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I - Do delito de coalisão ao reconhecimento in

ternacional do direito de sindicalização . 

A sindicalização foi proibida logo após a Revolucão France

sa, a qual, para evitar a pressão de grupos organizados em detrime~ 

to da liberdade individual, Yetou: _ a coalisão de cidadãos, inclus!_ 

ve de "operários e oficiais de gualquer arte" (Lei Chapelier-1791). 

Essa proibição foi sucessivamente adotada por diversos países. E a 

sindicalização de trabalhadores, com o fim de obter aumento de salá 

rio ou redução da jornada de trabalho, foi considerada delito de 

conspiração na Inglaterra e suas colÔnias (Combinations Acts de 1799 

e 1800) e nos Estados Unidos (decisão judiciária de 1806) ,sendo que 

o Código Penal francês (lülO) tanbém enquadrou como tal as coali 

soes operárias e patronais. 

Não obstante conceituado como ilícito penal, o sindicalis

mo se desenvolveu, tanto na Inglaterra$ onde nasceu sob a inspira -

ção de Robert OWen, como na França, Alemanha, Itália, Estados Uni 

dos e outros países industrializados. Em 1824 o Parlamento Britâni

co curvou-se ã realidade social e revogou a proibição de coalisões, 

passando a tolerar as trade unions. Alguns anos depois (18~, a 

Corte de Hassachussets, em decisão que se tornou um marco na histó

ria do sindicalismo, afirmou a licitude, conforme os meios utiliza

dos, da sindicalização de trabalhadores. Has foi somente em 1871 que 

surgiu a primeira lei regulamentando o direito de sindicalizacão 

adotada na Inglaterra, graças ao governo de Disraeli. 

r 

A expansão do sindicalismo se tornou, desde então, um dos 

fatos sociais marcantes da história contemporânea. E a ação sindi -

cal desenvolvida durante a primeira grande guerra, tendo a frente a 

CGT francesa, o Congresso das Trade Unions inglesas e a Federação A 

mericana do Trabalho (AFL), culminou com a participação de diversos 

dirigentes sindicais na Conferência da Paz de 1919, tendo sido en

treg-ue a.Qàiri_C]êi!te_ da central norte americana, Samuel Gompers, a presi 

dência da "Comissão de Legislação Internacional do Trabalho". Esse 

órgão, em projetos aprovados pela Conferência, relacionou os prin -

cípios fundamentais do Direi to do Trabalho, entre os quais o "direi 

to de associação" e propôs a criação da Organização Internacionalào 

Trabalho (OIT), de estrutura tripartite, com a finalidade de promo

ver a universalizabão desses princípios (arts. 387 a 427 do Tratado 

de Versailles) . 
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cito penal a direJ to fundamental dos trabalhadores e empregadores , 

consagrado por um tratado da hierarquia do que selou a paz no Palá

cio de Versailles. 

II - Os direitos sindicais na OIT e na ONU 

A - As primeiras manifestações da OIT - Apesar da impor -

tância que a OIT sempre atribuiu às organizações sindicais e da cir

cUnstância de que o sucesso do tripartismo depende da legitimidade 

e autenticidade dos representantes dos empregadores e dos trabalha

dores por elas indicados, somente após a segunda guerra mundial a 

Conferência Internacional do Trabalho aprovou convenções de relevo 

sobre os direitos sindicais. 

~ certo que, em 1921, a Conferência adotou a Convenção n9 

{! sobre o direito de associação na agricultura; mas esse tratado 

multilateraL se limita a estabelecer que todas as pessoas ocupadas 

na agricultura possuem os mesmos direitos de associação e coalisão 

assegurados aos trabalhadores na indústria do Estado que o ratifi -

car. 

Em 1923 a OIT realizou amplo inquérito sobre a liberdades~ 

dical em todos os Estados-~rnbros, divulgado, em cinco volumes , a 

partir de 1927. E nesse ano a Conferência iniciou a discussão do te 

ma, com o fim de aprovar uma convenção alusiva à liberdade sindical. 

Mas a tentativa fracassou em virtude da posição assumida pelos de -

legados trabalhadores, que se insurgiram contra algumas emendas ao 

texto original, que a RIT ~::_J:;:e~.:u..·ar~ com base no precitado inquérito 

(Cf. "Libertad Sindical", OIT, Genebra, 4a.ed., 1963, págs.32/33). 

B - Declarações e normas de relevo adotadas durante e após 

a 2a. grande guerra A Declaração de Filadélfia, aprovada em 

1944, quando já se vislumbrava a vitória das forças aliadas, e que 

dois anos depois foi incorporada à Constituição da OIT , proclamou 

que 

) 
"a liberdade de expressao e de associação é uma 

condição indispensável para o progresso cons -

tante" (!Art. I, letra e_) 



' e determinou que a OIT fomentasse, entre todas as naçoes, 

"o reconhecimenJco efetivo do direito de negocia

ção coletiva, a cooperação de empregadores e de 

trabalhadores para melhorar continuamente a efi 

ciência na produção e a colaboração de trabalh~ 

dores e empregadores na preparação e aplicação 

de medidas sociais e econômicas" (Art. III, le

tra e) . 

.04. 

ConstituÍda a ONU em 1945, já em 10 de dezembro de 1948sua 

Assembléia Geral adotava a nova "Declaração Universal dos Direitos 

do Homem", na qual enunciou que 

( 

"Todo homem tem direito de organizar sindicatos 

e neles ingressar para proteção de seus inte -

resses" (Art.XXIII, n9 4). 

Esse princípio foi regulamentado pelo art. 8 do Pacto In -

ternacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovéldo 

pela Assembléia Geral da ONU em 1966 e cuja vigência se iniciou dez 

anos depois. O referido artigo dispÕe: 

"1. Os Estados partes no presente Pacto se compro 

metem a garantir: 

a) o direito que tem toda pessoa de formar , 
com outras, sindicatos e de filiar-se ao 

si~dicato de sua escolha, sujeitando-se u-
... 

nicamente as regras fixadas pela organiza-

ção interessada, para promover e proteger 

seus interesses econômicos e sociais. O e

xercício deste direito não pode ser objeto 

senão das restrições previstas pela lei e 

que constituem medidas necessárias numa SQ 

ciedade democrática, no interesse da segu

rança nacional ou da ordem pÚblica, ou pa

ra proteger os direitos e as liberdades de 

outrem; 

b) o direito que têm os sindicatos de formar 

fererações ou confederações nacionais e o 
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dicais internacionais ou de a elas filiar-

se; 

c) o direi to que têm os sindicatos de exercer 

livremente sua atividade, sem outras limi

tações do que as previstas pela lei e que 

constituem medidas necessárias numa socie

dade democrática, no interesse da seguran

ça nacional ou da ordem pública, ou para 

proteger os direitos e as liberdades de ou 

trem; 

d) o direito de greve, exercido conforme as 

leis de cada país. 

2. O presente artigo não impede restrições le 

gais ao exercício desses direitos pelos mem -

bros das forças armadas, da polícia ou da fun 

ção pública. 

3. Nenhuma disposição deste artigo permitirá aos 

Estados partes na Convenção Internacional do 

Trabalho de 1948, sobre a liberdade sindical 

e a proteção do direito de sindicalização, a

dotar medidas legislativas que reduzam ou 

aplicar a lei de maneira a reduzir 

rantias previstas nessa Convenção". 

as g~ 

.os. 

Como se infere, essas normas não consideram o exercíciodos 

direitos sindicais, inclusive o de greve, um direito absoluto e i -

limitado. Por isso, o Pacto da ONU admite restrições fundadas " no 

interesse da segurança nacional ou da orde!!l pública" e, bem assim , 

"para proteger os direi tos e liberdades de outrem", devendo os movi 

mentos grevistas observar as leis do respectivo país elaboradas em 

consonância com essas diretrizes. 

c- Convenções da OIT sobre o direito coletivo do trabalho -

Um ano antes da aprovação da nova Declaração Universal dos Direitos 

do Home!!l, a OIT ini ciou a adoção de uma série de convenções sobre di_ 

reitos sindicais tarefa à qual continua a dedicar-se, priorit~ 

ria e enfaticamente, com o objetivo de aperfeiçoar e complementar as 

normas internacionr is concernentes ao direito coletivo do trabalho. 

são os seguintes os tratados a respeito aprovados nas ses-
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gunda grande guerna: 

a) Convenção n9 84, de 1947 - Direito de associação nos te~ 

ritórios não-metropolitanos. Dispõe, em termos bem ge -

r ais, sobre o direi to de sindicalização, a negociação c~ 

letiva, a consulta às organizações de trabalhadores e 

de empregadores e os procedimentos para a solução dos 

conflitos trabalhistas; 

b) Convenção n9 87, de 1948- Liberdade sindical e prote

ção ao direito de sindicalização. Considerado o mais im 

portante tratado multilateral da OIT, será~ 

-~l?F~~~~~ 
~~~~; 

c) Convenção n9 98, de 1949 ~ Direito de sindicalização e 

de negociação coletiva. Complementa a Convenção n9 07 ~ 

por isso, será por nós analisada juntamente com ela; 

d) Convenção n9 110, de 1958 - Trabalho em Plantações: Par 

tes IX e X sobre direito de sindicalização, liberdade ' 

sindical e negociação coletiva. Esse tratado reúne, de 

forma sistematizada, normas de diversas convenções, com 

regras gerais adaptadas à cultura ou produção agrícola 

com fins comerciais em zonas tropicais e subtropicais ; 

e) Convenção -n9 131, de 1971 - Proteção e facilidades para 

os representantes dos trabalhadores nas empresas.As no~ 

mas do instrumento se aplicam tanto aos representantes 

sindicais, quanto aos eleitos por seus companheiros no 

âmbito da própria empresa para funções que não consti -

tuam prerrogativas dos sindicatos. Eles devem gozar de 

proteção eficaz contra todas as medidas que possam pre

judicá-los, quando motivadas pelo exercício da represen 

tação, da filiação sindical ou da participação em ativi 

dades sindicais, desde que observadas as leis, as con -

venções coletivas e outras normas jurídicas. A empresa 

deve conceder-lhes facilidades para cumprir rápida e a

dequadamente essas funções. 

f) Convenlção n9 141, de 1975 Organização de trabalhado-

res rurais. ~ aplicável a todas as organizações repre -

sentativas de trabalhadores rurais , alcançando, inclusi 

ve, osl que representam arrendatários, parceiros agríco

las ou pequenos proprietáriosJcuja principal fonte de 
.. ----..! ~- --..! .......... ---~_. ,.,.L- ...... _..... _,. .. ,...._...:J_ ..... L ....... - .. - ..... . .J:: ....... _ ..L. .. - ..... 1--,1--
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lhado11es ocasionais. A esses agricultores é assegurado o 

direito de sindicalização, devendo o Estado pôr em prá

tica uma política de promoção das respectivas organiza

çoes; 

g) Convenção n9 144, de 1976 - Consultas tripartites para 

a aplicação das normas internacionais do trabalho. Cria 

a obrigação de o Estado pôr em prática procedimentosque 

assegurem consultas efetivas entre representantes do gQ 

vemo, dos empregadores e dos trabalhadores para promo

ver a aplicação das normas previstas na Constituição da 

OIT e nos instrumentos aprovados pela Conferência Inter 

nacional do Trabalho. Esses procedimentos, estabelecid~ 

depois de consultadas as organizações sindicais mais r~ 

presentativas de trabalhadores e de empregadores, terão 

por objeto as respostas dos governos aos questionários 

sobre a ordem do dia da Conferência e os corresponden -

tes projetos de texto ; a submissão de convenções e re -

comendações à autoridade nacional competente; as ques -

tões atinentes aos relatórios anuais sobre a aplicação 

de convenções rati~icadas; o reexame periódico de con 

venções não ratificadas e de recomendações escolhidas , 

para esse efeito, pelo Conselho de Administração da OIT; 

as pro~ostas de denúncia de convençoes ratificadas; 

h) Convenção n9 151, . de 1978 - Direito de sindicalização e 

de negociação coletiva dos servidores públicos.Esse tr~ 

tado abrange todas as pessoas empregadas pela adminis -

tração pública, na medida em que não lhes sejam aplica

das disposições mais favoráveis de outras convenções;mas 

a legislação nacional poderá excluir da sua incidência 

os empregados de alto nível, assim considerados aqueles 

cujas funções possuem poder decisório ou sejam de natu

reza altamente confidencial, e, bem assim, os integran

tes da5 forças armadas e da polícia. Os empregados pú -

blicos expressão genérica usada pela Convenção 

gozarão de proteção adequada con·tra todo ato de discri

minação anti-sindical em relação a seu emprego, nao po

dendo as suas organizações sofrer qualquer ingerênciapor 

parte 'da autoridade pública. Deverão ser concedidas fa

cilida~es aos representantes das organizações reconheci 

das pjía desempenhar suas funções com eficiência, incl~ 

sive durante as horas de trabalho. Os procedimentos de 
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organizações, ou outros métodos compatíveis com as con

dições nacionais deverão ser fomentadas. A solução dos 

conflitos cole ti vos referentes a condições de emprego p~ 

derá ser obtida, seja pela negociação entre as partes , 

seja por procedimentos independentes e imparciais comoa 

mediação, a conciliação e a arbitragem. Os empregadospQ 

blicos gozarão dos direitos civis e políticos essenci -

ais ao exercício da liberdade sindical, sob reserva so

mente das obrigações oriundas da sua condição e da natu 

reza das suas funções; 

i) Convenção n9 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 nacionais, visando a promover esse meca 

nismo peculiar ao Direito do Trabalho. Essas medidas de 

vem fomentar nao apenas o estabelecimento negociado de 

condições de trabalho e de emprego, mas também a previ

são de regras de procedimento para as relações entre em 

pregadores ou suas organizações e uma ou várias associa 

ções sindicais de trabalhadores. 

De todas as Convenções aqui mencionadas, o Brasil ratifi 

cou somente a n9 11, de 1921, e a n9 98, de 1949. A~<t{'61 

Além desses tratados multilaterais, que permanecem abertos 

à ratificação de todos os Estados-membros da OIT, a Conferência In

ternacional do Trabalho aprovou algumas Recomendações de inquestio

nável relevo sobre o direito coletivo do trabalho: n9 91, de 1951 -

Contratos coletivos de trabalho; n9 92, de 1951 - Conciliação e ar

bitragem voluntárias; n9 94, de 1952 - Consulta e colaboração entre 

empregadores e trabalhadores no âmbito da empresa; n9 113, de 1960-

Consulta e colaboração entre autoridades pÚblicas e organizações de 

empregadores e de trabalhadores nos ramos de atividade econômica e 

no âmbito nacional; n9 130, de 1967 - Exame de reclamações no âmbi

to da empresaé além das recomendações de caráter regularr.entar, que 

complementaram as convenções sobre direitos sindicais adotadas a 

partir de 1971 (Recomendações n9s 143/71, 149/75, 152/76, 159/78 e 

16 3/81) • 

As Recomendações,como se sabe, sao apenas fonte materialde 

Direito; não podem ser ratificadas, embora devam ser submetidas à ru 

toridade nacional competente para transformar em lei todas ou algu-
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III - As ConvençÕes n9s 87 e 98 

A- Considerações preliminares A Convenção n9 87, de 

1948, que trata da liberdade sindical e do direito de sindicaliza -

ção, é considerado o mais importante dos tratados multilaterais ado 

tados pela Conferência Internacional do Trabalho. Em janeiro do cor 

rente ano ela havia sido ratificada por 21 dos 155 Estados-membros 

da OIT. Já a Convenção n9 98, que a completou no ano seguinte, con

cerne ao direito de sindicalização e de negociação coletiva, tendo 

sido ratificada por 113 países. A primeira tem por fim assegurar a ( 

liberdade sindical em relação aos poderes pÚblicos; a segunda obje

tiva proteger os direitos sindicais dos trabalhadores frente aos em 

pregadores e suas organizações, garantir a independência das asso -

ciações sindicais de trabalhadores em face às de empregadores,e vi

ce-versa, e, bem assim, fomentar a negociação coletiva. 

Vale sublinhar, desde logo, tal como o fez o estudo de di

reito comparado elaborado por Grupo de Trabalho que integramos jun

tamente com VERDIER, BHAGVlATI, GUBINSKI e JOHN WOOD, adotado pela 

Comissão de Expertos na Aplicação de Convenções e Recomendações, que 

" o grau de liberdade de que desfrutam os sin 

dicatos para determinar e organizar sua a -

ção depende muito de certas normas legais de 

caráter geral sobre o direito da livre reu

nião, o direito de livre expressão do pensa 

mento e, genericamente, de todas as liberda 

des civis e políticas de que gozam os cida

dãos do país~· •• J. Daí a importância que se d~ 

de atribuir /Jaos princípios fundamentais CO!!_ 

tidos na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, pois sua violação pode afetar de 

maneira determinante o livre exercício dos 

direi tos sindicais" ( "Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva", Genebra, OIT, 1983, 

pág.23). 

Aliás, a Conferência Internacional do Trabalho já se expre~ 

sou no sentido de que 

" nao se pode salvaguardar a liberdade sindi-



ta~ de não ser preso arbitrariamente e a li

berdade de imprensa não estiverem assegura -

dos e enquanto a liberdade de reunião só pa

rece conceder-se aos sindicatos reconhecidos 

pelo Governo" ("Actas", 52a. reunião, 1968 , 

apêndice VI, pág.619). 

.lO. 

B - Conceito de liberdade sindical A Convenção n9 87 

assegura a todos os empregadores e trabalhadores, salvo aos membros 

das forças armadas e da polícia (art. 9), o direito de constituir, 

sem autorização prévia, organizações de sua escolha, assim como o 

de filiar-se a elas, sob a condição única de observarem os seus es

tatutos (art.2). 

A expressão "constituir organizações de sua escolha" tra -

duz o direito de qualquer grupo de trabalhadores ou de empregadores 

de formar um sindicato, com a estrutura e a representatividade que 

considere as mais convenientes e ainda que outro sindicato já fun -

cione com igual representação profissional ou econômica, na mesmalo 

calidade. 

~ óbvio que a Convenção não impõe a pluralidade sindical , 

mesmo porque o ideal, afirmado por estudiosos e sindicalistas, é a 

unidade sindical. O que a Convenção exige é que o sistema .legal dos 

países que a ratificaram faculte aos empregadores e trabalhadores , 

se o desejarem, a constituição de outro ou outros sindicatos da mes 

ma categoria, empresa, profissão ou ofício .na mesma base territori

al do já existente. Neste sentido é uníssona e iterativa a jurispr~ 

dência dos órgãos de controle da OIT 

"Todos estes sisteroas de unidade ou de mono -

pólib sindical impostos pela lei se afastam 

do p~incípio da livre constituição das orga-

nizações de trabalhadores e de empregadores 

enunr iado no art. 2 

Exister com efeito, 

tal b ntre o caso em 

da Convenção n9 87. 

uma diferença fundamen -

que 0 monopólio sindical 

está instituído ou mantido pela lei e as si

tuaç5es de fato que se encontram em alguns ' 

paísk s onde os trabalhadores ou seus sindica 

tos ke agrupam voluntariamente numa só orga-
.,.,; '7::> l :;l"'\ a<=>m rrll<=> ; at-1"'\ n<=>f"'l"'\1'"1'"::> il<=> r~; anl"'\a; f"';:;<=>a 



sión de Expertos", "Libertad Sindical y Nego

ciación Colectiva", Genebra, OIT, 1953,§ 136, 

pág. 59) . 

"Apesar de que os trabalhadores podem ter in

teresse em evitar que se multipliquem as or

ganizações sindicais, a unidade do movimento 

sindical não deve ser imposta, mediante inter 

venção do Estado, por via legislativa, pois 

essa intervenção é contrária ao princípio in 

corporado nos arts. 2 e 11 da Convenção n9 

87" (Verbete n9 224 do Comitê de Liberdade ' 

Sindical, OIT, Genebra, 3a.ed., 1985, pág.48). 

.11. 

Convém aduzir que a obrigação imposta aos empregadores e 

trabalhadores de pagar um tributo ao sindicato que os representa , 

ainda que deles não sejam associados, configura flagrante violação 

I 
do tratado em foco, seja porque implica numa forma indireta de fi -

liação compulsória, seja porque é incompatível com o regime da plu

ralidade sindical. Por isso mesmo o Comitê de Liberdade Sindica

7
1 a

dotou o seguinte verbete da jurisprudência uniforme: 

"A faculdade de impor obrigatoriamente a to -

dos os trabalhadores da categoria profissio

nal interessada o pagamento de contribuição 

ao único sindicato ••. não é compatível com 

o princípio de que os trabalhadores devem ter 

o direito de filiar-se às organizações que 

estimem convenientes. Em tais circunstân 

cias, a obrigação legal de pagar cotizações 

ao monopólio sindical, estejam ou não os tra 

balhadores filiados a ele, representa uma no 

va consagração e · consolidação do dito mono -

pólio" (Verbete n9227, do Comitê, ob.cit. 

pág. 49) : 

O que a O[T tem admitido, para reforçar as finanças do sin 

dicato, é a estipu~ação de uma quota de solidariedade na convençao 

coletiva por ele ajustada, a ser paga exclusivamente pélos não as -

sociados, como condição para que a estes se estendam as vantagense~ 

tabelecidas no instrumento negociado ( verbete n9 324 do Comitê 
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C - Autonomia sindical O art. 3 da Convenção assegura 

f ãs associações sindicais ue empregadores e de trabalhadores 

"O direi to de elaborar seus estatutos e regu

lamentos administrativos, de eleger livreme~ 

te seus representantes, de organizar sua ge~ 

tão e sua atividade e de formular seu progr~ 

ma de ação". 

Cabe, portanto, ao grupo organizador da associação sindi -

cal dimensionar a correspondente representação, ex-ratione personae 

e ex-ratione loci e dispor sobre a estrutura administrativa, a com

petência dos seus Órgãos, o funcionamento dos serviços e as ativida 

des a empreender. Entretanto, a associação de qualquer nível deve 

respeitar: 

a) os objetivos da organização sindical, que correspondem 

à promoção e à defesa dos interesses dos trabalhadores 

ou dos empregadores (art.lO); 

b) o princípio da legalidade, mediante sujeição às normas 

legais aplicáveis a outras pessoas físicas ou jurídicas, 

desde que não violem as garantias inseridas na Conven -

ção (art.8). 

Donde a conclusão que, mesmo sujeitos a simples registrocaE 

torial,os estatutos podem ter negado o seu registro, se a associação 

tiver finalidades extra-sindicais ou se propuser a realizar ativida 

des que afrontem o princípio da legalidade/ Daí decidir o precitado 

Comitê que 

-"Os Estados sao livres para fixar na sua le -

gislação as formalidades que lhes pareçam a

propr iadas para assegurar o funcionamento rnr 

mal das organizações profissionais. Por con

seguinte, as formalidades prescritas nas re

gulamentações nacionais sobre a constituição 

e o ~uncionamento das organizações de traba

lhadores e de empregadores são compatíveis ' 

com as di~nosicÕes da Convencão. soh r1 condi 



Contudo, 

regulamentares não se achem em contradição com 

as J arantias previstas pela Convenção n9 87 " 

(Verbete n9 262, ob.cit., pág.57). 

"Toda obrigação imposta a um sindicato res 

salvadas certas cláusulas de pura forma -- de 

copiar seus estatutos sobre um modelo obriga -

tório é contrária às normas que garantem a li

berdade sindical" (Verbete n9 291, ob.cit. , 

pág.63). 

.13. 

No que tange às eleiçÕes, o Comitê de Liberdade Sindicaltem 

proclamado que o direito das organizações sindicais de eleger livre 

mente os seus dirigentes 

"constitui uma condição indispensável para que 

possam atuar efetivamente com toda independêg 

cia e promover com eficácia os interesses dos 

seus associados. Para que se reconheça plena

mente esse direito, é mister que as autorida

des pÚblicas se abstenham de intervenções que 

possam entorpecer o exercício desse direito , 

seja na fixação das condições de elegibilida

de dos dirigentes, seja no desenvolvimento das 

próprias eleições" (Verbete n9 295, ob.cit. , 

pág. 64) . 

"O controle das eleições deve ser, em última 

instância, da competência das autoridades ju

diciais" (Verbete n9 296, ob.cit., pág.64) 

Corolário da autono~a sindical é o princípio da não-inter

venção da autoridade administrativa na vida da associação sindical. 

E nesse ponto a Convenção n9 87 foi explícita, estatuindo o art. 4 

que 

"As organi~ações_<le t~abalhadores e de_empre

gado~es nao estao SUJeitas a dissoluçao ou 
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Autonomia, porém, não significa soberania. As associações 

sindicais, como já foi dito, tal como as demais pessoas físicas ou 

jurídicas, estão sujeitas ao princípio da legalidade (art. 8 da Con 

venção). Mas somente o Poder Judiciário, em processo no qual seja 

assegurado o direito de defesa, pode penalisar organizações sindi -

cais e seus dirigentes Consoante jurisprudência do Comitê de Liber 

dade Sindical, 

"A destituição pelo governo de certos dirige!!_ 

tes sindicais constitui uma grave violação 

do livre exercício dos direitos sindicais 

(Verbete n9 416, ob.cit., pág.93) i 

" 

"Toda destituição de dirigentes sindicais no 

caso de provar-se uma violação da legislação 

ou dos estatutos internos, assim como a de -

signação de administradores provisórios deve 

ser efetuada por via judicial" (Verbete n9 

479, ob.cit., pág.94) i 

"A dissolução pronunciada pelo Poder Executi

vo em virtude de uma lei de plenos poderes ou 

no exercício de funções legislativas, do me~ 

mo modo que uma dissolução por via administ2 

tiva, não permite assegurar os direitos de 

defesa, que só podem ser garantidos por um 

procedimento judicial normal, que o Comitê 

considera essencial" (Verbete n9 490, ob. ci t., 

pág. ~ 6). 

D - Direi t o de greve A Convenção n9 87 nao alude expli 

citamente à gre~os órgãos de controle da OIT firmaram pacíf! 

ca Jllri prudência no sentido de que, na expressão, "formular seu p~ 

grar,m de ação" , contida no art. 3, se insere o direi to de greve 

Não se trata, no entanto, de direito absoluto e irrestrito, como al 

guns apregoam. Além das limitações decorrentes do art. 8 (princípio 

da legalidade) e do art. 10 (objeto da ação sindical) da própria Con 

venção da OIT, cumpre que se tenha em vista a conceituação a propó

sito adotada pela ssembléia Geral da ONU no sene±Uo e que o 

::...~_ 

- " 



as leis de cada pais" e que a a ti v idade do sin 

dicato pode sofrer limitações que sejam "neces 

sárias numa sociedade democrática, no interes

se da segurança nacional ou da ordem pÚblica , 

ou para proteger os direi tos e as liberdades de 

outrem" (art. ü, alíneas "c" e "d", do "Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais"). 

.15. 

-Na conformidade dessas diretrizes, sao as seguintes as re-

soluções do mencionado Comitê: 

Greve Política - "As greves de caráter puramente 

político ••. não se enquadram no âmbito dos prin

cípios da liberdade sindical" (Verbete n9 372 , 

ob. c i t. , pág. 7 7) i 

Piquetes de greve - "O Comitê considerou legíti

ma uma disposição legal que proíbe aos piquetes 

de greve perturbar a ordem pÚblica e ameaçar aos 

trabalhadores que continuam trabalhando" (Verbe

te n9 434, ob.cit., pág.87) i 

Funcionários pÚblicos - "O reconhecimento do prin 

cípio da liberdade sindical aos funcionários pú -

blicos não implica necessariamente o direito de 

greve" (Verbete n9 365, ob.cit., pág. 76) i 

Função pÚblica e serviços essenciais - "O direito 

de greve pode ser objeto de restrições , inclusive 

de proibições, quando se trata da função pÚblica 

ou de serviços essenciais, já que nesses casos a 

greve pode causar graves prejuízos à coletividade 

nacional" (Verbete n9 39 3, . ob. ci t., pág. 80) i 

Conseqüências da proibição da greve - "Quando o 

direito dr greve haja sido limitado ou suprimido 

em empres a s ou serviços considerados essenciais , 

os trabalhadores devem gozar de uma proteção ade

quada, de sorte que se lhes compensem as restri -

ções impostas à sua liberdade de ação durante os 

conflitos ocorridos nesses servicos ou emnresas " 
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\ Tendo em vista a natureza da atividade, o Comitê de Liber-

dade Sindical, ao apreciar casos concretos de reclamação contra Go

vernos, tem considerado legítima a proibição da greve nos serviços 

pÚblicos (Verbete n9 411), nos hospitais (Verbete n9 409), nos ser

viços de abastecimento d'água (Verbete n9 410), nos serviços de co~ 

trole de vôo (Verbete n9 412) ) e nos serviços de segurança industri-

al (Verbete n9 413) :> 1 " er. 

~ Nem se diga que nas verdadeiras democracias nao vigoram 

tais restrições. Da longa lista publicada pela OIT, referente aos 

países que proíbem a greve no serviço pÚblico constam a RepÚblicaF~ 

deral da Alemanha, Costa Rica, Estados Unidos, Colômbia, Uruguai e 

Suiça : e a relação dos que proíbem ou limitam a greve nos serviços 

essenciais refere, dentre muitos Estados, o Canadá (Província de Al 

berta), ColÔmbia, Costa Rica, Estados Unidos, !ndia, Nova Zelândiae 

Venezuela ("Informe" da Comissão de Expertos à 69a. reunião da Con

ferência, Genebra, 1983, págs.84 e 85). 

No estudo de direito comparado,a que já nos referimos, foi 

assinalado que o conceito de serviço essencial deve concernir àque

le 

"cuja interrupção pode pôr em perigo a vida , 

a segurança ou a saúde da pessoa, no todo 

ou em parte da população" (Ob.cit.,pág.86). 

o abuso do direito, qualquer que seja este, nao se harmo -

niza com o próprio Direito. Como bem ressaltou o PAPA JOÃO PAULO II 

"quando se tratar de serviços essenciais para 

a vida da sociedade, estes devem ficar asse

gurados, inclusive, se isso for necessário , 

mediante apropriadas medidas legais. O abuso 

da greve pode conduzir à paralisação da vida 

sócio-econômica; isto é contrário às exigên

cias do bem comum da sociedade" ("Laborem E

cercens", i tem 20. 7) . 

E - Proteção ao direito de sindicalização A Convenção 

n9 98 determina que os trabalhadores deverão gozar de adequada pro

teção contra todo ato de discriminação tendente a restringir a li -

berdade sindical, em relação ao seu emprego, entendendo-se como tal 
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ou o seu desligamento e, bem assim, a despedida do trabalhador ou a 

aplicação de outra penalidade em virtude da sua filiação sindicalou 

da sua participação em atividades sindicais fora das horas de traba 

lho ou, se tiver havido consentimento do empregador, durante a jor

nada de trabalho (art. 1); as organizações de trabalhadores e de e~ 

pregadores deverão ser protegidas contra qualquer ato de ingerência 

de umas em relação às outras, quanto à constituição, funcionamento 

ou administração das mesmas, quer se verifique diretamente, quer o

corra por meio dos seus agentes ou membros (art.2); deverão ser cria 

dos organismos, se necessários, para garantir o respeito ao direito 

de sindicalização(.art.3). Trata ain6.a do fomento à negociação cole

tiva (art.4); mas, nessa parte, suas normas estão superadas pelas 1 

que foràm incluídas na Convenção n9 154, de 1981, cujo texto já foi 

por nós resumido. 

A Convenção n<? 98 não se aplica aos "funcionários públicos 

a serviço do Estado". Essa expressão, todavia, não comporta inter -

pretação extensiva de forma a alcançar os empregados de empresas es 

tatais. Tal como têm concluído o Comitê de Liberdade Sindical e a 

Comissão de Expertos na Aplicação de Convenções e Recomendações 

OIT, quando o Estado empreende atividades que não correspondem 

da 

I 

stricto sensu , à função pÚblica, impossível será negar-se o direi

to de sindicalização e de negociação coletiva aos respectivos empr~ 

gados (Cf. a propósito o parecer que elaboramos juntamente com D~ -

LIO HARANHÃO, in "Direito do Trabalho e Previdência Social" - Pare

ceres"; S.Paulo, LTr., vol.III, 1979 , págs.261/3). 

F - Orgãos de controle - Em conseqüência das Convenções 1 

n9s 87 e 98, a ONU e a OIT instituíram, de comum acordo, em 1950, a 

Comissão de Investigação e de Conciliação em Matéria de Liberdade 

SinQ.ical; sendo que,. no ano seguinte, o Conselho de Administração da 

OIT criou o seu Comitê de Liberdade Sindical. Este segundo Órgão 

vem executando um trabalho admirável, como guardião da liberdade sm 

dical, tendo apresentado ao mencionado Conselho, para sua delibera-

ção, :r.lais de · 1. 300 .. relatórios conclusivos sobre queixas refe 

rentes a violações de direitos sindicais, com resultados concretos 

na modificação de leis e práticas nacionais e com a liberação de i

números dirigentes sindicais irregularmente detidos por autoridades 

policiais. 

Enquanto que as queixas sobre violações de direitos sindi

cais, geralmente formuladas por associações de trabalhadores, são 
_,,_ ........ ~- -...:3-- --- ---- r-'1-T'\"\.; -~-~ ,.....,... ....... - 1 "'!\ ....... ;:..._.; -- - ,....,....T'n,.,_.; ___ ::::.. __ ..:J-- ~- ...... ---
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tinuam a ser periodicamente analisados p e la já referida Comissão de 

Expertos, que temos a honra de integrar. Assinale-se que esse Comi

tê, com a aprovaçao do Conselho de Administração, tem conhecido de 

reclamações apresentadas contra países que não ratificaram a Conven 

ção n9 87, quando o ato governamental impugnado fere, na sua essen

cia, o princípio da liberdade sindical. ~ que esse princípio está 

consubstanciado na Constituição da OIT, à qüal os Estados têm de a

derir para se tornarem membros da Organização. Assim opinamos alhu

res ("Direito Internacional do Trabalho", S.Paulo, LTr., 1983, págs. 

228/9), na boa companhia de NICOLAS VALTICOS ("La ~ intern~ 

tionale de la libertê syndicale", in "Revue des Droi ts de 1 1 Homme", 

Paris, 1974, vol.VII-1, pág.l9), FRANCIS WOLF ("Aspectos judiciai

res de la protection internationale des droi ts de 1 1 homme par 1 1 OIT", 

in "Revue des Droits de. l 1 Honune", Paris, 1971, vol.IV-4, pág.828) , 

ROBERTO VON POTOBSKY ( "Les visites sur place", in "Revue Internacio 

nale du Travail", Genebra, 1981, vol.l20, n9 5, pág.619) e JEAN !-10-

RELLET .("L 1 influence des conventions internationales du travail sur 

la legislation française", in "Revue Internacionale du Travail", Ge 

nebra, 1976, vol.lOl, n9 4, pág.l3). 

IV - Considerações finais 

Os sistemas legais que asseguram o legítimo exercício dos 

direitos sindicais são indispensáveis para que empregadores e traba 

lhadores participem adequadamente, numa sociedade democrática aber

ta, dos processos de elaboração das normas jurídicas. Da mesma for

ma que sao necessários para a estipulação de condiçÕes de trabalho 

capazes de complementarem as disposições imperativas ditadas pelo 

intervencionismo básico do Estado, ao determinar o nível mínimo de 

proteção ao trabalhador intervenção que tende a reduzir-se na 

razão inversa do fortalecimento da organização sindical nacional.M~, 

para a consecução desses fins, como já ponderou a Conferência Inter 

nacional do Trabalho, 

"é imprescindível a existência de uma organi

zação sindical estável, livre e independente" 

(Resblução de 26.06.52). 

Daí a importância dos tratados arrolados nesta conferência. 

A ratificação dos mesmos concorrerá para a universalização da just~ 

ça sbcial. Porque a extirpação das injustiças sociais, na medida 
- - -- ~, - ·~·~ - ~ - _ _ ., _ - - •- ~ -- .!- ---- ~-.!- - ~- -- - --- --•..!-- - _____ .! ":"_ --- - -- -- ~ r J 

I 
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-ca,depende fundamj ntalrnente da representatividade e coesao das cor-

respondentes organizações sindicais -- fatores que só vicejam no 

consciente exerc.i l io da liberdade sindical. 

-Na concepçao da OIT, a paz possui um valor positivo : su -

poe a justa harmol ia, não só entre os países, mas dentro dos países. 



.. 
OS DIREITOS SINDICAIS NOS 
TRATADOS INTERNACIONAIS 

Por ARNALDO SÜSSEKIND(*) 

1- DE DELITO A DIREITO FUNDAMENTAL DO SER HUMANO --
Para evitar a pressão de grupos organizados 

em detrimento da liberdade individual consagrada pela Revolução 

Francesa, a Lüi (fl;lapelier (1791) proibiu a coalisão de cidadãos, 

inclusive de "operários e oficiais de qualquer arte". Essa 

proibição foi sucessivamente adotada por diversos países. E a 

coalizão de trabalhadores com o fim de pressionar a 

implementação ou modificação de condições de trabalho foi 

considerada delito de conspiração na Inglaterra e suas colônias 

(Combinations Acts, de 1799 e 1800), nos Estados Unidos da 

América (decisão judiciária de 1800) e na França (Código Penal de 

1810). 

Em 1824, entretanto, o Parlamento Britânico, 

curvando-se à realidade gerada pela ação das frade unions, 

criadas por inspiração de Robert Owen, revogou a proibição de 

coalisões operária,, o que só ocorreu na França em J 864. Antes, 

porém (184?], 2- p~ ... de Massachussets, nos Estados Unidos, 

proferiu decisão que se tornou um marco na história do 

sindicalismo, ao afirmar a licitude da sindicalização conforme os 

meios utilizados pelos trabalhadores. 



• 

A pnmeJra lei afirmativa do direitR de --sindicalização foi a inglesa, de 1871, resultante da ação de Disraeli 
t' -

a frente do governo parlamentar. Mas foi a partir da Lei Waldeck

Rosseau, da f rança (1884), que diversos países passaram a 

reconhecer o direito de sindicalização. 

A expansão do sindicalismo se tornou, desde 

então, um dos fatos sociais marcantes da história contemporânea. 

E a ação sindical desenvolvida durante a primeira grande guerra, 

tendo a frente a CGT francesa, o Congresso das Trade Unions 

inglesas e a Federação Americana do Trabalho (AFL), culminou 

com a participação de diversos dirigentes sindicais na Conferência 

~ Paz de 1919, tendo sido entregue ao dirigente da central ___.... __ 
norteamericana, Samuel Gompers, a presidência da "Comissão de 

Legislação Internacional do Trabalho ". Esse órgão, em projetos 

aprovados pela Conferência, relacionou os princípios fundamentais 

do Direito do Trabalho, entre os quais o "direito ~ a2sociaç~o" e 

propôs a criação da Organização Internacional do Trabalho i OIT), 

de estrutura tripartite, com a finalidade de promover a 

universalização desses princípios (arts. 387 a 427 do Tratado de --Versailles) . 
-

Em 1 944{ quando já se vislumbrava a vitória -
das forças aliadas na segunda grande guerra, a Conferência da 

OIT, realizada na cidade norteamericana de Filadélfia1 aprovou 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 

condicão indispensável para o progresso constante" 



• 
,. 

e determinou que ~ 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. 111, 

letra§). 

No ano seguinte os países vitoriosos 

constituíram a Organização das Nações Unidas (ONU), cuja 

Assembléia Geral, reunida em Paris, adotou, a 1 O ~dezembro de - -
1948, a Declaracão Universal I1!2§_ Direitos .!ia.. Homem, que 

substituiu a da Revolução Francesa de 1789. A declaração não é 

ratificável, mas, por consagrar princípios fundamentais da ordem 

jurídica internacional, caracterizadores da civilização 

contemporânea, é conceituada como fonte de máxima hierarquia 

no mundo do Direito. Tais princípios correspondem a direitos 

supraestatais, inerentes ao ser humano, que devem ser usufruídos 

e respeitados independentemente de tratados ratificados ou leis 
. . 

nac1ona1s. 

No concernente à sindicalização, essa 

Declaracão enuncia: 
' 

"Todo homem tem direito de organizar sindicatos e 

neles ingress~r para proteção de seus interesses" (art. 

XXIII, no 4). 

Os princípios elencados na Declaração foram 

regulamentados por dois tratados aprovados pela Assembléia Geral 



pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992 (Decreto de promulgação no 

591, de 6fl/92), dispõe no seu art. 8°: 

"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 organização interessada, para 

promover F 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 

democráti~a, no interesse da segurança nacional ou 

da ordem pública, ou para proteger os direitos e as 

liberdades de outrem; 

b) b) o direito que têm os sindicatos de formar 

federações nacionais e o direito destas 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 sociedade democrática, no 

interesse da segurança nacional ou da ordem 

pública, oJ para proteger os direitos e as liberdades 

de outrem; 

d) o direito de greve, exercido conforme as leis de 



2. O presente artigo não impede restrições legais no 

exercício desses direitos pelos membros das forças 

armadas, da polícia ou da função pública. 

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 --. 
Q_ exercício ~ direitos sindicais, inclusive _Q ~ greve, UJ]]._direito 

absoluto e ilimitado. Por isso, o Pacto da ONU admite restrições ... 
fundadas "no interesse da segurança nacional ou da ordem pública" 

e, bem assim, "para proteger os direitos e liberdades de outrem", 

devendo os movimentos grevistas observar as leis do respectivo 

país, elaboradas em consonância com essas diretrizes. 

5.al um século e me1o,_ portanto, ~ 

sindicalização passou ~ilícito penal a_y!!Ld.J2.§.. direitos humanos 

fundamentais. 

11- DAS NORMAS DA OIT EM MATÉRIA SINDICAL - - --~ ................ ~~~,;.;;...;;~ 
Em 1927 a conferência examinou um projeto 

de regulamentaçãb internacional da liberdade sindical; mas ele foi 

rejeitado, inclusivJ com os votos dos delegados trabalhadores, que 

consideraram o texto contrario aos interesses da classe. 

Somente depois da Declaração de Filadélfia 

(1944) , incorpora~a à Constituição da OIT (1946) , é que a matéria 

voltou a ser exam/rada pela OIT. 



Sindical Mundial e da Federação Americana do Trabalho (AFL), o 

Conselho Econômico .JL..Social ~s Nações Unidas resolveu solicitar 

à OIT, em abril de 1947, que inscrevesse a questão da liberdade 
- o 

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 
a 

tratado multilateral da OIT. 

O precitado instrumento normativo é 

completado pela Convenção n° 98, de 1 ~ referente ao "direito de 

sindicalização e de negociação coletiva". Como escrevemos 

alhures, enquanto a primeira convenção "objetiva garantir 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 associações de trabalhadores em face às de empregadores, e 

vice-versa, e, be~ assim, fomentar a negociação coletiva" ("Direito 

Internacional do Trabalho ", SP, L Tr. 28 ed. , págs. 28314). 

Além desses dois tratados multilaterais, a OIT 

adotou as seguintes convenções sobre direitos sindicais: 

a) Convenção no 84, de 1947- Direito de associação nos territórios 
• 
não-metrapqUta?os. Dispõe, em termos bem gerais, sobre o 

direito de sindicalização, a negociação coletiva, a consulta às 

organizações de trabalhadores e de empregadores e os 

procedimentos para a solução dos conflitos trabalhistas; 

b) Convenção n• ~ 10 - Trabalho em plantações: Partes IX e X - ... 
sobre direito de sindicalização, liberdade sindical e negociação 

coletiva. Esse tratado reúne, de forma sistematizada, normas de 



produção agrícola com fins comerc1a1s em zonas tropicais e 

subtropicais; 

c) Convenção no 135, de 1971 - Proteção e facilidades para os 

representantes rj_os trabalhadores nas empresas. As normas do 
' a- = 
instrumento 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 devem 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 jurídicas. A 

empresa deve ~onceder-lhes facilidades para cumprir rápida e 

adequadamente essas funções. 

d) ~C~o~n~veiiinaçiiiiiiã~o-=n~oiiiiiiiiiii1iiiÍi4~t-=-de~1~3-7..-..5,. - Organização .J!! trabalhadores 

rurais. É aplicável a todas as organizações representativas de 

trabalhadores rurais, alcançando, inclusive, as que representam 

arrendatários, parceiros agrícolas ou pequenos proprietários, 

cuja principal fonte de receita seja a agricultura, quando a terra 

for trabalhada pessoalmente com a ajuda de seus familiares ou 

trabalhadores ocasionais. A esses agricultores é assegurado o 

direito de sindioalização, devendo o Estado por em prática uma 

política de prompção das respectivas organizações; 

e) ~C~o;;n~veiiiniiiiilç~ã~o_.=-;niiiiio iiiiiiiii14iiiii4~, ;----iigeli!!!!!!r-"""'19•7-~._- Cons u /tas tripartites P .. ar~ ~ 

a9licacão das normas internacionais 22._ trabalho. Cria a 

obrigação de o Estado pôr em prática procedimentos que 

assegurem consultas efetivas entre representantes do governo, 
I 

dos empregad(Dres e dos trabalhadores para promover a 



Trabalho. Esses procedimentos, estabelecidos depois 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 compe,tente; as questões atinentes aos relatórios anuais 

de aplicação de convenções ratificadas; o reexame periódico de 

convenções não ratificadas e de recomendações escolhidas, 

para esse efeito, pelo Conselho de Administração da OIT; as 

propostas de denúncia de convenções ratificadas; 

f) Convenção no 151, de 1978 - Direito de sindicalização e de 
L EG 

negociação coletiva dos servidores 12_úblicos. Esse tratado 

1 abrange todas as pessoas empregadas pela administração 

R.Qblica, na medida 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 aqueles cujas funções possuem poder 

decisório ou sejam de natureza altamente confidencial, e, bem 

assim, os integrantes das forças armadas e da polícia. Os 

empregados públicos - expressão genérica usada pela 

Convenção - gozarão de proteção adequada contra todo ato de 

discriminação anti-sindical em relação a seu emprego, não 

podendo as suas organizações sofrer qualquer ingerência por 

parte da autoridade pública. Deverão ser concedidas facilidades 

aos representantes das organizações reconhecidas para 

desempenhar suas funções com eficiência, inclusive durante as 

horas de trabalho. Deverão ser fomentadas os procedimentos de 



nacionais. A solução dos conflitos coletivos referentes a 

condições de elrnprego poderá ser obtida, seja pela negociação 

entre as part~s, seja por procedimentos independentes e 

imparciais como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Os 

empregados públicos gozarão dos direitos civis e políticos 

essenciais ao exercício da liberdade sindical, sob reserva 

somente das obrigações oriundas da sua condição e da natureza 

das suas funções; 

g) Convenção no 154, de 1981- Fomento da negociação coletiva. 
p ~ 4 • 

Aplicável a todos os ramos de atividade econômica, prescreve 

que o Estado adote medidas, compatíveis com as circunstâncias 

nacionais, visando a promover esse mecanismo peculiar ao 

Direito do Trabalho. Essas medidas devem fomentar não 

apenas o estabelecimento negociado de condições de trabalho e 

de emprego, mas também a previsão de regras de procedimento 

para as relações entre empregadores ou suas organizações e 

uma ou várias associações sindicais de trabalhadores. 

111- QA..CONVENÇÃO no 87 

Considerado o mais importante dos tratados 

multilaterais aprovados pela Conferência Internacional do Trabalho, 

a Convenção no 87, de 1948, trata da liberdade sindical e do direito 

de sindicalização. Em janeiro de 1998 ela havia sido ratificada E.9! 
121 dos 174 Estatlos-membros da OIT. A Constituição brasileira 

de 1988 impede a nossa ratificação, por ter imposto, tal como a 

Carta Política de r 937, o monopólio de representação sindical por 

categoria econômica ou profissional e a contribuição compulsória 

dos que compõem a categoria representada. 



eminentes juristas Verdier (França), Bhagwati (Índia), Gubinski 

(Polônia) e John Wood (Grã-Bretanha), o qual foi adotado pela 

Comissão de EllfJertos na aplicação de Convenções e 

Recomendações, tivemos a oportunidade de sublinhar que 

uo grau de liberdade de que desfrutam os sindicatos 

para determinar e organizar sua ação depende muito 

de certas normas legais de caráter geral sobre o 

direito da livre reunião, o direito de livre expressão do 

pensamento e, genericamente, de todas as liberdades 

civis e políticas de que gozam os cidadãos do país 

( ... ). Daí a importância que deve atribuir aos princípios 

fundamentais contidos na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, pois sua violação pode afetar de 

maneira determinante o livre exercício dos direitos 

sindicais" ('Libertad Sindical y Negociación Colectiva", 

Genebra, OIT, 1983, pág. 23). 

O art. 1° 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 maneira explícita, a 

Convengão j! ~eha s2É!.e ~ireito ~Tratados (! 969): 

( 

((Art. 27°. Uma parte não poderá invocar do seu direito 

interno como justificativa do não-cumprimento de um 

tratado. " 

O art. 2° da Convenção n° 87 é, sem dúvida, o 

mais importante: 

/ uos _trabalhador~s ~-os e~:r~gadores, ~em_ dis~inçã~ ~e 



l 
o de se filiar a estas organizações, à condição única de 

se conformarem com os estatutos destas últimas". 

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 qualitativa (categoria, profissão, 

empresa, etc.) e a quantitativa (base territorial) que lhes 

convierem, independentemente da existência de outro 

sindicato com a mesma representatividade; 

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. 9 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 organizaçõ~s", 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 ingressar, 

permanecer ou del filiar-se de qualquer das associações existentes. 



e sindicalistas, é a unidade sindical. O que a Convenção exige é 

que o sistema legal dos países que a ratificaram faculte aos 

empregadores e trabalhadores, se o desejarem, a constituição de 

outro ou outros sindicatos da mesma categoria, empresa, profissão 

ou ofício na mesma base territorial do já existente. Neste sentido é 

uníssona e iterativa a jurisprudência dos órgãos de controle da 0/T: 

"Apesar de que os trabalhadores podem ter interesse 

em evitar que se multipliquem as organizações 

sindicais, a unidade do movimento sindical não deve 

ser imposta, mediante intervenção do Estado, por via 

legislativa, pois essa intervenção é contrária ao 

princípio incorporado nos artigos 2 e 11 da Convenção 

n° 87" (Verbe~e no 824 do Comitê de Liberdade Sindical, in 

"La Libertad Sindical - Recopilación de decisiones de/ 

Comitê de Libertad Sindical", Genebra, 0/T, 38 ed. , pág. 

48). 

"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 no 

225, in fine, do Comitê, Ob. cit. , pág. 49). 

O art. 2° ainda garante ao grupo organizador do 

sindicato o direito de estruturá-lo como lhe a12rouver e o de fixar 
--~ - ----.. 

livremente ~ dimensionamento !Js_ correspondente representação. 

Daí esclarecer o renomado EFRÉN CÓRDOVA, que por muitos 

anos chefiou a Divisão de Direito do Trabalho e Relações do 

Trabalho da 0/T: 

"Os trabalhahores poderão, por exemplo, preferir a 

rnnf:tituit'ijn rlt:i um _f:inrlif'::.tn nrnfit::t::inn::.l nu ri~ 



âmbito local, regional ou nacional; de primeiro, 

segundo ou terceiro grau. Consagra-se, deste modo, 

um modelo de organização sindical espontâneo que, 

segundo alguns autores brasileiros, representa o polo 

oposto de organização não-espontânea estabelecida na 

CLT. Esta 'dispõe um enquadramento rígido das 

organizações sindicais, segundo critérios previamente 

fixados, não pelos interessados, mas pelas autoridades 

públicas" ('~ Organização Sindical Brasileira e a 

Convenção 87 da OIT", São Paulo, IBRART, 1985, pág. 17). 

Relativamente à çontribuicão sindical 

compulsória, parece certo que ela afronta igualmente o princípio da 

liberdade sindical, tal como consagrado 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 

trabalhadores da categoria profissional interessada o 

pagamento de contribuição ao único sindicato ( ... ) não é 

compatível com o princípio de que os trabalhadores 

devem ter o direito de filiar-se às organizações 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 consolidação do 

dito monopól~o " (Verbete no 227 do Comitê, Ob. cit. , págs. 

50151). 



O que a OIT tem admitido, para reforçar as 

finanças do sindicato, é a estipulação de uma guota. E!_ 
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 

negociado (Verbete no 324 do Comitê, Ob. cit., pág. 69). 

O art. 3 da Convenção n°87 assegura às -organizações sindicais o direito de elaborar seus e~tatutns e 
~ A4 

regulamentos administrativos e, bem assim, o de eleger livremente 
$ L: 

seus dirigentes, O!Jlanizar ...a... rcspectiy_a 9estão e formular o 

P..rograma ~ aQãQ. Ressalte-se, todavia, que a associação deve ter 

em vista os objetivos da organização sindical (art. 10L e respeitar a 
> -

f!gislação gplicável '~ demais pessoas ou coletividades 

organizadas" (art. 8). 

Por conseguinte, os estatutos, mesmo sujeitos 

a simples registro cartorial, podem ~negado ..2.. seu regjsfço, se 
4 

consignar finalidades extra-sindicais ou se a organização se 

dispuser a realizar atividades que afrontem o princípio da 

legalidade. A exigência de registro em órgão público administrativo 
e •- • 

não afronta o princípio da autonomia sindical. Como ponderou o 

Comitê de Liberdatle Sindical, convém 

"definir claramente, na legislação, as condições 

precisas que os sindicatos devem cumprir para 

poderem ser registrados e prescrever critérios 

específicos para determinar se essas condições se 

cumprem ou fão" (Verbete no 277 do Comitê, Ob. cit., pág. 

59); 



mas é importante que tais ((condições não sejam de tal natureza 

que ponha em perigo as garantias previstas pela Convenção" 

(Verbete no 275 do Comitê, Ob. cit. , pág. 59). 

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 fJ_reve. Mas não se trata 
p 43 - $ 

de direito absoluto, porque, além das limitações oriundas dos arts. 
. -.... 

8 (princípio da legalidade) e 10 da Convenção (objeto da ação 
-.. - i4o -. - '----... 

sindical}, cumpre assinalar que o Pacto Internacional dos Diretos 
e ' 

Econômicos, Sociais e Culturais da ONU (1966) reconhece ao 

Estado o direito de, mediante lei, como já assinalamos, 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 

enquadram no âmbito dos princípios da liberdade 

sindical" (Verbete no 372 do Comitê, Ob. cit., pág. 78). 

((O direito de greve só pode ser objeto de restrições, 

inclusive proibição, na função pública, sendo 

funcionários ~úblicos aqueles que atuam como órgãos 

do poder público, ou nos serviços essenciais no 

sentido estrito do termo, isto é, aqueles serviços cuja 

interrupção Pf ssa por em perigo a vida, a segurança ou 

a saúde da pessoa, em toda ou parte da população" 

(Verbete no 3J4 do Comitê, Ob. cit., págs. 81182). 

\ "O Comitê c~nsiderou legítima uma disposição legal 
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I 
pública e ameaçar aos trabalhadores que continuam 

trabalhando" (Verbete no 434 do Comitê, Ob. cit. , pág. 87). 

O art. 4 qa Convenção n° 87 prescreve que 

{{As organizações de trabalhadores e de empregadores 

não estão sujeitas a dissolução ou suspensão por via 

administrativa". 

O p_rincípio da não-intervenção ~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. 8); 

mas só o Poder Judiciário pode penalizar 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 só podem ser 

garantidos por um procedimento judicial normal, que o 

Comitê considera assencia/" (Verbete no 490 do Comitê, 

Ob. cit., págs. 96197). 

O art .. 5 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. 
- 4 -

Por sua vez o 9rt R manda a.,..p_li_ca_.! as disposições dos artigos 2. 3._e 

4 às federações ~qnfederacões. 

O art. 7 estabelece que a lei não pode 



I . 
• 

condiç_ão..!JJ!.e limite a aplicação~ normas CQPstantrzs ~ arts. 2, 

3e 4. 

O art. 8 da Convenção n° 87 consagra o 

respeito ao orinqínLo Jia_ legalidade, a que várias vezes nos 
4 

referimos. Ele deve ser interpretado tendo em vista, o disposto no 

art. 1 O. que conceitua a associação sindical como a organização 
> e 

que tem 

I 
"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, adul~eram 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 atividades 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 funçõei respeitando a legalidade" (Ob. cit. , pág. 

26). 

O art. 9 permite à legislação nacional excluir do 

f"'.:::~mnn riA inr.irltSnhi.:::~ ri::~ r.nnvP.nr.tín nt 1 limit::~r -~' 1:::1 ::~nlir.::~r.tín n.~ 



compromisso do Estado que ratificar esse tratado multilateral de 

adotar todas as medidas necessárias e apropriadas ao livre 
F :: a -......_ 

e .. x...,e..,.rc_íc-.io-.. ~ dire jto sindical. Os arts. 12 e 13 concernem à 

aplicação da Convenção aos territórios deeendentes. Os arts. 14 a 

) t .reproduzem as disposições finais comuns às convenções da 
c ' 

OIT. 

Oxalá que, com a emenda j! proposta cjQ art. 8° 

~Constituição Federal brasileira, que certamente ensejará ampla 

controvérsia, possa o nosso País ratificar a mais importante 

convenção da Organização Internacional do Trabalho. 
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1 
por ARNALDO SUSS IND 

/ 

(Me ro da Comissão de Expertos 
n plicação de Conv nções e 

ecomendações da OI e Vice 
Presid~te da Acad mia Nacio -
nal de Direito do Trabalho). 

1. O sindtcato constitui elemento de fundamental importân

cia na vida da Org nização Internacional do Trabalho (OIT) : a) as 

associações de tra alhadores participaram de forma preponderante 

do processo histór'co de criação da entidade ; b) as organizações sm 

dicais de trabalha ores e de empregadores integram sua assembléiag~ 

ral (Conferência) , seu Conselho de Administração e outros órgãos 

colegiados, ao lad9 de representanses dos Estados-Membros (tripar -

tismo)i c) os dire ~tos sindicai~lamentados por convenções e r~ 
comendações, classi icadas como prioritárias para a garantia dos di

reitos humanos do rabalhador, sendo, por isto mesmo, objeto de con 

trole especial (Co itê de Liberdade Sindical) 

2. A idéi~ da interna6ionalização das leis de proteção ao 

trabalho, lançada ~or ROBERTO OWEN em 1818 (Congresso de Aix-le-Cha- ----_ 

pelle), ampliada pelo professor da Sorbonne LOUIS BLANQUI, a partir 

de 1838, e defendi a, desde 1841, pelo industrial alsaciano DANIEL 

LEGRAND, se tornou realidade graças a três movimentos paralelos, de 

finalidade} comu~: 

a) de Erstados~ congregando=se para adotar protocolos , 

reco endaçoes e convençoes sobre direitos sociais -

trabalhistas ( Conferência de Berlim de 1890 e Confe 

rências de Berna de 1905 , 1906 e 1913) i 

b) de i telectuais, prevalentemente juristas, reunidos 

na ssociação Internacional para a Proteção Legal dos 

Trab lhadores (1900 - 1919) i 

c) ganizações sindicais, que realizaram seguidos co~ 

gressos pleiteando a internacionalização das leis so 



3. 
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soc'ais - trabàlhistas (Congresso Trabalhista de Lyon-

1877 ; Congresso Operário de Paris - 1883 ; Congresso 

Int rnacional Operário de Roubaix - 1884), sendo que, 

no da Primeira Grande Guerra, passaram a rei -

vin a participação de representantes sindicais 

na onferência da Paz, que deveria instituir uma re 

par ição internacional para promover o desenvolvimen 

to a legislação do trabalho (Congresso Sindical 

Lee s , 1916 ; Congresso Sindical Europeu - Es tocolmo, 

1917 ; Convenção Sindical de Búfalo - 191J. ; Conferên

cia Sindical Internacional - Berna, fevereiro de 1919 ; 

Con resso Internacional de Sindicatos Cristãos - Pa

março de 1919) . 

Esses movimentos invocaram, diversas vezes, tantoa 

Encíclica De Rerum Nova~, do PAPA LEÃO XIII (1891) , como resolu -

ções da Primeira Internacional Socialista({~ UJO fundamento era o Ma 

nifesto Comunista 

4. Representantes das principais centrais sindicais, com ' 

destaque para LEON JOUHAUX (CGT francesa) e SAMUEL GOMPERS ( AFL nor 

teamericana), fora admitidos na Conferência da Paz (1919) , onde 

foi consagrado o Direito do Trabalho e criada a OIT (Parte XIII do 

Tratado de Versailles). 

5 . O tripartismo da OIT, como escreveu ALBERT THOMAS, pri

meiro Diretor da instituição, corresponde a "um comprQmisso entre a 

representação do Estado, como tal, e a representação dos indivíduos 

e dos grupos que põem a comunidade internacional" ~). Ele cons

titui, no dizer de ALTICOS, "uma fonte incontestável de vigor, que 

permite à nao somente sobre as representações diplo-

máticas Estados, mas tamb~m sobre as forças vivas da produção ~ 

Malgrado os retarda entos que as oposições de interesse por vezes~ 

puseram, essa estrutura deu às decisões da Organização uma autorida 

de maior, pelo fato de que elas tiveram em conta as posições de to

dos os meios interessados " <22. . 

II - oes e recomendações 

s bre direitos sindicais 

6. At~ 1948, quando a Conferência Internacional do Traba -

lho (Assembl~ia Ger 1 da OIT) aprovou a Convenção n9 87 sobre"ali -



.. 

do direito 
liberdade sindical e a proteção/ de sindicalização", uma única conven 

ção, e de ~efeito, havia sido adotada no campo sindical a 

de n9 11, de 1921()), determinando apenas que todas as pessoas o -

cupadas na agricul ura possuam os mesmos direitos de associação e 

coalisão dos traba hadores na indústria. 

7. a Conferência examinou um projeto de regulamen 

tação internaciona da liber d ade sindical; mas e l e foi rejeitado,i~ 

clusive com os vot s dos delegados trabalhadores, que 

ram o texto contrá io aos interesses da classe. 

considera -

8. Soment depois da Declaração de Filadélfia (1944), in -

corporada a Consti ui ão da OIT (1946), e que a matéria voltou a 

ser examinada pela OIT. Essa Declaração afirmou que 

" a li erdade de expressão e de associação é uma 

condição indispensável ao progresso constante" 

(art. I, letra b). 

9. Em vir ude desse preceito de hierarquia constitucionale 

dos relatórios recebidos da Federação Sindical Mundial e 

da Federação Americana do Trabalho (AFL) , o Conselho Econômico e 

Social das Nações nidas resolveu solicitar à OIT , em abril de 1947 , 

que inscrevesse a uestão da liberdade sindical na ordem do dia da 

sua Conferência. E na reunião realizada na cidade norte - americana 

de são Francisco a p rovada a Convenção n9 87, con

siderada o mais im ortante tratado multilateral da OIT. 

10. O precitado instrumento normativo é completado pela Con-

vençao n9 98, de 1949, referente ao "direito de sindicalização e de 

n e gociação coletiv ~~Como escrevemos alhures, enquanto a primeira 

convenção "objetiv garantir a liberdade sindical em relação aos p~ 

deres públicos, a segunda tem por finalidade proteger os direitos 

sindicais dos trab lhadores frente aos empregadores e suas organiz~ 

ções, garantir a independência das associações de trabalhadores em 

face às de emprega ores, e vice- versa, e, bem assim, fomentar a ne

gociação coletiva" f!{> . 

11. Depois dessas duas convençoes, 

adian--te~, a Conferência adotou os seguintes 

aos direitos sindicais: 

.àcrs ~l:s-trata:r\mos mais 

instrum~os pertinentes 



que o 

cita, 

\ 
a) Rec 

tra 

- 4 -~ 
-ao n9 91, de 1951 - Contratos coletivos de 

b) Rec mendação n9 92, de 1951 - Conciliação e arb itra

gem voluntários dos conflitos de trabalho ; 

c) Recomendação n9 113, de 1960 - Consulta e colabora -

ção entre as autoridades públicas e as organizações 

de Jmpregadores e de trabalhadores nos ramos de ati

vid lde econômica e no âmbito nacional ; 

d) Convenção n9 135, completada pela Recomendação n9143, 

ambJ s de 1971 - Proteção e facilidades que devem ser 

con1edidas aos representantes de trabalhadores na em 

presa; 

e) Conj en ão nQ 141, completada pela Recomendação nQl49 , 

de As organização de trabalhadores rurais e 

sua função no desenvolvimento econômico e social ; 

f) Convenção n9 151, de 1978 - Proteção do direito de 

sinl icalização e p rocedimentos para determinar as co~ 

diç es de emprego na administração pública, sendo que, 

sob e esses procedimentos, foi aprovada também a Re 

com~ndação n9 159, do mesmo ano ; 

\ 
g) Convenção n9 154 , completada pela Recomendação n9163, 

de 981 - Fomento da negociação coletiva. 

III - A Conven ao n9 87 

-v ençae co~eça por acentuar que o Estado para o 

igor se- obriga a dar er~ito às snãs aisposições 

assim, a prevalência da norma internacional a 

aderiu, tal como o fez , de maneira expl! 

sobre o Direito dos Tratados (1969): 

"Art. 27. Uma parte nao poderá invocar as d ispo

sições o seu direito interno como justificativa 

do não- umprimento de um tratado. " 



13. 
tante: 

14. 

direito de 

s-P 
O art. 2 da Conven ão n9 87 _e, sem dúvida, o mais impo~ 

"Os tr balhadores e os empregadores, sem distinção 

de qua quer espécie, têm o direito, sem autoriza -

de constituir organizações de sua es -

colha, assim como o de se filiar a estas organiza

çoes, ~ condição única de se conformarem com os es 

destas últimas " . 

todo 

•t. 2 con.re~:e--<A

e a todo empregador 

sem qualquer discriminação, salvo a que consta do art. 9 do próprio 

texto: a legislaçã poderá e~el·uir desse direi to os roem 

bros das forças ar policia. 

15. Quanto à unidade ou pluralidade sindical, é inquestio -

nável que a expressão "direito, sem autorização prévia, de consti -

tuir organizações a sua escolha, assim como o de se filiar a estas 

organizações " , tra o direito de qualquer grupo de trabalhad0res 

ou de empregadores de formar um novo sindicato e o direito de cada 

trabalhador ou empregador de ingressar, permanecer ou desfiliar- se 

de qualquer das assoéiações existentes. 

16. ~ óbvio que a Convenção nao impõe a pluralidade sindi -

cal, mesmo porque o ideal, afirmado por estudiosos e sindicalistas, 

é a unidade sindical. O que a Convenção exige é que o sistema le -

gal dos países que ~ratificaram faculte aos empregadores e trabalha 

dores, se o desejar m, a constituição de outro ou outros sindicatos 

da mesma categoria, empresa, profissão ou oficio na mesma base ter

ritorial do já existente. Neste sentido é uníssona e iterativa a j! 

risprudência dos ór ãos de controle da OIT: 

"Apesar de que os trab alhadores po dem t e r interes

itar que se multipliquem as organização si~ 

dicais~ a unidade do movimento sindical não deve ' 

sta, mediante intervenção do Estado, por via 

iva, pois es s a interve nção é contrária ao 

princip 'o incorporado nos artigos 2 e 11 da Conven -

ção n9 7 " . (6). 



17 . 

"Se é elvidente que a Convenção não quis fazer da 

pluralidade sindical uma obrigação, pelo menos exi 

ge que isto seja possivel em todos os casos" (7) . 

No Brasil, a CLT proibe o reconhe cimento de "mais de um 

sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissio

nal, ou profissão liberal, em úma dada base territorial" (art.516), 

razão por que o si dicato finico representa legalmente toda catego -

ria ou profissão l'beral (art.513, alinea ~). Pór sua vez, essas 

normas são aplicáv is, mutatis mutandis, ao agrupamento de sindica

tos em federações (art.539), sendo que,para cada ramo da economia, 

está prevista a or~anização de uma finica confederação (art. 535 ). A 

unidade sindical está, assim, imposta por lei em todos os graus. 

18. ~ estrlnho, por isso mesmo, que a Cãmara dos Deputados, 

na ânsia de aprova a Convenção n9 87, ha ja se manifestado em con

sonância com voto encido proferido na extinta Comissão Permanente 

de Direito Social ~o Ministério do Trabalho, em 21 de março de 1967, 

a fim de afirmar u~a compatibilidade, que não existe, entre esse 

tratado e a legislação brasileira (Cf. Diário do Congresso Nacional 
~ I - -de 17.08.84, pags.71.940 e segs.). Nao obstante a erudiçao do seu 

prolator, não há dJvida de que o áludido voto vencido não enfrentou 

as principais ques caracterizadoras de nÍtido conflito entre as 

normas da Convençi e as da legislação brasileira, tais como: a) o 

direito à pluralid de s±ndical em todos os niveis da organização s~ 
/ 

dical; b) o direit de estruturar o sindicato, seja por categoria , 

seja por empresa, seja por profissão ou oficio ; c) a proibição de 

19. 

ran 

com 

tribuição camp ls5ria, cobrada, em virtude de le/s/o-
etc. 

/ 
Com-~f it~, a xpressão do art. 2, }á-reproduzida, ga -

grupo organizador 

lhe aprouver J de fixar 

sindicato o direito de estruturá - lo 

' o dimensionamento da corres 

pond~nte representação. Ora, faculdade se atrita com o dispos

t~ffi-todos os art'gos que compõem o Capitulo II do Título V f da 

CL (arts. 570 a 577), os quais tra m as regras concercentes ao 
/ 

ncipio da unida e sindical compulso na, cujo corolário é enqu~ 

kento ·sindical 
1

redeterminado poy{ei complementado por 5rgão 

>linistério do Tmbalho. / 

20.\ ~rp udido art. 2, EF~ C6RDOVA, q e por 

muitos anos chefio a Div'são de Direito do Trabalho e Relações do 
\ 

Trab\lho da OIT, escre~~u: 

t 

---



"Os tré3jbalhadores poderão, por exemplo, preferir a 

constituição de um sindicato profissiona l ou de in 

,dústria, por empresa ou por profissões diversas 

de ãmbito local , regional ou nacional ; de primeiro, 

segundo ou terceiro grau. Consagra- se , deste modo, 

um modelo de organização sindical espontãneo que , 

segundo alguns autores brasileiros, representa o 

polo oposto de organização não- espontãnea estabele 

cida na CLT. Esta dispõe um enquadramento rigido ' 

das organizações sindicais, segundo critérios pre 

viamente fixados, não pelos interessados , mas pelas 

autoridades públicas " (8). 

21. Relativamente à contribuição sindical compulsória , par~ 

ce certo que ela afronta igualmente o principio da liberdade sindi 

cal, tal como consagrado na Convenção em foco. E a vinculação indi

reta do não-associado a um sindicato é flagrantemente incompativel 

com a pluralidade sindical. 

22. Consoa nte r e solução do Comité de Liberdade Sindical,~-·-
" 

fac~ldade de impor obrigatoriamente a todos os 

trabalhadores da categoria profissional interessa

da o pagamento de contribuição ao único sindicato 

(.~não é compativel com o principio de que ostra 

balhadores devem ter o direito de filiar-se as or

ganizações que estimem convenientes. Em tais cir -

cunstãncias, a obrigação legal de pagar cotizações 

ao monopólio sindical, estejam ou não os trabalha 

dores filiados a ele , rep r e s e nta uma nova consagr~ 

ção e cons olidação d o d ito monopólio " (9). 

23. O q ue ~ OIT tem admitido, para reforçar as finanças do 

sindicato, e a estipulação de uma q uota de solidariedade na conven

ção coletiva p or ele ajustada, a ser paga exclusivamente pelos não 

associados, como condição para q ue a estes se estendam as vantagens 

constantes do instrumento negociado. Mas a instituição dessa quota 

pressupõe a inaplicação automática das convenções ou dos acordos c~ 

l e tivos aos trabalh adores não-filiados aos correspondentes sindica

tos: 

"Num cal o em q u e a lei facultava a cob rança de uma 

quota d solidariedade, pelo sistema de desconto da 

remuner ção , a trab alhadore s q ue nao estavam filia 



filiad organização sindical parte num contrato 

coleti o, que desejam , no entanto , beneficiar-se 1 

das disposições do mesmo (quota fixada em não mais 

de dois terços das contribuições pagas pelos traba 

lhadores sindicalizados da mesma categoria) , o Co

mitê estimou que esse sistema , ainda q ue não este 

ja coberto pelas normas internacionais do trabalho , 

nao pa ece , em si mesmo, incpmpatível com os prin

cípios da liberdade sindical" (10 ). 

24 . O art . 3 da Convenção n9 87 assegura as organizações 

sindicais o direit de elaborar seus estatutos e regulamentos admi 7 

nistrativos assim, o de eleger livremente seus dirigentes 

organizar a respec iva gestão e formular o programa de ação . Ressal 

te - se, todavia , que a associação deve ter em vista os objetivos da 

organização sindic 1 (art. 10) e respeitar a;, legislaçõe- aplicável 

"às demais . pessoas ou coletividades organizadas" (art.8). 

25. Por co seguinte, os estatutos , mesmo sujeitos a simples 

registro cartorial , podem ter negado o seu registro, se consignar 1 

finalidades extra- sindicais ou se a organização se 9ispuser a reali 

zar atividades que afrontem o princípio da legalidade. (l 97~~~ 

26 . Os org 

dência no sentido 

ação" se insere o 

soluto, porque, 

pio da legalidade) 

pre assinalar que 

ciais e Culturais 

de controle da OIT firmaram pacífica jurispr~ 

na expressão "~_ormular seu programa de 

de greve. Mas não se trata de direito ab 

das limitações oriundas dos arts . 8 (princí -

10 da Convenção (objeto da ação sindical) ,cum 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,S~ 

a ONU (1966) reconhece ao Estado o direito de , 

mediante lei, esta elecer limitações à ação sindical 

27 . 

"necessárias numa sociedade democrática , no inte

resse a segurança nacional ou da ordem pública , 

os direitos e as liberdades de 

nesses pressupostos , o Comitê de Liberdade Sin 

dical tem afirmado que: 

"As gre es de caráter puramente poli t ico . . . nao se 



.. 

28. 

29. 

enquad 

sindic 

no âmbito dos princíoios da liberdade 

( 11) i 

greve pode ser o jeto de restrições, 

roibições, rata da fun 

çao de 

ses caso pode causar a 
I 

coletividade nacional" (12) i 

"O Com"tª considerou legítima uma disposiç~o le 

gal qu proíbe aos piquetes de greve perturbar a 

ordem Ública e ameaçar aos trabalhadores que con

tinuam trabalhando" (]j) . 

-O art. 4 da Conven ao n9 87 prescreve que 

"As or anizações de trabalhadores e de empregado 

res n~o estão sujeitas a dissóluç~o ou suspens~o 

por via administrativa". 

6./ 
- 9 - F 

O princípio da não -intervenç~o da autoridade administra 

tiva na vida da associaç~o sindical constitui exigªncia da liberda-

de e da autonomia sindical. O sindicato , como as demais pessoas ju

rídicas, está sujei
1

to 

~oder Judiciário po~e 

do o citado Comitª: 

ao princípio da legalidade (art.8) i mas só o 

penalizar a violaç~o da lei. Daí ter proclam~ 

"A diss luç~o pronunciada pelo Poder Executivo em 

virtude de uma lei de plenos poderes ou no exerci 

cio de lfunções legislativas, do mesmo modo que urna 

dissolu~~o por via administrativa, n~o permite as 

segurar os direitos de defesa, que só podem ser 

garanti os por um procedimento judicial normal 

mitª considera essencial" (~) ~ 6) 

30. o art. assegura~ · aos sindicatos o direito de constitu 

ir fe dera oes e conkedera Ões e o de a elas se filiarem, assim co -

mo o direito de fil"aç~o de qualquer dessas entidades a organiza 

~oes internacionais de trab alhadores ou de e mpregadores. Por sua vez, 



.. -lo- p-
o art. 6 man d a ap lica r as dispos i ções dos arti go s 2, 3 e 4 a s f ede

raç ões e confede r ações . 

-31. O art. 7 es t abe l ece q u e a l ei nao pode s ubor d i nar a aqui 

s ição da Ee r s onali a de s ind ica l a q ualquer condição q ue limite a a 

p licação da s normas cons t a nte s do s a rts . 2, 3 e 4 . 

32. O a rt. 8 da Conven ç ã o n9 8 7 consagra o respeito ao p rin 
- ~ 

c1p10 da legalidade , a q ue várias vez e s nos referimos. Ele deve ser __ __:;_ __ _ 
~pretado tendo em vista . o dispos to no art . 10 , q ue conceitua a 

associação sind ical corno a organização q ue tem 

33 . 

--
34. 

"por fi m promover e defender os interesses dos tra 

balhadores e dos empregadores". 

Comentando esses p receitos , CÓRDOVA escreveu : 

"A Con 

ou 

nao outorga, pois , urna franquia total 

ao sindicato. Este não estaria atuan 

do den ro dos limites da Convenção ao realizar ati 

vidades que se afastam , adulteram ou desvirtuam os 

o b jetivos da organização. Se o sindicato , 

ao invés de procurar a defesa e fomento dos interes 

ses de seus membros, adota p rogramas ou inicia ati 

vidades que nada têm a ver com esses objetivos , pe~ 

deria o direito q ue a Conferência Internacional do 

Trabalho quis oferecer-lhe. A Convenção reconhece , 

também , que o sindicato vive dentro do Estado , não 

atua n mundo ~ parte , nem pode invocar um estat~ 

to alie ado dos princípios q ue regem o resto da s~ 

ciedade. Deve , portanto, exercer suas funções res 

peitando a legalidade" d::i> 4, 'f) 

O art. 9 permite à legislação nacional excluir do carn -

po de incidência da Convenção, ou limitar sua aplicação , os membros 

das Forças Armadas ou da Policia . O art . 11 estabelece o compromis 

so do Estado que r esse tra t ado multilate ral de ado t a r to -

das as medidas n e cessárias e a p ropriadas ao livre exercício do di -

reito sindical. Os arts . 12 e 13 concernem à aplicação da Convenção 

aos territórios de endentes. Os arts. 14 a 21 reproduz e m a s d i sposi-
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' 
disposições finais comuns as convenções da OIT. 

IV - n9 98 

35. Esse t atado (16), que complementa a Convenção n~ 87 I 
determina que os t ] abalhadores deverão gozar de adequada proteção ' 

contr~ todo ato de discriminação tendente a restringir a liberdade 

sindical, em relaç o ao seu emprego, entendendo-se como tal condi -

cionar o emprego a não filiação do trabalhador a um sindicato ou o 

seu desligamento e, bem assim, a despedida do trabalhador ou a apl! 

cação de outra pen lidade em virtude da sua filiação sindical ou da 

sua participação e atividades sindicais fora das horas de trabalho 

ou, se tiver havid consentimento do empregador, durante a jornada 

de trabalho (art.l) ; as organizações de trabalhadores e de emprega

dores deverão ser rotegidas contra qualquer ato de ingerência de 

umas em relação às outras , q uanto a con s tituição , funcionamento ou 

administração das esmas, quer se verifique diretamente, quer ocor-

ra por meio dos se s agentes ou membros (art.2) ; deverão ser cria -

dos organismos, se necessários , para garantir o respeito ao direito 

de sindicalização art.3) ; deverão adotar - se medidas adequadas às 

condições nacionai , se necessárias, para estimu~ar e fomentar o 

uso dos procedimen os de negociação coletiva voluntária, com o fim 

de regular, por me'o de contratos coletivos, as condições de emp re -

go (art.4). As nor as d a Convenção não tratam da situação dos fun -

cionários públicos a serviço do Estado , mas não poderão ser invoca 

das para restringi os direitos decorrentes da ratificação da Con -

venção n9 87, da 1 gislação nacional ou do estatuto que lhes for a 

plicável (art.6). 

36. Entend mos , tal como a jurisprudência do Comitê de Li -

herdade Sindical e 

çoes e Recomendaçõ 

viço do Estado" nã 

da Comissão de Expert\ s na Aplicação de Conven -

s, que a exp ressão "funcionários públicos a ser 

comporta interpretação~xtensiva, de forma a al 

cançar os empregad s de empresas de propriedade do Estado, mesmo 

porque se trata de exceção delimitadora do campo de aplicação do tra 

tado multilateral. Quando o Estado empreende atividades que não co~ 

respondem à função pública, não se pode negar aos respectivos empr~ 

gados , o direito d sindicalização e de negociação coletiva. 

de controle em matéria sindical 

I 

37. Indepe dentemente das atribuições conferidas a menciona 
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mencionada 

comunicações e rel 

de ~tos da OIT, que as exerce com base nas 

tórios de idos pelos governos dos Estados - membros 

com os respectivos comentários das organizações sindicais foi ar 

mado um sistema es e das queixas e reclamações for -
I 

mais sobre violaçã de direitos sindicais. 

38. 

nidas, 

berdade 

a OIT instituiu, de comum acordo com as Nações U 

e Investiga ão e de Concilia ão em Matéria de Li -

------

l
u e 

I 
"t~m p Ir objeto examinar os casos de supostas in -

fraçõe aos direitos sindicais que lhe sejam subm~ 

fatos e examinar a situação ' 

com o overno interessado, com a finalidade de lo-

grar u a solução por via de acordo". 

I 
I 

39. Esta C missa~ não tem limitada sua ação aos casos de vio 

lação de obrigações nascÜil.as com a ratificação/ de convençoes sobre 

direitos sindicais ; mas para apreciar infrações a tais direitos,por 
\ 

parte de países que nao rati~icaram os correspondentes instrumentos 

internacionais, é imprescindível que obtenha o prévio consentimento 

do governo denunci do. 

I 
40. Em 1951 o Conselho de Administração da OIT criou , como 

uma das suas comissões permanentes, o Comitê~ Liberdade Sindical , 

que se tornou o mais eficiente mecanismo mundial de salvaguarda da 

liberdade sindical. De composição tripartida , ele é constituído de 

nove membros, sendo três repre?entantes governamentais, três de em

pregadores e três e trabalh~dores, escolhidos pelo pr§prio Conse -

lho. 
I 

41. O procedimerrfo só é instaurado se a denúncia 

a) de u~' organização nacional diretamente ta e oriunda: 

for escri 

interessa-

da na questão ; b) de uma organização internacional de empregadores 

ou de trabalhadores que tenha obtido o status de entidade consulti 

va da OIT; c) de outras organizações internacionais de empregadores 

ou de trabalhadores, quando a questão afetar diret .mente as associa 

çoes que lhes são filiadas. (17) 

42. 

/ 
/ 

/ 

/ 

- \ -O Comit pode examinar, com a conseqüente deliberaçao do 

Conselho de Adminís ração, casos atinentes a Estados que não ratifi -

I 
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ratificaram a conv ao cuja violação é alegada pela entidade 
---------------------+~---

-13-f!; 
I 

q'!le -

relante. Para tant necessita de consentimento do respectivo g~ 

verno. Conforme ex ôs VALTICOS, "para esses Estados, esse mecanismo 

especial s funda lobre sua qualidade de Membro da Organização In -

ternacional o Tra~alho e sobre o fato de que a Constituição da 

OIT, à qual f i indorporada a Declaração de Filadélfia de 1~49 , a -

firmou o princ 1 da liberdade sindica~. Esse princípio deve, por 

conseqtiência, se bservado pelos Estados-membros em razão de per -

tencerem à Organiz :;:-com~ a segunda Conferên~ia regional euro 

péia sublinhou num luçao adotada em 23 de Janeiro de 1974. Mes 

mo que as normas d na matéria não possam ser imposta aos Esta-

dos que não ratifi aram ~ convenção correspondente, conclui - se que 

a Organização pode promov~r a realização desses princípios consti -

t~cionais por o~tr:s meios e notadamente pelos meios de investiga -

çao e conciliaçao" (18). / 

43. As con lusões e recomendaçÕes do Comitê aprovadas pelo 

Conselho de Admini tração , além de constarem do Boletim Oficial da 

RIT, têm, geralmen e, ampla divulga~o na imprensa internacional 

assumindo, assim, e for o caso, a fe'ção de uma sançao moral. 

44. Os casJs de maior , ~ravidade, gue o sistema de controle 

da OIT no campo si dical não; consegue resolver, devem ser submeti -

dos, por decisão Consel o de Administraça , à Comissão ONU - OIT 

de investiga ão e oncili{ ão. Por vezes o CoiJtitê de Liberdade Sin 

mas o próprio governo denunciado 

pode ter essa inic'a~iva e, para essa investigação , é sempre neces-

sário o seu 
/ 

imento. 

( ~~~~~ 
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1974 1 vol.VII 1 p ág.l9. 
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~ por ARNALDO SUSSEKIND (VitÓria- 04.12.93) 

6 ~ t Â-,- , 
I - HIST JIA pt Si!J?TIAl1I ztc O = àistoria da liberdade silldieal 

- de crime a direito fundamental 

A-Proibição= Lei C apelier(17,1) da Rev.Francesa(1789) 
1 a 1 ! - Da pi 1avra "s ndico" = sindicato 

l-DELITO DE CONSPI~ÇÂO 
1-1799/1800 - G ã Bretanha 
2-1810 - CÓdi~o Penal Francês (Na,oleão) 

3-Vários paises da Europa 

C-TOLERADA = revoga leis crime 

1-1824 = Grã Br t anha 

2-1864 = França etc,etc. 

D-DIREITO 
D 4 

· CÔrte de Massacàusetts (EEUU) 1-1842 

cesa,etc,etc. 
2-1871 = 
3-1884 

4-1919 de Versailles (art . 427,item 2~) . · . 
E-DIREITO IDW.LANO FIT AMENTAL o1 - K 3 _ _ ...,. ___ _ 

A-1 

1-19~8 = Declara ão Universal dos Direitos do Homem-ONU (art.23,nº4) 

2-1948 = Convenço OIT-87,s/ l iberàBde s indical ,seguida de outras. 
... I'W • ,., , 

3-1950 = Comissa ONU-OIT de Investigaçao e de Conc~liaçao em Materia 

de Li~e[dade Siaàieal. 
4-1951 = Comite e Liberdade Sindical do Cons . de Adm.da OIT. 

O- DE?L.ARAÇÂO UKIVERSA DOS DIREITOS BP HOI~t:E r-1 (mnr-:NY-1948) 
a)Mesmo ano Conv . 7- Coincidência erticulada a pedido O~~-~ 

b)Art.Y...XIII -"Todl homem tem direi:o a organizar sindicatos e neles 
ingressar para proteçao dos seus interesses". 

c) ;!'ACTO INTERl'IACi ONAL DOS ~lll:EITOS ECONÔ!!ICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

(ONU- NY -1166 •••• Vigencia 1976) 
1.LER Diário Oficial- Art.89 do Pacto ~ Ft 
2.~a~ifieação ~~ ~rasil em 24.01.92- Vigencia nacional em 

24.4.92- Decr to de Promulgação 591,de 06.7.92- ??? 
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COl~ENCÂO OIT-~7/48 
--

e us 1 A 

~ Art.1Q (ler) =n~evalencia da norma internacional a que o Estado so-
4 

beranamente aderiu sobre o direito interno 

a)art.27 da CoJv . de Viena s/ o direito dos tyatados 

b)Jurisprudênc~a do STF - primazia norma constitucional interna 

c)Nova ConstitJição brasileira = art . 52,§ 22 . 

- ~rt . 22-"0s traba\lhadores e os empregadores,se:n distinção de qual-
, I ... 

quer e~pec:e , teÍao di:e~:ito de constituir , sem autorização prévia, 
organ1zaçoes de sua eecolha,bem como o direito de filiar-se a 

essas organiza~Ões sob a Única condição de observar os seus es-
tatutos" . I 

e.)conceito de lib r dade sindical={SD!pal (e/prévia autorizaçso ou 
.-. - -- Q A f 

enquadramento) ; , dividual (ingresso , per~e.nencie. e sa1de.) 

b)ca:nuo ~ aplicasão=todos os trabalhadores , pÚblicos e privados , e 

e~pregadores . Expeção facultada : forças armadas e policia(art . 92) 

c) ilpralidade . sin~ical=não é imposta , mas tem de ser facultada(~-
betes 224 a 226) - L 6 R F (C. i:-? lf V l · 

,~~~~--~~··~d~~~d~e~=matéria estatutária : categ~ria , empresa , profis
são , oficio o estabelecimento e qualquer base territorial 

e)contribui@Ões=a ém da estatutária,só quota~ solidariedade p/ - , os não-associad s beneficiados por convençao . T~compulsoria 

~ liberdade sindical (verbetes 227 e 324) . LS~ F (C ti-R- tlJ 
~ A 

--1r\aJ 2=,"1 . As ort;anizaçÕe s de trabalhadores e de empregadores tem o 

direi to de el borar seus estatutos e reguls_::nentos administra

tivos,o de ger livremente seus re presentantes , o de organi

zar sua admin'etração e suas atividades e o de for~ular seu 

programa de a 
, -2. As autorid a es publicas deverao abster-se de ~oda interven-

ção que tenda a limitar este direito ou prejudicar seu exer

cÍcio legal". 

a)conceito de auto sindical 
~ 

b)estatuto e or za ão interna=s/ aprovação e / ou alteração pe-• iil , - , .. 
lo orgao publ1co competent e p/ o registro (V . art. ~ Q) 

c )elei Õe livres= upervisão intra-sindical prevista no estatuto . 

Recurso p/ o Jud "ciário 

d) ro~rama de a ão = direito de greve considerado implÍcito - , - nao e direito absoluto e irrestrito . Super- direitos ou direitos ___ ........... 
naturais:vida,sa~de e segurança,dos quais decorre o direito ao 

trabalho 



alidade (art.8 º ) .- r . 
-~rmcl.nto 

-objetivos si dicais (art.10) 

-art. Bº do Paqto da m;u (já lido):dir;itos ~comunidade .! §a 

Iacão_,alé~ d~s direitos ;;.liberdade ~ outrem • 
-jurisprud~nc·a do Comite de Liberdade Sindical: 

nº372 - grev s politicas 

nQ 394 - greve\ em fuJ1ção p·.Íblica ou serviços essenciais 

n2434 - pique]tes obstativos do trabalho 

nºl196 - contr\ole pelo Judiciário 

- Casos · concrttos:hospitais(409) ,abastecimento de a~~a(410) e 

controladore de vôo(412) 

- Art ,4 º - "As orgaqizações ce trabalhadores e de empregadores não 
> 'i I 

estao sujeitas a
1 

dissolução ou suspensão por via administrativa". 

a)principio da não-intervencãf( a<fministrativa 

b)int ervencão sÓI pelo Judiciário,quando provocado(verbetes 496 e 
p '"---............ . 

497) . 

-Art,@ -(ler) 

a)formação 

e de 

- Art.6º -(ler) dos arts.2º,3º e 4º às federações e confede-
... 

raçoes. 

- Art .7º -(ler) -
, ... 

=lei dete r minara - Legislaçao comparada:MTb. 
, 

c)registro denega o - recurso ao Judiciario 

d)denegação possi el por violação ao princÍpio da legalidade(art.8º), 

objeto estran o à s finalidades sindicais(art.10) ou aspectos 

formais. 

- Art . 8º -
L 

-Art.~ º -= ... 
(ler) =princ~p~o ~legalidade 
(ler)=f;culdJde de ex~~ir f ; rças armadas e policia F :=a._ ____ _ 

- Art .1 O - "fomentar e efender os interesses dos trabaL~adores ou dos 
~ -=-----

- Art .11 - - j , adoçao,pelo stado , das "medidas. necessarias ee a propriadas 

para garanti [ aos trabalhadores e aos empregadores o livre 
exercicio do direito de sindicalização" . ~ 

- 1 -



87 pelo BrasilTo 

da 

'\)'- EVOLU ÂO !l LEGI 2 : .!1:::!J_ 
I IA - 1903 =;ereto 97S = atividades rurais-c édito (Rodrigues Alves). 

1
B- 1907 =De .1 637 = \s ind1 s_i za ção ~eral (A onso Penna ) ~ 

.-- \ ~ G 

-Li ~ro a e \e pluralid~d~ s indi:al = destos resultado - falta 
de d senv1lvimento socio-economico e e !rito sindical. 

C - 1931 - Dec-Letisl.\19. 770 (GetÚlio-Collor) 

-Unidade,l~berdade de estruturação e de representação-Reconhe
cimento pello MTIC. 

D - 1934 = Dec.-Leg.24.694 (GetÚlio)=4 dias antes da proaulgação da Const. - .... 
de 1934. 

-Frustou~ luralidade da nova Carta Magna = 1/3 do grupo para 
novo sindi ato. 

1939/42 = DL-1.402 e complementos (GetÚlio)- Conaequência da Carta 

,. Magea de 37.de !ndole :_orporativa~: 
:Unid;de sindi al,representação legal da categoria ou profissão, 

enquadramento oficial,pirâmide àierarquizada ea cada raao,reco

nhecimento pefo MTIC,imposto sindical,fiscalização e penalidades. 

G - 1943 = CLT teve de incorporar a legislação da véspera. 

H - ConstituicÕes de 1946 e 1967 = deix~ara a lei ordinária. = •- I ~ 
I - Constituicão de 1988 = !l!anteve princÍpios da Carta de 37 (Unicidade 

A -- -., i A 

sindical compulsor! por cate~oria economica e p:ofissi~nal - siste-
ma confederativo - contribuiçao sindical obriga~oria,alem tributo 

anômalo) -Asseguro ,porém,a autonomia sindical{~-~(~/ 
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·V - A CONSTITUIÇÃO BRAS~~EIRA~•A••lf•G•I•S•LA_.M!~O SINDICAk 
• A - ( , • 

A - C6NSTITUI AO rec pciona as normas eompat1veis e cessa a eficac1a, 

' total incompat1veis. 

1-Em2resas 
P' 

a) sociedades 

seus empregados (art.82),1nclusive: 
p Q , 

de econo~ia mista e empresas JUblicas(art.173,§12); 

b)pessoas fÍ icas pu jur!dicas equiparadas a empresas; 

c)atividades rurais; 

d)atividades domésticas; 

~a)trabalhadores avulsos; 
~-l)trabalhado~es autônomos (profissiohais liberais). 

2-Servidores ~s.sivi~ = todas as esferas do Poder PÚblico 

(art. 37, VI) · ~ 
-livre assoe a~ão (confirmada~pelo art.240 da Lei do Regime Uhi-

~~ 

co dos Serv~dores Civis da União,suas Autarquias e fundações 
pÚblicas feqerais- Lei 8.112/90). 

3-Servidor. s mil~tar1i (inclusive as polÍcias militares e os corpos 
de bombeiro 1 )=proibida(art.42,§ 5Q). 

C - ART 8! = tpTq~oMIA ,w ~ L9 ERDADz1 CÇ#ETUA !.J_NDIVIDUAL 
Caput:"t livre a a , sociação profissional ou sindical,observade o 

Se«Uinte... (Tal como as anteriores). 

D - AUTONO~IA SINDICAL (art.82 , I) -

1-Revogou1ou derro ou,todos os dispositivos le~ais que dispunham s/ 
d > 
estatutos,organização interna,carta de reconhecimemto,eleiçÕes, 
gestão financeira\, fiscalização e penalidades. 

2-Comissão de Enqua~ramento Sindieal(CES) e diua~ oficial (sÓ mode
lo),mas conceito e categori~,sindigalizacão preferente,aglutina-- -çao e desm ~categorias eáo~ vi§or: 

- ,!!!'. = !:!!, P2!~ - ; • 2. ;! :t-1 ' 
E -UNICIDADE E CO~~R~UI~ES CO~~LSÓR!AS (art.8Q,II e IV) 

cu 4 1 a " 
1-Unicidade sindicil"em qualquer grau~,por categoria profissional ou 

econÔmica,com ba e mfnima municipal(n!II),asseguradas· contribui,Ões 

~ompulsÓrias 11 favor do "sistema confederativo :stwtt&rt ~ re
presentação sind cal respectiva" (nQIV). 

--- ----- . .. ,. 
2-Fere a liberdade sindical ~ Jurisprudencia da OIT: 
~~ê de Liber~de Si~dical = !erbetes ns.254 a 227 
b)Comiseão de Expertos na Aplieaçao de Convençoes. 
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F - CENtBAIS SINDidAIS -- -1- Não integr~ o"sistema confederativo de representação sindical 
~ --~ -·----
r:spe;tivo" ~~rt.82,IV),qu~ exige unidade em todos os nÍveis (II) 

2- Sa.o . f!-ssociaç,oes.civ~ (art.5R,X.VII),sem legitimidade para nego-
ciação colet~va,d o 1 greve ,_ e ação de inconstitucionalidade 

~- Ler ~~pel,-
3- Realidade X r egalidade. 

I NVESTIDURA E REGt STRO SINDICAL 
.. •• • i. c 

A I -
1-Art.8~.I =veda a interferencia,"ressalvado .2.. registro !,2 orgao 

c..ompeten:te" - ~T m seria preciso dizer ••• 
I , ... , ... 

2-Unicidade s:ndifdal compulsoria ;mpoe registro ~orgao c/ cadastro 
nacipnal· So o 8 o possui • . 

. . 
3~ administratiyo vinculado,tal como: 

a)Juntas Comerctais = sociedades comerciais ; 
b)OAB = soeieda~ds de advogados; 
c)TSE = Partidof Pgl!tioos,depois da escritura cartorial. 

4-STF = Celso Mell<> -LER . FICHA - y - Carlos Veloso - ,LER An.I-9 
--- Mandado ~ \ Ijjunxão - .E!! "Suplemento LTr. 1 01 /93 

5-0IT = Comitê - Vt rbetes ns 275 a 278 - LER FIOHA~ 
-- Comissão çie Expertos - LER •-~. -... I --~~ 

6-Teimosia do Min.do Trabalho =mais de 15.000 entidades sindicais -----a)caos resultante da pluralidade de fato . 
b)Congresso LTr Jnov.92 = registro no MTb~-66,20%. 

I -
I - .. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA (art.82,IV) 

1-Trib-u.to anômald=~V..-\.~9 ~~~f . 
2-Nec~seidade deJregulamentação (ar t .146 da Const.) 
3-Aes.Tribunal d Justi~ do Estado do RJ - LER papel - tllf-f 

.SIN Pc C ft(. ) 
;;;;;;!~!!~~!~!~~~~ 

A- s~s~MAs sr~~IcArs l _ , 
a ;pa l ses seo l et-iEja ça o e spec i fi ca - ~ireitos regidos por pri~c{pios 

cons t i t ucionai s , dormas gera is s / di r e i t o de a ssociação e Convenção .. 

OIT- 87 = Inglate~ra, AlemaiL~a Ocidental,Itália, Suécia,Uruguai etc. 

b )pa ises ão e snecifica = França , Espanha , Portugal , Ar gentina, 
Bra sil 

B- F?.ANÇA 

a )Constituição de 1 58== outorga ~ l ei disnor s í os principies fundamen-
1 

ta i s da orGanização s i ndi cal (art .38) 



OD-

t)F'luralidade de d~reito e de 

f)Centrais mÚltipl~ : 

fato -;:-~ ~~'1--
.o~~~~~ -

ff-1 ---
- CGTU Unitaire - Ind ependent e de ~artidos , adota posi-

- CGPE 
- 4 

sindical livre(plur2lid~de , sujeita 

apenas a registr~ na r~partição ind:cad& por lei, d es~e que oe estatu

tos ter.ha..m ~ djemocrat íca; comrençao coletiva aplicavel erga omnes , 

mediante represe~tação urLitária proporcional aos associados de cada 

sindicato i:xtR:n:x~au da.. c2tegoria mi ~rKXJI (art . 39) . 

b ) Estatuto~ Traba]lha:3or , õe 1970 :penalizaçã o da conduta anti-sindical 

c ) Centr ais mÚl ti nlals: 

- CGIL (C.G.Ita~iaba do Trabalho - comunista/ socialis ta) 

-CISL (C .~taliana~os Sindicatos Livres - democrata-cristã ) 

- UIL (Uniao Itali a dos Trabalhadores - social- democrata) • .....-
PSP tiNY:A. I 
a)Constituição j~ 1e~ =~direito de sindicalização,grupal~ indi

vidual,salvo forçks arma~as e corporaçÕes c/ disciplina militar~-
! r c r; 

r aJidad! facul tadr em todos os nJ... veis (art . 28) • 
b)Lei de 1985 : ---conceitos de .lib~rdade e de autonomia sindical (Iguais Conv .87) 

.. I ,.,-, , 
-eusnensao~u dispoluçao so pelo Judiciario 

... I I ... -convençao coletiya c aplicaçao erga omnes, facultada a cobrança da 
I ... • 

quota ~ solidar}edade (canon de participaçao) ,aceita pela OIT (6u-
t ( G , L c lA • • Tu . s ( ) r os pa1ses : rec~a , o om oJ...a , ~ ' rquJ...a e · uJ...ça • 

-condenação de pr~ticas anti- s i ndicais 

c )Centrais mÚltiplab : 
, I 

- UGT- Union General de Trabajadores-36,71 % (Braço sindical do Partido 

Socialista O~rero Zspanol ) 

- CCOO- Confederaci 'n Sindical de Comisiones Obreras- 33,40% (Vincules 
c/ o Partido Comunista ~spanhol) 

, 
-USO- Union Sindic 1 Obrera- 04 , 64% (Doutrina social da Igreja) -- ELA- STV- Solidari dad de Trabajadores Vascos-03,30% (Sindicalismo a-

• , 
narquico, ligrdo ao Partido Nacional ista Vasco) 



.· 

-s-
ff-cg ---

-Outras - prepondetantemente regionais (09,86f. ) 

-trabalhadores nãb sindicalizados (12,09%). 
I 

CZOE (ConfederaciÓn Espanola de Organizaciones Empresariais)=grande 

fÔrça sindical t 7~~ de sindicalização):em 1982,101 confederçÕes se---- -toriais e 42 te~ritoriais,aléffi da ConfedraciÓn Espanola de Mujeres 

Empresarias e alConfede~aciÓn Espanola de la Pequena e Kediana Em

presa,estavam f liadas a CEOE 
I 

(Estat iticas de 1983,reproduzida pela OIT em 1985). 

d)Conven.Ões = três tipos: 
ZZ v A 

-Acuerdo Marco Confederal ( Consequencia drn Pactos de Noncloa): 1979 
# a I ( GEOE-UGT:; 1980 ( CEOE-U:T) ~ 1 981 · < CEOE~UGT e CCOO ~; 1 983 ( CEOE-UGT e 

CCOO)=salarios e condiçoes gerais de trabalho,alem de regras para ~~h 

~~ convenções d~ niveis inferiores; 

- Convenção ~ setdr (categoria) firmada por sindicatos; 
e #w - i . • ,. 

-9onvengao ~ emp~esa,f1rmada entre a d1reçao da empresa e o respecti-

vo Comi tê e os ldele~ados de nessoal . 

- ConvençÕes de nii
1

e1 s~perior l~mitam ou excluem objeto das conven
çÕes de nivel · ferior. 

e)Agente negociador= ssocia ão mais renresentativa ,que resulta das elei

-- çÕ~ para os cobitês de e~a e os delegados de pessoal. 

i- PORTUGAL 

a )Cons tituição de 19f6 (art .56): 

-liberdade sindicat p/ defesa dos direitos e interesses dos trabalha-

dores; .--
- ,.-- -

-~luralidade ec~o os os niveis; 
1 

-liberdadeie ingr sso e permanência no sindicato,não podendo "ser o- ! - - --...... brigado~ pagaf luotizacões p/ sindicato em Que não esteja inscrito~ 
-autonomia sindical e direito de exercer atividade sindical dentr~ 

empresa; 

-independ;ncia fre te aos empregadore s ,ao Estado,à Igreja e aos parti
? dos e associaç~es politicas . 

b)Decreto-le: nQ215-j/75 =regulamenta essas normas. 
c)Centrais multiplas 

pz --. -
- CGTP (C.G.dos Tra alhadores Portugueses - com~~ista --UGT (União Geral -. o Trabalho -socialista/social-democrata) 

· - Não há central .................... --- (Confs.da Agricultura , do Comércio e da IndÚs----tria). 
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F - ESTADOS UNIDOS PA A~RICA 

1 - 1886 = AFL T Gompers - OIT ( 1919) -
2 - 1938 = CIO - 1955 = AFL-CIO 
. I 
3- LEI WAGNER i 1935 (ROOSEVELT) .= "National Labor Relations Act" 

a) liberdady.,2_e auto-organização 
b) negociaQio .:.2!·Pelos r;;.!s.P;;..re .. s;;:o,;e .. n.t.an-..,tes eleitos na empresa 
c) çontrole \pelo "National ~abor Relations Board" 
d) procedimentos p/ negociação e greve - arbitragem - --e) prevale~qia do direito material negociado 
f) conden~ç!o ~ ~~tica desleal~ empregadores 

• A 

g) Constitudional por 5x4,na Suprema Corte (1937) 

4 - ~ TAFT-~TLEY (1947) e GRIFFIN (1959) 
a) pr-tica desleal por .sin4icatos _e trabalhadores= boicotes, 

--- pL ,_... ... 
piquetes obstativos,at&X operaçoes tartaruga etc. 

b)"Injunctiops" pelo Governo Feder~l para at suspensão da greve 

pc;>r . 60 d:rs por Juiz de -· ~ 9 grau:segurança nae • .! saÚde pÚblica. 
1,Com1s~ab de investigaçao 
2,Mediaçãr do conflito pelo"Board" 
3.Proposi9Ões do Presidente ao Congresso Nacional 

) 
.., 1- , " , ( c Nao~stndic~lizaveis = servidor~s publieos federais nos Esta-
dos também prevalece a proibiç~o),trabalhadores autônomos,ru-
rais,doméJsticos e supervisores. · 

I 

5 - Fráticas e c~nsequências: 
a)Cláus~ u1pl!cita de paz --b)Arbitragem d!_conflitos individuais pre-ajustada 
c)Salários nE

1

m na greve lÍcita e sem práticas desleais 
d)Hoje,somente 19% de sindicalizados 

) 
, ..l i , 

e Bancarios,Jomerciarios e serviços = "Yellow do~"- pessimas - , , condiçoes e trabalho,apesar salarios razoaveis. 

AMERICANIZAR ~-:::::-:~:::::-JURfDIOO DE RELAÇÔES DE 

TRABALHO = ~A~S DESIGUALMENTE DESENVOLVIDO;SEM ORGANIZAÇÃO 
. I 

SINDICAL POD~ROSA EM ESCALA NACIONAL ? 



ARNALDO SÜSSEKIND 

~ l ssOCIA ÕES SINDICAIS li ! CONVENÇÃO 87 ~ Q11 

I - INTRODUÇÃO 

( rimeiro Encontro nacional dos I1iagistrados da 
fustiça do Trabalho - R. J .-7. 8. 87) . 

' 
) - , ' a Convenc~o=tratado multilateral,de ~carater normativo ,aberto a rati-
.......- ficação dos Estados- membros da Organização que o aprovou . 

b)Convencões da ÇIT=regulamentar , de principies ou promocionais . 
:;:::: --

II- LIBEF~ADE SililliC 1 ,~~ dos direitos ~~anos fundamentais 

a)Conv =Liberd . de . si.."'ldical e proteção ao direi to de sindicalização 

b)Pedido do ConsrEc . e Social ~ 01W , quando esta preparava a nova "De
claração .üniversal dos Direitos do Homem" . 

c)Conv . 87=Conf . OJT , São Francisco,junho de 1948 
d)Decl .Univ . Dirs . Homem=Assembléia ueral da ONU ,Nova York,dez . 1948 

---- - --:==::- -
e)Decl .-~t .XXIII : "Todo homem tem direito a organizar sindicatos e a 

neles ingrrssar para pr oteção dos seus interesses" . 
f)Regulamentação Decl . =Pacto Internacional dos Dire:tos EconÔmicos, 

Sociais e Çulturais (O~u-lfY- 1966)~bf~ 

III- COlNENQÔES DA OIT SOBRE DIREITOS SINDICAIS _---....._, ___ _ -- -
a)~Q8~mais importante :garantia da liberdade sindical frente aos 

poderes pÚplicos (98 ratificações entre 151 paises , em jan. 87) 

b ~nº98/4~=complefentE a 87 : proteção dos direitos sindicais dos traba
lhadores e face dos empregadores e suas organizações , indepen-

... • f ... 
àenc~a rec proca entre as organizaçoes de trabs . e de empregado-.. ~ , a.~ L 
res , alem ,.... fomento à neg . col . (114 ratifs ., inclusive a do Brasil) 

c)~º 1 3 1/7 J -protepão aos representantes dos trabs . nas empresas(41 rats . ) 
- d)nQ141/75=org~~ização dos trabalhadores rurais(25 ratifs . ) 

e) 1 51/78=direi to I d. e sindicalização e de neg . col . dos servidores pÚbli

cos (18 rafifs . ) 
f)p ç!154/81 =:promopão da negociação coletiva ( 07 ratifs . ) 

IV - A COl'fiT . 87 E Q_ SI§TEVlA SINDICAL BE.ASII;EIRO (Parte substantiva : arts . ) 
,......- , I 

!!:1!·.12. ~1!: ... ~ .... · ?rev%) êncig <ls...Porma internacional a que o Esta-
do aderiu r oberanamente .Art . 27 da Çonv: .. ~ Viena de 1969 : 

IV I I ,_ 

''Uma parte nao t;odera !nvocar clisposiçoes do seu direito interno 
como justif'icaçao do nao- cumprimento de um trata.do 11

• 

!.r.:L.,2!:_ •••••• o m~is importante . DelE?,os Órgãos de controle da OIT ex
traíram múltiplas conclusões : 

-- BJ!l caoão-}'mP!p: todos,menos o!i membrOs das Forças Armadas -

icia.(Art . 9) - Brasil uroibe servidores nÚblicos e empre-__ ..... ------...... , . 
presas p~bl~cas . 

b)Pluralidade sindical.~,facultada .Admite urddade sindical de fato ,mas 
sta por lei (Verbetes 224/226)-Direito comparado. 

Brasil ·.põe monopÓlio sindical em tosos os niveis . 
-~---- ..___ 
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I' 
I 

c )Estrutura sind ·cal e base terri torial=liberdade de e se olha :pelo 
=====~~ ;;~~-=== ...;:::..- - ----

grupo orgafizador. ~mtéria estatutária: 

-ca tegorial, profissão, oficio, empresa, estabelecimento ~te. 
-base distrital,municipal,estadual,nacional etc.(Efren-17). 

Brssil=enquadramento sindical prévio pelo Estado e autorização 

do r1ITb. p/ s · ndica tos não-municipais, federações não-estaduais. 

d)Contribuição compulsÓria ilÍcita =vinculação indireta obrigatÓria 
r- ao sindicato,incompatÍvel com os princÍpios da liberdade sindi

cal e da pruralidade sindical(V~rbete 227 - ... ~rén-14) 
yasil=·~iputo sindi~l instituído pela Uniao (art.21, § 2º,I, 
da Const.)e arrecadado pelos sindicatos,por delegação do Poder 

PÚblico(Arf.166,§ 12). 

Solução acpnselhável:~~soJjàariedad~ ou canon de partici
pação (Verbete 324 e Efrén-37/38) . Fund~uento:aplicação erga~

~ das corvençÕes ou acordos coletivos.Precedentes:Espanha,Co

lÔmbia,Gréfia,:urquia e Filipinas.Caso Suiça:adesão ao contrato 
coletivo que so se aplica aos associados do sind.contratante • 

.. . ,:;. 8,:e 1 O=auto omia sindical e ersonalidade jurÍdica 
~~~~~:= ~=====-==~~==~ 

niza ão administrativa livres - Re~istro cartorial 
que podes r negado em raros casos,c; ~ecurs9 y) JudiciariO 
(Verbetes2 5 ª 276) .}r..1rest.i.ciura, na :eersonalida:Jt& sindical ime~ 
g.~ No r:ail a CLT estabelece normas n/ o conteudo dos esta
tutos ,este são apro"~rados :e_elo r•ITb~, cabendo aõ M:GiiStro o reco
nhecimento e a oü:torga da Carta Sindical. 

Orgão incumbido do r~Ej~o só pode verificar:finalidades sindi
cais(Art.10)é:respefuao principio da lekalidade(Art.B);não po

de f a ; er ekigências incom~;t:fveis com as normas d; Conv.87. 

b)Formulacão .9.2. programa _22._ ação (compreende o direito ~ geve) 

~ireito de lgreve não .i_ absoluto;comporta restriçÕes txe::rm:txi 
M~x~tm*lfXZEJ~~itiiii.Cumpre respeitar o princinio da lega
lidad~ (artls Conv.) e os o~etivos sindicais(Art.10),além d~ 
d! reitoa da comunidade ~ê:_N~ão...( ~rt . B...do Pacto.,.~ pág.21) 

Jurisprud;lcia ~ Comit_i g_~ib.erdade ~ifdigé}l da OIT (Forum 
mundial do~ direitos sindicais):~verbetes marcados(pags.75 
e segs.). 

susuensão só pelo {g-diciár;,o(Verbetes 496 e 497) .rro 
Brasil,cabe ao ~.penalizar e ao Ministro intervir,etc. 
r .. ~ .. 

Arts.5º e 6Q=federa~oes,confederagoes,~s e centra~ de qualquer tipo, 
com os mesr~os direitos assegurados pelos arts.anteriores. Filia-
2ão livre ;r o~anizacÕ§P sindicais internacionais. 
No _!rasil: ~idade de representação dentro do enquadramento pre
viamente a ~rovado e autorização por Decreto do P.R.p/ filiação - --internacim al. 
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V - INTEGRAÇÃO DA CO :SNQ.ÂO §1. ~ LEGISLAÇÃO HACIOUAL 
, ---

a)Tipo auto- exec tavel,como todas as que tratam de direitos humanos 
ç.; ~ - ,.,. #Wtl N 

b )Submissão _g_ratificaçao : ·ilistinçao e obrígaçoes consti tucíonais. 
fL.t.. -

- Soberani a e uacta su_~t servanda . 
-~ 

c)Submíssão ao Congresso liacional pelo ?res . DUTRA(31 . 5 . 49) • .Em agosto - - -
de 1984 a câmara aprovou , s ob o equivocad.issímo fundamento de 

suas normas se ha:rmonízavam con as da CLT !!! 

d)2enado=CGT e USI x CUT . Ind.ecisão. 

e)Ratíficação depende ap . Congresso Nacional . Vi ênc ·a 12 meses depois . 

- Vacatio legis p/ adoção das medidas necessár:as . 

f)Monismo ou dualismo da ordem jurÍdica .Direito Constitucional interno • 
......- ~ 

g)BP~S L=monismo 

- .Ap . pelo Congresso l'J"acional(Art . 44 , I) 

- Decreto Le~islat ivo é lei(Art . 46 ,VI ) 

- Rec .Ext . p/oSTF :negar vigênci a a tratado(Art . í19 ,III) 
,. 

~urisurudencia STF :F~-71 . 154 , in Rev . Trim . de Jurisp . nQ58,pgs . 71 e 

segs . e RE- 80 . 004 ,1Q Rev . ci t . nQ83 , pgs . 809 e segs . 
,.. 

Jur isDrudencia adrninistrativa :Parecer n9738- R, do Consultor Geral -
da Rep ., ap . pelo P.R.,ia DO de 26 . 9 . 68 . 

h) Posi ão a~l Governo .Brasileiro=Pro · eto à e Lei s/ organização s i n

dical e relaçÕes coletivas de trabalho (Pro ·~1 64/87 e Z.K. 18/87) : 
' ... , ( 

-~tecipar-se~~a Constituiçao ~influencia-la Na Constitu-

i:r:te ,muitos que taxavam a legislação s i nd i cal brasilei

ra de fascista ou corporativista , pr ocuram manter os 

:p:rincipios básicos do cor:porativism~. 

-harmonizar ~ legislação ~-~~Conv . 87 ; mas há , ainda,peque

nas dissidências : quorum p/ for=ação de sindicatos(1/8 

e 1/3) e quotas es:peciais sem limitação e devidas tam-, 
bem pelos associ~dos . 

Para o adequado funcionamento de uma democracia , que inc_ua a 

Justiça Social entre os seus principais objetivos , torna- se im

prescindÍ ve l que de sua dinâm:ca participem as organizações 
, 

sindicais representativas dos trabalhadores e dos ernpresarios . 

•Ias, sem li'o~rdade sindical , essas ass ociaçÕes não poderão tra

duzir , legiti mament e , as verdadeiras aspirações dcs seus repre
sentados . 
Que não se confunda,porém, liberdade com 
' ,., I , 
a implosao ~a ordem jurídica. Porque , se 

licenci osidade , visando 

a lei sem liberdade 
conduz ao autoritaris~o , a liberdade sem '\ 

lei conduz a anarquia . 



El cerrando o ciclo de .... .. . 
conier ::.mc~as do I Encontro dos 

liJ:agistrados da Justiça do Trabalho, o ex-Ninistro Arnaldo Sussekind, que 
1 

i ntegra , a t~tülo pes oal , a Comissão de .Aplicação de ConYençÕes da Organi

zação Internacional , o Trabalho (Genebra) , discorreu sobre a famosa Con
'.renção 87 , relati":ra à li herdade sindical . 

CGmeçou por assinalar que essa Convenção integra o e

lenco d.os .direitos hu..manos fundamentais,sendo considerada a mais importan-
, 

te da OIT . 3m janeiro deste ano ela ja havia sido ratificada por 98 dos 151 
paises membros da OIT . 

r 1 formou ,a seguir,que em maio de 1949 o Presidente Du-
N , ~ 

tra submeteu a Conve çao 87 ao Congresso Nacional . :Entretanto , os orgaos 
da Câmara dos Deputa .os retiveram o exame do t r atado,em virtude do flagran

te antagonismo .. entr suas normas e as da legislação sindical brasileira. 
, "" -Em agosto de 1984,porem, a Camara aprovou a Convençao , sob o equivocado fun-

damento de que suas normas se harmonizavam com as da CLT . - , -L~ndo resoluçoes dos orgaos de controle da OIT,Susse-
_ 1 A , A 

kind evidenciou que ~ divergenoia , ao contrario do que afirmou a Camara dos 
Deputados,é extensa profunda :a)na Convenção o direito de sindicalização 

é amplo , alcançando o servidores pÚblicos e os empregados de empresas pÚ

blicas,os quais ,no nosso pa{s,não podem sindicalizar-se ; b)pela ConYenção 
deve ser faculta da a plu..ralidade sindical , enquanto que a CI,T impÕe o sin
dicato:: Ú.nico; c)pel Convenção o sindicato pode ser de categoria ,profis

são , of:Ício ou empres ,ca'oendo ao grupo que o constitui fixar a base terri
torial;pela CLT a re.resentação sindical é predeterminada em quadro previa

mente aprovado por 1 i , tendo como regra a categoria , sendo que também o di-
- f ) mensionamento da rep esentaçao segue as regras estatu~das em lei; d a Con-

venção não admite a contribuição sindical compulsÓria que ,no Brasil,está 
consagTada na Ccnstit,uição; e)a Convenção reconhece que as associações sin

dicais estão sujeitas ao princlp~o da legalidade e que suas atividades de

vem ter como alvo"fori entar e defender os interesses dos trabalhadores e 
dos empregadores",sÓ podendo,todavia,ser penalizadas ou dissolvidas por 

decisão do Poder Jud~ciário; r ela CLT cabe ao I•1inistério do Trabalho san
cionar os sindicatos ,lpodendo o Ministro intervir nos mesmos,afasta.ndo os 

dirigentes eleitos e designando Jvnta Governativa; f)pela Convenção as e

leiçÕes são discipli adas pelo respectivo estatuto sindical , poiendo os que 
se considerarem lesa 

I como em nosso paJ.s. 

' ... , recorrer a Ju.stiça,e nao ao Ninisterio do Trabalho, 

... 
Qíanto a greve, Sussekind pon.:J erou que tanto a ONU, como 

a OIT,não a consider um direito absoluto,admitindo que sejam proibidas 

nos serviços essenci is . Mas o conceito de serviço essencial deve ser res-
, - -trito , correspondendo "aguele cuja interrupçao poe em perigo ,no seu conjun-
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conjunto ou numa par e da :população,a vida,a segurança ou a saÚde da 
, , 

pessoa" .~B Relat.iva uente aos fu.."lcionarios publicas, entende a OIT que 
, N - , 

b seu di]:-eito de sin .icalizaçao nao acarreta,necessaria:mente,o direito 
de greve. 

, N 

pOSE:: o esclarecer que a convençao da OIT, uma vez 
ratificada,entra em ' igor,no respectivo :pa~s,doze meses depois ,revogan-

, 
do ou modificando as leis que lhe forem contrarias -concluiu o conferen-

cista que a ratificarão da Convenção 87 pelo nosso páis :smx:~
D%2Dm deveria aguar~ar a. :promulgaçã.o da nova Constituição e a adoção de -uma nova lei síndica ;e,ainda assim,desde que as normas destas nao con-
flitassem com o refe ido tratado internacional. 

"" "" f R tificar u."D.a conYençao e nao cumpr~-1a -disse Susse-
. , ~ 

k~nd- e criar proble 'as para o G·overno brasileiro, seja na Comissao de A-

plicação de ConvençÕ s,a que pertence,seja no Comitê de Liberdade Sindi-
' , cal.O pa~s e soberan para ratificar um tratado;mas,se o faz,te:m de apli-

car sua normas. 



A RATIFICAÇÃO DA CONVENÇ.ÂO 87 E SUA REPER
CUSSÃO NA VIDA SI DICAL BRASILEIRA. 

ARNALDO SÜSSEKIND 
r. timóteo da costa, 135/401 - zc-20 
tais. 227-1364 e 287-0:588 

(Porto Alegre - 12.06.87) 
20.000 - rio de janeiro 

I ) Convenção 2~ .QIT 
a)Conferência=dupl discussão- tripartismo ( 2- l-1 ) 

b)T atado multilat ral abert à ratificação dos Estados-membros. 

c)Ato regra e ato ondição. 

2) Ti os de c n en - : 
a)auto: xeeutáveis l~~~ 11.~~%~+1 
b )de princ:!pios -~ndação complementar) ~~ <h ~ -~ i <2 ~) 
c)promocionais ( _~ J . ~ÁIA.>">"'-~) 

3) Inte ra ão n direi~o in em 

a)Submissão e ratif"ca ão -Soberania e nacta sunt servanda - .... 

b)Monismo ~ dualism da ordem jur{dica- Direito pÚblico interno . 
c)Vacatio leis (.t~ ~ ~.::.~? ~ ~) 
d)Controle permanenf e ou provocado. 

4) Direito brasileiro i gente=m nismo , 

a)Ap.pelo Congresso Nacional (Art.44,I) 

b)Decreto Legislati o é lei (Art.46,VI) 

c)RE para o STF=neg
1 

vigência a tratado (Art.119,III) 

d)Jurisprudência STf=RE-71.154,~ Rev.Trim.de Jur.nQ58,,ags.71 e segs. 

e Rf-80.004,~ Rev.Trim.de Jur.nº83,pags.809 e segs. 
e)Jurisprudência ad~inistrati~~=Parecer Cons.Geral da Rep.nº738-H,~ 

D.O de 26.9.68. 

5) A-.Convenç~o OIT-87 .. / 
t-J.· r 

a)Pedido da ONU=Dec aração Universal dos Direitos do Homem(la•~48) -- --
Libei dade Sindical e Proteção ao Dir. Sind.(S.Frane.-48). 

b)~l art.23 § 4 d-ª [Deol. e ~t.8 ~~o re;ú.amentador (N.Y.-66) 

(Li3o,págs.22.23 e 24) 
e)Conv.87=elenco do direitos humanos do trabalhadoryauto-~ecutável. 

6)Repereussão d ratif"ca ão na vida sindical brasileira= 12 meses depois 
.-- - - -- ----.... 

--~-a~ altera ~ complemente. o que for contrário. 
Art 2 •cam o - amplo,salvo art.9(forças armadas e policia) 

- plaralidade indical facultada (Sums.224 e 225) 
-estrutura ... livre=categoria,empresa,profissão ou of!cio,sem -o enquadramento sindical (Efrén-17) 

~ 

E_ r e v 
-~ territor'al ~e=nacional,estadual, municipal,distrital etc. 
-contribuição compulsÓria ilicita (Sum227).Quota de solidarieda---

' ~' ) A ( ~ itida { Sum. 3~4 =Espanha,Colombia,Su~ça,Grecia e Tur--quia. 
Art.3 - - Estatuto :regi~tro earto:tial ( 2 ~'S" ~ ._ 1'6 I 

-Organização j _ministrativa livre 
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- elei Ões disciplinadas pelas entidades sindicais.~ntrole só do - Judiciário (Sum.296)-Voto facultativo. 

-autonomia p)atividades e pro amas,observado o princi io da le-- ........_ -~ 

~ali~e{Art.B)e o ob ·eto ~ a ão ~~l(Art.10). 

-direito de greve c/ as limitações supra e restriçÕes p/ os ser-
,_,_ ... -

viços pÚblicos e essenciais(Sums . 365,372,393,433 e 
_. --- - ~ - ..---- -
434).Conceito de selVi os essenciais(Res . Com.Reritos) - - ---.- - ___. -.........---~ 

Art,4 - Dissolu ão ~ sus "o só pelo Judiciário(Sums.496 e 497) 

~·2 ~~ -pluralidade ~ qualquer ti o-ªe união p/ as federações e 
confederaçõe,inclusive centrais . 

7) Texto da Subcomissão dos Direitos do Trabalhador da Assembléia Nacio-
--------~- --- -- ~ 

nal C0nstituinte = adotou os princÍpios básicos do corporativismo da - --Carta de 1937: _. ~ ______.. ,..---

-Unidade sindical com sÓria (Art . 42,§ 12) ~~= v ?--sS:..}!>~~o.;, - -
-Estruturação or cate oria profissional , c/ sindicato único em - -cada kmpresa - necessidade de prévio enquadramento estatal 

(Art . rº ·§.: 2º). 
- Tributo sind~cal (Art . 52) -o que realmente foi invenção fascista, - ~ ,.--- -

pois a unidade sindical compulsÓria,c/ prévio enquadra-
mento , foi adotada por Lenin e até hoje vigora na URSS . 

-Se mantidas rssas normas,será inconstitucional ~atificação an

terior ou porterior ªª Conv. 87 . 
-Precedente Conv. OIT- 110- Ac.do STF de 14. 6. 74 na Repre---sentação n2803 do Proc . Geral da Republica. 

~.....--- ~~-~--~ ~ l)_Á~ 
- Se desejamos ratificar a Conv . 87,considerado o mais importante 

tratado multilateral da OIT,ao qual já aderiram 98 pa{ses,será 

imprescindÍvfl que a Assembléia Nacional Constituinte não con
firme as disposiçÕes sobre o direito sindical propostas pela 

Subcomissão dos Direitos do Trabalhador . 
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A CO NÇIO 81 DA OIT E A NOVA CONSTITUIÇÃO 
BRASILEIRA 

(Sal ador-Bahia - 03 • . 2.87) 

I - INTRODU lO - , 
- tratado multilateral,de carater normativo,aberto 

... - -a rati!i açao dos Estados-membros da Or ganizaçao que o a-

provou. 

b)SQHYENÇÔE~ A OIT = regu1amentar,de princ!pios ou promocionais. - ; -- ~--..:.--

e)SUBMISSÂO E RATIFICAÇÃO = ~oberania e"pacta ~ servaada~ -
II - LIBERDADE SINDICAL = um dos direitos humanos fundamentais. 

a ; e clara ~ ~ni versa+ <!2!!., Direi tos 1!!_ Homem ( ONU-1 948) 

"Art.XXIIf - Todo homem t em di:eito a organizar sindiçatos e 
a neles t ngressar para proteçao dos seus interesses". 

b)Pedido do Cf NSELHO ECONÔMI:O E SOCIAL DA OlnJ quando preparava o 

projeto dt nova Deelaraçao. 

c)~elfii~O 8~ (OIT-1948) = liberdade sindical e proteção ao di
reito de ~indicalização - Auto-aplicável por adesão. 

ACIONAL DOS DIREITOS ECON0MICOS,SOCIAIS E CULTURAIS 
= regulamenta inclusive direito itadiBil~tAzt .82). 

III - CONVENCÔES ~ OIT SOBRE DIREITOS SINDICAIS 

a)::a7/: 8 • ~tia~a liberdade sindical frente aos poderes pÚ

blicos (9S ratificações entre 151 paÍses). 

b)! 298/49 ,= p~oteção dos direitos sindicais dos trabalhadores em 

face dos japregadores e suas organizações;independ~ncia recí
proca ent] e as organizações de trabalhadores e de empregado
res;estfm~o à negociação coletiva (114 rati!s. -Brasil). 

e)~2131/71 . = pt oteção aos representantes dos trabalhadores nas 
empresas ( 1 ~ati!s.). 

d )nº 141 /75 = o' ganizaçã.o dos trabalhadores rurais ( 25 ratifs. ) • 
=== 

e )n2 151/78 = irei to de sindicalização e de negociação coletiva .:; 
dos servid res pÚbiicos (18 ratifs.). 

f)n2154/81 = p omoçio da negociação coletiva (07 ratifs.). 
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INTE 

ARTS.12 e 11 =ler • •••••• --------Prevalê cia da norma internaciona~ a que o Estado aderiu so-
~~--~-= - ---
beranam nte (Art.27 da Conv.de Viena sobre ~· o Direito dos Tra-

tados (1969). 

Art.22 -o m is importante:ler ••••••• • 
a) LIBER ADE INDIVIDUAL E LIBERDADE COLETIVA (do grupo e da 

assoe· ação) . 
-Proj to=art.6Q,§ 46,e art.10,caput e § 5º. 

b) CAMPO ~ APLICAÇXO = amplo: todos os trabalhadores pÚblicos 

c) 

A 

ados,inclusive autonomos,salvo os membros das Forças 

s e da Policia (art.92). 
dos trabalhadores e dos servidores 

pÚbl civis.Exclui os servidores pÚblicos militares 

(art . 10 e 69 ) 

- , 
----~---- ~~==~ =a ~egislacao ~e faculta-la;admite 

ja a unidade sindical de fato,por conscientização.Di

comparado.Jurisprudência:verbetes 224 a 226. ---
-Pro· to=impÕe o monopÓlio s indical em todos os nÍveis (Art. 

10,§ 22). 

T&TmYIDMmE BASE TERRITORIAL= liber~ade deescolha 
---4------~ __........, , . , . 

po organizador - Mater~a estatutar.a • . 
representável:categoria,profissão,of!cio,empresa,es-....-.--........,. , 

ecimento etc. 
.... , 

territorial:qualquer dimensao geografica. 

-Pro·eto=impõe por cateátoria profissional ou econÔmica,sem - - , oes como hoje,em qualquer au o que pressupoe previo -o de atividades econÔmicas e profissionais para o en-___, 

:.---"""m_e_n_t_o.~ t erritorial livre a partir do MunicÍ:Pio,o .. , , , 
o .!L. a.conselhavel ..!!2- regime ~ unidade compulsoria. 

e)CONTRIB I ÃO go~PU}SÓ~I~lLfCITA = vinculação indireta obri
gatÓri ao sindicato,,!ncompativel ~os princÍpios da ..!!:-... 
berdad sindical ~da pluralidad~ sindical. Jurisprudencia: 

227."Bfrén CÓrdova("A organização sindiéal bra~ilei----T--
ra e a Convenção 87n,sP,IBRARRT,1985,pág. 37) • 

..-,.;;..-...:.,.o=confere poder tributário !2_ sindicato ( III) : contri-



dos trabalhadores (Art.11). 

Art.4º - ler ••••• ISSOLUCXO .QQ SUSPENSÃO .Q!_Q?GANIZACÃO SINDICAL -
a)só pelo ~fCIÁRIÇ .Verbetes 496 e 497 
b)Projeto=art.10,§ 1º:Poder PÚblico (?).Entretanto: 

§ .... , --art.62, 3º-"A lei nao excluíra da apreciaçao do Poder Judi-

ciário lesão ou ameaça a direito" . 
-art.6º,§ ~5-"As associações só poderão s er compulsoriamente 
dissolvid; s ou ter suas atividades suspensas por decisão ju

dicial tr~nsitada em julgado" . 

Arts. 5º e 6º - ler1 •••• !_EDERAÇ0ES ]L CQNFEDERAÇOE~ 

a)direito de constituir federação e confederação. 

b )direi to de f}t-iar-se a organização internacional de trabalhado

r es ou de ~mpregadores. 

c)aplicação das normas dos arts.2º,3º e 4º às federações e confe

derações . 1 

Art .7º - ler •••• PERSONALIDADE JURIDICA (Investidura sindical) 

a)REGISTRO CARTO~IAL determina a imediata investidura sindical. 

-Pode ser nef ad <? em raros casos,~reeur~o,'"' P,!!!-=~':Jüdiciârio. 
-6rgão incumbido do registrQ (pode ser o MTb .)sÓ pode verifi-

!. --- ......._,_., ~ 

car:finalidades sindicais(art.10) e respeito à legalidade 
I " f . (art.82);não pode fazer exigencias incompat1veis com a Conv.87. 

' b)~rojeto;§ 1º d~ art.10 faculta ao Estad~ interferir para manter 
o sistema da !:idade sindical compulsoria. 

Art.82(PRINCÍPIO ~ ~fGALIDADE ) e art.10 (oEjetivos. ãindicais)=exami
nados nom o 

V- SUBMISSÃO DA CONV.87 AO CONGRESSO NACIONAL P/ APROVAÇÃO E RATI-
------.. ~ ---. ----- ~ --... ---... 

FICAÇÃO. 

a)Presidente Dutra 31 . 05.49 . 
b~Câmara dos Deput dos aprovou em agosto de 1984 sob o equivoca

d:Íssimo fundam nto de que suas normas se harmonizavam com as 
da CLT (!!!l 

c)Senado Federa1=a~arda nova Constituição. 

VI - CONCLUS0ES: 
~ . 

a)~ ~art.10 do Pr~jeto da Comissão de Sistematização ~a~

vado o BRASIL NJO PODERÁ RATIFICAR A CONV.87. 
- --;-- r ----
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b)CeHSTITUIÇ O VIGENTE ~ O MONISMO DA ORDEM JUR!DICA (Arts. - --44,I;46,VI; 19,III):i:angação·~ou modificação da legislação or-- - -dinária ~ f-ontrário(STF,RE-71.154,RTJ n258,pgs.71 e segs.;RE-
80.004,RTJ nº83,pgs.809 e sgs.). Entretanto,a inconstitucionali
~ torna ineficaz !_r! tificação(STF,sessão plenária de 14.6.74, 
na Rep.nQ803,alusiva à ratificação da Conv.110,da OIT). 

c)Para p adequldo funcionamento de uma democracia,que inclua a 
Justiça Soci~l entre os seus principais objetivos,é imprescin
dÍvel que da \sua dinâmica participem organizações .sindicais re-

, 
presentativas dos trabalhadores e dos empresarios.Mas sem liber-
dade sindica~ essas associações não poderão traduzir,legitima
mente,as verdadeiras aspirações dos seus representados. 

\ 

I 
I 
\ 

ri' t r 



TÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

CAPÍTULO I 

PRIMEIRAS CONSTITUIÇÕES 

A pregação dos teóricos do "iluminismo" contra o absolutismo das monarquias 

(L'Etat c'est moi) forjou os fundamentos doutrinários das revoluções do final do século XVIII e 

do século XIX, no sentido da organização do Estado em instrumentos escritos de suprema 

hierarquia (constituições), consagrando a separação dos poderes legislativo, executivo e 

judiciário (Montesquieu), a liberdade política (Rousseau) e o liberalismo econômico (Adam 

Smith) no plano político e econômico Como assinala MANOEL GONÇALVES FERREIRA 

FILHO, a cosmovisão dos iluminados "afirma a virtude da livre concorrência, da não

intervenção do Estado, enfim o laissez-faire, que enseja a expansão capitalista ( ... ) Sem 

dúvida, o Constitucionalismo 11a América procede da mesma orientação que o europeu. Aqui, 

porém, a Constituição escrita era exigência da própria independência, pois esta implicava o 

rompimento dos costumes e a destruição das instituições políticas tradicionais". 1 

A Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, e que ainda está 

vigendo, não contém, obviamente, preceitos alusivos aos direitos sociais-trabalhistas. A 

mesma diretriz foi seguida pela Constituição francesa de 1791, elaborada e promulgada pela 

Assembléia Constituinte oriunda da revolução burguesa, com base na Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão que fora proclamada um mês e doze dias depois da queda da 

Bastilha, ocorrida a 14 de julho de 1789. Registre-se que o liberalismo consagrado pela 

revolução ensejou, antes mesmo de promulgada a Constituição, a aprovação da Lei Chapelier 

(17.3.91) que proibiu a coalisão de cidadãos, inclusive "os empresários, os que têm 

estabelecimentos abertos, os operários e oficiais de qualquer arte", sob pretexto de evitar a 

pressão de grupos organizados em detrimento da liberdade individual. Essa proibição foi 

sucessivamente adotada em diversos países, conceituando-se como delitos penais as 

tentativas de sindicalização e as greves (2). Todavia, em 1842, quando o delito de coalizão já 

havia sido banido da legislação inglesa (1824), a Corte de Massachussets invocou o princípio 

da liberdade individual para recohhecer o direito de sindicalização, em decisão que se tornou 

h. t' . d . d" I" I rt . um marco 1s onco o sm 1ca 1smo no e-amencano. 

I 
I 
I 



X - PORTUGAL 
I 

a) Constituiç~o de 197~ (art. 56): 

- libeJdade ~indical para defesa dos direi 

tos J interesses dos 1:ra.balhadores; 

- pluralidade facultada em todos os n.Iveis; 

liberdade de insrresso E! permanência. no 

Sindicato, não podendo "SE!r obris-rado a 

paqar quotizações para. sindicato ~=~rn que 

n~o esteja inscrito; 

·- autonomia sindical e dirE!ito de exercer 

atividade sindical dentro da empresa; 

·- independência frente acH3 emp:cegadorE~s 17 ao 

Estado, ã Igreja e aos partidos e assoc1a 

çÕes políticas. 

b) Decretq-Lei 215-B/75 regulamen·l:a -:J sas nor-· 

mas. 

c) Centrais de trabalhadores (não hã central 

patrong.l); 

·- CG11P (CoG. dos ~l'rabalhadores Pori:uçrue

ses - Comunista) 

- UGT Juni~o Geral do r.l~ra.balho -- Socj ;=1 lis·

ta/SQcLdl - democrata) " 



' . ' 

.·, 

CAPÍTULO 11 

FORMAÇÃO HISTÓRICA E IDEOLÓGICA DO DIREITO DO 

TRABALHO 

A - A revolução francesa e a exploração do trabalhador - o Direito 

do Trabalho é um produto da reação verificada no século XIX contra a exploração dos 

assalariados por empresários. Estes se tornaram mais poderosos com o aumento da produção 

fabril, resultante da utilização dos teares mecânicos e da máquina a vapor, e a conquista de 

novos mercados, facilitada pela melhoria dos meios de transporte (revolução industrial) ; 

aqueles se enfraqueceram na razão inversa da expansão das empresas, sobretudo porque o 

Estado não impunha aos empregadores a observância de condições mínimas de trabalho e 

ainda proibia a associação dos operários para defesa dos interesses comuns. 

Se a Revolução Francesa (1789) foi, sob o prisma político, um marco notável na 

história da civilização, certo é que, ao estear todo o sistema jurídico em conceitos abstratos de 

igualdade e liberdade, permitiu a opressão dos mais fracos, falhando, portanto, no campo 

social. É que a relação contratual estipulada entre o detentor de um poder e aquele que, por 

suas necessidades de subsistência, fica obrigado a aceitar as regras impostas por esse poder, 

não constitui, senão formalmente, uma relação jurídica; na sua essência, representa um fato de 

dominação. 

Afirmando a igualdade jurídico-política dos cidadãos (todos são iguais perante a 

lei), a Revolução Francesa adotou o princípio do respeito absoluto à autonomia da vontade 

(liberdade contratual), cuja conseqüência foi a não-intervenção do Estado nas relações 

contratuais (laissez-faire). Consagrou, assim, o liberalismo-econômico pregado pelos 

fisiocratas, com o que facilitou a exploração do trabalhador. As teorias de ADAM SMITH, 

considerado o pai da economia política, foram testadas na prática; mas o resultado, sob o 

ângulo social, foi trágico. 

A utilização caca vez maior da máquina, que poderia ter acarretado a diminuição 

das jornadas de trabalho e b elevação dos salários, como conseqüência do maior rendimento 

do trabalho produzido, teve, paradoxalmente, efeitos diametralmente opostos. Num retrocesso 

que afrontava a dignidade humana, a duração normal do trabalho totalizava, comumente 16 

horas diárias; o desemprego atingiu níveis alarmantes e o valor dos salários decresceu(3). 

Para complementar o orça~ento da família, a mulher e a criança ingressaram no mercado de 

trabalho, acentuando o dei equilíbrio entre a oferta e a procura de emprego. E, assim, 

2 
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- Art. 

- Art. 

- Art .• 

80 - Princípio da legalidade. 

90 - Exclusão das força~; armadas e da 
] ~ . po .l.c.la. 

10 - Finalidades . d. . s1n J_cals :: "fomentar 

e defender os int.eressE~s dos 1.:rabal.ha

dores e dos empregadores 11
• 

-Art. 11 -Medidas estatais nece!;~:;árias e anro 
. d t. ·1' ~ pr 1a as para g aran 1r o __ :L v :r f~ ex~:~:rcl-

cio do direi -to de sindicalização .. 

VI - SISTEMAS SINDICAIS 

a) pa...L>:>es sem legislaçã:) espE:!ciEica;. I.nqla

terra, Alemanha Ociden·tal .r IttlJ..Ld, Suécia, 

Uruguai e outros ·- Direitos rE:!gido::; por 

princípios cons·tl-tucionais, normas oge~rais 

sobre o direito de assoc:Laç;io e pela Con-· 
-vençao OIT-87 . 

b) países com lLJ~s lação especifica: França, 

Espanha, Portugal, A _ ntina, M~x~. -~, Bra 

sil e outros . 

VII - FRANÇA 

a) Constituição de 195H = outor·~a .3. lei dis-· 

por s/os princípios fund::unectais da orga-· 

nização sindical (art. 38) 

b) Leis de 1936 e 196B = liberdade sindical 

(plur9lidade) , ccnvenções cole tivas, del.§:. 

gados sindicais e conselhos d(! empresa .. 

c) Centrais sindicais (pluralidade de dirE~i to 

e de ~ato): 

- CGT (comunista/ socialista) 

- CGT Force Ouvrier ( independt:~nte} 

- CGTU ( <-~~ d r, . 1 lJ . t ' . ..::) _ ~ u L ra.va.:L rn. :a tre: lnoepen-

dente de partidos, adota posiç5es polí

ticqs) 



- Art. 39 - Conceito de autonomia sindical 

"1. As organizações de trabalhadores e 

de empregadores e de empregadores tem 

o direito de elaborar seus estatutos e 

regulamentos a~ninistrativos, o de ele 

ger Li vremL- .. ' _E! seus represen.-ta.nb2s 1r o 

de organizar sua administração e suas 

atividades e o de formular seu proqra·

ma de ação. 

2 ~ As autoridades públicas deverÊi.o abs 

ter-r e de toda interv- "·:· .~c que tenda a 

limitar este direito ou prejudicar seu 

exercício legal 11 
.. 

a) liberdade de estr 1 ·1 tura:r-·se e auto

reger-se, resp12i tados o principio da 

l~galidade (art. 8Q) e os objetivos 

da associação sindical (art. 10). 

b) liberdade de eleger os seus represen 

tantes. 

c) progTama de ação - direi t.o d qreve: 

- não é direito absoluto 

- jurisprudência do Comitê de :Liber 

dade Sindical da OIT 

4 
O 4" O d ,.., I ,., d O 

-Art. º- PrJ.nclp ~to a nao-I.ntervençao a .ml-

nistrativa. 

- Arts o ,... e 60 - Constituição de E'E!deraç•ê)(:!S e 

Confederações ,.., filiaçã.o a orqan.: .a.ções 

sindicais interna cio:~ ··d.:;. 

- Art. 7Q - Investidura. sindical: aqu.i:;içiio da 

pE!rsonalidade j u:r Idica medi ante : r-e<~r ~Ls

tro. 



IV - DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM 

(ONU-NY-48 ) 

- Art. XXIII - Todo homem tem direito a orga 
. nizar sindicatos e neles 1n-

gressar para proteção dos seus 

interesses". 

-· Regulamento pelo art. 8Q elo Pacto Interna 

cional dos Direitos Econ6rnicos, Sociais e 

Culturais (ONU-NY-1966) 

V - CONVENÇÍ~O 8 7, DA ORGl\NI ZAÇi~O INTE:IlNACIONAL 

DO ~rRABALHO (OIT) 

- Art. lQ - prevalªncia da norma interr~ cional 

a que o Estado soberamente ade1: iu 

(ratificação pelos poderes compe

tentes) 

- Art. 2Q - Conceito de liberdade sindical: 

"Os t,,...._lJalhadores e os empregado·

res, sem distinção de qualquer e~ 

p~cie, terão direito de constitui , 

sem autorização pr~via, organiza

çÕes de sua escolha, h2m C()IUO o 

direito d(:~ :Eilia.r···se a E~ssa~:i orga 
. ~· n1.zaçoes } 

.. . 
::;o J a uni.c.:L de condiç~~io 

observar os seus est:at:ut:os" ,,, 

a) liberdade do <grupo e da pt:~ssoa 

fisica ou juridica 

b) campo de aplicaçiío 

c) plural idade sindicé:.l 

d) representa ti v idade:: E~str ,ltura

ção e base geoqrií.Eica 

e) contr~ t~, .; ção cornpuls<Sr ia e quo. 

ta de ~~lidariedade. 
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ARNALDO SUSSEKIND 

JURISP UDÊNCIA ,;Q! OIT SOBP..E !i CONVENÇÃO §i 

erência de Arnaldo Sussekind 

Sal ador,Bahia , 16 de maio de 1985 
I 

I-i\TRJ6DUQ~ 
f - Convençao 87 : liber ade sindical e proteção do dir~ito de sindicalização 

~-Elenco dos direito humanos fund&T.entais . peclaraçao Universal dos Di

reitos do Homem (01iü ,~, 10 . 12 . 48) : 
Todo homem tem o 

11 dire i to de org nizar sindicatos e neles ingressar para a proteção 
dos seus inter ssesn(art . XXtf.l ) e o 

t'direito à libe dade de reuniao e associação pacificasn(art . XX) . 

C- Regulamentação por tratado multilateral :Pacto Internacional dos Direi

~ EconÔmicos , Soc ais J2. Cul turais '1 
( mm , KY , 16 . 12 . 66) .Art . 8Q ••• (±e:r.) 

D- Conv . 87 preparada 1947/48 , simultaneamente com a Decl . Univ .Dirs . Homem: 

1.Adotada pela Conj~ de São Francisco , em 17 . 6. 48 . 

2.Ratificada por~Estados-membros entre 151 . 
.... I E- Convençoes com~lem ntares : 

- 98/4 9 (ratificada pelo Brasil) : :proteçã.o ao direi to de sindicalização 
e de negociação coletiva( 87 visa poderes pÚblicos ; 98 visa ga:t"smtia 
Ifie~a~ frente a s empregado!es e independencia sindicatos trabalha
dores em face d s organizaçoes patronais , e vice- versa. 

- 135/71 : proteção as representantes dos trabalhadores nas empresas . 

- 141/75 : organizaçã de trabalhadores rurais . 
..... ,... , 

- 151/78 :direito de sindicalizaçao e de negociaçao col . servidores nubls . 

d . "" 1 t · n/estabelecer condiçÕ~s trab . - 154/81 : promoção a negoc~açao co_e ~va . ~ 

II- C01rt!ENÇÕES DA OIT 

i 

' 

A- Tratado multilate ~ ~:ü aberto. Dupla discussão Conferência(Assemb . Geral) 

E- Submissão à autor·àade competente (obrigação formal) . 

C- Ratificação ,vigên ia,revisão e denÚncia . 

D- Integração E:2 dir·ito nacional(monismo e dualismo das ordens juridicas) 

E- Brasil (monismo) : 

1. Aprovação pelo ong . Nac . (art . 44 , I); 

2 . Decreto-L~gisla1ivo é lei (art . 46,VI) ; . 

3. N"egar vigencia ~·· tratado ratificado :RB p/oSTF (art . ll9 , III); 

4 . J~isp.ru~ência : 'c . ~o STF , pleno ,no R~-71 . 154 ,Rev . Trim . • Juri~p~nQ58, 
pags . 71 e segs • . e Larecer 738- H,do Cons . Geral da Rep . ap . PR , .uO de 
26 . 9. 68 . ,.P- ~~--· ... , , 

F- Tipos ~ Convençac : auto- aplicavel , de :principies e promocional . Conv. 87 
é auto- aplicável (prazo 12 meses) ._ ~ ~ 

__ g.- controle permaneni e e provocado das normas da OIT : soberania e pacta 

~ servanda . 
1-Comis~ao de Per tos na Aplicação de Convs . e Recoms . 
2TComite de Libercade Sindical doCA 
3- RelatÓrios peri<dicos , queixas e reclamaçÕes . 
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III-M~Á1ISE ~C01~ENÇ O 87 
~ 

Art . 12 ••••• Regra da C!nv.de Viena de 1969 . Prevalência da norma internacio-

nal a que o Estado oberan~~ente aderiu: 

"Art . 27 .Uma parte nã p~derá i~vocar as disposiçÕes do s eu direito inter
no como justifica.çao do nao-cumprimento de um tratadon . 

Art .2Q ••••• (de grande importância) 

A- Campo de aplicação:todo trabalhador e todo empregador,sem qualquer dis-- 1 ,-- '-
criminação,salvo a facultada no art . 9Q (força-~s-ar_m_a-das e policia) .A 98 

1 . " . ~ . 'bl . exc u1 os 1unc1on r1os pu 1cos . 

a,in fine . --
'\ 

3-Direito a pluralidade e unidade de fato : Inglaterra e Alemanha Ocidental 
---~ ..-- - - --- , 

4- Pluralidade de ireito e de fato : França , Italia e Espanha. 
A 

5- Voto vencido da CPDS acolhido Camara dos Deputados:possibilidade plu-
ralidade assoei Ões profissionais,convertida a mais representativa 
em síndica o,co patibiliza a Con. 87 com a CLT . 

N - ; - NAO ! Associaç es nao exercenL atividaàe sindical tinica e a plurali-
"ãa <fe é assegurada e m ~s .2§ n.fveis.Cf .Efren _Cordo_:;a,~ . 32 3 ~) 

C- Estrutura ~indical (tipos de organização) : categoria,ofÍcio ou profis-
N t 

sao,empresa e ecl tico. 

1- Liberdade de es olha,sem predeterminação e dimensionamento por um 

quadro préviameite ap . pelo Estado . 
"' , , 

2-Peri tos § 1 22 . er Corciova, pag . 17 
; ~ A 

3- Inquerito CEDEC- 81 (Centro de Estudos de Cultura Contemporanea):81 % 
. , 
querem a unidade sindical compulsoria ~categoràa. 
r------ --;: , , -- ... ... 

4- C2nsequencias praticas :ate prestaçoes do mm sa.o reajustadas em fun-
çao do aumento f alarial da categoria . 

D- Contribuição sindipal compulsÓria :vinculação d .. n:direta obrigatÓria ao 
l , , , 

sindicato .Afeta prtnci:pio d.s. liberdad~ sindical e e incompatível com 

a pluralidade sind cal . Sua arrecadaçao decorre de norma constitucional 
1- Comitê- 20 tf-" (O>-···~~ i>'j - (CÓrdova,pág . 14)~ 
2TQuota ~ ~olidariedade : Comi tê-~ i e CÓrdova, ~ág_s. 37 e 38;mas pressu

pÕe inaplica~ão l aut~mática das convençÕes coleti~ aos não-a~so~ia
dos . A extensao fe da com o 9agamento da taxa . ~~~ ~ ~ 

~t . 32 ••••• Autonomia s'n~ical J ~ ~~ 
A-Estatuto~ organiz ao administrativa .Registro cartorialí~ 

1- Respeito ao pri c!pio~ da legalidade (art.8Q).Entretanto ••• Comitê~ 
B-EleiçÕe~ disciplinÍ das pelas ~ntidades sindicais 

f-Controle pelo Poder Judiciario 
. I .. ~ ,. 

2-L1berdade para otar .Afronta a regra da Const . (art . 166 , ~2Q).Comite-93 ...--
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C-~ormulação do p_::ogf ama ~ ação 

1- Compreende o dirr ito de eve (jurisprud~ncia pacifica) 

2-1a limita ão:;onpeito de organização sindical do art.10 ••••• (ler) 

2a limitação:princ:Ípio da legalidade.Art.8º·· ··· (ler) 

Conceitrn de direito sindical e de greve do "Pacto ••• " .Recordar a:rt.e. 

~e~~!Nwi: ·~d:P 
A A 

~-Jurisprudencia do Comite ~Lib .~in~.sobre o direito de greve: 

-antes da negociação e/9ú2politicas - 300 
-notificação préyia e conciliação - 309 
-serviços pÚbltgos ~ essenciais à ~ -~ 314 e 321 -V .f'~.k?- ~3/#>' 
-funcionarias ~ublicos - 312,313 2X~ 
- serviços do E.Btaqo - 315 
-casos em g_ue esta _proibida~Procedimentos - 299 -f~ <34-x!-9 
-9mbar ' o judicial da~greve - 317 = 
Piquetes ~~e (so de propaganda)- 345 e 346 

Art . 4º ····· !ntervenção administrativa 

A-Dissoluçio ou suspensão de organização sindical e punição dos seus ad-
, . , 

ministradores so pelo Poder Judiciario . 

E-Comitê- 138,145,156,157 e 161 (tal como o nosso anteprojeto,art587) 

Art~.?º e 6Q ••••• (YederaçÕes~ ~onfederaçÕes) 

A- Pluralidade de qualquer tino,inclusive centrais sindicais 

B-!plicacão das mesma nor$as f~damentaisdreferntes ao sindicato de base. 
C-Flliaçab a r ani internac~on~s s~n ~ca~s . 
~º······ Personalida e sin ~ca -

A-Personalidade de direito privado,com direitos sindicais 

E- Aquisição não pode depender~ condição incompativel ~ os arts.2,3 e 
, , 

4·mas ha que respei"j;ar o principio da legalidade (art . ~2) . 

Art . º·· ... :Principio da legalidad~ _ ~-Jb 

A-Autonomia sindical e não soberania . Soberano só o Estado. 

B- ::2stado de Direito -pressuposto ~democracia: todas as pessoas f:Ísicas e 

jur:Ídicas estão sujeitas à lei,devem res?eitar o direito dos outros e 

tL~- se submetem ao controle do Poder Judiciário . 
~C-~_..f(2..._~- ~ ~ JL ~CI."t.• · # 

Art . 10 • ••••• D~finiçao de sind~cato (Ja examinada,ao ensejo do art.3º) 

Art .1~ •••••• Compromisso de o Estado ~egislar~instituir mec~~ismos~ proce-- dimentos para assegurar o exercicio dos direitos previstos na Convenção. 
IV-CONCTJISÕEP. I •' 

á)ratificação modifipar~ profundamente~~egislação vig~nte,melhorando-a 
em muitos pontos;mas criando problemas em outros , se nao for precedida 
de reformas suc~ss~vas visan~o a preparar as entidades sindicais para 
a plena aplicaçao da Convençao~~~~ 

b)impÕe-se am~la consulta às associa~Ões culturais,especi~lmente as de 
caráter jur~dico,e as sindicais,anos esclarecimentos nrevios sobre o 
conteÚdo da Convenbão 87 e as coneequências juridicas da sua ratifica-..., , i çao por nosso pa~s 




