pagamento antecipado da remuneração, ainda que o 
ente empregador seja uma autarquia. Se, todavia, o empregado goza as férias e recebe a remu
neração respectiva, embora sem a antecipação que a lei determina, o que resta da situação 
consumada atrai a aplicação apenas da multa prevista no art. 153 da CLT, o caso não sendo de 
nulidade com pagamento em dobro, até porque este tem causa jurídica específica" (Ac. da 31 T. 
no RR-25.283/91, transcrito por Valentin Carrion, in "Comentários à Consolidação das Leis 
do Trabalho",~ ed., São Paulo , .~. pág. 153). I _t .3 3 ,.l. 

)~~ ~~ ,, ~ \ \ 
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d) para o horista que trabalha com jornadas variáveis, apura
se a média das horas diárias trabalhadas no período aquisitivo e apli
ca-se, sobre o resultado, o valor do salário-hora devido na data da 
concessão das férias (§ 1 º); 

e) para o tarefeiro calcula-se a média diária da produção no 
período aquisitivo, aplicando-se ao resultado o valor do salário por 
unidade produzida, em vigor na data em que foram concedidas as 
férias (§ 2º). 

Releva assinalar que as férias são concedidas em dias corridos, abran
gendo os dias em que não há trabalho. Por seu turno, em nenhuma hipóte
se, ainda que se trate de empregado com salário variável, poderá a remu
neração das férias ser inferior ao salário mínimo vigente à época da con
cessão do repouso anual (Súmula n. 199 do STF e jurisprudência pacífica 
do TST). Por outro lado, se, no curso das férias, houver reajustamento 
coletivo dos salários ou se o respectivo empregado for promovido, terá ele 
direito à complementação da remuneração de férias antecipadamente re
cebida, a partir do dia de vigência do aumento. 

No que tange às gratificações computáveis no cálculo da remunera
ção das férias, é imprescindível distinguir entre as que são pagas mês a 
mês, como as de função, produtividade, tempo de serviço etc. , e as que são 
devidas com intervalos maiores, como as semestrais ou anuais, sejam es
tas resultantes de lei (gratificação natalina compulsória ou 13º salário) ou 
de acordo, convenção coletiva ou norma regulamentar da empresa. As gra
tificações anuais ou as semestrais são devidas nas épocas próprias, inde
pendentemente da circunstância de estar o empregado em gozo de férias . 
Se elas fossem computáveis, à razão de 1112 ou 116 na remuneração das 
férias, é evidente que o empregado receberia em dobro o valor da respec
tiva parcela. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência.c47> 

Quanto ao salário fixado por percentagem, comissão ou viagem, de
terminou o § 3º do art. 142 que a remuneração das férias será equivalente à 
média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem à concessão 
do repouso anual. Alterou, assim, para melhor, o dispositivo anterior, que 
mandava tomar por base "a média percebida no período aquisitivo". 

Consoante o § 4º do art. 142: 

"A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação 

-'~ JJc. ·--- --- ---~--~ 

* (47) Nova redação da súmula n° 253 do TST~ · , /. 
~ "A gratificação semestral não repercute no cálcu o d~ 
h·~ras -extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizado 
Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indenização po 
antiguidade e na gratificação natalina." (:{),]' oRQ_ 2-1-. 4{1 O~) 
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Esclareça-se, contudo, que, para integrar a remuneração das férias, com 
o correspondente valor em dinheiro, é imprescindível que o fornecimento da 
respectiva utilidade seja suspenso durante o gozo do repouso anual, sem o que 
o empregado receberia duplamente a mesma prestação: in natura e em espé
cie. Portanto, quando se tratar de habitação, a qual, obviamente, não será 
restituída ao empregador no curso das férias, não se terá de incluir o seu valor 
na remuneração das férias. Já no caso de alimentação fornecida no local de 
trabalho, há que se computar o seu valor na referida remuneração. 

As gorjetas habitualmente recebidas pelo empregado na execução 
do seu trabalho integram sua remuneração (art. 457, caput e § 3º). Por
tanto, a média estimada e anotada na CTPS deve compor a remuneração 
das férias. Sendo mensal a estimativa, o valor a ser computado será pro
porcional à duração das férias. 

No que diz respeito aos adicionais, que constituem sobre-salário, 
mas não devem jamais ser incorporados no salário contratual, o art. 142 
da CLT ditou as seguintes regras: 

"§ 52 Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou peri
goso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das 
férias . 

§ 62 Se, no momento das férias, o empregado não estiver percebendo o mesmo 
adicional do período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será 
computada a média duodecimal recebida naquele período, após a atualização das im
portâncias pagas, mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais su
pervenientes." 

Conforme ponderamos nos nossos "Comentários à Nova Lei de Férias", 
na Comissão elaboradora do projeto que se converteu no novo capítulo da 
CLT sobre as férias, foi consagrado "o entendimento de que, sejam habituais 
ou eventuais, devem os adicionais ser computados, em proporção ao tempo 
em que foram concedidos, na remuneração das férias do empregado. Com 
isso, tornou inócua a discussão sobre o conceito de habitualidade".<48

> 

B -Abono de férias. O novo art. 143 da CLT facultou ao emprega
do converter 113 do período de gozo de férias a que tiver direito em abono 
pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias corres
pondentes. Portanto, se o empregado tiver direito a 30 dias de férias e se 
valer desse poder legal, gozará 20 dias corridos de repouso, receberá a 
remuneração atinente a esses dias e mais o precitado abono no valor de 1 O 

( 48) Ob. cit. , pág. 117 . 

' ' 
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dias de salários. Com isso, os empregados que, com a remuneração nor
mal das férias, não tiveram condições de usufruir adequadamente o período 
total do licenciamento, poderão melhor aproveitar os 2/3 desse período, 
recebendo, além daquela remuneração e de metade do 13Q salário, o abono 
de que trata o dispositivo em foco. 

Trata-se "de uma opção a ser feita pelo empregado, a que o empre
gador não se poderá opor", salvo se não manifestada no prazo legal. <49> Di
reito potestativo, portanto, cuja eficácia se opera pela simples declaração 
de vontade do seu titular, distinguindo-se, assim, da pretensão. 

O exercício desse direito-poder deve ser exercido pelo empregado 
até 15 dias antes do término do respectivo período aquisitivo(§ 1 Q do art. 
143). Mas nada impede, a nosso ver, a manifestação do trabalhador visan
do a receber o abono de férias todas as vezes que lhe for concedido o 
repouso anual obrigatório. Enquanto não se revogar essa declaração, é 
evidente que ela terá plena eficácia. 

Tratando-se de férias coletivas a lei não confere a cada empregado o 
direito potestativo de converter uma parte dos dias de descanso em abono 
pecuniário. Aí o interesse individual cede ao interesse do grupo. Consoante 
estabelece o§ 22 do art. 143, nesse caso a conversão de 113 do período de 
férias em pecúnia 

"deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato represen
tativo da respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual a 
concessão do abono." 

Se a categoria ainda não possuir sindicato, o acordo coletivo poderá 
ser ajustado com a correspondente Federação e, na sua falta, com a Confe
deração do mesmo ramo (§ 22 do art. 611); mas, em qualquer hipótese, 
somente os integrantes dos estabelecimentos ou setores alcançados pela 
medida é que devem participar da assembléia sindical na qual se discutirá 
o acordo coletivo (art. 612, infine). 

O abono de férias instituído pelo art. 143 não tem natureza salarial, 
não integrando, assim, a remuneração do empregado para os efeitos da 
legislação do trabalho. E o mesmo ocorre com a gratificação de férias 
resultante seja de ajuste contratual, inclusive de norma do regulamento da 
empresa em convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de 20 
dias de salários. Nesse sentido é expresso o art. 144.<50

> Destarte, sobre tais 

(49) Vittorino Cassone, "Férias de trinta dias- comentários preliminares", in Revista LTr, 
São Paulo, LTr, 1977, pág. 617 . 
(50) A Lei n. 9.258, de 10.12.98, deu nova redação ao art. 144 da CLT para excluir a expressão 
"e da previdência social", com a óbvia intenção de fazer incidir a contribuição sobre o mencio
nado abono e a aludida gratificação. Ocorre que a Emenda Constitucional n. 20 , 
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prestações, a nosso ver, não incidirão os depósitos para o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço (FGTS), as contribuições previdenciárias e as 
demais recolhidas pelo empregador, o cálculo da indenização de antigüi
dade, do aviso prévio e da gratificação natalina (132 salário), os adicionais 
compulsórios etc. Até um terço do valor da remuneração das férias essa 
gratificação voluntariamente estipulada poderá ser compensada com a com-
pulsória, de que trataremos a seguir; mas sobre esta última. ~ ~~ 

~ 
C - Gratificação compulsória. A Constituição anterior, de 1967, 

mencionava somente "férias anuais remuneradas" (art. 165, VIII). A atual 
assegura aos trabalhadores o 

"gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais' que o 
salário normal." (art. 72 , XVII) 

Trata-se de norma de eficácia plena e imediata, o que não impedirá 
que a lei ordinária venha a dispor sobre a matéria. Poderá, inclusive, ele
var o valor da gratificação instituída pela Lei Maior. 

As férias proporcionais, porque gozadas, geram, indubitavelmente, 
o direito à gratificação no valor de um terço da correspondente remunera
ção. Tendo em vista, porém, que o preceito constitucional refere, explicita
mente, "gozo de férias" como pressuposto da gratificação, entendemos 
que nas férias indenizadas não há obrigação de pagar a gratificação. Não 
é esta, todavia, a jurisprudência do TST, como se vê do Enunciado n. 328: 

"O pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigên
cia da Constituição da República de 1988, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto em 
seu art. 72, inciso XVII." 

O inciso constitucional alude a remuneração acrescida de 1/3, no mí
nimo, do salário normal. Esse acréscimo, não sendo contraprestação de tra
balho prestado, adquire a natureza de gratificação de férias. O "salário normal" 
a que se refere o preceito há de ser o devido durante o gozo das férias. 

A circunstância de ter sido instituída, no plano constitucional, essa 
remuneração adicional ou gratificação não vulnera nem revoga o disposto 
no art. 143 da CLT, concernente ao abono que analisamos no item ante
rior. Não obstante as duas verbas tenham a mesma finalidade - propiciar 
recursos para o adequado gozo das férias -, certo é que não possuem 
idêntica natureza jurídica. A conversão de uma parte do gozo das férias em 
pecúnia corresponde a uma opção assegurada ao empregado. Direito potes-

de 15.12.98, que ampliou a base de incidência das contribuições previdenciárias, estabelece 
que somente "os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salá
rio para efeito da contribuição previdenciária( .. . )"(§ 11 do art. 201, com a redação da EC cit.). 
Ora, o abono ou gratificação de férias não constituem ganhos habituais , uma vez que percebi
dos, na melhor hipótese, uma vez por ano. 
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tativo modificativo, que atua mediante declaração de vontade de seu titular. 
Já o adicional remuneratório de índole gratificante constitui, para o empre
gado, direito irrenunciável. Por conseguinte, ela "não pode ser confundida 
e não é substituta do abono pecuniário";<51 > mas refletirá no valor deste. 

Se o empregado, na data da vigência da nova Constituição, tinha di
reito a uma gratificação de férias, em virtude de disposição incorporada ao 
seu contrato de trabalho, o crédito de maior valor absorverá o menor, por
quanto as duas obrigações se irradiam do mesmo fato gerador e possuem a 
mesma finalidade. Na lição de Antonio Valera, trata-se da dedução, ou im
putação, de um valor no outro. Não há dívidas recíprocas que se extinguem, 
mas débitos de igual natureza que impõem a absorção de um pelo de maior 
valor. <52

> Aliás, quando a Lei n. 4.090, de 1962, tornou obrigatória a gratifi
cação natalina ( 132), a jurisprudência se firmou no sentido de que os em
pregadores que já a concediam teriam de pagar apenas a de maior valor. 

D - Pagamento. Visando a proporcionar ao trabalhador o adequa
do aproveitamento das férias, prescreve o art. 145 que o pagamento da 
remuneração devida no curso do repouso compulsório e, se for o caso, o 
do abono de férias, terão de ser efetuados até dois dias antes do início do 
período de gozo. Nessa oportunidade o empregado dará quitação do paga
mento, devendo constar do recibo as datas do início e do termo das férias 
(parágrafo único do art. 145). 

7 - EFEITOS DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

A- Considerações gerais. Os arts. 146 e 147 da CLT disciplinam os 
efeitos jurídicos da cessação do contrato de trabalho, no que tange ao direito 
de férias do empregado, ainda que em vias de constituição. Para tanto, distin
guem quatro momentos em que poderá verificar-se a cessação do contrato: 

1 2 ) após o término do prazo legal para o gozo das férias; 

22 ) durante o lapso para a sua concessão; 

32 ) antes de completado novo período aquisitivo vale o que data; 

42 ) antes de completado o primeiro ano de serviço. <53> 

(51) Daniel de Paula Guimarães, Suplemento Trabalhista LTr n. 107, 1988. No mesmo senti
do manifestou-se o Ministério do Trabalho (Instrução Normativa SRT-01188, item 3, segundo 
parágrafo) . 
(52) "Direito das Obrigações", 1977, vol. 11, pág. 228. 

(53) O novo Enunciado n. 171 esclarece: 

"Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de traba
lho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que 
incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses." 
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Em qualquer dessas hipóteses o pagamento devido ao empregado 
será calculado com base na sua remuneração à data da cessação do con
trato de trabalho (Enunciado n. 7 do TST). 

O período de férias é considerado como tempo de serviço (art. 130, § 2º); 
mas, quando a obrigação de concedê-las se transforma, por força do tér
mino da relação de emprego, na de pagar a correspondente remuneração 
ou indenização, não há que se cogitar de tempo de serviço. 

Tratando-se de contrato extinto, não há que se converter um terço do 
período de gozo em abono de férias. No entanto, a gratificação de férias, 
quer a voluntariamente ajustada, quer a imposta pela Constituição, será 
devida em duas situações: 

a) quando a extinção do contrato de trabalho, qualquer que 
seja sua causa, se der após o decurso do prazo dentro do qual o em
pregador deveria ter concedido as férias; 

b) quando o empregado for despedido, sem justa causa, no curso 
ou após a conclusão do período aquisitivo- hipóteses em que o abo
no será devido, conforme o caso, proporcionalmente ou por inteiro. 

Aplicar-se-á, nos casos mencionados na alínea b supra, a regra do 
art. 129 do CC, tal como tem decidido a Justiça do Trabalho.<54> 

A morte do empregado, importando na extinção do contrato de traba
lho, transmite aos seus herdeiros o crédito previsto nos arts. 146 e 147, ora 
em exame. Como asseveraram Brune Galland "a morte do empregado não 
importa na perda da vantagem pecuniária concernente às férias; essa vanta
gem simplesmente se transfere aos herdeiros do trabalhador". <55> 

B - Cessação do contrato após o prazo para a concessão das fé
rias. O empregador tem o prazo de 12 meses, a partir do término de cada 
período aquisitivo, para conceder as respectivas férias ao empregado (art. 
134). Se não as defere de forma a que o período de gozo flua no menciona
do prazo, terá de pagar em dobro a correspondente remuneração (art. 137). 

(54) "Impedido de gozar as férias que lhe foram pagas, o empregado tem direito ao acessório: 
gratificação de férias, porque o principal só não foi desfrutado por culpa da empresa. Apli
cação do art. 120 do CC, porque a despedida injusta corresponde a ato malicioso" (Ac. do 
TST, 211 T., no RR-485/79, rei. Min. Barata Silva, DJ de 30.11.79) . Idem, Pleno, domes
mo relator (E-RR-233174, DJ de 1.7.75)./dem, Pleno, rei. Min. João Wagner (E-RR-4.955/ 
79), in "Repertório de Jurisprudência Trabalhista", de Lima Teixeira Filho, 1985, vol. III, 
pág. 574. 
(55) "Droit du Travail", 1958, pág. 433 . No mesmo sentido: Alfredo Ruprecht ("Vacaciones 
no gozadas", in Gaceta dei Trabajo, Buenos Aires, n. 25, pág. 115), Os f ris Rocha ( ob. cit., pág. 
89) e Alcione N. Corrêa (ob. cit., pág. 92). 
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O inadimplemento da obrigação patronal gera o direito do empregado. 
Por isso, verificada a cessação do contrato de trabalho após o decurso do 
prazo dentro do qual as férias deveriam ter sido usufruídas, o empregado 
fará jus ao recebimento em dobro da remuneração correspondente aos dias 
de repouso anual cujo direito adquirira (art. 146). E pouco importa a cau
sa da cessação, porquanto se trata de direito adquirido. 

C - Cessação do contrato no curso do prazo para a concessão das 
férias . Nesta hipótese o empregador não se tornou inadimplente, pois ain
da estava fluindo o prazo de 12 meses dentro do qual ele deveria conceder 
as férias. Mas, precisamente porque o empregado chegou a completar o 
período aquisitivo, a lei lhe assegura a remuneração simples equivalente 
aos dias de férias cujo direito adquirira (art. 146). Também neste caso não 
importa a causa da cessação do contrato, sendo pertinentes as considera
ções que, a propósito, fizemos no item anterior. 

D - F é rias proporcionais na cessação do contrato após doze meses 
de vigência. Nesta hipótese, o empregado terá direito à remuneração relati
va ao período aquisitivo incompleto fluído após o último ciclo de doze me
ses de vigência do contrato de trabalho (parágrafo único do art. 146). 

A lei não deixa dúvida quanto ao direito à remuneração das férias 
proporcionais do empregado que, após 12 meses de serviço, se exonera do 
emprego,<56

> se aposenta ou morre e, bem assim, quando se extingue o 
contrato a prazo. 

A remuneração, a título de férias, proporcional a período aquisitivo 
incompleto é devida na proporção de 1112 por mês de serviço, ou fração 
superior a 14 dias, aplicada ao número de dias constantes da escala aprova
da pelo art. 130. Mudou, como se vê, o critério do cálculo. Na legislação ora 
revogada, o intérprete era remetido ao antigo art. 132, que consubstanciava 
critérios diversos para a aferição do número de dias de férias (faltas ao 
serviço e tempo à disposição do empregador). Agora, a remissão ao art. 130, 
que substitui aquele dispositivo, importa na adoção de um único critério: a 
duração das férias, que serve de base à incidência de tantos 1112 quantas 
forem as unidades mensais consideradas, varia na proporção de faltas 
injustificadas do empregado ao serviço. Sendo o número destas superior a 
32, o empregado não terá direito à compensação pecuniária das férias pro
porcionais ainda que haja sido despedido sem justa causa. 

(56) Conforme decidiu o Tribunal Federal de Recursos, "a CLT garante férias proporcionais, 
na forma estabelecida no art. 146, parágrafo único, combinado com o art. 130, para as hipóte
ses de rescisão contratual sem justa causa (Prejulgado n. 51 do TST). Não há por que negar-se 
igual direito ao trabalhador que espontaneamente deixa o emprego com o assentimento da ou
tra parte" (Ac. da 21 T., no R0-4.743, rei. Min. José Cândido, DJ de 26.9 .80). 
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E- Férias proporcionais na cessação do contrato antes do primeiro 
ano de serviço. O art. 147 da CLT foi alterado pelo art. 11 da Convenção n. 
132, já referida, que assegura ao empregado que tenha completado o pe
ríodo mínimo de serviço fixado em lei, o direito a férias proporcionais ou 
a uma indenização compensatória. Esse período não poderá ser superior a 
seis meses (art. 52 , § 22) e o direito do empregado in depende da causa da 
cessação do contrato de trabalho. Neste sentido dispõe o novo Enunciado 
n. 261 do TST. ~ 

cálculo dessa remuneração obedece ao mesmo sistema adotado -
para as férias proporcionais do empregado cujo contrato de trabalho teve 
fim após um ano de serviço. 

F- Natureza jurídica da prestação substitutiva das férias . Crédito 
privilegiado. O art. 148 da CLT preceitua que: 

"A remuneração das férias , ainda quando devida após a cessação do contrato de 
trabalho, terá natureza salarial , para os efeitos do art. 449." (falência, concordata ou 
dissolução da empresa) 

Já acentua que a remuneração devida pelo empregador durante as férias 
do empregado, salvo a parcela alusiva ao abono instituído pelo art. 143, 
tem caráter incontroversamente salarial (art. 142). O mesmo não se verifi
ca, porém, com a prestação pecuniária devida na cessação do contrato de 
trabalho, para compensar a impossibilidade de conceder as férias cujo di
reito o empregado adquirira (período aquisitivo completo) ou se encontra
va em vias de formação (período aquisitivo incompleto). 

A circunstância de ter sido acentuado pelo art. 148 que a menciona
da prestação pecuniária "terá natureza salarial, para os efeitos do art. 449", 
isto é, nos casos de falência, concordata ou dissolução da empresa, signi
fica, a contrario sensu, que nos demais ela não corresponde a salário. 
Como sublinha Aluysio Sampaio, "não terá, pois, natureza salarial para 
todos os efeitos , mas apenas para os restritos efeitos do art. 449 da CLT". <5{> /8 

O Tribunal Federal de Recursos, ao julgar recursos de decisões dos 
juízes federais em matéria de Previdência Social, entendia que "nas im
portâncias recebidas a qualquer título, pelo segurado, em retribuição de 
serviços prestados, que o art. 69, inciso V, § 12, da LOPS, define como 
salário de contribuição, não se compreende pagamento feito pelo empre-
gador relativo a férias não gozadas, porque de caráter indenizatório". <1> / q 
(5/_) Oh. cit. , pág. 27. 
(Sf ) Ac. da 3il T., no AMS-76.838, rei. Min . Armando Rollemberg, DJ de 12.5.77 . 
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Sempre que o empregado completar o período aquisitivo e se esgotar 
o lapso de 12 meses dentro do qual o empregador tem a obrigação de 
conceder as férias, é evidente que a prestação então devida, equivalente ao 
dobro da remuneração referente à duração do repouso anual cujo direito 
adquirira (art. 137), é nitidamente de índole indenizatória. É que, neste 
caso, configurou-se a violação do direito do empregado, por parte do em
pregador, e o dano causado determina a feição indenizatória da prestação. 
Nas demais hipóteses, não há que se falar em indenização, mas em crédi
to de compensação ("retribuição integrativa", no dizer de Barassi); nun
ca, porém, em salário. 

Em qualquer das hipóteses focalizadas, entretanto, por força do esta
tuído no art. 148 supratranscrito, a prestação paga ao empregado, seja como 
indenização por férias não concedidas no prazo legal, seja como crédito de 
compensação ou retribuição integrativa, constituirá crédito privilegiado nos 
casos de falência ou concordata da firma ou sociedade comercial, assim 
como no concurso de credores na dissolução de sociedade civil. 

8 - PRESCRIÇÃO 

A prescrição do direito de ação referente a créditos resultantes de 
relação de trabalho está regida pelo disposto no inc. XXIX do art. 72 da 
Constituição, que não mais distingue entre o trabalho urbano e o rural (EC 
n. 28, de 25.5 .2000). Sobre esse tema, remetemos o leitor ao Capítulo 
XXXVI, neste volume, escrito por Délio Maranhão e João de Lima 
Teixeira Filho. 

No tocante às férias, todavia, cumpre ressaltar que o art. 149 da CLT 
consignou regra especial para a fixação do dies a quo do prazo prescricional: 

"A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da 
respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no art. 134 ou , se 
for o caso, da cessação do contrato de trabalho." 

A expressão "se for o caso", restrita à hipótese de cessação do con
trato de trabalho, não deixa dúvida de que, nos demais casos, o dies a quo 
da prescrição coincide com o término do prazo de 12 meses, de que trata o 
art. 134, dentro do qual o empregador teria de conceder as férias cujo direi
to o empregado adquirira. O que significa que a cessação do contrato de 
trabalho não reabre o prazo prescricional já em curso, com relação às fé
rias que deixaram de ser concedidas no prazo legal, ou pagas na forma da 
lei, antes do desfazimento da relação de emprego. 
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9 - NORMAS ESPECIAIS 

A - Marítimos. As disposições especiais atinentes aos marítimos 
afastam apenas a aplicação das normas gerais que forem com elas incom
patíveis. Elas concernem aos tripulantes de embarcações brasileiras. 

Dentre essas disposições, cumpre destacar: a) o período aquisitivo 
pode ser formado por serviços prestados a embarcações de diferentes 
armadores, cedendo a concessão das férias àquele para o qual o tripu
lante estiver trabalhando no momento de gozá-las (art. 150, caput); b) 
as férias podem ser gozadas, parceladamente, nos portos onde residir o 
tripulante, desde que a permanência da embarcação seja superior a seis 
dias (§§ 1 º, 22 e 32 do art. 150); c) o armador poderá suspender as férias 
em caso de necessidade, determinada pelo interesse público e compro
vada pela autoridade competente (§ 52); d) o Delegado do Trabalho 
Marítimo poderá autorizar a acumulação de dois períodos de férias, tal 
como prevê a Convenção n. 91 da OIT, desde que justificado em reque
rimento apresentado pelo sindicato, quando se tratar de sindicalizado, 
ou pela empresa, em caso contrário(§ 62); e) a remuneração do tripulan
te, durante as férias, será acrescida do valor da etapa que estiver perce
bendo (art. 152). 
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~
-Professores. Salvo quando houver disposição especial em con

trári aplicar-se-ão aos professores as normas gerais sobre férias. Assim, 
o pe al docente das instituições de ensino superior tem direito a 45 dias 
de férias, feitas as escalas de modo a assegurar o funcionamento contínuo 
do respectivo estabelecimento (art. 28, § 22 , da Lei n. 5.540, de 28.11.68, 
e art. 82 do Decreto-Lei n. 465, de 1.2.69). Outrossim, o art. 320 da CLT, 
referente às condições especiais de trabalho dos professores, contém regra 

/, que há de ser considerada na justificação das faltas ao serviço ocorridas 
no período aquisitivo do direito a férias: 

"§ 32 Não serão descontadas, no decurso de nove dias, as faltas verificadas por 
motivos de gala ou de luto em conseqUência de falecimento do cônjuge, do pai, da mãe, 
ou de filho." 

Relativamente ao professor, cumpre não confundir as férias escola
res, de que trata a legislação sobre o ensino, com as férias trabalhistas, a 
que todo empregado tem direito. Durante as férias escolares os professores 
estão obrigados à prestação de serviços relacionados com estudo de recupe
ração e exames de alunos, bem como com os cursos e programas previ'stos 
para essa época pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação.f1Já nas féri
as trabalhistas não poderá ser exigida do professor a execução de qualquer 
serviço. 

ftCO 
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/- Trabalhadores avulsos. Embora não seja empregado, nos termos 
do lrf. 3º da CLT, o trabalhador avulso tem direito a férias anuais remu
neradas, na conformidade das regras constantes de lei especial. Essas re
gras, porém, não são aplicáveis aos trabalhadores autônomos, isto é, aos 
que exercem, habitualmente e por conta própria, atividade profissional 
remunerada, mas somente aos trabalhadores avulsos, isto é, aos que pres
tam serviços a empresa, por conta destas, mediante rodízio controlado pelo 
sindicato da respectiva categoria, que os agrupa. 

A Lei n. 5.085, de 1966, estendeu aos trabalhadores avulsos o direi
to a férias, nos termos em que a CLT o regulava. A mencionada lei teve o 
seu regulamento aprovado pelo Decreto n. 61.851, de 1967; mas o art. 2º 
do Decreto-Lei n. 1.535, de 1977, determinou que o Poder Executivo expe
disse nova regulamentação, com o fim de ajustar-se às normas do novo 
capítulo da CLT sobre as férias. Com isso, tornou explícito que, a partir 
do novo regulamento, os trabalhadores avulsos terão direito a 30 dias cor
ridos de licença anual remunerada. 

Essa regulamentação foi aprovada pelo Decreto n. 80.271, que entrou 
em vigor em 1.9.77. Para os seus efeitos, o art. 11 do novo Regulamento 
considera trabalhadores avulsos: 

"I- estivadores, inclusive os trabalhadores em estiva de carvão e minérios ; 

11- trabalhadores em alvarengas (alvarengueiros); 

111- conferentes de carga e descarga; 

IV - consertadores de carga e descarga; 

V- vigias portuários; 

VI- amarradores; 

VII- trabalhadores avulsos do serviço de bloco; 

VIII- trabalhadores avulsos de capatazia; 

IX- arrumadores ; 

X- ensacadores de café, cacau, sal e similares; 

XI- trabalhadores na indústria de extração de sal na condição de avulsos." 

Para atender ao pagamento das férias de 30 dias, os requisitantes ou 
tomadores de serviço contribuirão com um adicional de 10% calculado 
sobre a remuneração do trabalhador (art. 2º), que será recolhido, até o dia 
1 O do mês subseqüente ao da realização do serviço, à Caixa Econômica 
Federal, na sua falta ao Banco do Brasil ou a outro estabelecimento ban
cário, em conta especial em nome do sindicato representativo da respecti
va categoria profissional (§ 1 ºdo art. 2º e art. 52). No prazo de 72 horas os 
requisitantes ou tomadores de serviço encaminharão ao sindicato o compro-



920 ARNALDO SÜSSEKIND 

vante do depósito (§ 2º do art. 2º). Da importância depositada, 9% sedes
tinarão ao custeio das férias e das contribuições previdenciárias no perío
do do seu gozo e 1% corresponderá aos encargos de administração (art. 
3º), ficando 0,75% com o sindicato e 0,25% com a federação a que essa 
associação sindical estiver filiada (art. 42). 

Os sindicatos são, portanto, os intermediários para a concessão das 
férias, cabendo-lhes verificar se os trabalhadores avulsos que representam 
preenchem as condições exigidas pelas normas aplicáveis (art. 62). Para 
esse fim, incumbe-lhes manter registro especial relativo à participação de 
cada trabalhador representado, sindicalizado ou não, nos adicionais depo
sitados (parágrafo único do art. 7º). 

As férias serão de 30 dias corridos, "salvo quando o montante do 
adicional for inferior ao salário-base diário multiplicado por 30" (art. 72 ). 

Se tal não se verificar, o trabalhador gozará férias proporcionais à sua parti
cipação nos adicionais depositados durante o respectivo período aquisiti
vo (arts. 7º, in fine, e 8º). 

Nas localidades não abrangidas pela base territorial de sindicato da 
categoria profissional do trabalhador avulso interessado, as atribuições 
supramencionadas ficarão a cargo da correspondente entidade sindical de 
grau superior (art. 13). 
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CAPÍTULO XXXIV 

DIREITO DE GREVE 

por Segadas Vianna e Arnaldo Süssekind 

<*> 1 - ESBOÇO HISTÓRICO 

A- Na Antigüidade. Divergem muito os autores sobre a época em 
que, realmente, pode ser afirmado que se declararam "greves". Entende
mos que só impropriamente se poderia dar o nome de "greve" a atitudes que, 
na verdade, eram sedições, rebeliões ou motins de escravos contra a opres
são e a violência dos seus senhores porque, não tendo direitos pessoais, eles 
não passavam de instrumento, de ferramenta humana de trabalho. <I> 

Como nós pensam outros estudiosos da questão, e Cabanellas con
testa a esses movimentos a condição de greve, citando, como apoio de seu 
ponto de vista, o de Gutierrez-Gamero. "Os músicos que em Roma se au
sentaram em massa da cidade, por lhes ter sido proibida a realização de 
banquetes sagrados no templo de Juno, e a famosa retirada do povo do 
Aventino, que alguns autores citam para justificar o parentesco das greves 
com esses acontecimentos passados, não se poderá admitir como antece
dentes, nem sua pretendida semelhança resiste à menor análise, por causa 
das imensas diferenças que se notam na natureza do trabalho, dos traba
lhadores, do ambiente e da civilização de ambas as épocas, assim como 
pela finalidade puramente social das greves , e de rebelião contra as auto
ridades ou o Poder Público, que aquelas decisões faziam supor" .(2) 

Alguns autores, entretanto, admitem que na China e no Egito, onde 
trabalhadores livres juntavam seus esforços aos dos escravos, se podem 
denominar como greves as paralisações de trabalho e as revoltas, especi
almente entre os operários judeus contra as autoridades faraônicas, em 
1440 a.C. e em 1300 a.C., dos que construíam o túmulo real ao tempo do 

(*) Seção original de Segadas Vianna. 

(1) Segadas Vianna, "Greve - Direito ou Violência?", Freitas Bastos, pág. 17. 
(2) Guillermo Cabanellas, "Trat. Der. Trab.", III. 
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faraó Ramsés II.<3> Outros chegam ao absurdo de entender como greve a 
fuga dos hebreus para o Egito. <4> E se quiséssemos ir mais longe, ainda no 
Egito, no Império Médio (2100-1600 a.C.), encontraríamos a greve dos 
homens contra os deuses: "Se os deuses não atenderem a esta prece- diz 
um texto religioso- os homens pararão os cultos".<5> 

Bouere, em seu livro sobre o direito de greve, fixando ponto de vista 
semelhante ao nosso, admite, entretanto, que se verificaram verdadeiras 
greves no Império Romano a partir do século III ao IV de nossa era, mas ele 
próprio reconhece que essas greves e coalizões não se relacionavam com a 
locatio operarum, cujo papel foi muito limitado no Direito Romano. Nesse 
tempo os imperadores instituíram e fortaleceram os "colégios", "associa
ções de patrões e operários", tornando-os obrigatórios e hereditários, com o 
objetivo de evitar a dispersão dos integrantes de certas profissões e, assim, 
assegurar atividades consideradas essenciais.<6> Parece bem provável que 
uma verdadeira greve ocorreu no tempo de Aurélio, entre os operários fabri
cantes de moedas que trabalhavam para o Estado e, por essas e outras mani
festações, foram expedidas regulamentações especiais abrangendo várias 
classes. Duas constituições de Zenon estabeleciam penas para os operários 
que abandonassem o serviço ou impedissem outros de trabalhar nas obras 
(de aedificus privatis), assim como para os negociantes e artesãos que se 
unissem para elevar os preços (de monopolus). A existência de uma socieda
de rigorosamente organizada na Idade Média, com rígida hierarquia, era 
incompatível com a greve: "Em cada escalão havia consciência do serviço a 
efetuar - o trabalho era considerado uma função social", afirma Bouere. <7> 

A produção, em quantidades reduzidas e destinadas ao consumo da própria 
comunidade, fazia-se dentro de um sistema de organização patriarcal, e, no 
campo, o regime da servidão dominava, acompanhando a pessoa do traba
lhador e de sua família a terra arrendada ou comprada. Nos últimos séculos 
da Idade Média verificaram-se violentas rebeliões de trabalhadores rurais, 
especialmente na Rússia, na Romênia e na Hungria, mas também não podi
am ser entendidas como greves, porque faltavam a elas o estatuto pessoal, a 
liberdade de ação e manifestação. Eram, na verdade, mais conflitos entre 
"grandes" e "pequenos", por causa de abusos da administração oligárquica. 
Ricos e pobres, artesãos e mercadores, organizados em "ofícios" que impu
nham para forçar sua participação no poder. 

(3) M. Yovanovith , "Du Fondement du Droit de Greve et de sa Réglementation" . 
(4) Brioschi Sett, "Lo Sciopero nel Diritto" . 

(5) Antoine Rony Jerome, "La Magia" . 

(6) "Le Droit de Greve". 
(7) Ferdinand Tonnies, " Desarrollo de la Cuestión Social" . 

Instituições Vol. 11 - parte 3b.p65 1244 25/09/06, 11 :06 



DIREITO DE GREVE 1245 

B- Leis contra as coalizões. As lutas violentas contra os privilégi
os e monopólios, colocando quase sempre do lado dos rebelados os traba
lhadores, como classe sofredora e explorada, tiveram como conseqüência 
uma série de medidas visando evitar que, unidos em torno de interesses 
comuns, eles pudessem apresentar-se também unidos nos conflitos, mais 
nitidamente econômicos e políticos do que sociais, então surgidos. 

As primeiras leis contra as coalizões de trabalhadores foram, prova
velmente, as expedidas pelo Patriarca de Aquiléa (1236), as de Bolonha 
(1212), as de Pádua (1271), as de Eduardo I, da Inglaterra (1305), e de 
Carlos V, da França (1243). Antes disso elas eram sumariamente punidas 
como rebeliões contra o poder constituído. 

Na França, por uma série de Ordenanças, de 1355, 1382, 1401 e 
1466, foram dissolvidas confrarias de trabalhadores. Em 1500 o parla
mento de Paris ordenou que se investigasse, para base de repressão, com 
que pretendido direito eles se reuniam e conspiravam. 

Em 1508, Luís XII expedia nova Ordenança proibindo as coalizões 
e, em 1539, a Ordenança de Villers-Cotterets estabelecia que era termi
nantemente proibida qualquer congregação ou assembléia, tanto de cam
poneses como de operários e empregados de qualquer espécie, fosse qual 
fosse o pretexto, proibindo-os, ainda, de fazer qualquer entendimento mútuo 
sobre questões de trabalho, sob pena de prisão e confisco de bens. 

Na Alemanha, em 1371, a repressão de uma greve, em Colônia, fez-se 
de maneira violenta, com o enforcamento de 32 grevistas, e as Ordenações 
Imperiais de 1577 a 1731 puniam com graves penas as coalizões; na Ingla
terra, um Ato do Parlamento de 1349 interditava a organização de coalizões 
visando à elevação dos salários, e leis especiais de 1428, 1514, 1548 e 1727 
consideravam os grevistas culpados de traição e passíveis não só de suplício 
(corte de orelhas, trabalho de galés) como da pena de morte. 

Na França, durante os dias sangrentos da Revolução, verificou-se 
em abril de 1791, na cidade de Paris, uma greve de graves conseqüências 
na indústria da construção, agitando a Assembléia Constituinte e tendo 
como resultado a aprovação, às pressas, em 14 de junho de 1791, da que 
ficou conhecida como Lei Chapelier, proibindo as coalizões e estabelecen
do penas até para os patrões que admitissem trabalhadores que delas ti
vessem participado. As simples reuniões de operários eram consideradas 
sediciosas, devendo ser dissolvidas pela força pública e "punidos com todo 
o rigor da lei os seus participantes". 

Na Inglaterra, em 1779, uma lei ratificava os atos anteriores proi
bindo as coalizões, porque se tratava de "medida absolutamente necessá
ria para prevenir as exigências ruinosas dos operários que, se não forem 
reprimidas, destruirão completamente a indústria, as manufaturas, o co-
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mércio e a agricultura da nação". Os Combinations Acts, de 1799 e 1800, 
puniam as coalizões com as mesmas penas estabelecidas pela lei comum 
para os delitos de criminal conspiracy, o que não impedia a ação dos tra
balhadores que, em 1815, por ordem do presidente da União dos Carpintei
ros de Navios, a quem eles chamavam de "Grande Almirante", paralisa
ram por seis semanas os navios que deviam deixar o porto de Liverpool. 

Em 1814, o Combination Law Repel Act Amendment Act pôs fim a 
uma transitória liberdade de coalizão estabelecida pelo Combination Law 
Repel Act, apenas admitindo as associações que visassem à regulamenta
ção de salários e da duração do trabalho, mas punindo com prisão os atos de 
intimidação ou obstrução do trabalho. 

Em quase todos os países tinham vigência, até o final do século XIX, 
leis restritivas das greves e coalizões. 

No Império austro-húngaro, enquanto em 1870 a lei de 7 de abril 
suprimia na Áustria as sanções do Código Penal, apenas mantendo as que 
puniam atos de violência, na Hungria o abandono do trabalho por campo
neses importava na pena de prisão por 60 dias. 

Na Itália, a liberdade admitida desde 1853 foi restringida pela lei de 
1890, que mandava aplicar o art. 386 do CP. Nos países escandinavos, leis 
de 1897 e 1899 puniam severamente as coalizões, o mesmo acontecendo 
na Rússia. <s> 

C- Novos métodos de produção. Uma nova era iria abrir-se para a 
humanidade, com as invenções que começaram a surgir nos séculos XVII 
e XVIII. 

Em 1733 aparecia a lançadeira mecânica e, a seguir, a cardedeira e a 
fiandeira Hargreaves; o tear mecânico e a estampadeira de Bell. Tudo isso 
em menos de um século, a alterar o sistema de fabricação vigente há mais 
de um milênio. 

Havia, até então, moinhos, fundições e cervejarias como as únicas 
indústrias, pois tudo o mais era artesanal. Construíram-se fábricas para o 
aproveitamento de lã e do algodão, reunindo grande número de operários 
sob o mesmo teto. 

O carvão era submetido a novos processos industriais, com sua trans
formação em coque. Surgia a máquina a vapor, e a caldeira passava da 
fábrica para o navio e para a locomotiva. 

A exploração do ferro abriu novos horizontes, com a utilização do 
carvão mineral e a construção de altos-fornos. 

(8) Segadas Vianna, "Greve", Renovar, 1986. 
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Abriram-se as portas de um novo mundo, de técnica e de progresso, 
atraindo para os centros urbanos os trabalhadores que, até então, quase só 
tinham oportunidade de ganhar a vida no amanho da terra explorada pe
los terratenenses ou na guarda do gado. 

Havia, então, uma febre de produção e enriquecimento: 

-Os povos europeus modernos pouco se assemelham aos povos anti
gos. Não se trata entre nós senão do comércio, da agricultura, de fábricas etc. 
O desejo de enriquecer parece não fazer dos países da Europa mais do que 
uma imensa fábrica; pensa-se mais em produção e consumo do que em felici
dade- dizia Sieues, em 27 de setembro de 1789, na Assembléia Francesa.<9> 

Dois anos mais tarde era Marat quem conclamava os trabalhadores 
a se rebelarem contra os patrões, induzia-os a impor suas condições e 
exigências, mas, ao mesmo tempo, se apavorava diante do desapareci
mento das corporações, afirmando que a livre competição na conquista de 
empregos arruinaria a própria classe trabalhadora, que se lançaria, ambi
ciosa e insensata, numa competição de produção, que seria volumosa, mas 
mal-acabada e imperfeita. 

Elogiava-se e condenava-se a industrialização, num mundo ainda 
não preparado para recebê-la, com aquela quantidade de artigos manufa
turados e, especialmente, de tecidos, quando os meios de troca, pelo co
mércio, com o exterior eram restritos. 

Na Inglaterra, na segunda década do século XIX, o término da guerra 
napoleônica provocara uma profunda depressão nas indústrias existentes 
ou fomentadas pela própria guerra, com a brusca suspensão das encomen
das feitas às fábricas de canhões, de tecidos, de couro e, também, de todas as 
indústrias de ferro. Meio milhão de homens ficara ao desemprego, dentre os 
que estavam mobilizados no Exército, na Armada e nos serviços auxiliares; 
a adoção de maquinaria a vapor reduzia as possibilidades de obtenção de 
trabalho, e se agravava, em plena fase da revolução industrial, a crise social 
econômica. Os trabalhadores rurais incendiavam lavouras, e, nas cidades, 
operários destruíam fábricas, atribuindo à maquinaria a falta de trabalho. 
Esse movimento chegou a denominar-se "luddismo", pelo fato de 
Leicestershire, um tal Ned Ludd, num acesso de furor, ter destruído teares 
de uma fábrica. Em Londres, em 2 de dezembro de 1816, a multidão reuniu-se 
na City e daí seguiu saqueando lojas comercias e destruindo maquinaria de 
fábricas, insuflada por agitadores políticos que apontavam a industrializa
ção como a causa de sua miséria e desemprego. 

Também na França, relata Henri Sée, "em Ruão, um motim popular 
destruiu, em julho de 1789, o estabelecimento de Brisout de Barneville; 

(9) Jean Jaurés, "Historia Socialista de la Revolución Francesa". 
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porém, sob o primeiro Império não se assinala nenhum ato de violência. A 
partir de 1815 as manifestações contra o maquinismo tornaram-se mais 
freqüentes, mas sem tomar, no entanto, as mesmas proporções que na In
glaterra, porque a evolução era mais lenta". 00> 

A organização de indústrias nos centros urbanos, reunindo milhares 
de homens, provocando problemas de abastecimento e de higiene, aproxi
mando indivíduos que tinham as mesmas queixas e os mesmos problemas, 
facilitaria seu entendimento para ações em conjunto. 

As greves sucediam-se; em 1831 verificava-se a de Lyon, com 
gravíssimas conseqüências, e em 1844 a das minas da Silésia. "Não se 
passa uma semana, um só dia sem que se recorra a uma greve", comentava 
Engels. (li> 

Na Itália, em vinte anos, de 1879 a 1899, verificaram-se 2.483 gre
ves, com perda de seis milhões de dias de trabalho; na Inglaterra, só em 
1899, tiveram lugar 1.145 e, nos Estados Unidos, a famosa greve Pullmann, 
de Chicago, em 1894, causou prejuízos então avaliados em 80.000.000 de 
dólares. 

Pagava a evolução industrial, em proporções sempre crescentes, sua 
cota na criação do problema dos grandes aglomerados de trabalhadores, 
que teria como conseqüência, que ainda hoje sentimos, as lutas de classes. 
As greves iriam transformar-se numa arma de agitação social com objeti
vos políticos, visando à destruição do regime capitalista, que a Revolução 
Industrial criara e fortalecera. 

Era o que Marx apontava no seu primeiro ensaio sobre a História con
temporânea, na concepção materialista: o desenvolvimento do proletariado 
industrial está condicionado, em geral, ao desenvolvimento da burguesia 
industrial. Sob a dominação desta, aquele adquire uma existência em escala 
nacional que pode transformar sua revolução em revolução nacional; cria 
os métodos modernos de produção, que hão de converter em outros tantos 
meios para sua emancipação revolucionária. A dominação da burguesia in
dustrial é que arranca as raízes materiais da sociedade feudal e aplaina o 
terreno, sem o qual não é possível a revolução proletária.<12

> 

A indústria crescia, em gigantescas proporções, produzindo-se a con
centração dos meios de produção e o aparecimento do capitalismo industrial. 

As populações urbanas aumentavam em proporções imensas. Nos 
Estados Unidos, em 1870, para 38 milhões de habitantes, havia 10 mi
lhões nas cidades e o restante nas zonas rurais; em 191 O, para 91 milhões 

(10) "As Origens do Capitalismo Moderno". 
(11) "Condition o f the Working in England". 
(12) "Las Luchas de Clases in Francia". 
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de habitantes, 42 milhões estavam nas cidades e 49 milhões nos campos; 
em 1940 a população das cidades já superava muito a dos campos, com os 
seguintes números, respectivamente: 74 milhões e 57 milhões. 

Na Alemanha, em 1865, havia 26 milhões de habitantes na zona 
rural e cerca de 3 milhões nas cidades de mais de 100.000 habitantes; em 
1900, enquanto estacionava com 27 milhões a população rural, a das gran
des cidades crescia em grande proporção. Nessas grandes massas urbanas 
os trabalhadores das indústrias representavam sensíveis parcelas, tendo 
crescido de 950.000 em 1849 para 6.500.000 em 1914, nos Estados Uni
dos, e de 3.500.000 para 9.500.000, entre 1875 e 1907, na Alemanha.< 13

> 

Paralelamente a esses crescimentos, tanto das populações urbanas 
como do operariado industrial, verificavam-se crises econômicas, porque 
o baixo nível do poder aquisitivo das massas rurais e o excesso de mão-de
obra nas cidades, tudo isso aliado à tecnização da população, importavam 
na baixa dos salários, no aumento dos braços disponíveis e na existência 
de bens manufaturados em excesso. 

Com a expansão política dos países europeus e a crescente imigra
ção para os Estados Unidos abriam-se novos mercados. Nessa nova época, 
apesar da contínua evolução técnica, o aumento dos mercados consumido
res assegurou novamente o emprego para grandes massas obreiras, atrain
do mais trabalhadores para as cidades e agravando o problema das con
centrações urbanas. 

Ao mesmo tempo, no campo industrial processava-se a concentra
ção de empresas, com o desaparecimento das pequenas oficinas domicili
ares. Nos Estados Unidos esse processo de concentração foi tão sensível 
que o número de empresas independentes na indústria caiu de 2.334.000 
em 1878 para 2.084.000 em 1907, apesar de haver a produção industrial 
crescido da ordem de 17 para quase 100. 

Os trabalhadores que, outrora, imaginavam poder um dia montar 
sua própria oficina verificavam que isso seria impossível, diante da força 
opressora das grandes fábricas. Compreendiam que não lhes restava se
não ser operários a vida inteira e, então, deveriam lutar, como operários, 
para uma vida melhor. Essa luta contra a grande empresa não poderia ser 
do homem isolado, mas de todo o pessoal da fábrica, do pessoal de todas 
as fábricas. Como bem observou Kleinwatcher, "quando vêm os maus tem
pos, os homens se reúnem para lamentar em conjunto seus sofrimentos e 
para encontrar os meios de ajuda mútua. Assim procederam também os 
primeiros trabalhadores. A opressão que sofriam dos patrões provocava, 
naturalmente, a idéia de reagir contra isso. E como a luta seria ineficaz, 

(13) Fritz Sternberg, "Capitalismo ou Socialismo". 
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se um só ou apenas alguns abandonassem o trabalho, haveria de impor-se, 
logicamente, a conclusão de que se todos o fizessem ao mesmo tempo (a 
greve) se estaria fazendo uma pressão eficaz sobre o empresário".<14> 

Para que essa ação pudesse ser eficiente, reuniam-se os operários 
nos sindicatos, estabeleciam-se as características de uma classe proletária 
e de uma classe patronal, de maneira bem acentuada, como interesses di
vergentes, quando não nitidamente opostos. O "Manifesto Comunista" de 
1848 continha uma crítica profunda àquele estado de coisas e pregava a 
união dos trabalhadores do mundo para transformar o regime social vi
gente. "Foi- diz Evaristo de Moraes Filho- um choque para as classes 
dominantes e para os governos constituídos. Era o início de um movimen
to internacional operário, com fins revolucionários".os> 

Daí em diante a greve passaria a ser tolerada, antes de ser reconhe
cida como um direito. 

D-Evolução da greve no Brasil. Não se pode dizer que tivemos 
uma revolução industrial; o que houve foi uma evolução industrial mais 
ou menos acelerada depois de 1940. 

Até então tivemos um crescimento acentuado na indústria de fiação e 
tecelagem e um pequeno desenvolvimento na indústria metalúrgica, mas 
realmente foi em 1942 que Getúlio Vargas adotou importantes medidas para 
promover o desenvolvimento industrial: a Companhia Vale do Rio Doce, 
para extrair o minério de ferro; a Companhia Siderúrgica N acionai para 
transformá-lo em aço; o SENAI, para a formação profissional; a Consolida
ção das Leis do Trabalho, para propiciar adequadas relações de trabalho. E 
o desenvolvimento econômico ampliou-se com a presença das multinacio
nais, de empresas estatais e, já na década de 50, com o aparecimento da 
indústria automobilística, que logo tomou uma grande expansão. 

Mas as greves que se verificaram em todo esse longo período tive
ram, realmente, como causa a luta do proletariado pela conquista de me
lhores condições de trabalho e de salários mais dignos. 

Mesmo com o crescimento das massas proletárias, especialmente em 
São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, 
essa expansão industrial não foi seguida pelo aparecimento de um sindi
calismo autêntico, já que toda a legislação, a partir do chamado Estado 
Novo, tendo como objetivo melhores condições de vida dos trabalhadores, 
vinha eivada de um sentido intervencionista na vida sindical, impedindo 
que surgissem líderes autênticos, capazes de arregimentar o operariado 
das classes mais numerosas. 

(14) "Economia Política". 
(15) "Introdução ao Direito do Trabalho". 
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À falta de líderes autênticos e, conseqüentemente, de sindicatos expres
sivos e, também, em face de uma legislação protecionista, não tivemos nessa 
fase de evolução industrial grandes conflitos coletivos, salvo em algumas ca
tegorias profissionais mais numerosas e mais esclarecidas, como a dos bancá
rios, a dos metalúrgicos e a dos tecelões. Algumas grandes greves que se 
verificaram, naquele período, tiveram duração relativamente curta, ou por
que as empresas, em face dos prejuízos decorrentes das paralisações, atendi
am às reivindicações que antes negavam, ou porque o Ministério do Trabalho 
realizava uma função mediadora, evitando o prolongamento das greves. 

Ignorada nos textos legais, a greve, que era um problema social sem
pre presente, teve sua primeira menção legislativa no Código Penal, defi
nindo como crimes os atos que visassem causar ou provocar cessação ou 
supressão de trabalho por meio de ameaças ou violência, para impor aos 
operários ou patrões aumento ou diminuição de salário ou serviço. 

Com a Carta Constitucional de 1937 a greve foi proibida, já que no 
art. 139 se dizia: ... a greve e o lockout são declarados recursos anti-sociais, 
nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores inte
resses de produção nacional. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, expedida na vigência dessa 
Carta, impunha sanções aos que abandonassem o serviço coletivamente e 
sem prévia autorização do tribunal competente (art. 723); e ia além, punin
do as associações profissionais e até terceiros estranhos à relação em confli
to que contribuíssem no sentido de estimular ou instigar as paralisações. 

Em 1946, às vésperas da promulgação da Constituição, de cuja feitura 
participamos como constituinte, passava a ser reconhecido o direito de 
greve, "cujo exercício a lei regulará" (art. 158). O Decreto-Lei n. 9.070, 
de 15 de março do mesmo ano, disciplinou a suspensão ou abandono cole
tivo do trabalho, com muitas limitações. 

Posteriormente iria surgir a Lei n. 4.330, de 1.6.64, que regulou a 
greve, ainda com algumas restrições . 

A Carta de 1967 manteve o reconhecimento do direito de greve, ex
ceto para os serviços públicos e atividades essenciais, e isso foi mantido 
na Emenda Constitucional de 1969. 

Posteriormente, o Decreto-Lei n. 1.632, de 4.8.78, definiu e aumen
tou a relação das atividades essenciais, com relação ao serviço público, 
enquanto a Lei n. 6.620, de 17 de dezembro desse mesmo ano, definiu 
como crime contra a Segurança Nacional "a paralisação ou diminuição 
do ritmo normal do serviço público ou atividade essencial definida em 
lei, bem como a paralisação coletiva por parte dos funcionários públicos". 

Em 1964 era aprovada a Lei n. 4.330, conceituando juridicamente a 
greve e estabelecendo condições para seu exercício. Essa situação perma
neceu por longos anos e em 26.3.89 foi expedida a Medida Provisória n. 
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59, que foi convertida pelo Congresso Nacional na Lei n. 7.783, de 28.6.89. 
Suas disposições serão encaminhadas na Seção 4 deste Capítulo. 

Apesar de a nova lei conter normas precisas a respeito do abuso 
da greve, verificam-se "greves selvagens", e os usuários só têm ciência da 
greve através da imprensa escrita, do rádio e da televisão. 

Como conseqüência disso formam-se imensas filas nas portas dos 
hospitais do governo e, com a paralisação de transportes, verificam-se 
incidentes, o apedrejamento de viaturas e até o incêndio da estação de 
trem. Mas não é só: quando retornam ao trabalho, os grevistas anunciam a 
manutenção de um "estado de greve", que deixa os usuários sob um temor 
permanente de, após horas de viagem, chegar às portas dos hospitais, en
contrando-os fechados ou com aviso de só atendimento em casos de emer
gência, que ficam a critério dos funcionários, que em geral atendem com 
má vontade, pelo excesso de serviço ou porque suas reivindicações sala
riais não foram atendidas. 

<*) 2 - A GREVE SOB O PRISMA JURÍDICO E SOCIAL 

A - Uma violência compreendida e consentida. Posicionar a greve 
dentro dos quadros jurídicos é matéria ainda controvertida e motivo de 
contestação por muitos autores, mas cumpre examinar o problema, por
que, em face da existência de uma greve, ela poderá ser reconhecida como 
um direito, um simples fato social ou, na realidade, até mesmo um delito. 

Quase todos os juslaboristas focalizam o posicionamento da greve, 
mesmo considerada como liberdade; essa conotação acarreta, conseqüen
temente, seu reconhecimento como direito, e este importa na existência de 
limitações, pois não há direitos absolutos. 

Para Georges Scelle, é impossível edificar uma teoria jurídica da 
greve, e diz que "há uma antinomia irredutível entre a greve de um lado, 
e, de outro, o respeito às convenções de trabalho, o respeito à liberdade, e, 
mesmo, à segurança social". <16) 

Para Carnelutti, "o direito de greve é a negação do direito e, como 
direito subjetivo, não pode existir senão como um reflexo do direito obje
tivo; a forma direito de guerra ou direito de greve contém uma contradictio 
in adjeto ". 

Unsain assinala que, "se na ordem internacional as guerras podem 
ser inevitáveis, porque falta uma autoridade superior à dos Estados, na 

(*) Seção redigida por Segadas Vianna. 
(16) "Précis Élémentaire de la Législation Industrielle". 
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ordem interna não se pode dizer a mesma coisa. A força proletária e a 
força patronal não são soberanas. Por cima delas, que representam inte
resses particulares, está a autoridade do Estado, que representa o interesse 
geral e permanente da Nação". 

Hauriou entende que a greve é uma comprovação da ausência do 
poder estatal, é um ato de violência que se equipara à legítima defesa, 
figura de direito que só se admite pela impossibilidade de se encontrar o 
Estado onipresente, garantindo o cidadão em qualquer eventualidade. Para 
Bonnar a greve é uma negociação do direito, desde que a lei assegure 
meios de conciliação, e, quando isso acontece, devem ser punidas as gre
ves e os lockouts. 

Gallart-Folch situa-se num plano pouco definido. Sustentando que 
"não se pode falar, em Direito Interno, sobre direito de greve senão com a 
mesma relatividade com que no Direito Internacional se fala em direito de 
guerra", afirma que, enquanto a guerra tem sua justificativa por ser um 
meio de defender ou restabelecer um direito violado, à falta de outros meios 
bastantes, dada a pobreza ou debilidade dos que existem na sociedade in
ternacional, também a greve encontra sua justificação por ser meio de 
defesa das reivindicações operárias em sociedade onde não existe outro 
mais eficiente. E deixa evidente sua posição de dúvida sobre a legitimida
de da greve, afirmando: "As leis de guerra, como as leis sociais sobre 
greves e lockouts, têm por finalidade limitar a violência dessas lutas, não 
proscrevendo em absoluto todas as suas manifestações, mas aquelas que 
revelam maior injustiça ou produzem maiores danos. Não se pode legiti
mamente pedir nem aos Estados, nem aos grupos sociais organizados que 
renunciem, sem condição nem reserva, à guerra ou à greve, enquanto não 
se lhes assegure a defesa de seus direitos em garantias jurídicas satisfató
rias. Mas, se por um ou outro motivo essas garantias jurídicas são obtidas, 
não há razão para que subsistam os chamados direitos de guerra e de gre
ve ou lockout, que constituem verdadeiramente o direito antijurídico". 07> 

De la Cuevd 18
> entende que o fundamento jurídico da greve seria, no 

passado, um direito natural do homem de não trabalhar e que a greve nada 
mais era do que o exercício simultâneo desse direito individual. Essa teoria 
não tem, na verdade, nem fundamento jurídico nem corresponde à realidade 
dos fatos, porque a greve, como bem esclarece Unsain, é muito mais do que o 
exercício do direito individual de não trabalhar, pois se trata de uma cessação 
simultânea do trabalho, concertada coletivamente com a finalidade de exer
cer pressão, geralmente de ordem econômica, para modificar condições vi
gentes do contrato de trabalho. E Rafael Caldera0 9

> afirma que "muitos são 

(17) "Derecho Espafíol dei Trabajo" . 
(18) "Derecho Coletivo dei Trabajo". 
(19) "Derecho dei Trabajo". 
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os direitos individuais que não correspondem a direitos coletivos: meu direito 
individual de andar pelas ruas, que é quase ilimitado, não corresponde a uma 
faculdade igualmente ampla de manifestação em grupo". 

Nós mesmos, examinando o problema da greve, há um quarto de 
século, nos manifestamos dizendo que "não há, assim como à luz do Di
reito, falar realmente em direito de greve", figura jurídica criada pela in
capacidade do Estado de solucionar conflitos entre patrões e empregados . 
Para nós o que existe legalmente é a liberdade de greve, ainda decorrente 
daquela incapacidade e que, como liberdade, tem de ser limitada pelas 
fronteiras dos direitos e liberdades dos outros. <20

> 

O ilustre Professor Amauri Mascaro Nascimento diz que a greve pode 
ser considerada pelos sistemas jurídicos um delito, um direito ou uma liber
dade. E acentua: "Não é possível, generalizando, atribuir à greve a natureza 
jurídica de um direito ou de um delito, uma vez que dependerá de cada 
sistema jurídico e sua exata posição". <21

> Esclarece, porém, que é direito nas 
sociedades democráticas de regime capitalista, como livre jogo de forças 
entre o capital e o trabalho, do qual dependerá a pactuação de convenções 
coletivas que disciplinarão as relações individuais de trabalho. 

Há, portanto, uma tendência clara para sua configuração como direi
to, no capitalismo, e como delito, no socialismo e nas ditaduras de direita. 

Octavio Bueno Magano a situa como um direito, mas sujeito a limita
ções. E repete o que afirmou Rui Barbosa no parecer sobre o Código Civil: 

"As leis que conferem direitos, ipso facto decretam obrigações 
correlativas. Todas, portanto, obrigam, e com igual força imperativa."<22

> 

E foi em face de uma Constituição que incluiu a greve como direito , 
na justificação de um projeto de Código do Trabalho (Projeto n. 606/50), 
que apresentamos quando deputado federal, reconhecendo a realidade ju
rídica, já ressaltávamos que o exercício da greve, como direito, só poderia 
ter lugar excepcionalmente, para que não viesse a provocar graves proble
mas, atingindo toda a coletividade. 

B- Conceituação. Para que se possa enquadrar a greve como um 
direito é necessário encontrar, em cada caso, sua conceituação, e aí verifi
car, também, entendimentos controvertidos, mesmo porque alguns auto
res confundem "greve" e coalizão. 

(20) Segadas Vianna, "Greve- Direito ou Violência?" 

(21) "Direito Sindical". 
(22) "Organização Sindical Brasileira". 
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Ernesto Krotoschin reúne numa só definição dois fatos distintos, a 
greve e o lockout, dizendo: 

"Por conflitos abertos se entendem aqueles conflitos coletivos do tra
balho em que ambas as partes fazem caso omisso dos procedimentos judi
ciais ou de conciliação e arbitragem, para enfrentar-se, de modo direto, 
numa luta econômica publicamente declarada. Os conflitos abertos carac
terizam-se pelo fato de que neles se utiliza a relação interindividual do 
trabalho como meio de pressão que se exerce para conseguir alguma fina
lidade vinculada direta ou indiretamente com essa mesma relação, de ma
neira que a continuação deste se subordina ao atendimento de determina
das pretensões. "<23> 

Para Hueck-Nepperday é a "suspensão coletiva e concertada do tra
balho, levada a cabo por número considerável de trabalhadores, em uma 
empresa ou profissão, como meio de luta do trabalho contra o capital". 
Kaskel define-a como uma "suspensão coletiva do trabalho realizada por 
um grupo de trabalhadores com o propósito de alcançar melhores condi
ções de trabalho". <24

> Esses professores assinalam como elementos indis
pensáveis à definição: 

a) que a suspensão do trabalho seja realizada sem o consenti
mento do empregador; 

b) a suspensão do trabalho há de ser conseqüência de um plano 
prévio e deve ser levada a cabo por número importante de trabalhadores; 

c) é essencial à greve a presença de um fim que corresponda à 
idéia de luta do trabalho contra o capital; 

d) os trabalhadores hão de ter a intenção de reiniciar o traba
lho tão logo se alcance a finalidade ou se ponha termo à luta. 

Santamarina de Paredes distingue entre coalizão e greve: 

- Coalizão é a união concertada entre patrões ou operários, a alian
ça, digamos assim, para a defesa de seus respectivos direitos ou interes
ses, enquanto a greve é um fato material e concreto da paralisação ou da 
suspensão coletiva do trabalho, para melhorar ou piorar suas condições. 
De sorte que a palavra "coalizão" é mais extensa e ampla do que a palavra 
"greve". Indica a primeira a união, a aliança, o concerto ou pacto; a se
gunda é o fato material da paralisação ou da suspensão do trabalho. 

(23) "Instituciones de Derecho dei Trabajo". 

(24) Walter Kaskel e Hermann Dersch, "Derecho dei Trabajo", trad. argentina. 
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Guillermo Cabanellas adota a definição acima citada de Paredes. 
Eugenio Botija acentua que a simples cessação do trabalho, com caráter 
coletivo, não é greve. Para que esta se conceitue, deve ser combinada e, 
além disso, ter uma finalidade político-social. 

Muito genérica e, por isso mesmo, imprecisa é a definição de Rafael 
Caldera: 

"A greve é uma suspensão concertada do trabalho, realizada por um gru
po de trabalhadores com o objetivo de obter uma finalidade determinada."<25> 

A definição de Gallart-Folch parece-nos demasiadamente ampla, o 
que ele próprio explica com a afirmação de que procura focalizar todos os 
seus sentidos, mesmo ilegais: 

-Por greve deve-se entender a suspensão coletiva e combinada do 
trabalho, realizada por iniciativa de trabalhadores, em uma ou várias em
presas, ofícios ou tipos de trabalho, com o objetivo de conseguir finalida
des de ordem profissional, política, ou, ainda, de se manifestar contra 
determinadas ações patronais, governamentais ou quaisquer outras. 

Como bem acentua De la Cueva, comentando essa definição, Folch 
confunde a greve com manifestações de ordem estritamente política, tanto 
que, como protesto contra um ato governamental, podem, em comum acor
do, paralisar suas atividades patrões e empregados, o que não é, de manei
ra alguma, uma greve. 

Boa é a definição de Nicolás Pizarro Suarez: 

"Greve é a suspensão temporal do trabalho, resultante de uma coali
zão operária - acordo de um grupo de trabalhadores para a defesa de 
interesses comuns -, que tem por objeto obrigar o patrão a aceitar suas 
exigências e conseguir, assim, um equilíbrio entre os diversos fatores da 
produção, harmonizando os direitos do Trabalho com os do Capital."<26

> 

Para De la Cueva é satisfatória a definição legal mexicana: 

"Greve é um exercício da faculdade legal das maiorias operárias para 
suspender os trabalhos nas empresas, com prévia observância das forma
lidades legais, para obter equilíbrio dos direitos ou interesses coletivos de 
trabalhadores e patrões. "<27> 

(25) "Derecho dei Trabajo". 
(26) "La Huelga nel Derecho Mexicano". 

(27) Ob. cit. 
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Em nosso país, proibida a greve pela Carta de 1937, a maioria dos 
autores silenciou a seu respeito, ao estudar os problemas sociais, mas o 
ilustre Professor Cesarino Júnior, num trabalho pioneiro, fez um rápido 
estudo sobre a greve e aceita como acertada a definição de P. Müller: 

"A greve é a recusa coletiva e combinada do trabalho a fim de obter, 
pela coação exercida sobre os patrões, sobre o público ou sobre os poderes 
do Estado, melhores condições de emprego ou a correção de certos males 
dos trabalhadores" . <28> 

No projeto de Código de Trabalho que apresentamos ao Congresso 
Nacional, assim definimos a greve, no art. 627: 

"Greve legal é o abandono coletivo e temporário do trabalho, deliberado pela 
vontade da maioria dos trabalhadores de uma seção, de uma empresa ou de várias 
empresas, e realizada nos termos previstos nesta lei, com o objetivo de obter reco
nhecimento de direitos ou o atendimento de reivindicações que digam respeito à 
profissão." 

Nossa definição restabelece, como vimos, os seguintes requisitos: 

a) que o abandono do trabalho seja coletivo e deliberado pela 
vontade da maioria de trabalhadores de uma seção, de uma empresa 
ou de várias empresas; 

b) que seja temporário, isto é, que dure apenas o tempo em que 
as partes não chegam a um entendimento; 

c) que diga respeito ao atendimento de revindicações ou ao 
reconhecimento de direitos relacionados com a profissão; 

d) que seja feito nos termos previstos na lei. 

O Deputado Carlos Lacerda, autor de um projeto de Código do Tra
balho (Projeto n. 429/55), feito com a colaboração do saudoso juslaborista 
Dorval Lacerda, definiu a greve como "o fato de paralisação do trabalho 
por um grupo ou pela totalidade dos empregados de uma ou várias insti
tuições, ou empreendimentos, com o fim de preservar, modificar ou criar 
um direito". Justificando a definição, diz o autor do projeto: 

"Ao elaborar este código, evitamos, na medida do possível, definir os institutos 
nele tratados, não só por ser, via de regra, inútil a definição legal do que já é bem concei
tuado e esclarecido pela doutrina, como porque a menor imperfeição do enunciado pode 
determinar um desvirtuamento na interpretação e aplicação dos textos que se seguem 
por ser de bom alvitre admitir uma exceção: 

12 - para deixar claro que o legislador entende por greve matéria que na legis
lação comparada, na doutrina e na opinião das classes operária e patronal é objeto de 

(28) Cesarino Júnior, "Direito Social Brasileiro". 
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extensa controvérsia, gerada pelo ponto de vista de cada um, que tem determinado gran
des variações, ora no sentido da ampliação excessiva, ora na tendência de uma exagera
da restrição; 

211 - porque entendemos que a greve, antes de ser um direito , é um fato , dessa 
distinção decorrendo uma série de importantes conseqüências." 

Encerramos essa relação de conceituações e definições, alinhadas 
para facilitar aos estudiosos a verificação de que realmente é controverti
da a questão, reproduzindo a definição de Paul Durand: 

"A qualificação de greve deve ser dada a toda interrupção, de caráter 
temporário, motivada por reivindicações suscetíveis de beneficiar o con
junto ou uma parte do pessoal e que encontram apoio num grupo suficien
temente representativo da opinião operária." 

Quanto à conceituação social da greve, Bouere, autor de recente tra
balho sobre esse problema, assim nos diz: 

"A greve é, para aqueles que a fazem, uma espécie de volta contra si 
mesmos, uma ruptura da solidariedade que os liga a outros homens; toda a 
obra humana supõe, com efeito, a colaboração de indivíduos ou de coleti
vidades cujos interesses se colocam, algumas vezes, em divergência ou 
oposição. Dessa maneira, é freqüente que uma das partes, para obrigar a 
outra a uma concessão, suspenda seu concurso, num gesto que é, ao mes
mo tempo, um protesto e uma tentativa de pressão." 

Por tudo isso, reafirmamos que a greve é meio, mas não um fim. 

C - Fundamento social da greve. Pela doutrina pura a greve só é 
admitida como violentação do Direito; é indiscutível que ela pode ter jus
tificativa sob o aspecto social. 

No campo da economia a empresa cresceu em proporções antes ini
maginadas; nos limites nacionais surgiram grupos de imenso poder, inclu
sive como organizações estatais, controlando os mais variados setores de 
atividades e, a par disso, consórcios internacionais, de poderio incomensu
rável, pretendem pressionar a massa trabalhadora, negando-lhe o atendi
mento das reivindicações muitas vezes justas, mas que vão de encontro a 
seus interesses em outros países onde têm empresas a eles interligadas. 

A par disso, nos países em fase de industrialização, especialmente 
do chamado "terceiro mundo", a situação do proletariado, não só urbano 
como o rural, criou um clima de insatisfação que não se restringiu apenas 
aos limites das fábricas, mas repercutia nos seus lares e, conseqüentemen
te, na sociedade. 

O problema, que era, há algum tempo, quase tão-somente do prole
tariado, chegou a atingir a classe média, com o achatamento salarial, e 
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seus integrantes, com sua natural influência nos meios menos favorecidos 
da fortuna, davam maior repercussão ao crescente desnível nas condições 
de vida. 

Mas, como acentua o Professor Evaristo de Moraes Filho, "o objeti
vo da greve não é necessariamente salarial, pode ser moral, político, so
cial, mas sempre estará subjacente o interesse coletivo, imediato ou 
medi ato, dos que se declaram em greve". <29> 

As greves dos trabalhadores rurais cognominados "bóias-frias" passa
ram a ser tema de debate através da imprensa escrita, do rádio e da televi
são. O desemprego assumiu proporções alarmantes, a inexistência de um 
plano de habilitação que atendesse às necessidades dos trabalhadores, os 
meios precários de amparo médico e a falta de um sistema educacional que 
tornasse a instrução apenas o privilégio de uma minoria rica, tudo isso iria 
criar um clima no qual a greve deixasse de ser um choque entre grupos de 
trabalhadores e empresas para se tornar um problema social. 

Como acentua Ruprecht, estamos na "presença de uma confrontação 
de massa, choques de classes opostas ou divergentes, exigindo sua partici
pação ativa na vida defendendo as outras posições alcançadas. A greve 
deixou de ser um fenômeno individual, o direito individual de parar, para 
se converter numa expressão sociológica". 

D- Abuso da greve. A Igreja Católica não condena a greve, reconhe
cendo que, em condições excepcionais, os trabalhadores podem paralisar 
seus serviços; mas Leão XIII temia suas conseqüências, afirmando que as 
greves podiam tornar-se uma chaga perigosa, "pois não somente causam 
prejuízos aos patrões e aos operários, como também prejudicam o comércio 
e os interesses gerais da sociedade, e, mais ainda, degeneram facilmente em 
tumultos, nos quais a tranqüilidade geral fica comprometida". 

Não condenando formalmente a greve, Leão XIII acentuou a neces
sidade de o Estado "evitar esse grande mal, afastando com sabedoria as 
causas que podem provocar esses conflitos entre operários e patrões". 

No Código Social de Mallines há um capítulo dedicado à greve e que 
merece ser transcrito: 

"117- O interesse geral é o primeiro critério que permite apreciar a legiti
midade ou ilegitimidade de toda suspensão, concertada, de trabalho . A esse critério 
deve juntar-se o respeito à Justiça e à caridade. 118- O interesse geral está mais 
imediatamente em causa quando se trata de funções instituídas diretamente para o 
bem do país e de empresas, embora privadas, que provêem artigos e serviços co
muns, de primeira necessidade. Algumas funções são de tal modo indispensáveis à 
sociedade que com dificuldade se vislumbra uma hipótese que torne legítima a gre-

(29) "Direito de greve", in Revista LTr, São Paulo, LTr, julho de 1986. 
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ve. 119- O perigo de tais greves justifica as medidas legislativas que em vários 
países proíbem aos funcionários públicos o emprego dessa arma nociva. Mas consti
tui, também, dever do legislador procurar pelo estudo e proporcionar por leis garan
tias que, de um modo menos custoso, assegurem especialmente àqueles a quem se 
proíbe a greve o benefício ou as vantagens que podem resultar de uma greve justifi
cada em seus objetivos e em seus meios. 120- A greve, como todo conflito, admite, 
tanto na indústria privada como nos serviços públicos , um remédio preventivo: a 
arbitragem. A ação concordante da profissão organizada e dos poderes públicos deve 
ter por fim estabelecer, mediante instituições permanentes, a conciliação e a arbitra
gem, com sanções eficazes." 

Atualmente a posição da Igreja tem-se mostrado mais ostensivamente 
na defesa dos direitos e reivindicações dos trabalhadores, e nesse sentido 
foram feitos vários pronunciamentos do Papa João Paulo li, em suas pe
regrinações pelo mundo. 

Na Encíclica "Laborem Exercens", ele assim se manifestou: "Admi
tindo que se trata de um meio legítimo, deve simultaneamente revelar-se 
que a greve continua a ser, num certo sentido, um meio extremo. Não se 
pode abusar dela; e não se pode abusar dela especialmente para fazer o 
jogo da política. Além disso, não se pode esquecer nunca que, quando se 
trata de serviços essenciais para a vida da sociedade, estes devem ficar 
assegurados, inclusive, se isso for necessário, mediante apropriadas me
didas. O abuso da greve pode conduzir à paralisação da vida socioeconô
mica, isto é, contrário às exigências do bem comum da sociedade". 

Mas certos setores da Igreja, no Brasil, vêm dando apoio a quaisquer 
tipos de greve e, ainda, a ações de ocupação de terras, por trás das quais 
há evidente participação de agitadores. 

Outros setores da Igreja começaram a se alarmar contra o chamado 
"grevismo", e o Cardeal D. Eugenio Salles assim se manifestou em artigo, 
com sua assinatura, no Jornal do Brasil de 13.5.88: 

" ... Vejamos algumas ocorrências que estão afetando negativamente a vida 
nacional. 

A multiplicação das greves que proliferam entre nós já atinge os limites da 
insensatez. Sobre essa matéria a Igreja possui uma clara diretriz. O Concílio Vaticano 
II na Constituição 'Gaudium et Spes' (n . 68) , nos alerta para a busca de 'soluções 
pacíficas' e acrescenta que a 'greve pode ainda constituir, mesmo nas atuais cir
cunstâncias, um meio necessário, embora extremo, para defender os próprios direi
tos e alcançar as justas reivindicações dos trabalhadores ' . E o Papa João Paulo /l, 
em sua Encíclica ' Laborem Exercens' é peremptório: 'A greve( .. . ) é um modo de 
proceder que a doutrina social católica reconhece como legítimo, observadas as de
vidas condições e nos justos limites. Não se pode abusar dele( .. . ) para fazer o jogo 
da política' (n. 20)." 
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O que sucede no Brasil é algo fundamentalmente contrário à orien
tação cristã. A greve pela greve ou com fins políticos, ou ainda em detri
mento de outros segmentos da classe trabalhadora, e, o que é mais grave, 
causando dano aos pobres, é inaceitável aos discípulos de Cristo. 

Há um silêncio acovardado ditado por interesses políticos. O uso da 
força física ou psicológica contra quem deseja trabalhar ou em prejuízo 
do patrimônio público e privado é algo de inadmissível em um Estado de 
Direito. Sua tolerância onera a consciência dos governantes. Pensar, como 
muitos julgam, em preservar ou alcançar uma transição para a democra
cia mediante concessões à violência ou arbitrariedades de uma minoria é 
dolorosa ilusão. 

O atentado aos direitos de terceiros, a pretexto de reagir contra er
ros, é um abuso. País algum o suporta por longo espaço de tempo. 

Reconhecida como um direito em todos os países onde imperam as 
liberdades democráticas, a greve, que era considerada a última trincheira 
dos trabalhadores, passou a ser mais uma etapa, não apenas para forçar 
soluções mais rápidas, mas também para forçar o atendimento de reivin
dicações de objetivos os mais variados, e isso acontece em muitos casos 
em que um setor meramente pequeno, mas que desenvolve atividades es
senciais à coletividade, usa a greve como meio de pressão. 

Tiraniza-se a coletividade por uma pequena minoria bem articulada. 
Realiza-se, na questão social, aquela situação apontada por Gaetano Mosca: 

"O domínio de uma minoria organizada é inevitável. O poder de 
qualquer minoria é irresistível, sobre cada indivíduo isolado da maioria, 
que se acha só ante a minoria organizada. Ao mesmo tempo, a minoria é 
organizada pelo próprio fato de ser uma minoria. Cem homens atuando 
conformemente de acordo triunfarão sobre 1.000 homens que não estão de 
acordo e que, portanto, podem ser combatidos como um a um." 

<*> 3- TIPOS E AMPLITUDE DAS GREVES 

A - Greve lícita. Para promover e deflagrar uma greve podem ter sido 
atendidas todas as prescrições básicas da lei, mas a ilicitude pode decorrer 
dos meios empregados se chegar ao sentido de legalidade. E perdem o cará
ter de legitimidade quando, a par da paralisação do trabalho, praticam-se atos 
que transcendem, realmente, ao campo das relações trabalhistas. 

Nosso objetivo visa, entretanto, a examinar os diversos tipos de gre
ve e sua qualificação. 

(*) Seção original de Segadas Vianna. 
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Alguns desses tipos de greve eram, até há pouco tempo, desconheci
dos em nosso país, mas ultimamente se têm verificado de maneira especial. 

Focalizamos, a seguir, alguns desses tipos de greve, com suas carac
terísticas. 

B - Greve de ocupação. Por alguns chamada "greve de habitação", 
ultimamente se tem verificado com a invasão de fábricas, como aconteceu 
no ABC, Estado de São Paulo, quando operários invadiram fábricas ou ne
las permaneceram, depois de ingressarem como se fossem, realmente, tra
balhar, e se recusaram a sair, mesmo após o final da jornada (greve de habi
tação), e, em alguns casos, chegaram ao extremo de reter, como reféns, 
empregados de escritório que se encontravam dentro do estabelecimento. 

Tais fatos excedem ao exercício do direito de greve e se enquadram 
nas leis penais. Esse aspecto já examinamos em obra anterior: "A ocupa
ção dos locais de trabalho visa a impedir, de maneira abusiva, a produção, 
seja com a admissão de novos empregados, seja com os empregados que se 
recusaram a aderir à greve. Esse tipo de greve é condenado, em todos os 
países, como um duplo delito: atentato à liberdade de trabalho e atentado 
à propriedade privada. Ao Estado cabe promover a desinterdição dos lo
cais de trabalho, sob pena de, por falta de segurança, causada pela inação 
governamental, responder pelos danos decorrentes". 

Odriozola, em artigo em que examina especificamente o problema, 
afirma que se trata de um movimento de força, pois suas conseqüências 
costumam ser ainda mais graves que as de uma simples greve, já que en
volve, ou pode envolver, volumosa perda de material e séria responsabili
dade, além do legítimo exercício da greve, porque, como ressalta Figuerola, 
"a modalidade se soma à cessação do trabalho - a ocupação dos lugares 
de trabalho - , ou melhor, a instalação dos grevistas nas oficinas, fábri 
cas, lojas, estabelecimentos agrícolas ou pastoris e, em geral, em todo 
lugar de trabalho, tem a virtude de fazer verter o peso de sua ação sobre a 
economia patronal, centralizando na essência nuclear das relações entre o 
capital e o trabalho todas as energias que os grevistas se veriam obrigados 
a despender para evitar que os contrários ao movimento e os adventícios 
fizessem frustrar seus propósitos de paralisação absoluta". 

O ilustre juslaborista Alfredo Ruprecht, falando sobre esse tipo de 
ação, é taxativo: "Sustentamos que a ocupação de estabelecimento por tra
balhadores configura um ilícito penal- seja diretamente quando a legis
lação prevê, ou por lesar outros direitos juridicamente protegidos- é um 
ilícito penal, que traz conseqüências diretas a quem o realiza" .<30

> 

(30) "Conflitos Coletivos de Trabalho" . 
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A ocupação de propriedade para impedir o trabalho infringe o inc. 
XXIII do art. 52 da Constituição, e essa proibição está reiterada no § 32 do 
art. 62 da Lei n. 7.783 (Lei de Greve). 

C- Yellow-dog-contracts. É um tipo de ação ainda não conhecida 
no Brasil. Trata-se da paralisação dos serviços em empresas que contra
tam empregados com salários ou condições inferiores aos mínimos esta
belecidos nos contratos coletivos, como, também, trabalhadores não sin
dicalizados. Também tais contratos visam impedir a admissão de traba
lhadores contratados especialmente para se manter no trabalho em qual
quer eventualidade e, por isso, são chamados de "rompe-greves" 
( strikebreakers), havendo até agências organizadas que dispõem de traba
lhadores especializados nessas missões. 

D- Greve de braços caídos. Ela é usada nos Estados Unidos, na 
Inglaterra, na França e na Itália, mas de maneira sub-reptícia já está acon
tecendo no Brasil. Esse tipo de greve é o da chamada cacanny, slowdown 
e setdow strike nos dois primeiros países, de greve perlée na França, de 
non collaborazione na Itália. 

É uma forma de "greve branca", não declarada, e que consiste na 
redução do trabalho sem que os trabalhadores deixem o serviço. 

Ultimamente esse sistema vem sendo adotado, em nosso país, nas 
repartições públicas e nos serviços previdenciários. 

E- Greves de rodízio. Também chamadas greves tournantes, não 
eram praticadas no Brasil, mas ultimamente já se verificaram nas indús
trias automobilísticas e de autopeças do Estado de São Paulo. Consiste em 
paralisações de pequena ou média duração, em que trabalhadores de um 
setor ou de uma seção param ou reduzem o ritmo de trabalho, especial
mente nas empresas mais modernas, em que o trabalho é feito "em ca
deia" e cada grupo tem a incumbência de produção ou montagem de uma 
parte do produto final. É uma greve de efeito continuado. 

Messias Pereira Donato, um dos poucos autores brasileiros que exa
minaram o problema, diz a respeito: 

"A greve de rodízio é greve de efeito continuado. Pode eclodir den
tro da mesma atividade profissional ou também dentro de setores da em
presa. Requer planejamento meticuloso, uma vez que se desenrola suces
sivamente. É típica de processo produtivo altamente racionalizado. Como 
se trata, por exemplo, de abstenção coletiva setorial, enquanto um setor 
deixa de trabalhar, outro ou outros podem ou não continuar em atividade. 
Ganha a greve maior amplitude quando se desenvolve no plano da ativi
dade profissional, porque a paralisação de parte da atividade repercute 
sobre os restantes trabalhadores não grevistas da empresa." 
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Quando comprovado que foram realizadas com esse objetivo, confi
gura-se falta grave de seus participantes. 

F- Greves intermitentes ( "débrayage "). Consistem na paralisação 
por instantes, coordenadamente, de toda uma seção, para a volta ao traba
lho em seguida, prejudicando o sistema de atividades. 

Registramos também as greves que decorrem do chamado "excesso 
de zelo", que consistem no fato de os trabalhadores realizarem suas tare
fas com tamanha meticulosidade que o volume da produção se reduz ao 
fim da jornada. 

G - Greves de solidariedade. Verificam-se, normalmente, para ten
tar impor ao empregador a não-dispensa de outros trabalhadores punidos. 
A respeito da mesma já nos manifestamos, entendendo que não é propria
mente uma manifestação de solidariedade, mas de um ato de defesa do 
contrato de trabalho de um ou alguns integrantes do grupo, "pois todos 
poderão vir a ser atingidos, em outra oportunidade, por tal punição. Quando 
uma empresa toma essa atitude, visa, quase sempre, afastar um líder, a 
prejudicar a coesão do grupo, levando este a defender sua integridade como 
um todo da coletividade".<31

> 

Há, igualmente, um outro tipo de greve de solidariedade, feita por 
grupos profissionais que, embora não diretamente vinculados aos proble
mas, procuram forçar o atendimento de reivindicações de outros grupos 
profissionais. Neste caso, geralmente as greves de solidariedade não con
seguem êxito, porque o sentido de unidade entre o proletariado raramente 
se estende a trabalhadores de outras fábricas, sobretudo quando situadas 
em cidades diferentes, e Florence Peterson reconhece que não atingem os 
objetivos visados, nos Estados Unidos. 

As greves de solidariedade não têm sido reconhecidas como legíti
mas pelos tribunais trabalhistas e esse é também o ponto de vista do gran
de mestre Délio Maranhão.<32

> 

H - Boicotagem. Também não se trata, realmente, de um tipo de 
greve a boicotagem, seja ativa ou passiva. A primeira consiste em os tra
balhadores recomendarem, por todos os meios ao seu alcance, aos consu
midores que não adquiram os artigos produzidos pela empresa em que 
trabalham. Se o empregador puder identificar, comprovadamente, os em
pregados que desenvolveram esse tipo de ação, poderão eles ser enquadra
dos por mau procedimento. 

(31) Segadas Vianna, "Direito Coletivo do Trabalho". 
(32) "Instituições de Direito do Trabalho". 
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A boicotagem ativa consiste no fato de os trabalhadores, faltando ao 
trabalho, ficarem andando nas proximidades da empresa, portando carta
zes aconselhando ao público a não comprar produtos por ela feitos ou 
vendidos. Não se confunde isso com a realização de piquetes, sobre que 
falaremos mais adiante. 

Vale a pena registrar que o termo "boicotagem" tem origem no fato 
verificado no Condado de Mayo, onde um certo Capitão ]ames Boycott, 
administrador de terra, tratando mal seus empregados, fez com que eles se 
unissem contra suas atitudes, e todos os colonos ficaram solidários com 
esse protesto, e essa solidariedade se estendeu até aos fornecedores de 
Boycott. 

I - Sabotagem. Também não pode ser incluída como meio de ação 
grevista. É simplesmente um ilícito penal, e como tal deve ser punido. 

Alfredo Ruprecht examina bem a questão, pelo que nos limitamos a 
transcrever suas palavras: 

"Pode ser perpetrada durante uma greve ou em pleno período nor
mal de trabalho. Embora se trate de emprego de meios violentos que ten
dem à destruição de bens materiais, as formas que adquire são diversas. 
Assim, pode consistir em causar danos materiais aos bens da empresa 
(edifícios, materiais, matérias-primas, produtos etc.), ou em causar danos 
de maneira indireta (consumo excessivo de materiais a utilizar na elabo
ração do produto, produzindo estes com baixa qualidade, revelando segre
dos industriais da empresa etc.). Em resumo, por sabotagem se entende 
tudo aquilo que tende a desacreditar, danificar ou prejudicar a empresa." 

A sabotagem deve ser considerada um ilícito, pois, ainda que seu 
fim seja a obtenção de um direito para os trabalhadores, os meios empre
gados repugnam às relações que devem mediar entre as partes. Sua ação 
cai quase sempre na esfera do Direito Penal e, além disso, devem ser repa
rados os danos e os prejuízos causados sob o ponto de vista do ilícito civil. 
Quando, como conseqüência da sabotagem, sofrem danos as pessoas, a 
responsabilidade- em seus dois aspectos- se agrava. Não somente são 
responsáveis os que realizam diretamente o ato, mas também os incitadores 
ou provocadores. O emprego de estranhos para cometer esses atos não tira 
do Direito do Trabalho essa figura, se as causas são trabalhistas e é o 
sindicato, ou trabalhadores, que contratam esses terceiros. Contudo, o fato 
de os meios empregados serem qualificados como trabalhistas não pode 
ser desvirtuado pelo fato de os trabalhadores contratarem um terceiro para 
que cause o dano. Agora, se a intervenção desse estranho não tem relação 
com o conflito ou age independentemente de seus dirigentes, o aspecto 
varia. Senão seria muito fácil fazer desviar a responsabilidade até tercei
ros e livrar-se da que se tem ante a empresa, quer dizer, a possível disso
lução do contrato. 

Em nosso país a sabotagem é punida na legislação penal. 
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J- "Lockout". Na verdade, não pode situar-se como um tipo de 
greve, pois greve é, na legítima acepção, um conflito de interesses entre 
trabalhadores e empregadores. Mesmo nas greves de protesto e nas de 
solidariedade, de um lado se situam empregados e, do outro, uma ou mais 
empresas, como dissemos em "Direito Coletivo do Trabalho": "Enquanto 
a greve é um fato social decorrente da necessidade de os trabalhadores se 
unirem contra o empregador para reivindicar direito ou pedir o atendi
mento de anseios que reputam justos, já o lockout é uma deliberação to
mada pelo empregador na defesa de interesses econômicos". 

E os autores, na sua quase-totalidade, distinguem a profunda 
dessemelhança entre os dois fatos. 

Sinay, que estuda detidamente o fato social que é a greve, diz: "As 
diferenças se manifestam ainda pelo fundamento dos institutos. A greve é 
um contrapeso destinado a permitir às pessoas colocadas em estado de 
dependência salarial inclinar a relação das forças em um sentido que lhe 
seja mais favorável. Ela tende a restabelecer o equilíbrio entre dois par
ceiros sociais, de força econômica desigual. Ao contrário, o lockout é um 
excesso de poder à pessoa que já o possuía, o chefe da empresa". 

Orlando Gomes e Gottschalk também entendem que, do ponto de vis
ta social, o lockout não tem a mesma significação da greve, e citam Barassi, 
que o julga uma contrapartida da paralisação feita pelos empregados. 

O lockout é sempre um abuso do poder empresarial. Ou ele tem por 
finalidade impedir o cumprimento de uma decisão da Justiça do Trabalho, 
e é o empregador pretendendo colocar-se acima do Poder Judiciário, ou 
tem a finalidade de fazer pressão sobre o Governo, seja para o atendimen
to de reivindicações econômicas (contra o aumento de impostos ou conter 
tabelas de preços), e a figura é a mesma: a empresa colocando-se acima do 
Governo. Os precitados juristas, no seu livro "Curso de Direito do Traba
lho", bem definem a diferença entre as duas coisas: 

"A greve, após a declaração, cria para o trabalhador a livre escolha 
entre trabalhar ou não. O lockout atinge a todos os empregados da empre
sa, indistintamente. A greve, do ponto de vista socioeconômico, possui um 
valor ético que não se manifesta com a mesma intensidade no lockout. 
Este é uma manifestação do poder econômico." 

<*> 4- A GREVE NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

A- Considerações gerais. Ao tratarem do direito de greve, as Cons
tituições, as leis ordinárias e os instrumentos adotados por organismos 

(*)Seção escrita por Arnaldo Süssekind. 
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internacionais de direito público têm em mira a abstenção concertada ao 
trabalho, para pressionar os respectivos empresários, visando ao êxito da 
negociação coletiva. Esse procedimento, de caráter jurídico-trabalhista, 
corresponde, portanto, a um meio, e não a um fim. Por isso mesmo, pode 
ser regulamentado: 

a) por lei, como ocorre na grande maioria dos países (sistema 
heterônomo );<33> 

b) pelas próprias entidades sindicais de cúpula (sistema autô
nomo), com observância das normas constitucionais e dos tratados 
ratificados, sob controle judicial. <34> 

Por conseguinte, a greve, como direito, não poderá alcançar a insu
bordinação articulada contra instituições ou sistemas legais e, bem assim, 
ter como alvo pressionar órgãos estatais no exercício da sua competência 
constitucional. Nessas hipóteses, a manifestação de índole sociopolítica cons
tituirá um fato extrajurídico, insuscetível de regulamentação. 

Conforme asseverou Plá Rodríguez, a regulamentação legal do di
reito de greve se impõe, "porque dentro da organização jurídica não exis
tem direitos absolutos".<35

> Aliás, a ONU já proclamou que as atividades 
sindicais podem ficar sujeitas a limitações previstas em lei, as quais "cons
tituem medidas necessárias numa sociedade democrática, no interesse da 
segurança nacional ou para proteger os direitos e as liberdades de ou
trem".<36> Segundo a OIT os direitos ou liberdades fundamentais do ho
mem, que, por sua hierarquia, devem ser preservados, ainda que impor
tem em proibição ao exercício do direito de greve, são os concernentes à 
vida, à segurança ou à saúde da pessoa.<37

> Estes constituem superdireitos 
ou direitos naturais, cuja observância independe de normas escritas. 

Se a Carta Magna brasileira- como veremos no desenvolvimento 
destes comentários - determinou que a lei definisse os "serviços ou ati
vidades essenciais" e dispusesse "sobre o atendimento das necessidades 

(33) Em alguns países (Canadá, Estados Unidos da América, Finlândia, Itália, Japão, México, 
Noruega, Nova Zelândia e outros mais) a lei só cogita das greves em serviços públicos e ativi
dades essenciais. 
(34) P. ex.: Uruguai. 
(35) "Relações Coletivas do Trabalho- Estudos em Homenagem a Arnaldo Süssekind", São 
Paulo, LTr, 1989, pág. 458. 
(36) Art. 811 , c, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado 
pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1966, com vigência a partir de 1976 e ratificado 
pelo Brasil em 24.1.92 (Decreto de Promulgação n. 591/92). 
(37) Carlos López Monís, "O Direito de Greve- Experiências Internacionais e Doutrina da 
OIT", São Paulo, LTr, 1986, pág. 177. 
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inadiáveis da população", punindo "os abusos cometidos", parece lógico 
concluir que admitiu limitações ao exercício do direito de greve. Ele não é 
absoluto, devendo respeitar os superdireitos fundamentais do ser humano. 

Como bem ressaltou o Ministro Marcelo Pimentel, "há limites de 
comportamento individual e coletivo para a greve, porque ela não pode 
gerar impunemente a agitação descontrolada e agressiva capaz de com
prometer o exercício de direitos fundamentais, como o de locomoção, o 
direito à integridade física, o direito ao patrimônio. Há limites temporais, 
porque os interesses coletivos a defender podem, em certo momento, com
prometer a realização do interesse público, como, por exemplo, tornando 
insustentável a continuidade de determinado serviço ou atividade, de modo 
a comprometer gravemente a segurança das pessoas e das instituições, 
quando não da própria ordem pública".<38

> Nesse sentido são reiterados os 
pronunciamentos do Tribunal Superior do Trabalho: "Todos os indivíduos 
e grupos têm direitos, o que afasta a possibilidade de existência, entre 
eles, de um direito absoluto. Não bastasse, há a considerar, ainda, o prin
cípio da prevalência dos interesses da coletividade quando em confronto 
com os de indivíduos ou de grupos".<39

> 

Ainda a título de considerações gerais e preliminares, cumpre-nos 
insurgir contra a generalizada afirmação de que a greve deve ser o último 
recurso a ser usado pelos trabalhadores para a solução de conflitos coleti
vos de trabalho. A greve tem o momento próprio para eclodir, quando a 
negociação direta entre as partes conflitantes não frutifica, porquanto cons
titui, como já se disse, um meio de pressão contra os empresários para que 
estes negociem de boa-fé e, dentro das suas possibilidades, atendam as 
reivindicações postuladas. O último recurso, porém, há de ser a arbitra
gem ou a submissão do dissídio, conforme o sistema jurídico nacional, ao 
órgão administrativo ou ao tribunal competente. 

B- Campo de aplicação. A Constituição de 1988 distingue os seguin
tes grupos de trabalhadores, no que tange à incidência do direito de greve: 

a) empregados de empresas privadas, que abrangem as socie
dades de economia mista e as chamadas empresas públicas,<40

> e às 
quais se equiparam "os profissionais liberais, as instituições de be-

(38) Voto vencedor no Proc. TST-DC 18/89, in Suplemento Trabalhista LTr n. 58/89, págs. 
307-308. 
(39) Ac. da SDC no Proc. 1.307/93, rei. Min. Manoel Mendes de Freitas , in Jornal dos Traba
lhadores no Comércio do Brasil, set. de 1994, pág. 4. 
( 40) As empresas públicas e as sociedades de economia mista integram a administração pública 
indireta; mas, em face do prescrito no art. 173, § 12, "sujeitam-se ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias". 
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neficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins 
lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados" (art. 2º, 
§ 1 º,da CLT). O art. 9º da Carta Magna a eles concerne, tendo sido 
regulamentado pela Lei n. 7.783, de 28.6.89; 

b) servidores civis da administração pública direta, das autar
quias e das fundações públicas de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 37, n. VII, 
com a redação da EC n. 19, de 4.6.98); 

c) militares das Forças Armadas (art. 142, IV, com a redação 
dada pela EC n. 18, de 5.2.98); 

d) militares dos Estados, Distrito Federal e Municípios, inte
grantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, 
organizados com base na hierarquia e disciplina (art. 42, § 5º, com 
as alterações determinadas pela EC n. 18 cit.). 

A precitada Lei n. 7.783, cujas disposições examinaremos nos itens 
seguintes desta Seção, regula o exercício do direito de greve no setor pri
vado da economia, mas, a nosso ver, poderá ser invocada, por analogia 
juris, nas greves de servidores públicos, naquilo que não for incompatível 
com a natureza e os objetivos do serviço público. 

O referido art. 37, que assegura aos servidores públicos civis de to
das as esferas geográficas o "direito à livre associação sindical" (n. VI), 
prescreve: 

"VII- O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 
específica."<4 •> 

Como se vê, há uma afirmação, em preceito de eficácia contida, no 
sentido do direito de greve. E o seu exercício tem se verificado reiterada
mente, a evidenciar que o fato social, na omissão incompreensível do Con
gresso Nacional, está a exigir soluções do Poder Judiciário. A analogiajuris 
é fonte de direito, razão por que, até que vigore lei específica, a de n. 7.783 
deve ser aplicada, atendo-se, porém, às peculiaridades do serviço público. 

Comentando essa norma constitucional, escreveu o Desembargador 
Sérgio de Andréa Ferreira que "o direito de greve é, desde logo, constitu
cionalmente garantido, mas o seu exercício é que se submeterá às limita
ções que lei complementar (agora lei ordinária) estabelecer. O conteúdo e 
respectivos limites são os mesmos dos trabalhadores em geral". E aduz: 
"Não podemos olvidar que a continuidade e a regularidade são princípios 
essenciais da a ti v idade administrativa". <42

) 

(41) O regime único dos servidores civis da União, aprovado pela Lei n. 8.112, de 1990, por 
não ser lei complementar, é omisso quanto à greve. 

( 42) "Comentários à Constituição", Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1991, v oi. 111, pág. 157. 
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O Supremo Tribunal Federal concluiu que, enquanto não viger a lei 
regulamentadora dispondo sobre os termos e limites a serem observados 
pelos servidores públicos, estes não podem deflagrar qualquer greve. E, 
deferindo o mandado de injunção a propósito requerido, instou o Con
gresso Nacional, em mora no que concerne ao "adimplemento da presta
ção legislativa que lhe foi imposta pelo art. 37, VII, da Constituição", a 
"editar a lei complementar necessária à viabilização do exercício, pelos 
servidores públicos civis, do direito de greve que lhes foi assegurado pelo 
ordenamento constitucional". <43> 

O Presidente do STF, Ministro Marco Aurélio de Mello, colocou-se con
tra esse entendimento ao deferir liminar sobre o pagamento de salário aos 
professores de serviço público em greve. A nosso ver, da norma constitucio
nal, por ser de eficácia contida, e não programática, resulta o direito de greve 
dos servidores públicos. A Lei a que alude o art. 37, VII, da Constituição 
poderá estabelecer limitações; nunca, porém, negar o direito, o qual, por con
seguinte, já existe. Estamos sintonizados com Arion Sayão Romita quando 
enfatiza que a norma constitucional "contém o reconhecimento pleno de um 
direito, embora submetido a limitações a serem estatuídas por lei comple
mentar. Realmente, ela não é dotada de eficácia plena. Será uma norma de 
eficácia contida, mas incide imediatamente, por afastar o óbice representado 
pela vedação da greve consagrada no ordenamento constitucional anterior. 
( ... )Condicionar o exercício do direito de greve à promulgação da lei comple
mentar significa privar o servidor público do exercício de um direito que a 
Constituição já lhe assegura, por ter revogado a proibição. ( ... )Enquanto essa 
lei não for promulgada, deve ser admitida a aplicação, por analogia, das dis
posições pertinentes da Lei n. 7.783, principalmente no que diz respeito à 
continuidade da prestação dos serviços essenciais destinados ao atendimento 
das e essidades inadiáveis da comunidade".<44

> ~ 

São comuns as limitações ao direito de greve dos servidores públi
cos. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a Lei Taft-Hartley 
(1947), alterada pela Lei Landrum Griffin (1959), proíbe a greve dos fun
cionários públicos federais, sob pena de demissão e impedimento para 
retornar ao serviço público por três anos, sendo que a legislação de 40 
Estados e a do Distrito de Colúmbia (DF) veda a greve dos seus funcioná
rios públicos. Nos Estados restantes a greve só é proibida nos serviços 
públicos de saúde e de segurança. Na França, a greve é proibida a seis 
grupos de funcionários públicos em leis de 1947 a 1972, adotadas para 

(43) Ac. do Pleno no MI-20-4, rei. Min. Celso de Mello, in Revista LTr, São Paulo, LTr, 1994, 
n. 58,págs.647-654. 
(44) "Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis", São Paulo, LTr, 1993, págs. 68-69. No 
mesmo sentido, Amauri Mascaro Nascimento, "Eficácia da Constituição sobre os direitos co
letivos", in "Relações Coletivas de Trabalho- Estudos em Homenagem a Arnaldo Süsse 
kind", São Paulo, LTr, 1989, pág. 184. 
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conter os abusos verificados com o amplo direito antes assegurado aos 
servidores do Estado. Na Espanha, o novo art. 222 do CP considera deli
tuosa a greve dos funcionários que tenham a seu cargo "a prestação de 
qualquer tipo de serviço público de reconhecida e inadiável necessidade" 
(§ 1 º).Aliás, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que é o fórum mun
dial de salvaguarda dos direitos sindicais, assentou sua jurisprudência no 
sentido de que o direito de greve 

"pode ser objeto de restrições, inclusive proibições, na função pública, sendo 
funcionários públicos aqueles que atuam como órgãos do Poder Público ou em serviços 
essenciais no sentido estrito do termo, isto é, aqueles serviços cuja interrupção possa pôr 
em perigo a vida, a segurança ou a saúde da pessoa, em toda ou parte da população. "<45

l 

Aos militares das Forças Armadas a Constituição proíbe a sindicali
zação e a greve (art. 142, IV). Essa proibição é estendida aos membros das 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito 
Federal e Territórios (art. 42). 

C- Conceito. A Lei n. 7 .783, de 1989, que regulamentou o art. 9º 
da Constituição, conceituou a greve de forma imprecisa e incompleta: 

"Art. 22 Para os fins desta Lei , considera-se legítimo exercício do direito de gre
ve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação de serviços 
a empregador." 

Essa definição contém apenas alguns elementos óbvios e, por isso 
mesmo, incontroversos; mas é omissa quanto a aspectos de relevo, como, 
por exemplo, o sujeito ativo e o objeto da greve. 

Consoante a lição do saudoso Mario Deveali, "a greve consiste na 
abstenção simultânea do trabalho, concertada pelos trabalhadores de um 
ou mais estabelecimentos, ou de suas seções, com o fim de defender os 
interesses da profissão". E adverte que "esse conceito serve para diferenciar 
a verdadeira greve, realizada por trabalhadores, para finalidades profissi
onais, de outras formas de greve, como: a) greve política ... ; b) as greves 
de solidariedade ... ; c) as greves de que participam determinados setores 
da população - e não somente os trabalhadores - para finalidades estra
nhas ao trabalho, tais como as chamadas greves dos consumidores de de
terminados produtos ou dos usuários de determinados serviços ... , as gre
ves dos contribuintes ... , as greves de estudantes etc.".<46

> 

Também as definições registradas por Segadas Vianna no item B da 
Seção 2 deste Capítulo, ao qual nos reportamos, evidencia que o Direito 

(45) Verbete n. 394 do Comitê de Liberdade Sindical - "Recopilación de Decisiones y 
Principios", 311 ed., Genebra, OIT, 1985, págs. 80-81. 
(46) "Derecho Sindical y de Previsión Social" , 311 ed., Buenos Aires, Zavalla, 1957, págs . 239 
e 290. 
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do Trabalho, de um modo geral, só admite a greve de finalidades profis
sionais, objetivando pressionar o empregador a adotar ou rever condições 
contratuais ou ambientais de trabalho. 

Jean-Claude Javillier recorda que a Corte de Cassação de França 
consagra a definição de Rivero e Savatier, para quem a greve é "a cessa
ção concertada do trabalho pelos assalariados, visando a constranger o 
empregador, por esse meio de pressão, a ceder às suas reivindicações so
bre a questão que é objeto do litígio". E acrescenta que, sob o prisma 
jurídico, a greve deve reunir certos elementos materiais e psicológicos: 
"a) cessação coletiva do trabalho, não importando o número de partici
pantes; b) intenção dos trabalhadores de fazer a greve e não, simplesmen
te, de não prestar, por exemplo, horas extraordinárias; c) reunião dos tra
balhadores para a prévia deliberação sobre a greve; d) conhecimento, pelo 
empregador das reivindicações de caráter profissional".<47 l 

Afigura-se-nos, por todo o exposto, que, perante o direito positivo 
brasileiro, a greve deve ser conceituada como a suspensão coletiva, tem
porária e pacífica, da prestação pessoal de serviços em uma ou mais em
presas, no todo ou em parte, determinada por entidade sindical represen
tativa dos respectivos empregados (a hipótese de comissão de negociação 
deve ser desprezada em face da existência de confederações de todos os 
ramos profissionais), com a finalidade de pressionar a correspondente ca
tegoria econômica, ou os empresários, para a instituição ou revisão de 
normas ou condições contratuais ou ambientais de trabalho, assim como 
para o cumprimento de disposições de instrumento normativo. 

D - Sujeito ativo. O art. 42 da Lei n. 7. 783, de 1989, atribui à 
entidade sindical - e somente na sua falta, a uma comissão de negocia
ção- a legitimidade ativa e o conseqüente comando do procedimento da 
greve. A expressão "entidade sindical" abrange os sindicatos, as federa
ções e as confederações. Assim, tratando-se de categoria ou profissão inor
ganizada em sindicato, o sujeito ativo da greve será a federação do res
pectivo grupo; e, à sua falta, a legitimidade ativa se desloca para a confe
deração do correspondente ramo profissional. Ora, como já funcionam, 
no plano dos trabalhadores, confederações de todos os ramos (CN na In
dústria, na Indústria Metalúrgica, no Comércio, em Transportes Maríti
mos, Fluviais e Aéreos, em Transportes Terrestres, em Comunicações e 
Publicidade, nas Empresas de Crédito, em Estabelecimentos de Educação 
e Cultura e na Agricultura, além da CN das Profissões Liberais), é eviden
te que não haverá margem para a designação de uma comissão de nego
ciação pela assembléia dos trabalhadores interessados. Só a entidade sin
dical, portanto, poderá deliberar sobre a greve. 

(47) "Manuel de Droit du Travail", 211 ed., Paris, LGDJ, 1988, págs. 346-348. 
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Nem se alegue que o art. 9º, caput, da Constituição atribui aos pró
prios trabalhadores - e não a seus sindicatos - o exercício do direito de 
greve, com a decisão sobre os interesses a defender e a oportunidade da 
eclosão do movimento. O processo gramatical de interpretação é o menos 
adequado, sobretudo em se tratando de norma constitucional, cuja exegese 
há de vincular-se ao respectivo sistema e aos princípios que, por indução, 
dele se inferem. Conforme acentuou Celso Ribeiro Bastos, há nas Consti
tuições "uma interferência recíproca entre normas e princípios, que faz 
com que a vontade constitucional só seja extraível a partir de uma inter
pretação sistemática, o que por si só já exclui qualquer possibilidade de 
que a mera leitura de um artigo isolado esteja em condições de propiciar o 
desejado desvendar daquela vontade".<48> 

O caput do art. 9º da Carta Magna refere "trabalhadores" porque 
lhes cabe o exercício do direito de greve. Todavia, porque o objeto da 
greve é a rei vindicação de melhores condições de trabalho ou de vida, 
em defesa dos interesses coletivos de um grupo de trabalhadores, estes 
devem ser representados pelo correspondente sindicato (art. 8º, III, da 
CF), o qual assume a posição de sujeito ativo do procedimento. 

Demais disso, cumpre não esquecer que a greve é um meio de pressão 
para que as empresas acolham as postuladas reivindicações. Ora, a discus
são visando ao seu atendimento verifica-se na negociação coletiva, para a 
qual a Constituição exige a participação do sindicato (art. 82 , VI). Havendo 
acordo nessa negociação, sua formalização se dá através da convenção (de 
categoria) ou acordo coletivo (de empresa ou empresas) - instrumentos 
obrigatoriamente estipulados e assinados pelo sindicato dos trabalhadores 
interessados (art. 611 da CLT). Malogrando a negociação coletiva, os traba
lhadores só podem ajuizar o dissídio coletivo na Justiça do Trabalho, por 
intermédio do sindicato que os representa, caso o litígio não haja sido, por 
consenso, submetido à arbitragem (art. 114, §§ 1 ºe 2º, da CF). 

Sublinhe-se que no direito comparado prevalece a condenação às 
greves selvagens ou espontâneas, podendo, contudo, o movimento restrin
gir-se a uma empresa na qual funcione, institucionalizado, um comitê de 
empresa.<49

> Como acentua Carlos López Monís, essa rejeição se baseia 
"no interesse das empresas na manutenção de seu protagonista social", já 
que "a greve é uma instituição conexa à negociação coletiva e, por isso, só 
pode ser utilizada por aqueles sujeitos dotados de capacidade negociado
ra", sendo certo que "os trabalhadores e seus agrupamentos ocasionais 
não têm capacidade negociadora". Como conseqüência do sistema de par
ceiros sociais, "as partes na greve deverão ser necessariamente as associa-

(48) "Comentários à Constituição do Brasil", São Paulo, Saraiva, 1988, vol. I, pág. 348. 
(49) Cf. "Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones", in "Libertad 
Sindical y Negociación Colectiva", Genebra, OIT, 1983, págs. 80 e segs. 
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ções de empresários (ou um empresário isolado) e os sindicatos de traba
lhadores (e não coalizões informais)". E "os sindicatos se preocupam em 
não perder suas atribuições na direção das greves".<50> 

Certo, portanto, o disposto no art. 4º da lei regulamentadora do pre
ceito constitucional, mesmo porque o seu art. 3º faculta a deflagração da 
greve somente depois de "frustrada a negociação ou verificada a impos
sibilidade de recurso à via arbitral". 

E- Objeto. Greves políticas e greves de solidariedade. A interpre
tação sistemática de normas da Lei Maior sobre os direitos sociais e a 
Justiça do Trabalho e, bem assim, da Lei n. 7.783, nos revela, de forma 
inquestionável, que os interesses suscetíveis de serem defendidos por meio 
desse procedimento conflituoso concernem a condições contratuais e am
bientais de trabalho, ainda que já estipuladas, mas não cumpridas.<51

> 

Com efeito, se a greve só pode ser deflagrada depois de frustrada a 
negociação coletiva e verificada a impossibilidade da submissão do con
flito coletivo à arbitragem (art. 3º da lei cit.); se a negociação coletiva há 
de versar sobre postulações que possam ser atendidas por convenção cole
tiva de trabalho, celebrada entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato 
patronal da respectiva categoria, ou acordo coletivo de trabalho firmado 
entre aquele sindicato e a empresa ou empresas interessadas (art. 611 da 
CLT e art. 8º, VI, da CF); se a conciliação das partes do curso da greve se 
formaliza através dos precitados instrumentos normativos; se, malo
grando a negociação coletiva no curso da greve e não havendo arbitra
gem, o conflito deve ser submetido à Justiça do Trabalho, cuja competên
cia para estabelecer normas e condições em dissídios coletivos não excede 
o campo das obrigações que podem ser impostas aos empregadores (art. 
114, §§ 1 º e 2º, da CF) - cumpre concluir que o objeto da greve está 
limitado a postulações capazes de serem atendidas por convenção, ou acordo 
coletivo, laudo arbitral ou sentença normativa de tribunal do trabalho. 

Vale reproduzir, a respeito, a excelente síntese de Luiz Inácio Bar
bosa Carvalho: "O exercício do direito de greve é ingrediente do processo 
de negociação coletiva. É um fator de pressão de que dispõem os trabalha
dores com a finalidade de conduzir o empresário ao atendimento de suas 
reivindicações. É incontroverso, portanto, que o horizonte do processo se 
inicia e se esgota nas relações capital-trabalho".<52

> 

(50) Ob. cit., págs. 40-41. 
(51) "Nos termos do art. 14, parágrafo único, item I, da Lei n. 7.783/89, não constitui abuso do 
exercício do direito de greve a paralisação que tenha por objetivo exigir o cumprimento de 
cláusula normativa" (Ac. do TRT da 51 R. no DC-801/90, rei. Juiz Cruz Guimarães, in Revis-
ta LTr, São Paulo, LTr, 1991, n. 55, pág. 458). t;.._"'-fl~·Oyt.,,Âor C) j 51" ~011\,J. ~ 
(52) "Relações Coletivas de Trabalho- Homenagem a Arnaldo Süssekind", São Paulo, LTr, 
1989, pág. 500. 

~ ~ ~~~>:.12 NJ , :J 8 '~ 
@.L~: 
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Por via de conseqüência, o nosso sistema constitucional, assim como a 
Lei n. 7.783, não respalda as greves políticas, nem as deflagradas por sindi
catos estranhos ao conflito trabalhista em causa (greves de solidariedade). 

A Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomenda
ciones, da OIT, em trabalho do qual participamos, depois de assinalar que 
"em muitos países considera-se, explícita ou tacitamente, ilícita a greve 
política", concluiu que "as greves de natureza puramente política não es
tão cobertas pelos princípios da liberdade sindical".<53> Na Alemanha Oci
dental o Tribunal Federal do Trabalho considerou a greve política "social
mente inadequada"; a Corte de Cassação de França entende que ela "não 
está amparada"; a jurisprudência portuguesa afirma sua ilicitude; na Es
panha, o Tribunal Constitucional... considera delituosas as greves "que 
pretendam subverter o ordenamento constitucional ou se convertem em 
instrumento que coloca obstáculo ao livre exercício daqueles direitos e 
poderes nos quais se expressa, direta ou indiretamente, a soberania popu
lar"; nos Estados Unidos da América, os sindicatos não se utilizam de 
greves políticas, mas o Estado conta com instrumentos jurídicos para 
combatê-las (injunction), "podendo os dirigentes sindicais, que a tenham 
declarado, ser multados e presos" .<54> 

A greve de solidariedade é aquela na qual trabalhadores de uma 
categoria, empresa, estabelecimento ou setor aderem à paralisação coleti
va dos trabalhadores de outra categoria, empresa, estabelecimento ou se
tor, para aumentar a pressão em favor das reivindicações destes. As restri
ções a essa modalidade de greve se ampliam na medida em que a solida
riedade é manifestada em relação a outra categoria profissional. Na Fran
ça, entretanto, a solidariedade geradora da greve deve limitar-se a unida
des da mesma empresa, sendo proibida a solidariedade externa. Na Itália, 
a jurisprudência só considera lícita a greve de solidariedade quando há 
comunhão de interesses. Na Inglaterra, o "Employment Act 1990" proíbe 
todas as formas de greve de solidariedade. 

F - Oportunidade e procedimento. Aviso prévio. Em princípio, a 
greve não pode ser deflagrada durante a vigência de convenção ou acordo 
coletivo e de sentença normativa.<55> Há, porém, duas exceções, consigna
das no parágrafo único do art. 14 da Lei n. 7.783/89: 

(53) Ob. cit., pág. 87. No mesmo sentido manifestou-se o Comitê de Liberdade Sindical (Verbe
te n. 372, ob. cit., pág. 77). 
(54) López Monís, ob. cit., págs. 38, 39, 77 e 105. 
(55)"Tem-se como abusiva greve deflagrada na vigência de instrumento normativo em desobe
diência às diretrizes do art. 14, parágrafo único, da Lei n. 7.783/89, e com uso de violência por 
parte de membro da Diretoria do Sindicato" (Ac. do TST, SDC, no R0-318.790, rei. Min. 
Armando de Brito, DJ de 1.8.97). 
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a) greve visando ao cumprimento de cláusula ou condição esti
pulada em qualquer dos precitados instrumentos; 

b) greve motivada pela superveniência de fato novo ou aconte
cimento imprevisto, que modifique substancialmente a relação de 
trabalho. 

Daí a afirmação do caput do dispositivo legal citado de que constitui 
abuso do direito de greve sua manutenção após a celebração de convenção 
ou acordo coletivo ou de decisão da Justiça do Trabalho. 

Antes de fluído o prazo de vigência de qualquer desses instrumentos 
normativos aplicáveis à categoria ou à empresa, o sindicato representati
vo dos respectivos trabalhadores deve iniciar o procedimento da negocia
ção coletiva direta ou, se for o caso, atender ao convite patronal nesse 
sentido. Somente depois do termo da aludida vigência, se malograda a 
negociação e as partes não tiverem submetido o conflito à arbitragem, é 
que poderá eclodir a greve (art. 3º da lei cit.). 

Para legitimar a greve sob o aspecto formal, cabe ao sindicato dos 
trabalhadores convocar, na conformidade do seu estatuto, a assembléia 
geral que definirá as reivindicações e deliberará sobre a paralisação cole
tiva do trabalho (art. 42 , caput). Deve, pois, o estatuto da entidade sindi
cal dispor sobre as formalidades da convocação da assembléia (edital etc.) 
e o quorum para deliberar a respeito da deflagração e da cessação da 
greve(§ 1º do art. 42 ). 

A lei regulamentadora do art. 9º da Constituição previu que: 

"Na falta de entidade sindical, a assembléia dos trabalhadores interessados deli
berará, para os fins previstos no caput, constituindo comissão de negociação."(§ 211 do 
art. 411 ) 

No entanto, como já assinalamos, essa hipótese não pode verificar
se entre nós, porquanto já foram constituídas as confederações nacionais 
atinentes a todos os ramos profissionais. A lei refere sempre, intencional
mente, "entidade sindical" e não "sindicato". Portanto, em se tratando de 
categoria profissional sindicalmente inorganizada, a federação do corres
pondente grupo deverá assumir o comando do procedimento; na sua falta, 
a confederação do respectivo ramo profissional. 

Uma vez deliberada a eclosão da greve, a entidade representativa 
dos trabalhadores terá de pré-avisar a entidade sindical patronal, em caso 
de greve de categoria, ou os empregadores diretamente interessados, se a 
paralisação visar a determinada ou determinadas empresas. O aviso pré
vio será de 48 horas, no mínimo (parágrafo único do art. 3º), salvo se se 
tratar de serviços ou atividades essenciais, quando a comunicação deverá 
ser feita, pelo menos, com a antecedência de 72 horas (art. 13). Consoante 
decisão do Tribunal Superior do Trabalho, noticiário, ainda que em maté-
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ria paga, inserido em jornal de grande circulação, não atende à exigência 
do aviso prévio, porque "o comunicado relativo à deflagração da greve 
deverá ser formal, direto à empresa, no prazo legal". <56

> 

Citando Mazzoni, López Monís recorda que a falta de pré-aviso "pode 
produzir danos de natureza diversa ou mais graves do que os produzidos 
pela greve, tal como seria a conturbação substancial da organização da 
empresa ... (e) altera a equivalência de sacrifício que deve imperar em 
toda greve em relação a trabalhadores (perda de salários) e empresários 
(conseqüências do abandono coletivo do trabalho)".<57

> 

G - Serviços e atividades essenciais. Como já se disse, a greve é um 
direito, mas não constitui um direito absoluto dos trabalhadores. Por isso, 
no confronto com outros direitos, deve sofrer restrições impostas pela ne
cessidade de serem preservados os superdireitos. Estes atendem a exigênci
as supra-estatais, devendo ser deduzidos dos princípios fundamentais da 
ordem jurídica nacional e, para muitos, também dos direitos naturais. 

Aliás, a Constituição brasileira, ao tratar da greve, determina que a 
lei disponha sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comuni
dade em relação aos serviços e atividades essenciais (art. 92 , § 1 2 ) , sujei
tando os que abusarem do direito de greve às penas da lei (art. 92 , § 2º). 
Mas, além dessas limitações, outras decorrem do próprio ordenamento 
constitucional, que consagra, dentre outros, os princípios referentes à dig
nidade humana (art. 12 , III); ao direito à vida, à liberdade, à segurança e à 
propriedade (art. 52 , caput); ao direito de não sofrer tratamento desumano 
ou degradante (art. 52 , III) e à função social da propriedade (art. 170, III). 

Esse entendimento é universal. A Assembléia Geral das Nações Uni
das, ao regulamentar a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 
1948, proclamou que o direito de greve deve ser "exercido de conformida
de com as leis de cada país", sendo que elas podem prever limitações "no 
interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteção 
dos direitos e liberdades de outrem". <58

> 

Nesse sentido vem-se orientando o Tribunal Superior do Trabalho: 

"A greve é um direito social (art. 911 da Constituição) e não um direito coletivo 
do cidadão. Não pode ser exercido contra a ordem jurídica e institucional.. . Não existe 
direito individual ou coletivo contra a ordem jurídica, estando a greve sujeita a limites 
implícitos na própria Constituição que a sustenta. "<S9

> 

il- 2 
(56) Ac. da SEDC no DC-29/89.6, rei. Min. Almir Pazzianotto, "Ementário LTr", São Paulo, 
LTr, 1992, vol. VII, pág. 207. 

(57) Ob. cit., pág. 45. 

(58) Art. 811 , alíneas c e d, do "Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Cultu
rais", Nova York, 1966. 
(59) Ac. do Pleno no DC-18/89.6, rei. Min. Marcelo Pimentel, "Ementário LTr", São Paulo , 
LTr, 1992, vol. VII, pág. 205 . 
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Também o Papa João Paulo li já ponderou que, "quando se tratar de 
serviços essenciais para a vida da sociedade, estes devem ficar assegura
dos, inclusive, se isso for necessário, mediante apropriadas medidas le
gais. O abuso da greve pode conduzir à paralisação da vida socioeconômi
ca; isto é contrário às exigências do bem comum da sociedade". <60> 

Coerentemente, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT- o mais 
conceituado fórum para a salvaguarda dos direitos sindicais- tem admiti
do limitações e até proibições a greves "nos serviços essenciais no sentido 
estrito do termo, isto é, aqueles serviços cuja interrupção possa pôr em peri
go a vida, a segurança ou a saúde da pessoa, em toda ou parte da popula
ção" .<61 > Tendo em vista essa orientação, o Comitê, ao apreciar casos concre
tos de reclamação contra Governos, tem considerado legítima a proibição 
da greve nos serviços públicos (Verbete n. 411), nos hospitais (Verbete n. 
409), nos serviços de abastecimento d'água (Verbete n. 410), nos serviços 
de controle de vôo (Verbete n. 412) e nos serviços de segurança industrial 
(Verbete n. 413). Mas uma advertência tem sido feita: "Quando o direito de 
greve haja sido limitado ou suprimido em empresas ou serviços considerados 
essenciais, os trabalhadores devem gozar de uma proteção adequada, de sor
te que se lhes compensem as restrições impostas à sua liberdade de ação 
durante os conflitos ocorridos nesses serviços ou empresas". <62> 

Em excelente estudo, Plá Rodríguez aponta quatro premissas bási
cas que o legislador e o intérprete devem ter em conta no desenvolvimento 
do tema: 

a) "existem certas atividades nas quais não se pode aceitar uma interrupção" ; 

b) "o fato de que não pode interromper-se o funcionamento do serviço não quer 
dizer que não possa haver greve" na empresa ou estabelecimento, porque "a continuida
de dos serviços essenciais deve ser mantida por intermédio de turnos de emergência"; 

c) "esse funcionamento de emergência não pode significar a alteração das situa-
ções normais". Isto é, o responsável "deve continuar à frente do mesmo, sem que pos
sam inverter-se as relações hierárquicas" ; 

d) como a "continuidade dos serviços representa uma redução ou limitação ao 
direito de greve imposta em razão do interesse geral , isso deve ser compensado com 
algum sistema para facilitar a rápida solução dos conflitos".<63> 

No direito comparado são comuns as restrições à greve em serviços 
essenciais, entre os quais se incluem, geralmente, os serviços públicos. 
Assim, por exemplo, em Portugal, cujo texto constitucional inspirou a 
Carta Magna brasileira de 1988, a Lei n. 65, de 1977, estatui que são 

(60) "Laborem Exercens", item 20.7. 

(61) Verbete n. 394 da sua jurisprudência uniforme, ob. cit. , págs. 80-81. 

(62) Verbete n. 396 do Comitê de Liberdade Sindical, ob. cit. , pág. 81. 
(63) "Formas de regulamentação da greve" , in "Relações Coletivas de Trabalho - Homena
gem a Arnaldo Süssekind" , São Paulo, LTr, 1989, pág. 461. 
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serviços essenciais os realizados por "empresas ou estabelecimentos, que 
se destinam à satisfação de necessidades sociais impreteríveis" (art. 8º), 
cabendo aos sindicatos e/ou trabalhadores a obrigação "de assegurar, 
durante a greve, a prestação dos serviços mínimos indispensáveis para 
acorrer a satisfação daquelas necessidades" e, bem assim, "os serviços 
necessários à segurança e manutenção do equipamento e instalação" 
(§ 1 º) . Em caso de desrespeito, o Conselho de Ministros pode requisitar 
pessoal necessário, através do processo de requisição civil. "A desobedi
ência a essa requisição corresponde à imediata ação disciplinar da em
presa ou daquela decorrente do estatuto disciplinar da função pública e, 
ainda, do que vem inserto no regulamento de disciplina militar ou no 
regime criminal militar, quando a requisição envolva a intervenção das 
Forças Armadas".<64

> Na Espanha, a Constituição manda a lei assegurar o 
funcionamento "dos serviços essenciais da comunidade" (art. 28, § 2º). A 
Lei de 1980 e as partes sobreviventes do Decreto-Lei de 1977 conside
ram essenciais "os serviços públicos e os de reconhecida e inadiável ne
cessidade, quando ocorrerem circunstâncias de especial gravidade", ca
bendo à autoridade governamental "decidir sobre as medidas para asse
gurar o funcionamento dos serviços" .<65> Na Itália, as restrições decor
rem da Lei n. 146, de 1990. Ela estabelece severas sanções para as gre
ves nos serviços públicos essenciais, que são conceituados como desti
nados "a garantir o gozo dos direitos constitucionalmente tutelados da 
pessoa à vida, saúde, liberdade, segurança, circulação, assistência e pre
vidência social, instrução e comunicação" (art. 1 º). Quando não aceita 
pelas partes conflitantes a proposta formulada pela "Comissão de Guar
da da Lei de Greve", prevista nessa lei, o Presidente do Conselho de 
Ministros pode expedir uma "Ordem Motivada" determinando a sub
missão do conflito à arbitragem. Esta será desempenhada por especialis
tas designados pelos Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. 
Nos Estados Unidos da América, além da proibição explícita da greve 
dos funcionários federais, "que inclui as pessoas empregadas pelo go
verno, agências que dela dependam ou empresas das quais seja proprie
tário exclusivo",<66

> qualquer outra greve que "possa colocar em perigo a 
saúde ou a segurança nacional" enseja ao Governo Federal o ajuizamen
to da injunction, visando a obter mandado judicial determinante da in
terrupção da greve por 60 dias, durante os quais tem lugar o procedi-

(64) L6pez Mon{s, ob. cit., pág. 111. Entre as "necessidades sociais impreteríveis" a que alude 
a Lei n. 65 portuguesa estão os serviços médicos, hospitalares e de medicamentos; os de energia 
e água, os funerários, os de correios e comunicações, os de transportes de animais e gêneros 
alimentícios etc. 
(65) Casos concretos que já foram objeto de decisões governamentais : hospitais, transporte 
ferroviário urbano e suburbano, transportes aéreos, televisão, postos de gasolina e de gás. 
(66) L6pez Mon{s , ob. cit., pág. 75. Quarenta Estados e o Distrito de Colúmbia também proí
bem a greve dos funcionários públicos. 
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menta da negociação e mediação_ O juiz federal pode cominar multa 
diária ao sindicato que descumprir a ordem de suspensão da greve. <67

> 

A Lei n. 7.783, de 28.6.89, regulamentou o art. 9º da Carta Magna e 
previu dois tipos de serviços ou atividades que não podem parar durante a 
greve, ainda que deflagrada na conformidade dos procedimentos legais e 
estatutários: 

a) "serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deteriora
ção irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles 
essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento" 
(art. 92 ); 

b) "serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da co
munidade", como tais consideradas "aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo 
iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população" (art. 11 e seu parágrafo 
único). 

Na primeira hipótese, a finalidade é a de evitar dano irreparável à em
presa; na segunda é a de preservar direitos fundamentais do ser humano. Não 
obstante o conceito subjetivo adotado no aludido parágrafo, o art. 10 especifi
ca objetivamente, como essenciais, os seguintes serviços ou atividades: 

"I- tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia 
elétrica, gás e combustíveis ; 

11- assistência médica e hospitalar; 

III- distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; 

IV- funerários; 

V- transporte coletivo; 

VI- captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII- telecomunicações; 

VIII- guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamento e materi-
ais nucleares; 

IX- processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X- controle de tráfego aéreo ; 

XI- compensação bancária." 

Em princípio, esse elenco parece exaustivo; mas, em face do estatuído 
no aludido parágrafo, qualquer outro serviço ou atividade cuja paralisa
ção coloque "em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança 

(67) No mandado de injunção para a suspensão da greve dos controladores de vôo, o juiz fixou 
a multa deUS$ 100.000 (cem mil dólares) por hora de paralisação após a expedição da ordem 
judicial. 
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da população" deve ser, igualmente, enquadrado entre os essenciais, que 
não devem ser interrompidos. <68

> 

Como já registramos, nos serviços e atividades essenciais o aviso pré
vio da greve deve ser comunicado com a antecedência mínima de 72 horas. 

Pondere-se, neste passo, que nem a Constituição nem a lei proíbem 
a greve em empresas que empreendem serviços ou atividades considera
das essenciais. Os estabelecimentos, departamentos ou setores que, nas 
empresas, estão encarregados da execução desses serviços ou atividades é 
que não podem sofrer solução de continuidade. Daí prescrever a lei que: 

a) no caso de prejuízo irreparável para a empresa, a entidade 
sindical dos trabalhadores terá de firmar acordo com a entidade pa
tronal ou o respectivo empregador, a fim de manter em atividade equi
pes de empregados com o propósito de executar os necessários servi
ços (art. 92). Não havendo acordo, o empregador poderá contratar os 
serviços necessários (parágrafo único do art. 92), contratando direta
mente trabalhadores ou empresas prestadoras de serviços; 

b) no casos de necessidades inadiáveis da comunidade, "os 
empregadores e os trabalhadores ficam obrigados" a celebrar acor
do que garanta a prestação dos serviços essenciais (art. 11). Uma 
vez desrespeitada essa determinação, "o Poder Público assegurará a 
prestação dos serviços indispensáveis" (art. 12). 

A verdade, porém, é que no curso das greves os respectivos sindica
tos não têm cumprido o disposto nessas normas, deixando, inclusive, de 
acatar ordem judicial nesse sentido. Registre-se, porém, que a fixação 
de multa diária pelo tribunal do trabalho tem apressado o acordo entre as 
partes envolvidas na greve. 

Em face do que estatuiu a EC n. 45, de 2004, que reformou o Poder 
Judiciário, em se tratando de greve em atividade essencial, com possibili
dade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho pode 
ajuizar o dissídio coletivo perante a Justiça do Trabalho (art. 114, § 32 ). 

H - Suspensão do contrato de trabalho. Salários. Sendo a greve 
um direito cujo exercício é regulado por lei, como ocorre em nosso país, 
os efeitos que gera nos contratos de trabalho dependem do atendimento, 
por parte dos grevistas, das respectivas disposições legais. Foi na França, 
onde por algum tempo prevaleceu a jurisprudência no sentido da rescisão 
dos contratos de trabalho dos grevistas, que nasceu a doutrina da suspen
são contratual, tendo como precursores, além de Paul Pic<69> - um dos 
pioneiros do Direito do Trabalho-, os eméritos civilistas Planiol e Ripert. 

(68) No mesmo sentido opina Amauri Mascaro Nascimento ("Comentários à Lei de Greve", 
São Paulo, LTr, 1989, pág. 97) . 
(69) "Tratado Elemental de Legislación Industrial", trad. espanhola, Madri, Ed. Reus, 1942, 
págs . 340 e segs. 
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Para todos eles, a greve não justifica a rescisão, porque os trabalhadores a 
deflagram sem a intenção de romper o contrato: ora objetivam o cumpri
mento de obrigações pactuadas, ora reivindicam a melhoria das condições 
de trabalho individual ou coletivamente ajustadas, mas sempre com o pro
pósito da manutenção da relação de emprego. 

A lei anterior, que vigorou entre nós a partir de junho de 1964 (Lei 
n. 4.330), afirmava a suspensão do contrato de trabalho; mas, contradito
riamente, determinava o pagamento dos salários, sempre que deferidas, 
total ou parcialmente, reivindicações postuladas na greve lícita (art. 20). 
A atual preceitua: 

"Art. 72 Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve sus
pende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser 
regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. 

Parágrafo único. É vedada a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, 
bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóte
ses previstas nos arts . 92 e 14." 

Dessa disposição legal resulta que os contratos de trabalho dos gre
vistas permanecem suspensos, desde que a paralisação coletiva do traba
lho tenha observado a lei, e tanto os dirigentes sindicais quanto os empre
gados em greve não hajam praticado abusos. Nesse caso, será vedada a 
despedida dos grevistas, assim como a contratação de substitutos. Se, en
tretanto, a greve for ou se tornar ilícita ou abusiva, a empresa poderá 
penalizar os responsáveis, inclusive com a despedida, e contratar empresa 
prestadora de serviços ou outros trabalhadores. 

Na suspensão do contrato de trabalho não há prestação de serviços 
nem pagamento de salários. Contudo, no acordo que puser fim à greve, 
formalizado em convenção, acordo coletivo ou conciliação homologada 
pelo Tribunal do Trabalho, as partes poderão dispor sobre o pagamento 
dos salários ou estipular o desconto parcelado dos mesmos. Também o 
laudo arbitral ou a sentença normativa da Justiça do Trabalho poderão, no 
uso do seu prudente arbítrio, deliberar a respeito. 

Destarte, mesmo que se trate de greve deflagrada em consonância 
com a lei, sem a prática de abusos, indevidos são os salários, salvo se a 
propósito houver acordo, laudo arbitral ou decisão normativa. Nesse sen
tido vêm decidindo os Tribunais do Trabalho. <70

> E essa diretriz é a que 
prevalece no direito comparado. 

(70) "A declaração de que a greve observou as condições legais para a sua consecução não 
conduz necessariamente a se considerar ilegal o desconto dos dias de paralisação. Isto porque, 
se é soberana a vontade da categoria em paralisar o serviço, deve-se respeitar o direito daqueles 
que discordam e comparecem ao serviço, bem como a faculdade da empresa em não fazer a 
contraprestação em virtude da inexistência do trabalho. A todo direito corresponde um dever ou 
ônus que deve ser suportado apenas por aquele que conscientemente o exerceu; no caso, sua 
vontade de não trabalhar. Ou seja, a greve estabelece o direito do trabalhador de não compare
cer ao trabalho em virtude de uma reivindicação coletiva não atendida, mas não o de receber o 
salário como se em serviço estivesse, pois o primeiro está indelevelmente ligado à existência do 
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I- Termo da greve. Diversos são os instrumentos que põem fim à 
greve: a) acordo celebrado na negociação coletiva direta entre as partes 
conflitantes; b) acordo resultante da mediação de autoridade pública ou 
terceiro admitido, para tal fim, pelas partes; c) arbitragem; d) decisão da 
Justiça do Trabalho. 

A formalização do acordo firmado pelas partes envolvidas na greve 
gera: 

a) uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho, confor
me se trate de greve de categoria ou de determinada ou determina
das empresas; 

b) a conciliação do dissídio coletivo já instaurado perante o 
Tribunal de Trabalho competente, que deverá homologá-lo. 

Malograda a negociação coletiva direta, o aconselhável é que seja 
tentado o acordo pelo procedimento da mediação. Qualquer pessoa devi
damente habilitada pode ser, por consenso, escolhida para o encargo de 
mediador. Mas entendemos que qualquer das partes envolvidas no litígio 
ou, no caso de atividades essenciais, o Ministério Público do Trabalho, 
poderá requerer a mediação do Ministério do Trabalho e Emprego. Nem 
se alegue que a Constituição vigente veda "ao Poder Público a interferên
cia e a intervenção na organização sindical" (art. 8º, I). É evidente que a 
mediação de um conflito coletivo de trabalho não configura o que a norma 
constitucional proíbe. Mesmo porque ao mediador compete propor a solu
ção que lhe parecer adequada, após ouvir as partes conflitantes. O media
dor nada decide; busca somente a conciliação que malogrou na negocia
ção direta. Em inúmeros países o Ministério do Trabalho ou outros órgãos 
públicos de natureza administrativa procuram mediar conflitos coletivos 
abertos, sem que esse encargo seja considerado uma afronta ao princípio 

segundo. Assim, considero correto, à falta de transigência das partes em relação ao assunto, o 
desconto dos dias de paralisação, o que se autoriza à luz do contido no art. 72 da Lei n. 7.783/ 
89, que considera suspenso o contrato de trabalho em virtude da participação na greve. 

Isto posto, rejeito a declaração de inconstitucionalidade do desconto dos dias de para
lisação." (Ac. no Proc. DC-40/89.7, rei. Mio . Norberto Silveira de Souza, DJ de 21.5.90) 

"Na hipótese, não houve punição ou aplicação de penalidade aos grevistas. O não-paga
mento dos dias parados é mero risco da greve, conseqUência possível do conflito coletivo do 
trabalho. Em se acolhendo a tese do sindicato, estar-se-ia a admitir que a greve só produz con
seqUências para uma das partes e que sempre poderia haver greve com garantia dos dias para
dos . O que não é verdadeiro, pois é indubitável que a greve traz riscos para todos os envolvi
dos." (Ac. do TRT da 41 R. no R0-5.736/89, rei. Juiz Flávio Portinho Sirangelo, in Revista 
LTr, São Paulo, LTr, 1991, n. 56, pág. 801) 

"Suspensão do contrato de trabalho. Ainda que o movimento grevista não tenha sido 
declarado abusivo, não são devidos os salários do período de paralisação, a teor do art. 72 

da Lei n. 7.783/89 ." (Ac. do TST, 11 T., no RR-187.338, rei. Min. Ronaldo Leal, DJ de 
28 .2.97) 
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da liberdade sindical. Assim - apenas exemplificando -, nos Estados 
Unidos da América funciona o Serviço Federal de Mediação, que é um 
órgão administrativo; na Bélgica a tarefa pertence ao Ministério de Em
prego e Trabalho; na Espanha a Inspetoria do Trabalho cuida de mediar os 
conflitos de trabalho; na Holanda os mediadores são designados pelo Mi
nistro dos Negócios Sociais; na Suécia o Ministério dos Negócios Sociais 
do Trabalho possui o encargo de tentar a mediação. <71 > 

Por consenso das partes, o conflito poderá ser submetido à arbitra
gem, cujo laudo porá fim à greve. Se essa via não for a escolhida, qualquer 
das partes ou o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar o dissídio 
coletivo na Justiça do Trabalho, cuja decisão importará no termo da greve. 

Antes de o dissídio coletivo ser julgado pelo Tribunal do Trabalho, o 
seu presidente, ou o juiz por ele designado para tal fim, tenta a mediação 
do conflito na fase de conciliação do processo. O acordo porventura cele
brado na Justiça do Trabalho deve ser homologado por sentença. 

I-1 -Greve após decisão da Justiça do Trabalho. Consoante o esta
tuído no art. 14 da Lei n. 7.783, constitui abuso "a manutenção da paralisa
ção após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Traba
lho". Juridicamente não se poderá mais falar em greve, mas em fluência do 
prazo caracterizador do abandono de emprego ou, quando se tratar de sen
tença, em ato de insubordinação. Em qualquer desses casos haverá a justa 
causa para a rescisão do contrato de trabalho (art. 482, h e i, da CLT). 

Mas, além das sanções aplicáveis aos empregados que permanece
rem ausentes do serviço após o término jurídico da greve, a entidade sin
dical responsável poderá ser constrangida a cumprir a sentença normativa 
ou o acordo homologado no processo de dissídio cole ti v o, mediante multa 
aplicada pelo respectivo Tribunal. Num Estado de Direito não se pode 
admitir o descumprimento deliberado e acintoso de uma decisão judicial 
dotada de eficácia imediata. 

Como registrou Antônio Mazzuca, em excelente artigo sobre o tema, 
"a medida jurídica denominada astreintes, como é do conhecimento dos 
profissionais do Direito, é originária da França, nascida especificamente 
dos reiterados julgados dos tribunais daquele país( ... ). Esse entendimento 
jurisprudencial enraizou-se com tamanha força e aceite na compreensão 
doutrinária, mais precisamente no capítulo das obrigações de fazer ou não
fazer que, com o seu advento, o uso da força manu militari para o cumpri
mento das obrigações, foi por ela substituído com maior eficácia e tornou
se o instrumento moderno do Estado, mais saudável sob o ponto de vista 
social e de melhor desempenho jurisdicional". <n> 

(71) In Amauri Mascaro Nascimento, "Conflitos Coletivos de Trabalho", São Paulo, Saraiva, 
1978, págs. 219-231 e Revista LTr, São Paulo, LTr, 1984, n. 48, págs. 425 e segs. 
(72) "Astreintes- Aplicação nas greves em atividades essenciais", in Suplemento Trabalhista 
LTr n. 12/94. A palavra francesa astreinte significa "constrangimento". 
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No Direito comparado são raros os casos nos quais uma entidade sindi
cal desrespeita a ordem judicial, seja oriunda de sentença, seja de liminar 
deferida em ação própria. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a 
Lei Taft-Hartley faculta ao Presidente da República requerer o injunction 
a um tribunal federal para a suspensão da greve por 60 dias, se puder afetar a 
segurança nacional ou a saúde pública. E o tribunal consigna uma multa diá
ria ou, conforme o caso, horária, para o sindicato responsável pagar até que se 
efetive a suspensão da greve. No caso da greve dos controladores de vôo, a 
multa aplicada, de vultoso valor, foi horária. E o Comitê de Liberdade Sindi
cal, da Organização Internacional do Trabalho, julgou improcedente a recla
mação a respeito apresentada contra o governo norte-americano. <73

> 

No Brasil, o Ministro Luiz José Guimarães Falcão, na presidência do 
TST, aplicou multa diária a sindicatos que não cumpriram a ordem judicial 
para manter um contingente de trabalhadores em serviço, para atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade atingida pela greve, ou que 
mantiveram a paralisação após a decisão do tribunal. Posteriormente, o ilustre 
Presidente do TST, Ministro Ajuricaba da Costa e Silva, cominou multa 
diária por terem alguns sindicatos de petroleiros deliberado prosseguir em 
greve, apesar de já decidido o correspondente conflito coletivo de trabalho. 
Mas, a Lei n. 9.842, de 1999, revogou o art. 724 da CLT, que fundamentara 
essas decisões; mas as multas têm sido aplicadas em casos cuja paralisação 
afeta gravemente a comunidade local ou nacional. <74> 

J- Greves e atos abusivos. Como já sublinhamos, a própria Cons
tituição brasileira determina que os abusos cometidos no exercício do di
reito de greve sujeitam os responsáveis às penas da lei (art. 9º, § 2º). 

Mestre Josserand já ensinava que a greve dos trabalhadores "consti
tui uma arma profissional: por todo o tempo que esta arma seja posta 
efetivamente a serviço dos interesses da profissão, sob a condição de que 
se respeite a liberdade de trabalho e não se cometam atos de violência, 
estará a salvo a responsabilidade dos grevistas, posto que permaneceram 
nos limites do interesse legítimo que constitui a pedra angular de toda a 
teoria do abuso dos direitos. Entretanto, se sobrepassam esses limites, se 
recorrem à coalizão por motivos extraprofissionais, saem do espírito da 
instituição e chegam a ser responsáveis pelos danos e prejuízos que, por 
sua culpa, causam ao patrão lesado".<75

> 

(73) "La Libertad Sindical- Recopilación de Decisiones y Principias dei Comité de Libertad 
Sindical", 31 ed., Genebra, OIT, Verbete n. 412, pág. 83. 
(74) Em virtude de reclamação apresentada pela CUT, o caso foi examinado pelo Comitê de 
Liberdade Sindical da OIT, que recomendou sua revisão pelas autoridades competentes do nos
so País. E o Congresso Nacional, além de ter aprovado a mencionada lei, anistiou os sindicatos 
das respectivas penalidades pecuniárias. 
(75) "El Espíritu de los Derechos y su Relatividad", trad. espanhola, México, Ed. Cajica, 1946, 
pág. 198. 
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A Lei n. 7.783, que regulamentou o preceito constitucional sobre a 
greve, prevê alguns tipos de abuso, cuja prática condena. Tais atos, ou 
omissões, podem corresponder: 

a) às formalidades que devem ser atendidas pela entidade sin-
dical promotora da greve; 

b) à oportunidade da deflagração da greve; 

c) ao objeto da greve; 

d) aos atos ilícitos ou abusivos, por ação ou omissão dos diri
gentes sindicais ou dos próprios grevistas. 

Quanto às formalidades, cumpre ao sindicato observar o próprio es
tatuto a respeito da convocação da assembléia e do quorum para deliberar, 
além do aviso prévio à correspondente categoria econômica ou emprega
dor diretamente interessado (parágrafo único do art. 3º e arts. 42 e 13).<76> 

No que tange à oportunidade, a greve só pode ter início depois de 
malograda a negociação coletiva e de terminada a vigência da convenção 
ou acordo coletivo de trabalho ou, ainda, da sentença normativa da Justiça 
do Trabalho, podendo eclodir excepcionalmente na vigência desses ins
trumentos normativos, se tiver por objetivo o cumprimento de uma de 
suas cláusulas ou condições ou pela superveniência de fato novo ou im
previsto que modifique substancialmente a relação de trabalho (arts. 3º, 
caput, e 14). Em judicioso trabalho sobre o tema, João de Lima Teixeira 
Filho adverte que, "não configurada a excepcionalidade que a teoria da 
imprevisão encerra, prevalece o princípio geral do pacta sunt servanda. E 
nessas condições a obrigação de paz torna inane, verdadeiramente oco, o 
direito de greve". E adverte: "Quem inadimplir com a obrigação de paz 
pode submeter-se, conforme o caso, a sanções de natureza trabalhista, ci
vil, pecuniária e penal". <77

> Aliás, a chamada cláusula de paz é de uso 
corrente no Direito comparado, seja em decorrência de estipulação no con
trato coletivo, seja em virtude de lei. 

Ainda no concernente à oportunidade, é inconcebível a manutenção 
da greve após a divulgação do acordo, comunicação do laudo arbitral ou 
a intimação da sentença proferida no respectivo dissídio coletivo. É que a 
greve não é um fim em si mesma, não tendo esteio jurídico para prosseguir 
após a solução do conflito coletivo. Ela é um meio de pressão contra o em
pregador para que ceda nas reivindicações postuladas. Resolvido o conflito 

(76) O Tribunal Superior do Trabalho tem sido tolerante quanto aos aspectos formais, em se 
tratando de greve eclodida por falta de pagamento de salários (cf. Ac. do Pleno no RO-DC-655/ 
86, rei. Min . Francisco Fausto, "Ementário" cit., vol. VII, págs . 204-205). 
(77) "A obrigação de paz e os instrumentos normativos", in "Relações Coletivas de Trabalho 
-Homenagem a Arnaldo Süssekind", São Paulo, LTr, 1989, pág. 412. 
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coletivo aberto por laudo arbitral ou por sentença normativa da Justiça do 
Trabalho, inadmissível será o prosseguimento da greve. Neste caso, a parti
cipação dos trabalhadores adquire o caráter de insubordinação. 

Relativamente ao objeto, resulta induvidoso, da interpretação sistemá
tica da Constituição (arts. 82, VI, e 144, §§ Iº e 22), que a greve deve ter por 
finalidade a instituição ou revisão de normas ou condições capazes de serem 
estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, laudo arbitral ou decisão nor
mativa da Justiça do Trabalho. Daí, como já vimos, a generalizada proibição 
das greves de objetivos políticos ou de solidariedade externa. 

Há greves impróprias, como as intermitentes e rotativas, assim como 
a chamada operação tartaruga. Esta última configura uma contradição em 
si mesma, porque os trabalhadores cumprem a jornada de trabalho, mas não 
observam o dever de colaboração com a empresa, que é fundamental na 
relação de emprego. No dizer do Professor Cássio de Mesquita Barros, a 
ordem jurídica não pode aceitar tais comportamentos, que "se utilizam das 
faculdades do contrato para desorganizar a produção ou gerir negligente
mente bens da empresa que, através do mesmo contrato, foram confiadas 
aos grevistas".<78

> Por óbvia dedução, é inadmissível a permanência de empre
gados grevistas, sem prestação de serviço, no estabelecimento (greve sur le 
tas). Essa situação caracteriza ocupação ilícita da propriedade empresarial. 

No tocante a atos ilícitos ou abusivos podem eles ser praticados, por 
ação ou omissão, quer pelos dirigentes sindicais que comandam a greve, 
quer pelos próprios grevistas. O seu desdobramento é ilimitado; mas os 
principais abusos podem ser assim resumidos, com base no art. 62 , I e 
§§ 1 º, 22 e 32, e nos arts. 92 e 11 da Lei n. 7 .783, de 1989: 

a) negar-se o sindicato a firmar acordo para a manutenção de 
serviços cuja paralisação importe em prejuízo irreparável à empresa 
ou cuja prestação seja indispensável ao atendimento das necessida
des inadiáveis da comunidade e os empregados a prestar os respecti
vos serviços; 

b) o sindicato ou os grevistas utilizarem meios violentos para 
aliciar ou persuadir trabalhadores, violar ou constranger direitos e 
garantias fundamentais de outrem, causar ameaça ou dano à propri
edade ou pessoa; 

c) o sindicato organizar ou os trabalhadores participarem de pi
quetes obstativos do livre acesso ao trabalho ou de "arrastões" que 
retiram do local de trabalho os empregados que não aderiram à greve; 

d) a empresa adotar meios para constranger empregados a não 
participarem da greve ou para frustrar a divulgação do movimento. 

(78) "O direito de greve na Constituição de 1988", in Revista LTr, São Paulo, LTr, 1988, n. 52, 
pág. 1340. 
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Em nosso país os piquetes obstativos da liberdade de trabalhar têm 
sido amplamente utilizados, apesar de explicitamente proibidos (art. 6º, 
§ 3º, da lei cit.). Outrossim, em alguns casos tem havido ocupação de 
estabelecimento, que viola o direito de propriedade,<79

> e até o denominado 
arrastão, que corresponde à invasão do estabelecimento para dele retirar 
os empregados que não aderiram à greve. Cabe ainda mencionar a opera
ção tartaruga, que constitui ato de indisciplina e, portanto, justa causa 
para a despedida. 

Ainda a respeito dos piquetes, que, não obstante a expressa proibi
ção legal, atuam sob as vistas das autoridades públicas, cabe assinalar que 
os permitidos são os de simples propaganda; não os de coação física ou 
moral. A propósito, vale recordar que a OIT, com sua autoridade univer
salmente reconhecida, tem entendido legítima a "disposição legal que pro
íbe aos piquetes de greve perturbar a ordem pública e ameaçar os traba
lhadores que continuam trabalhando". <80> 

Esse ato ilícito, quando praticado "mediante violência ou grave amea
ça", é classificado como delito pelo art. 197 do CP, que comina a pena de 
detenção de um mês a um ano, além de multa. 

No Direito comparado prevalece a ampla condenação dos piquetes 
obstativos da liberdade do trabalhador de não aderir à greve decretada 
pelo seu sindicato. Na Alemanha Federal constitui delito penal o piquete 
que impeça fisicamente a entrada do empregado no local de trabalho. Na 
França a jurisprudência tem enquadrado no art. 414 do CP o piquete que, 
por meios violentos, atua sobre os trabalhadores não grevistas. Na Itália 
os tribunais consideram lícitos os piquetes, desde que se coloquem fora do 
centro de trabalho e se destinem à propaganda e controle da greve, além 
da persuasão pacífica dos não grevistas. Em Portugal, a lei estabelece que 
os piquetes devem "desenvolver atividades tendentes a persuadir os traba
lhadores a aderirem à greve, por meios pacíficos, sem prejuízo da liberda
de dos não aderentes" (art. 47 da Lei n. 65177). Nos Estados Unidos da 
América os piquetes são admitidos desde que tenham "comportamento 
pacífico", sem "exercer coação ou intimidar outros trabalhadores no exer
cício dos seus direitos".<81

> 

Se os abusos cometidos por trabalhadores durante a greve são con
denados pela lei brasileira, como tal não deve ser considerada sua partici-

(79) Segundo López Monís, "qualifica-se a ocupação de atentado ao direito de propriedade 
porque, suspensa a relação de trabalho, desaparece o título que legitima a presença dos traba
lhadores na empresa e a ocupação não pode ser legítima sem a presença de um título legal ou 
convencional" (ob. cit. , pág. 51). 
(80) Verbete n. 434 do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, ob. cit. , pág. 87. 

(81) Cf. López Monís, ob. cit., págs. 55, 81 e 82. 
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pação pacífica, ainda que a paralisação cole ti v a do trabalho não tenha 
observado as formalidades legais. A greve em si não será lícita, mas os 
empregados que a ela aderiram não devem ser penalizados. <82

> O mesmo 
não se verificará, porém, se o empregado se negar a participar de turmas 
de emergência ou não comparecer ao serviço depois de resolvido o confli
to coletivo por acordo, arbitragem ou decisão judiciária. 

A jurisprudência do TST é pacífica no sentido de que compete ao 
tribunal do trabalho apreciar e decidir, em processo de dissídio coletivo, 
pedido de declaração de ilegalidade ou abusividade da greve.<83> 

Tal pedido tem sido examinado antes e independentemente da dis
cussão e votação sobre o mérito das postulações constantes do dissídio 
coletivo; em regra, imediatamente antes. Se o sindicato não suspender a 
greve declarada abusiva pelo tribunal, este pode aplicar-lhe multa diária. 

Esclareça-se, no entanto, que a declaração judicial de abusividade 
ou ilicitude da greve concerne ao movimento paredista em si e não à atua
ção individual de grevistas, inclusive de dirigentes sindicais. Se estes pra
ticarem, por ação ou omissão, qualquer dos atos capitulados como abusivos 
ou ilícitos, sujeitar-se-ão às penalidades previstas em lei, como veremos 
no item que segue. 

K- Responsabilidade trabalhista, civil e penal. A Lei n. 7.783, ao 
contrário da lei de greve precedente, que tratava das penalidades aplicá
veis na esfera trabalhista e no Juízo Criminal, estatui apenas: 

"Art. 15. A responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos, 
no curso de greve, será apurada, conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil 
ou penal." 

Esta foi uma sugestão do IAB feita por comissão que integramos: os 
abusos e ilícitos cometidos em razão da greve devem ser examinados nos 
contextos dos correspondentes sistemas jurídicos, inclusive no atinente à 
responsabilidade c i vil. 

Os atos ilícitos de que tratamos no item anterior, configuradores do 
abuso do direito de greve, devem ser analisadas em dois planos: 

a) no da responsabilidade de dirigentes da entidade sindical 
pela deflagração de greve, prática de atos ilícitos ou omissão quanto 
a providências impostas por lei; 

(82) Ac. do TST, Pleno, no AG-E-1.496/87, rei. Min . Marco Aurélio de Mello, in Revista LTr, 
São Paulo, LTr, 1989, n. 53, pág. 613. 
(83) Enunciado n. 189. No mesmo sentido nos manifestamos perante o 32 Congresso Brasileiro 
de Direito Coletivo do Trabalho (cf. Revista LTr, São Paulo, LTr, 1989, n. 53, pág. 30). 
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b) no da participação ativa de empregados na prática de atos 
ilícitos (piquetes obstati vos, "arrastão", agressão física ou moral, 
ocupação de local de trabalho, depredação de estabelecimento, má
quina, equipamentos e outros bens etc.), ou sua negativa em integrar 
turmas de emergência para a prestação de serviços considerados in
dispensáveis pela lei. 

No uso do seu poder disciplinar, o empregador poderá suspender o 
empregado até trinta dias, simplesmente adverti-lo ou despedi-lo. Caber
lhe-á dosar a penalidade, tendo em vista a natureza e a gravidade dos atos 
praticados; mas não deverá discriminar, isto é, aplicar penalidades diver
sas a empregados que cometeram a mesma falta e cujos antecedentes não 
justifiquem a diferenciação. 

Nem se diga que o parágrafo único do art. 72 da Lei n. 7.783 veda "a 
rescisão do contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação 
de trabalhadores substitutos", porque ele acrescenta: 

"Exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos arts . 911 e 14." 

Ora, o art. 14 abrange os casos de abuso do direito de greve mencio
nados nos arts. 6º a 11. 

Tratando-se, porém, de trabalhador com direito à estabilidade no 
emprego, ainda que de caráter condicional, como é o caso dos dirigentes 
sindicais, não poderá o empregador efetivar sua demissão. Terá apenas a 
faculdade de suspender preventivamente o empregado (art. 494 da CLT) 
e, no prazo de trinta dias, requerer à Justiça do Trabalho a instauração do 
inquérito para apurar a falta e determinar, ou não, a resolução do contrato 
de trabalho. 

A nova redação dada ao art. 543 da CLT (Decreto-Lei n. 229/67, alte
rado pelas Leis ns. 5.911179 e 7.543/86) consagrou explicitamente o enten
dimento jurisprudencial a respeito, condicionando a resolução dos contra
tos de trabalho dos dirigentes e representantes sindicais à prática de 

"falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação."(§ 311 ) 

Quanto à faculdade assegurada ao empregador de suspender preven
tivamente dirigente sindical acusado de haver cometido falta grave, cum
pre recordar que a estabilidade provisória não gera maiores garantias do 
que os demais tipos de estabilidade. 

Prevalece no direito comparado a tese da responsabilidade civil pe
los danos resultantes de atos ilícitos praticados com a greve ou no seu 
curso. E o art. 15 transcrito da nova lei brasileira admitiu essa responsa-
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bilidade, ao mencionar a apuração de responsabilidade segundo a legisla
ção civil. Comentando esse dispositivo Amauri Mascaro Nascimento su
blinha que "a responsabilidade civil apurada nos termos da legislação pró
pria, pressupõe a aceitação do princípio da reparação dos danos por aque
le que ilicitamente os ocasionou, regra geral do Direito Civil". E conclui: 
"As entidades sindicais também estão expostas à mesma regra da res
ponsabilidade civil, nos mesmos casos das demais pessoas jurídicas e 
perante o juízo próprio, a Justiça Comum".<84> Não é diverso o magisté
rio de Eduardo Gabriel Saad: "Se reconhecida a ilegalidade da greve e 
provados os conseqüentes prejuízos da empresa, terá o sindicato profis
sional responsável pela cessação coletiva de trabalho, que pagar a cor
respondente indenização". <85

> 

Essa orientação, que, como vimos, já era defendida por Josserand, 
tem tido pleno apoio na doutrina.<86> Hélene Sinay, que escreveu sobre a 
greve no esplêndido tratado francês dirigido por Camerlynck, acentuou 
que a responsabilidade pecuniária do sindicato tem sido acolhida, ainda que 
modestamente, pela jurisprudência, "seja a propósito da promoção de uma 
greve política, seja quando o sindicato dirige uma greve sem respeitar as 
cláusulas contidas numa convenção coletiva .. . O fundamento de uma tal 
sanção é de ordem delitual (art. 1.382). Com efeito, toda falta de greve, 
seja ela cometida por um simples grevista ou pelo sindicato organizador 
da greve, é delituosa". <87> 

No Brasil, a responsabilidade civil extracontratual, ou aquiliana, está 
consignada no art. 927 do CC: 

"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obriga
do a repará-lo." 

"Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem." 

O art. 188, n. I, esclarece não constituir ato ilícito o praticado no 
exercício regular de um direito reconhecido. O que significa que o dano 
causado ao empregador pela greve pacífica, deflagrada em plena confor
midade com as disposições da mencionada Lei n. 7.783, não gera ares
ponsabilidade civil da respectiva entidade sindical. 

(84) "Comentários à Lei de Greve", São Paulo, LTr, 1989, pág. 132. 
(85) Ob. cit., pág. 196. 

(86) Cf. Jean-Claude Javillie r, "Reflexiones sobre algunos aspectos de la huelga en el 
derecho comparado", in Revista Derecho Laboral , Montevidéu, abril/junho de 1982, págs. 
294 e segs. 

(87) "Traité de Droit du Travail", Paris, Dalloz, 1966, vol. VI- "La greve"-, pág. 311. 
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Como bem acentuou Cássio de Mesquita Barros Júnior, a responsabi
lidade do sindicato no processamento e comando da greve "deriva da práti
ca de um ato ilícito, isto é, de um ato antijurídico, infringente de norma, 
definível como comportamento de um sujeito de direito que lesa um direito 
subjetivo de outrem, causando-lhe dano ressarcível, intencionalmente ou 
por culpa. É necessário, pois, que se reúnam os elementos subjetivo e obje
tivo, ou seja, a culpa e o dano, ligados por um nexo causal".<88> 

A Procuradora Lélia Guimarães Carvalho Ribeiro, depois de ressal
tar que o sindicato, como pessoa jurídica de direito privado, sujeito ao 
princípio da legalidade, é administrado por uma diretoria que o represen
ta em Juízo e em todos os atos da vida civil, lembra que, no direito positi
vo brasileiro, responsabilidade civil se caracteriza pela "violação de um 
dever legal ou do direito e prejuízo ao terceiro lesado". E aduz: "No caso 
de atos abusivos individuais de cada trabalhador, no curso da greve, diri
gentes sindicais podem responder solidariamente, ainda que não tenham 
participação in loco nos atos ilícitos. Uma vez provado que, por via oblí
qua, os dirigentes sindicais tenham incentivado e fomentado os grevistas 
na prática de atos ilícitos, devem, pois, ser punidos de acordo com as 
áreas em que ocorreu o prejuízo, se penal, trabalhista ou civilmente".<89> 

Vale reproduzir ainda a síntese da Professora e Magistrada Alice 
Monteiro de Barros: "Reconhecido que a greve não é um direito absoluto, 
no seu exercício deverá haver restrições, mesmo porque todo direito nasce 
com um limite, não sendo expressão de liberdade plena. É claro que, em 
havendo regulamentação legal da greve, vem, na sua esteira, o ato ilícito 
-que é a essência do abuso do direito- que não se equipara 'ao exercí
cio regular de um direito reconhecido' (inc. I do art. 160 do CC)".<90

> 

Em judicioso acórdão sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo acolheu a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Públi
co em defesa dos direitos ou interesses difusos da comunidade, que fora 
prejudicada com a greve abusiva dos transportes coletivos da cidade de 
Campinas, deflagrada em plena vigência de instrumento coletivo de tra
balho, sem o aviso prévio exigido pelo art. 10, V, da Lei n. 7.783, de 1989, 
e deixando o sindicato dos trabalhadores de promover o atendimento das 
necessidades inadiáveis da população, consoante o prescrito no art. 11. 
Assinala o aresto: 

"O sindicato, sendo entidade de grande relevo para a categoria que representa, 
muito embora não possa constitucionalmente impedir deliberações da maioria dos asso
ciados, deve prestar obediência às disposições legais que lhe são atribuídas, cabendo-lhe 

(88) Trab e rev. cits., págs. 1341-1342. 
(89) "Responsabilidade civil do sindicato pelo abuso do direito de greve", in Revista do Minis
tério Público do Trabalho, Brasília, 1991, n. 2, págs. 129-130. 
(90) "Curso de Direito Coletivo do Trabalho", São Paulo, LTr, 1998, pág. 466. 
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responder pelo excesso de poderes e abusos perpretados, mormente no caso em que te
nha descumprido determinações legais. 

A referência pela Carta Magna a trabalhadores não induz restrição e também não 
impede pleito que vise reconhecimento de responsabilidade civil, dirigindo-se a ação 
civil pública a proteger interesses difusos dos usuários ou consumidores de transporte 
coletivo." 

E depois de sublinhar que o sindicato conduzira os seus associados a 
um movimento nitidamente abusivo, com 

"dolo ou imprudência (culpa grave), e, como tal, está obrigado ao ressarcimento 
óbvio de danos causados ao consumidor dos serviços coletivos (art. 159 do CC)", 

condenou o demandado, nos termos do art. 32 da Lei n. 7.347, de 1985, 
revertendo a indenização ao fundo criado pelo art. 13 dessa lei. <91 > 

Não obstante seja da Justiça comum a competência para decidir so
bre a responsabilidade civil e a correspondente indenização, também o 
Tribunal Superior do Trabalho já proclamou que 

"a greve abusiva, via de conseqüência, pode acarretar a responsabilidade civil de 
quem a decretou e dirigiu, quando nada por omissão voluntária ou imprudência, ou pelo 
exercício irregular do direito de greve." <92

> 

No tocante ao Direito Penal, a responsabilidade, de caráter individu
al, tem sido largamente acolhida pelo Direito comparado. É claro que o 
delito cometido pode ensejar, como já vimos, a responsabilidade civil do 
sindicato; mas só o trabalhador que praticou o delito pode ser condenado 
a cumprir pena de detenção. Segundo Hélene Sinay, na França, em virtu
de do art. 414 do CP, são puníveis "as violências e vias de fato, ameaças e 
manobras fraudulentas tendentes a manter ou a provocar uma cessação 
concertada do trabalho ... O delito de atentado ao livre exercício do traba
lho não tem por objeto proteger o trabalho em si, nem os instrumentos de 
trabalho, mas somente a liberdade dos trabalhadores". <93> Aliás, já em 1958 
escrevia Jean-Pierre Bouere que, "no estado atual do nosso direito, a li
berdade do trabalho é, em princípio, garantida. E todo trabalhador deve 
poder, apesar da greve de seus camaradas, prosseguir, se ele deseja, a exe
cução do seu contrato. Os atentados a essa liberdade, que tornam a greve 
abusiva e constituem faltas graves, são também um delito objeto dos arts. 
414 e 415 do CP".<94> 

(91) Ac. na ApCv 188.695.117; Revista LTr, São Paulo, LTr, 1993, n. 57, págs. 1450-1452. 

(92) Ac. da SDC no DC-10.566/90, rei. Min. Marcelo Pimentel, DJ de. Z2 . .8...;z.J.j....----------------· 
(93) Ob. e vol. cits., págs. 233 e 235. 
(94) "Le Droit de Greve" , Paris, Sirey, 1958, págs . 255-256. • 
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O Título IV do Código Penal brasileiro, alusivo aos "Crimes contra 
a organização do trabalho", prevê alguns delitos que, em geral, se relaci
onam com a greve: 

a) art. 197- atentado contra a liberdade de trabalho; 

b) art. 200 - paralisação de trabalho, seguida de violência ou 
perturbação da ordem; 

c) art. 202 - invasão de estabelecimento industrial, comer
cial ou agrícola ou sabotagem. 

Por seu turno, o art. 330 comina pena de detenção, independente de 
multa, a quem "desobedecer a ordem de funcionário público", que pode 
ser aplicada em caso de ordem judicial para pôr termo à greve ilícita ou 
abusiva. Como acentuou Celso Delmanto: 

"Para a tipificação da desobediência é indispensável que o destinatário da ordem 
tenha o dever jurídico de obedecê-la, a obrigação de acatá-la. De outro lado, se a lei 
cominar penalidade administrativa ou civil à desobediência da ordem, 'não se deverá 
reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressaltar expressamente a cumulativa 
aplicação do art. 330' (Hungria, 'Comentários ao CP', 1959, IX, 420) ."<95

> 

L- Locaute. A "greve" dos empregadores tem o nome de locaute 
(lockout). Nele, o empresário fecha as portas do seu estabelecimento ou 
estabelecimentos, tornando impossível a prestação de serviços pelos res
pectivos empregados. É uma forma de coagir os trabalhadores a desistir 
das suas reivindicações ou reduzi-las. Esse é o seu conceito restrito adota
do pelo art. 17 da Lei n. 7.783, que proíbe a sua prática e assegura aos 
empregados o direito aos salários do período de paralisação. 

No seu conceito amplo, o locaute pode ser usado com o fim de pres
sionar órgãos públicos para o atendimento de postulações empresariais. 

(95) "Código Penal Comentado", Rio de Janeiro, Renovar, 1986, pág. 504. 
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