


XAVIER BEAUDONNET 

ENTREVISTA ESPECIAL 

Liberdade Sindical e 
Negociação Coletiva 

Revista ALJT: Em 2008, a Convenção n° 
87 sobre liberdade sindical Í. a proteção do 
direito de associação completou 6o anos. 
Qual é sua análise desses 6o anos? 

Xavier Beaudonnet: As convenções funda
mentais da OIT em matéria de liberdade sindical 
completaram efetivamente 6o anos em 2008 
(Conve~ção n° 87) e 2009 (Cf nvenção n° 98) 
respectivamente. 

Após 6o anos de sua adoção, l ssas convenções 
já não constituem tratados in~rnacionais rele
vantes unicamente para os paístes que os tenham 
ratificado, mas se converteram uma referência 
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universal em matéria de liberdade sindical e nego
ciação coletiva. Esta importância especial encontra 

sua primeira ilustração no fato de que o Pacto das 
Nações Unidas de 1966 sobre Direitos Humanos 
se refere expressamente a Convenção n° 87 da OIT 
em suas disposições relativas à liberdade sindical. 
Em 1998, a relevância e aplicabilidade universal 
das duas convenções foi consagrada pela Declara
ção da OIT sobre os Princípios e Direitos Funda
mentais no Trabalho, a qual proclama que todos os 
Estados-membros da OIT, que tenham ratificado 
ou não esses convênios, se comprometem a respei
tar, promover e realizar seus princípios. Da mesma 
maneira, a Declaração sobre a Justiça Social para 



DIRETOR GERAL DA OIT EXORTA AO 
G20 PARA INSISTIR NA REDUÇÃO DO 
DÉFICIT DE TRABALHO 
O Diretor Geral da OIT, Juan Somavia, recebeu, em 
29 de junho de 2010, a declaração dos líderes do 
G20 reunidos em Toronto, na qual dão a "mais alta 
prioridade para salvaguardar e fortalecer a recu
peração e às próximas medidas que deveriam ser 
tomadas para garantir um retorno ao crescimento 
com empregos de qualidade" . 

Somavia também destacou a seguinte declaração dos 
líderes do G20: "Damos as boas vindas à.s recomenda
ções de nossos Ministros do Trabalho e Emprego - que 
se reuniram em 20 de abril de 2010 - referentes ao 
impacto da crise econômica mundial sobre o emprego. 
Ratificamos nosso compromisso de alcançar um cres
cimento com alto coeficiente de emprego e de oferecer 
proteção social a nossos cidadãos mais vulneráveis. 
Uma política eficaz de emprego deve colocar o emprego 
de qualidade no coração da recuperação. Apreciamos 
o trabalho conjunto da OIT e da OCDE sobre uma 
estratégia de formação que ajudará a dotar a força 
de trabalho com as qualificações necessárias para os 
empregos de hoje e de amanhã". • 

MÉXICO APRESENTOU PROJETO BEM 
SUCEDIDO DE DIÁLOGO SOCIAL 

O Secretário do Trabalho e Previsão Social do México, 
Javier Lozano, apresentou na 99a Conferência Inter
nacional do Trabalho, em Genebra, "um programa 
bem sucedido" de modernização trabalhista na indús
tria da cana de açúcar, e destacou a importãncia de 
alcançar o diálogo social efetivo como condição para 
enfrentar o desafio da produtividade. 

O Secretário de Trabalho mexicano destacou a 
importância que teve o projeto SIMAPRO, da OIT, 
aplicado desde 2008. 

A metodologia opera com base em guias que permi
t em aos trabalhadores melhorar sua capacitação 
para o trabalho e enfrentar desafios da produti
vidade. Além do México, o SIM.APRO foi colocado 
em prática no Chile, República Dominicana, Cuba 
e está na fase inicial no Uruguai. A OIT destacou 
que esta metodologia é flexível e pode ser aplicada 
em qualquer setor da economia, em qualquer país. 

Para mais informação visite: www.oit.org.pe/simapro 

A OIT CONCLAMA REVITALIZAÇÃO 
DA AÇÃO MUNDIAL CONTRA O 
TRABALHO INFANTIL 
Em meio à crescente preocupação sobre o impacto da 
desaceleração econômica, a OIT advertiu, que os es
forços para eliminar as piores formas de trabalho in
fantil estão perdendo força, e exortou a "revitalizar" 
a campanha mundial para erradicar esta prática. 

A OIT, em seu Relatório Global sobre Trabalho 
Infantil, publicado a cada quatro anos , disse que o 
número mundial de meninos trabalhadores dimi
nuiu de 222 milhões para 215 milhões, durante o 
período 2004 - 2008, o que representa 3%, "uma 
desaceleração no ritmo de redução mundial". O 
relatório também menciona a preocupação de que 
a crise econômica mundial pode "frear" o avanço 
em direção ao objetivo de eliminar as piores formas 
de trabalho infantil para 2016. • 

AMÉRICA LATINA E CARIBE: 
AINDA HÁ MUITO OUE FAZER 
A região latino-americana é uma das zonas do mundo 
onde se registra diminuição no trabalho infantil, mas 
ainda há 14 milhões de crianças nessa situação - 1 O% 
do total- a maior parte deles- 9,4 milhões- realizan
do tarefas perigosas, destacou o relatório. '~da que 
tenha havido avanços importantes, ainda há muito o 
que fazer para cumpr ir a meta de erradicar o trabalho 
infantil em nossa região", disse o Diretor Regional da 
OIT para América Latina e o Caribe, J ean Maninat. 

Do total de cr ianças trabalhadoras, 4 milhões são ado
lescentes, ent re 15 e 17 anos, que realizam trabalhos 
perigosos, e que por esse motivo são considerados 
dentro da classificação de trabalho infantil. Os outros 
10 milhões são crianças ent re 5 e 14 anos, os quais 
estariam t rabalhando abaixo da idade mínima. 

"Neste momento, 1 de cada lO crianças está traba
lhando na r egião. Essa é a dimensão do desafio que 
tem os adiante", disse Maninat. 

Para mais informação sobre o Relatório Global: visite o 
website do Sistema de Informação Regional sobre TrabaJho 
Infantil - SIRTI (www.oit.org.pe/ipec) 

Para mais informação sobre a reunião de Haia, por 
favor visite: www.child.labourconference2010.eom 

Texto completo do novo relatório mundial sobre o 
trabalho infantil em inglês 

http: //www.ilo.org/global/What we do/Publications/ 
lang--en/docName--WCMS _126752/index.htm 

Resumo em espaiíol 

http: //www.ilo .org/global/What we do/Publications/ 
lang--es/docName--WCMS _126694lind~x.htm • 
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uma Globalização Equitativa, adotada pela OIT em 
2008, afirma que o respeito às convenções sobre 
liberdade e negociação é essencial para que todos 
os Estados-membros da OIT possam alcançar os 
objetivos de respeito aos direitos trabalhistas, de 
promoção do emprego, de melhoria da proteção 
social. Finalmente, o trabalho de desenvolvi
mento do significado e alcance das disposições 
das duas convenções levado a cabo de maneira 
tripartite pelo Comitê de Liberdade Sindical da 
OIT, contribuiu de forma decisiva para a especial 
transcendência e impacto das convenções 87 e 98. 

Assim, não é de surpreender que as convenções 
87 e 98 tenham servido de apoio decisivo a nume
rosos processos nacionais de ret onhecimento da 
liberdade sindical que acomparurram, nas últimas 
décadas, o estabelecimento ou festabelecimento 
de regimes democráticos. Nos últimos 6o anos se 
avançou, então, ainda que não 8e maneira com
pleta, ao reconhecimento universal da liberdade 
sindical, no sentido de que se tem reduzido, de 
forma importante, o número de países onde existe 
a completa negação dos princípios de liberdade 
sindical. Por outro lado, muitos países têm expe
rimentado reformas legislativas que têm estendi
do a abrangência da aplicação tios princípios de 
liberdade sindical a categorias freqüentemente 
excluídas, como os funcionár~os públicos e os 
trabalhadores do setor agrícola.[ 

Logo, é evidente que não faltam dificuldades 
persistentes ou desafios novos ~ara alcançar uma 
plena aplicação dos princípios db liberdade sindi
cal e negociação coletiva. Em muitos casos, apesar 
de haver o reconhecimento formal da liberdade 

I 

sindical, são colocados obstáculos que impedem 
que ela seja desfrutada de forma efetiva, passando 
por- em muitos países latino-americanos- taxas 
de filiação sindical muito baixall e uma cobertura 
ainda mais escassa da negoci ção coletiva. De 
forma muito esquemática e 1m referência às 
categorias gerenciadas pelo Comitê de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, se poderia 
dizer que tem melhorado em muitos países o 
cumprimento por parte do Estado da obrigação 
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de respeitar a liberdade sindical, mas ainda são 
necessários avanços importantes nas obrigações 
de protegê-la e fomentá-la. 

Revista ALJT: De acordo com o Relató
rio Global "A Liberdade de Associação e 
a Liberdade Sindical na prática: Lições 
aprendidas", até dezembro de 2007 a Con
venção 87 era a que tinha o menor número 
de ratificações entre as convenções funda
mentais da OIT (148 entre os 182 Estados
Membros). A que o senhor credita essa taxa 
de adesão? 

Xavier Beaudonnet: Em 31 de maio de 2010, 
a Convenção n° 87 havia sido ratificada por 150 
países, cifra que chega a 160 no que diz respeito 
à Convenção n° 98. São números muito altos que 
colocam estes instrumentos entre os convênios da 
OIT mais ratificados. Convém notar, além disso, 
que nos 12 anos que nos separam da adoção da 
Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho, a Convenção 87 rece
beu 30 novas ratificações, o que demonstra uma 
tendência interessante. É necessário reconhecer, 
entretanto, que vários países com população tão 
importante, como a China, a Índia, Estados Unidos 
e Brasil não ratificaram a convenção sobre liber
dade sindical (n° 87). 

Convém recordar que a ausência da ratificação 
pode esconder situações nacionais muito díspares 
no que se refere à aplicação efetiva dos princípios 
de liberdade sindical. 

Finalmente, os motivos de não ratificação podem 
variar muito de um país para o outro. Não há 
dúvida de que, em certos casos, as implicações 
democráticas e o possível questionamento à polí
tica econômica e social do governo que supõem o 
exercício da liberdade sindical constituem, lamen
tavelmente, o principal obstáculo à ratificação. Em 
alguns casos, podem ser os próprios sindicatos 
de trabalhadores que temem que a ratificação da 
Convenção n° 87, que deixa aberta aos trabalhado
res a possibilidade do pluralismo sindical, ponha 
em perigo seu modelo de unidade sindical. Para 
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, 
"E importante qrue o Estado tenha plena consciência de 

sua responsabilidade de não somente abster-se de violar 

diretamente a liberdade de associação, mas também 

proteger e fomentar o seu livre exercício" 

concluir, cabe também recordar que em países 
de caráter federal, onde as questões trabalhistas 
são atribuídas aos Estados federados, o processo 
de ratificação das convenções internacionais do 
trabalho assume um maior grau de complexidade. 

Em última instância, cabe recordar o que foi men
cionado na resposta anterior, sobre a relevância 
universal das Convenções 87 e 98 da OIT, muito 
além dos países que as tenham ratificado. 

Revista ALJT: Apesar do reconhecimento 
da importância de se garantir esses direi
tos, na prática subsistem dificuldades para 
garantir sua aplicação. Mesmo assim, exis
tem casos sérios e importantes envolvendo 
demissões em larga escala (como o caso 
dos 44 mil eletricitários no México), assim 
como de prisão e violência contra sindica
listas (como as denúncias ~e assassinatos 
na Guatemala feitas pela Confederação Sin
dical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
das Américas - CSA). 

Como a OIT tem reagido a esses casos? 

Xavier Beaudonnet: A OIT ~ão somente adota 
as normas internacionais do tr balho como tam
bém controla sua correta aplica ão, mediante seus 
mecanismos de supervisão. Co vém destacar aqui 
o trabalho da Comissão de Expertos na Aplicação 
de Convenções e Recomendaçõ~s, da Comissão de 
Aplicação de Normas da Conferência Internacional 
do Trabalho e do Comitê de Liberdade Sindical do 
Conselho de Administração. A tomada de conhe
cimento e a recepção por parte dos três poderes 

do Estado, incluído, portanto, o Poder Judicial, 
dos pronunciamentos destes órgãos constitui um 
aspecto chave para se avançar a um melhor cum
primento dos princípios da liberdade sindical e 
negociação coletiva. 

Revista ALJT: Como cada uma dos atores 
sociais envolvidos podem e devem agir para 
mudar esse quadro? 

Não se trata de uma questão de imagem, se trata de 
avançar para a tutela efetiva dos direitos à liberda
de sindical e à negociação coletiva. A esse respeito, 
é importante que o Estado tenha plena consciência 
de sua responsabilidade de não somente abster-se 
de violar diretamente a liberdade de associação de 
empregadores e de trabalhadores mas também 
de proteger e fomentar seu livre exercício, em 
um contexto de promoção do diálogo social. Já 
aos interlocutores sociais, a condição básica con
siste no reconhecimento mútuo da legitimidade 
do outro ator, situação que, lamentavelmente, 
nem sempre acontece, por exemplo quando se 
produzem drásticas represálias ante a criação de 
organizações sindicais. 

Revista ALJT: Como o senhor acha que os 
juízes e a Justiça do Trabalho podem agir 
perante essas ameaças a um direito funda
mental do trabalho? 

Os órgãos de controle da OIT sempre insistem 
no papel fundamental dos tribunais para que a 
liberdade sindical e a negociação coletiva não 
sejam letra morta. A existência de uma Justiça do 
Trabalho eficaz e rápida constitui uma das chaves 
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para que possa existir o desfrute efetivo do direito 
à liberdade sindical. Tal como assinalado pelo Co
mitê de Liberdade Sindical, esta necessidade tem 
especial relevância no que diz respeito aos casos de 
discriminação sindical nos quais a resposta judicial 
tem que ser muito ágil com um regime probatório 
idôneo e sanções realmente disuasivas. 

Por outro lado, como já mencionado em uma 
resposta anterior, a tomada de conhecimento 
pelos tribunais nacionais dos pronunciamentos 
dos órgãos de controle da OIT em matéria de li
berdade sindical constitui um aspecto importante 
para alcançar um melhor respeito aos princípios 
de liberdade sindical. A jurisprudência recente 
da Corte Suprema de Justiça da Argentina e sua 
utilização sistemática das observações da CEACR 
é uma ilustração interessante do que foi aqui 
afirmado. 

Revista ALJT: Dados do Relatório Global 
de 2008 indicam que, entre marçoj2004 e 
junho/2007, 61% das alegações examina
das pelo Comitê de Liberdade de Associa
ção eram provenientes da região latino
americana. 

Quais as principais denúncias? Por que esse 
número tão alto? 

Os tipos de alegações contidas nas queixas pro
cedentes da região ante o Comitê de Liberdade 
Sindical são muito variados, podem ser de ordem 
legislativa ou ter relação com atuações supos
tamente ineficazes ou inadequadas do aparato 
estatal. Podem estar relacionadas tanto com o 
setor privado quanto com o público. Finalmen
te, uma grande maioria dos casos procede das 
organizações sindicais, mas é interessante notar 
que nos últimos anos houve aumento de queixas 
apresentadas por organizações de empregadores. 
Mesmo nesse panorama de marcada heterogenei
dade, se podem destacar numerosas alegações de 
discriminação sindical não resolvidas de maneira 
eficaz pelo Estado, assim como um notável núme
ro de queixas relacionadas com o desenvolvimento 
defeituoso dos processos de negociação coletiva. 
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Apesar de ser razoável considerar que um alto 
número de queixas perante o Comitê de Liberdade 
Sindical constitui um indício de sérias dificuldades 
no cumprimento de seus princípios, seria abso
lutamente errado estabelecer uma relação mate
mática entre o número de queixas ante o Comitê 
e o grau de violação às convenções da OIT sobre 
liberdade sindical e negociação coletiva em um 
determinado país. De fato, critérios como o nível 
de informação e de conhecimento que ostentam os 
interlocutores sociais a respeito dos mecanismos 
de controle da OIT influem também de maneira 
decisiva no número de casos que chegam ante o 
Comitê de Liberdade Sindical. Finalmente, parece 
também impactar o grau mais ou menos elevado 
de confiança que podem ter as organizações de tra
balhadores e empregadores acerca das instituições 
do Estado encarregadas de vigiar o cumprimento 
dos princípios de liberdade sindical, especialmente 
a Justiça e a inspeção do trabalho. 

Revista ALJT: Qual a melhor forma de lidar 
com esse tipo de problema? 

Tal como mencionado na resposta anterior, uma 
reflexão para melhorar a eficácia das respostas ad
ministrativas (inspeção do trabalho) e judiciais nos 
casos de alegada violação à liberdade sindical pode 
constituir uma via muito importante para evitar 
a multiplicação de queixas em nível internacional 
e, mais importante, para melhorar a tutela dos 
direitos de liberdade sindical e negociação coletiva. 
Por outro lado, a análise dos problemas que sejam 
objeto recorrente de queixas, por instâncias tripar
tites de diálogo social, em nível nacional, poderia 
resultar também de muita utilidade. 

Revista ALJT: O Relatório da OIT também 
aponta como um problema grave o atraso na 
administração da justiça "que na realidade 
equivale a uma negação de justiça e, conse
qüentemente, à negação dos direitos sin
dicais das pessoas afetadas. Como se pode 
lidar com essa situação? Quais os melhores 
exemplos de países que encontraram meios 
de garantir uma Justiça rápida e eficiente? 



O Comitê de Liberdade Sindical ~em sempre recor
dado que, sem processos judic~ais ágeis, está em 
grave perigo a tutela efetiva dos direitos sindicais. 
Um número significativo de países da região lati
no-americana tem aprovado reformas processuais 
em matéria trabalhista que tendem a instaurar ou 
fortalecer a oralidade dos procedimentos. No que 
diz respeito à Justiça do Trabalho em geral, esta 
tendência parece positiva sempre que esteja acom
panhada dos recursos e da capacitação necessárias 
para sua implementação. 

Mesmo assim, no que diz respeito à liberdade sin
dical em particular, é muito possível que as refor
mas centradas na oralidade resultem insuficientes, 
quando não venham acompanhadas pela instau
ração de procedimentos especiais sumaríssimos 
nos casos de alegada violação à liberdade sindical. 
A esse respeito, convém recordar que a liberdade 
sindical constitui um direito fundamental cuja vio
lação tem conseqüências não somente individuais 
mas também coletivas. Conviria, portanto, que 
as regras processuais reconhecessem a natureza 
e transcendência deste direito e permitissem sua 
tutela efetiva mediante a fixação de prazos suma
ríssimos, a adequação das regras probatórias e a 
aplicação e execução de sanções dissuasivas. Nesse 
caso, a experiência de países corno a Espanha e o 
Uruguai, que contam com proceaimentos judiciais 
especiais em matéria de liberdade sindical, pode 
ser de grande interesse. 

Revista ALJT: Que elementos podem ser 
destacados como essenciais! para promover 
e sustentar um ambiente f~~orável à liber
dade de associação, à liberdade sindical e 
à negociação coletiva? 

A liberdade sindical constitui um pilar impres
cindível do sistema democrático. Tanto os órgãos 
de controle da OIT como a pr~pria Conferência 
Internacional do Trabalho têm sempre insistido 
em que o exercício da liberdade sindical requer 
um contexto onde se respeitam lplenamente as li
berdade civis e políticas. Por ouy a parte, na lógica 
da Convenção n° 87, é importante que o Estado 

respeite cuidadosamente a autonomia coletiva 
dos interlocutores sociais e que suas intervenções 
estejam dirigidas a garantir o livre acesso à liber
dade sindical e a propiciar a negociação coletiva 
e o diálogo social em vez de tentar controlar de 
maneira meticulosa as atividades das organizações 
de trabalhadores e empregadores. O fomento da 
cultura do diálogo deveria, por sua vez, permitir 
o progresso do reconhecimento mútuo entre os 
atores empregadores e sindicais. 

Revista ALJT: Sabe-se que a globalização 
afetou profundamente o mundo do tra
balho. Quais os seus principais impactos 
sobre o direito de associação e a liberdade 
sindical? 

Os efeitos da globalização sobre o mundo do tra
balho em geral e sobre a liberdade sindical em par
ticular são multifacetados e têm dado lugar a uma 
análise de grande profundidade. Nesta entrevista, 
eu gostaria de me deter em um aspecto sobre o qual 
a resposta judicial poderia ter um notável impacto. 
Na maioria dos países, a globalização econômica 
foi acompanhada de um grande aumento na con
tratação por um prazo fixo. Em certos setores de 
atividade de determinados países, a quase totali
dade dos trabalhadores está vinculada a este tipo 
de contrato. O exercício da liberdade sindical em 
um contexto de uso generalizado da contratação 
temporária supõe uma especial vulnerabilidade a 
possíveis atos de discriminação sindical, já que a 
mera não renovação do contrato seria suficiente 
para acabar com a presença não desejada dos 
trabalhadores sindicalizados. Nesse contexto, é de 
especial importância que os tribunais considerem 
de forma plena o artigo primeiro da Convenção n° 
98, que garante uma proteção adequada contra a 
discriminação sindical a todos os trabalhadores, 
incluindo, portanto, os trabalhadores precários. 
Nesse sentido, levar em consideração a Convenção 
n° 98 deveria permitir sancionar aqueles casos 
nos quais a não renovação do contrato esteja, na 
realidade, motivada pela afiliação ou atividade 
sindical do trabalhador. • 
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ATIVIDADES DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO NA AMÉRICA LATINA 

Seminário La Matanza 

(1) Dirigentes da AUT com o Vice-reitor da Universidade, (2} O presidente da AUT, o Vice-reitor da UNLM e o Presidente do Seminário, (3) Plenário do evento 

os días 12 e 13 de novembro de 
2009 foi realizado o Primeiro Se
minário Internacional sobre "Crise 
Global e Direito do Trabalho" orga
nizado pela ALJT e a Universidade 
Nacional de La Matanza como parte 
das comemorações do 20° aniver
sário da criação dessa casa de Altos 
Estudos. O encontro contou com o 
importante apoio do Ministério do 
Trabalho da Província de Buenos 
Aires e do Colégio de Advogados de 
La Matanza, além de outras impor
tantes instituições locais. 

O presidente do seminário, Oscar 
Zas, da Câmara Nacional de Apela
ções do Trabalho da Capital Federal 
da Argentina, assinalou em seu dis
curso de abertura que esta foi uma 
ocasião propícia, não somente para o 
intercâmbio de idéias e experiências 
entre juízes do trabalho, mas também 

para o diálogo destes com a sociedade 
a respeito da referida problemática. 
Também na conferência de abertura, 
o professor Oscar Ermida U riarte, da 
Universidade da República (Monte
vidéu- Uruguai) dissertou sobre "A 
crise e o Direito do Trabalho". 

Durante o seminário foi apresenta
da a "Cartilha do Trabalhador 
Latino-Americano", elaborada 
pela ALJT e pela Amatra 4 (RS) e 
editada pela Universidade Nacional 
de La Matanza. A cartilha é uma 
sistematização dos direitos dos tra
balhadores previstos nos Tratados, 
Pactos e Declarações Internacionais 
de Direitos Humanos e nas Conven
ções da Organização Internacional 
do Trabalho. 

Também vale a pena destacar a 
simpatia das autoridades, do corpo 

Manual para juízes 

docente e dos estudantes da Univer
sidade Nacional de La Matanza com 
os visitantes, e o profissionalismo e 
eficiência demonstrados na organi
zação do evento. Como boa mostra 
dessa cálida acolhida, Oscar Zas, Di
retor de Cultura e Defesa do Direito 
do Trabalho da ALJT, foi designado 
professor do Programa de Formação 
em Excelência de Gerência, Prêmio 
Amartya Sen "100 Jovens pela 
Ética para o Desenvolvimento", 
organizado pelo Departamento de 
Ciência Econômicas da Universida
de Nacional de La Matanza e pela 
Faculdade de Ciências Econômicas 
da Universidade de Buenos Aires. 

Para obter informações detalhadas 
sobre o evento, leia na página da 
ALJT na internet- ALJT > Informes 
-a crônica detalhada elaborada por 
Oscar Zas (em espanhol). • 

Mais um projeto da AL.JT será concretizado, em 
breve. A entidade obteve autorização da Organiza
ção Internacional do Trabalho para traduzir para o 
português a obra "Direito Internacional do Trabalho 
e direito interno: manual de formação para juízes e 
docentes em direito". 

do livro, viabilizada pela ALJT, será feita no contexto 
de convênio firmado entre a OIT e a ANAMA TRA, 
que teve papel essencial na concretização do projeto. 

Trata-se de te:\to de grande utilidade para a aplicação 
das normas internacionais do trabalho, que traz, ain
da, uma coletânea de decisões proferidas em diversos 
países, fundamentadas nas referidas normas. A edição 

m REVISTA AUT"' SETEMBRO I 2010 

Está em curso o trabalho de tradução e o lançamento 
está previsto para fevereiro de 2011. 

A ALJT fará a distribuição da obra com seus associa
dos brasileiros e, também, da versão em espanhol, 
já lançada, com os associados dos demais países da 
América Latina. 



. . . 
A GLOBAL~ZAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 

1. CENÁRIO. 

Há muito tempo, temos visto na mídia diversas notícias sobre globalização empresarial e 
o impacto que ela exerce na economia brasileira. São comuns as reportagens que 
exaltam os aspectos negativos da globalização para os trabalhadores, em virtude da 
transferência de atividades intensivas de mão-de-obra para países que garantem aos 
trabalhadores um rol menor de direitos e que proporciona salários e benefícios inferiores 
àqueles praticados em países que têm uma legislação socialmente mais protetiva, como 
é o caso dos países desenvolvidos e de outros em desenvolvimento, como o Brasil. 

Mais recentemente temos nos deparado também com notícias que mostram o outro lado 
da moeda, ou seja, a globalização dos trabalhadores, através de suas representações 
sindicais. 

No que tange às relações trabalhistas, os objetivos da globalização sindical são similares 
àqueles perseguidos pelas empresas, só que com vetor oposto. Buscam os 
trabalhadores conhecer as práticas trabalhistas de outros países para reivindicá-las nas 
suas bases locais. Também é nítida a intenção dos sindicatos de trabalhadores de 
países ricos em reagir à globalização empresarial através de ações dirigidas para 
desenvolver os direitos trabalhistas nos países desenvolvidos como forma de coibir a 
migração de postos de trabalho, o que, obviamente, ameaça os empregos e as 
conquistas por eles já obtidas. 

Uma grande preocupação dos trabalhadores norte-americanos e europeus tem sido o 
baixo custo da mão-de-obra em países do hemisfério, que, de fato, prejudica a 
competitividade de seus produtos, e, como conseqüência imediata, coloca em dúvida a 
viabilidade de suas indústrias e dos empregos que ela gera. 

Um exemplo nítido é o que ocorre com a General Motors. A empresa empregava mais de 
63 mil pessoas em suas fábricas européias mas vinha operando com prejuízos nos 
últimos 6 anos. Em decorrência da crise financeira os investidores pressionaram a GM a 
reduzir custos, demitir empregados e fechar fábricas menos competitivas. A empresa já 
perdeu o chamado "grau de investimento" no mercado, o que significa que seus ativos 
têm algum risco e, por esse motivo, a GM precisa pagar juros maiores para tomar 
empréstimos. · 

De acordo com o Financiai Times, a empresa reclama que a Europa se tornou um dos 
lugares mais caros para se fazer negócios, contudo, em decorrência das medidas de 
reestruturação e diminuição de custos de mão-de-obra a GM deve apresentar um 
balanço positivo de 2006. 

Enquanto a GM luta para diminuir o número de trabalhadores e reduzir benefícios na 
Europa e América do Norte, os sindicatos de trabalhadores estão se organizando para 
fortalecer as lutas sindicais nos países em desenvolvimento. Já que o nivelamento de 
salários e benefícios é uma das inevitáveis conseqüências da globalização, os sindicatos 
buscam elevar ao máximo as condições deste nivelamento, fomentando lutas sindicais no 
México, Ásia e América do \ ui , incluindo o Brasil. 



2. INTERNATIONAL METAWORKERS ' FEDERATION -IMF. 

A Federação Internacional dos Metalúrgicos (IMF - Internacional Metalworkers's 
Federation), com sede em Genebra, é uma gigantesca organização sindical que 
representa interesses coletivos de 25 milhões de trabalhadores, de mais de 200 
sindicatos espalhados em cerca de 100 países. 

Assumindo a liderança no processo de globalização sindical, o IMF tem por estratégica 
compelir as empresas multinacionais a firmar acordos internacionais de condições de 
trabalho, conhecidos como lnternational Framework Agreements. Trata-se de documento 
firmado por empresas que atuam globalmente no qual se comprometem a cumprir 
princípios básicos de responsabilidade social e direitos trabalhistas reconhecidos 
internacionalmente, principalmente aqueles que já foram objeto de convenções da 
Organização Internacional do Trabalho- OIT. 

O IMF já obteve êxito em firmar este "compromisso social sem fronteiras" com 15 
organizações empresariais multinacionais, várias delas com subsidiárias no Brasil. São 
elas: ARCELOR, RENAUL T, VOLKSWAGEM, BMW, DAIMLERICHRYSLER, LEONI, 
GEA, SKF, BOSCH, PRYM, RHEINMETALL, EADS, RÚCHILING, PEUGEOT I CITROEN 
e MERLONI ELLETRODOMESTICI. 

Nos acordos firmados as empresas se comprometem a respeitar as convenções da OIT 
relativas a direitos fundamentais dos trabalhadores quanto à remuneração, saúde e 
segurança, jornada de trabalho, proibição do uso de trabalho escravo e de trabalho 
infantil, liberdade sindical e de negociação coletiva, dentre outros. 

Os acordos também prevêem que as empresas zelarão pela sua observância por todos 
os seus parceiros comerciais e fornecedores, o que os torna de aplicabilidade bastante 
complexa em determinados países. 

3. UNITED STEELWORKERS - USW 

Um dos inúmeros sindicatos filiados ao Internacional Metalworkers's Federation (IMF) é o 
UNITED STEELWORKERS (USW) que representa cerca de 1 milhão de trabalhadores 
nos Estados Unidos e Canadá e dispondo de um orçamento anual de US$ 1 bilhão. 

O USW também é filiado ao AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of 
Industrial Organizations), outra grande federação internacional, baseada e mais atuante 
na América do Norte, englobando 1 O milhões de trabalhadores. 

O USW representa trabalhadores do setor metalúrgico, químico, mineração, borracha, 
energia, papel e produtos florestais, dentre outros setores. É um sindicato muito forte e 
que tem visão e atuação globais. Em decorrência, já há bastante tempo as ações do 
USW têm, de alguma forma, influenciado em questões e interesses brasileiros. 

Exemplificamos com alguns fatos relevantes: 

Denúncia de Dumoina: Em 1998, o USW, juntamente com outro sindicato 
(lndependent Steelworkers), iniciou uma campanha denominada Stand Up for Steel, 
questionando os baixos p,reços do aço importado do Brasil e chamando a atenção para 
seus impactos para o luci-o, competitividade e empregos da indústria norte-americana. 
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O USW, unindo-se tarpbém às empresas produtoras de aço, fez uma denúncia formal 
ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos que resultou em salvaguardas 
impostas pelo governo norte-americano às importações de aço das indústrias do 
Brasil. 

CSN : A CSN passou meses negociando uma fusão com a siderúrgica Wheeling
Pittsburgh até ver sua proposta rejeitada pelos acionistas da empresa. A CSN se 
recusou a negociar garantias para os empregados representados pelo USW e havia 
indicações de que ela pretendia reduzir alguns benefícios pagos pela Wheeling e por 
isso sofreu forte oposição do sindicato. 

Os acionistas perceberam que seria impraticável para a CSN administrar a companhia 
em guerra com o USW e decidiram aceitar uma oferta rival da americana Esmark, que 
já tinha assinado um acordo com o sindicato prometendo aumentar os benefícios dos 
trabalhadores. 

GERDAU AMERISTEEL O USW representa 2.700 trabalhadores dos 7.200 mil 
empregados da GERDAU na América do Norte (Gerdau Ameristeel). 
O grupo Gerdau já travou duras lutas com o USW na tentativa de diminuir os altos 
custos com pagamento de benefícios aos empregados. Em maio/2005 a Gerdau 
chegou a fechar uma de suas usinas, no Texas. Foi inútil. Em novembro/OS, a Gerdau 
encerrou o locaute, chamou os trabalhadores de volta ao trabalho e retomou as 
negociações com o USW. 
Em entrevista ao Jornal Valor, o Presidente do USW, Leo Gerard, afirmou que "os 
Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo e não há coisa mais 
valiosa para uma empresa do que o acesso a esse mercado", e concluiu: "mas não 
temos razão para entregá-lo de graça e ninguém tem o direito de vir aqui fazer dinheiro 
às custas do nosso padrão de vida." 

VALE DO RIO DOCE : A recente aquisição da mineradora canadense INCO, pelo 
Cia Vale do Rio Doce, enfrentou também a oposição do USW. Em face às batalhas 
travadas com outras empresas de capital brasileiro (CSN e Gerdau) e à preocupação 
com o aumento da presença estrangeira no setor, o USW foi inicialmente contrário ao 
projeto de aquisição da Vale. 

A resistência do USW foi contornada. A VALE assumiu o compromisso com o Governo 
do Canadá de não realizar demissões nas operações no país por pelo menos três 
anos. A Vale também se comprometeu em manter os níveis totais de empregos nas 
operações da INCO, que não deverão ser reduzidos para menos de 85% dos níveis 
atuais. Em nota divulgada quando o Governo Canadense aprovou a operação em face 
das normas locais (lnvestment Canada Act), a VALE informou que a CVRD INCO 
"respeitará todos os acordos celebrados com os governos das províncias, governos 
locais, sindicatos de trabalhadores e grupos aborígines". 

O USW é um sindicato que tradicionalmente utiliza movimentos grevistas na luta por seus 
objetivos, como aconteceu recentemente na INCO e na GOODYEAR. 

Neste ano, uma greve organizada pelo USW paralisou por 2 meses as atividades de uma 
mina aberta pela INCO, em Voisey's Bay, na costa leste do Canadá e terminou com o 
compromisso da empresa r m manter para os trabalhadores de Voisey's Bay práticas 
trabalhistas similares àquelas garantidas aos trabalhadores da fábrica de Sudbury. 

De outubro a dezembro qo ano passado, o USW liderou também uma greve dos 
trabalhadores da GOODYBAR. Empresa e sindicato chegaram a um acordo coletivo, de 
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3 anos, no qual a GOODYEAR se comprometeu a estabelecer um fundo de US$ 1,1 
bilhão para garantir o pagamento de benefícios médicos para trabalhadores ativos e 
aposentados. No acordo coletivo a empresa também estabeleceu valores de 
investimentos nas plantas industriais e assumiu o compromisso de adiar o projeto de 
fechar a fábrica de pneus Tyler, Texas. 

Nota-se, portanto, que na pauta de reivindicações sindicais do USW estão não só as 
questões relativas a salário e benefícios, mas também pleitos de natureza econômica, 
como valores que serão investidos pelas empresas nas plantas industriais, geração de 
empregos e unfair frade, esta última, apontada pelo USW em sua webpage como uma 
das questões cruciais a ser defendida pela entidade. 

4. IMPORTÂNCIA DOS ACORDOS COLETIVOS INTERNACIONAIS . 

Os acordos intenacionais (Framework Agreements) celebrados por mega entidades 
sindicais com empresas multinacionais têm seguido uma estratégia tradicional de 
negociações coletivas. 

Primeiramente, buscam as representações de trabalhadores reafirmar direitos e 
condições básicas principalmente aquelas já consagradas pela Organização Internacional 
do Trabalho- OIT e pela legislação local da grande maioria dos países industrializados. 

As reivindicações tornam-se assim de difícil refutação pela cúpula das grandes 
corporações e passam a ser vista pelos empregados e autoridades ligadas à aplicação e 
fiscalização de direitos trabalhistas como um instrumento duplamente salutar e 
importante porque (i) garante ou reforça a aplicação de boas práticas laborais nos países 
menos desenvolvidos dentre aqueles em que a organização empresarial possui 
empreendimentos e (ii) nivela custos de mão-de-obra evitando a migração de 
investimentos e de postos de trabalho com precarização de direitos. 

Aberto o canal de negociação, o passo seguinte é a busca de novas conquistas com a 
inclusão de temas mais complexos e supra legais. 

Merece ser destacado que, em alguns dos lntemational Framework Agreements 
firmados, as empresas signatárias se comprometeram a zelar pelo cumprimento das 
condições nele pactuadas em toda a sua cadeia produtiva. Sem dúvida, este é um dos 
pontos mais polêmicos do documento, não só porque, de um modo geral, as prestadoras 
de serviços têm um patamar de direitos inferior ao das multi nacionais que lhes contratam, 
como também porque transfere às multinacionais uma complexa e árdua obrigação de 
fiscalizar e impor condições de trabalho a um enorme número de prestadores de serviços 
e fornecedores. 

5. LEGALIDADE INTERNA, 

Celebrado um lntemationa~~Framework Agreement ficam algumas dúvidas. Qual seria a 
sua validade em cada um dos países nos quais a empresa multinacional atua ? Qual 
seria a aplicabilidade de u acordo firmado pelo headoffice de uma multinacional, na 
Europa, por exemplo, para disciplinar relações trabalhistas no Brasil ? 

Pela leitura que fizemos de alguns lntemational Framework Agreements podemos afirmar 
que, em face à legislação trabalhista brasileira, faltam-lhes alguns requisitos para que 
tenham vigência plena no B asil. 
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' . . 

O primeiro deles é o da legitimidade das partes. Uma subsidiária brasileira é uma pessoa 
jurídica autônoma de sua "matriz" européia, constituída de acordo com as leis locais e, 
não raramente, conta com a participação de sócios diferentes. 

Além disso, no Brasil, os sindicatos possuem representação limitada, por categoria e por 
bases territoriais. Assim, um acordo coletivo de trabalho só tem validade jurídica se 
firmado por sindicatos e federações dentro dos limites territoriais de seu registro sindical 
e das categorias que representam (metalúrgicos, mineiros, ferroviários, etc.) 

Nos referidos acordos, geralmente, também é previsto que a empresa signatária 
respeitará a liberdade sindical e de negociação. Disposições neste sentido esbarram no 
princípio da unicidade sindical, imposto pela Constituição Federal do Brasil que 
expressamente limita a liberdade sindical, de maneira que os empregados brasileiros não 
têm direito de escolher o sindicato que considerem mais representativo de sua categoria, 
sendo automaticamente representados pelo sindicato detentor do registro sindical 
perante o Ministério do Trabalho e Emprego. 

Entretanto, apesar da ausência de requisitos formais para vigência plena, não se pode 
negar que um lnternational Framework Agreement é um instrumento que tem um força 
moral extraordinária e uma empresa transnacional não poderá descumpri-lo sem graves 
danos para a sua imagem e para as suas relações sindicais. 

A assinatura de um documento de abrangência internacional deve ser precedida de uma 
reflexão sobre as condições de trabalho de cada uma das empresas nacionais que terão 
que aplicá-lo e sua assinatura deve refletir uma política global da empresa. Ou seja, a 
própria empresa tem que se impor, em nível mundial , o cumprimento do acordo, sob 
pena de arcar com um forte prejuízo para a "licença social" que necessita ter para atuar 
em diversas comunidades espalhadas pelo planeta. 

Rafael Grassi 
Janeiro/2007 

Fontes de consulta: 

JORNAL VALOR, 21 e 29 de novembro de 2006; 

FOLHA ON LI N E, http://www1 l folha.uol.com. br/folha/dinheiro 

Site da CVRD, www.cvrd.eom.br/ 

Site CONSULTOR JURÍDICO http://conjur.estadao.com.br 

Site da INTERNACIONAL ME~ALWORKERS' FEDERATION, http://www.imfmetal.org 

Site do UNITED STEELWORJ ERS , HTTP://WW-N.USWAORG 

Site da American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations - AFL-CIO 
http://www.aflcio.org/ 

Site da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO METALÚRGICOS, http://www.cnmcut.org.br 
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A negociação trabalhista e a lei. 
por Arnaldo Süssekind (Ministro aposentado titular da Academia 
Brasileira de Letras Jurídicas). 

I - Pequeno registro histórico 

A convenção coletiva de trabalho nasceu na Grã Bretanha 
quando,a partir de 1824, com a revogação da lei sobre delito de 
coalisão, as trade unions, então organizadas pelos trabalhadores, 
passaram a ajustar com empregadores condições de trabalho a serem 
respeitadas na relação de emprego. 

A Holanda (1909) e a França (1919) foram os primeiros países 
que legislaram sobre o tema, sendo que a lei francesa serviu de modelo 
ao Decreto Legislativo n° 21 .761 , assinado por GETÚLIO VARGAS em 
23 de agosto de 1932. E as Cartas Magnas do México (1917) e da 
Alemanha (1919) deram hierarquia constitucional às convenções 
coletivas. 

Hoje são comuns, tanto na Europa, como em nosso país, as 
convenções de categoria, ou indústria, abrangendo as empresas e 
trabalhadores representados pelas associações convenentes. Essa 
representação nem sempre alcança os não-associados, sendo 
previstos, no entanto, procedimentos para a extensão da eficácia 
jurídica do instrumento. Já nos Estados Unidos e no Canadá 
predominam, de forma quase absoluta, os contratos coletivos 
celebrados, com essa denominação, no âmbito de cada empresa. 

li- Natureza jurídica da convenção coletiva de trabalho 

Muito se tem escrito sobre a natureza jurídica dos instrumentos 
normativos da negociação coletiva para explicar esse negócio jurídico 
que inovou profundamente as fontes do Direito.Aigumas teorias de 
natureza civilista foram expostas (teorias de mandato, da estipulação 
em favor de terceiros, da gestão de negócios etc.), sem que 
nenhuma delas merecessem o apoio generalizado da doutrina. 
Confrontando-as, su\rgiram, dentre outras, as teorias da solidariedade 
necessária, do ato
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acordo coletivo de trabalho contém cláusulas que configuram sua 
normatividade abstrata, ao lado de outras de índole contratual, que 
estipulam obrigações concretas para as partes. As cláusulas normativas 
constituem o principio objetivo da negociação coletiva e o núcleo 
essencial do diploma que a formaliza: correspondem a fontes formais do 
direito, incorporando-se aos contratos individuais dos trabalhadores 
que, durante sua ~igência, forem empregados da empresa à qual se 
aplicar a convenção ou acordo coletivo. 

Ao escrever sobre o tema INDALÉCIO GOMES NETO ponderou, 
com razão, que, "não se pode negar a face contratualista, pois é um 
ajuste intersindical, pelo qual os pactuantes também assumem 
obrigações, como, por exemplo, a de não deflagrar greve na vigência da 
convenção. Todavia, a sua natureza jurídica não se esgota no âmbito 
contratual, pois na convenção coletiva são ajustadas normas para reger 
as atuais e as futuras relações individuais do trabalho no âmbito da 
categoria representada" ("Modalidades da negociação coletiva, rev. 
"Genesis" n. 35, Curitiba, 1995, pág. 566). "Mutatis mutandis, o mesmo 
se verifica nos acordos coletivos firmados entre uma ou mais empresas 
e os sindicatos representativos dos seus empregados. 

No dizer de '(VALTER KASKEL, as disposições normativas da 
contratação coletiva "resultam da sua finalidade sociológica, isto é, do 
fato de que elas são o instrumento da função normativa autônoma da 
convenção, No cumprimento dessa função, o contrato coletivo cria, com 
essas disposições, normas trabalhistas autônomas para os contratos 
individuais de trabalho, as quais possuem, necessariamente, duas 
qualidades: primeiro, a qualidade de verdadeiras normas jurídicas; e, 
segundo, a qualidade de inderrogabilidade, que tem um caráter muito 
especial em face das demais normas jurídicas" (Derecho del Trabajo, 
5a. ed. atualizada por Hermann Dersch, trad. Argentina, Buenos Aires, 
Depalma, 1961, pág. 119.). 

Esse duplo abpecto da convenção ou do acordo coletivo de 
trabalho, como bem acentuou DÉLIO MARANHÃO, "leva-nos 
necessariamente a ~ma concepção dualista de sua natureza jurídica. O 
ato jurídico é um só. Mas não é só contrato, nem só ato-regra. É, por 
isso, uma figura sui generis: normativa, por um lado, contratual, por 
outro. Um contrato normativo que não se enquadra nos moldes 
clássicos do contrato" ("Direito do Trabalho", Rio, FGV, 17a ed., 1994, 

, I , 

atualizada por LUIS I,NACIO 8. CARVALHO, pág. 333). 
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Daí termos concluído, em nosso último livro, que "a convenção e o 
acordo coletivo de trabalho são, a um só tempo: 

a) um ato-regra, de caráter normativo, aplicável às empresas e 
aos empregados que pertençam ou venham a pertencer aos 
grupos representados; 

b) um contrato, no que tange às cláusulas que obrigam, direta 
ou reciprocamente, as respectivas partes". ("Curso de Direito 
do Trabalho", Rio, Renovar, 2a ed., 2004, págs. 602/3) 

111 - Condições de êxito da negociação coletiva 

O sucesso da negociação coletiva, seja entre sindicatos de 
empregadores e de trabalhadores (convenção coletiva), seja entre 
empresas e os sindicatos representativos dos seus empregados (contrato 
ou acordo coletivo) depende de vários fatores, dentre os quais cumpre 
destacar: 

a) garantia da liberdade e da autonomia sindical; 
b) razoável índice de sindicalização do grupo representado; 
c) espaço para a complementação e suplementação do 
sistema legal de proteção ao trabalho. 

A indústria de porte que hoje possui o Brasil está localizada em 
alguns pontos de um território de dimensões continentais. Neles surgiram 
sindicatos bastante eKpressivos, que, pouco a pouco, conquistaram a 
autonomia agora consagrada pelo art. 8° da Carta Magna. E, por via de 
consequencia, tem aumentado, significativamente, o número de 
convenções e acordos coletivos de trabalho. Contudo, é inegável que o 
nosso país ainda esta desigualmente desenvolvido. Essa circunstância 
fundamenta o intervencionismo básico da legislação trabalhista, assim 
como o poder arbitral atribuído, em diversos países, a tribunais ou 
conselhos de conciliação e arbitragem. Aliás, o poder normativo da Justiça 
do Trabalho brasileira nada mais é do que uma espécie de poder arbitral 
institucionalizado nos t~ibunais do trabalho. 

A negociação coletiva, em quase todos os países, vem sendo 
prejudicada pelo enfraquecimento dos sindicatos, resultante da cnse 

3 



gerada pela globalização da economia com o endeusamento das leis do 
mercado, que ampliou consideravelmente o desemprego e reduziu 
significadamente (salvo algumas exceções: países escandinavos e 
Espanha) o número de trabalhadores filiados aos correspondentes 
sindicatos. 

Em países dotados de poderosas organizações sindicais, 
como a Alemanha, a França, a Itália, e a Suécia , a legislação 
trabalhista continua intervencionista, sendo os direitos do trabalhador 
ampliados pelas convenções coletivas e, quando fracassam as 
negociações, por laudos arbitrais. Nos Estados Unidos e no Canadá é 
que prevalece a tradição de serem os direitos substantivos, salvo 
raríssimas exceções, objeto de contratos coletivos celebrados entre 
sindicatos de trabalhadores e empresas. E os próprios contratos 
estipulam que a arbitragem é o meio de interpretação de suas cláusulas 
e solução dos eventuais litígios. 

IV- Normas internacionais 

A Declaração de Filadélfia sobre "os objetivos e propósitos da 
Organização Internacional do Trabalho" (1944) e que foi inserida na 
Constituição dessa entidade (1946), prescreve que se inclui na sua 
competência "fomertar em todas as nações programas que permitam 
lograr o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva" (Item 
111 , alínea e). 

A primeira convenção da OIT a tratar da negociação coletiva 
diz respeito aos territórios não-metropolitanos (Conv. n° 84/47). Mas, 
em 1948 a Convenção n° 98, ratificada pelo Brasil, dispôs com caráter 
geral , sobre "os pri ~cípios de direito de sindicalização e de negociação 
coletiva", estatuindo que os Estados devem adotar medidas adequadas 
às condições nadionais para estimular e fomentar o "uso de 
procedimentos de negociação voluntária, com o objetivo de 
regulamentar, por meio de contratos coletivos, as condições de 
emprego" (art. 4°). I 

A matéria foi disciplinada, de forma ampla, pela 
Recomendação n° 91 , de 1951 , que define a "convenção coletiva" como 
o acordo escrito relativo a condições de trabalho e emprego, celebrado 
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entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma ou vanas 
organizações de empregadores, por uma parte, e, por outra, uma ou 
várias organizações representativas de trabalhadores ou, na ausência 
destas, representantes dos trabalhadores, devidamente eleitos e 
autorizados por estes últimos, de acordo com a legislação nacional". 
Quanto aos efeitos jurídicos, estabelece que as cláusulas dos contratos 
individuais de trabalho contrárias à convenção coletiva aplicável "devem 
ser consideradas nulas e substituídas de ofício", salvo quando "mais 
favoráveis para os trabalhadores". E o instrumento da negociação 
coletiva "deve aplicar-se a todos os trabalhadores das categorias 
interessadas que estejam empregados nas empresas compreendidas 
pela convenção coletiva, a menos que este estabeleça expressamente 
o contrário". 

Em 1981, a Conferência Internacional do Trabalho aprovou 
novos instrumentos a respeito do tema: a Convenção n° 154 e a 
Recomendação 163, dispondo ambas sobre "o fomento da negociação 
coletiva". O procedimento da negociação, cujo êxito se instrumentaliza 
na convenção coletiva, deve ser assegurado "a todos os empregadores 
e a todas as categorias de trabalhadores" com regras apropriadas (art. 
5° da Conv. ). 

V- A negociação coletiva na Constituição brasileira 

O art. 7° da Carta Magna de 1988 preceitua simplesmente: 
"XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos". 

Esse enunciado, entretanto, diz menos do que resulta do 
conjunto de normas correlacionadas com as convenções e os acordos 
coletivos de trabalho, constantes do próprio art. 7°. O reconhecimento 
dessas convenções vem sendo repetido desde a Carta Política de 1934; 
mas a Constituição yigente foi além, atribuindo-lhe o poder de, em 
determinadas hipóteses, flexibilizar a aplicação de alguns dos seus mais 
importantes comandos e das normas legais cujas prestações 
correspondam ao objeto dessas hipóteses. E o instrumento da negociação 
coletiva, em tais caso~ , tem aplicação imediata às relações individuais de 
trabalho em curso. Releva sublinhar que esse poder é amplo, porquanto 
alcança: 
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a) o salário, cujo princ1p1o da irredutibilidade pode ser 
vulnerado por convenções ou acordos coletivos de 
trabalho (art. 7°, VI, da Constituição), salvo em se tratando 
de prestação, ainda que natureza salarial, objeto de 
disposição especial da própria Constituição, como, por 
exemplo, o salário mínimo e o salário-maternidade; 

b) a 8uração do trabalho, cuja jornada normal pode ser 
objeto de compensação de horários ou até reduzida por 
um instrumento da negociação coletiva (art. cits., Xlll);e, 
no que concerne aos turnos ininterruptos de revezamento, 
a jornada especial pode ser ampliada (art. cit., XIV). 

Por outro lado, a Lex Fundamentalis vigente determina que as 
decisões normativas da Justiça do Trabalho nos dissídios coletivos 
respeitem as disposições de proteção ao trabalho constantes de 
convenções e acordos coletivos aplicáveis às categorias ou empresas em 
litígio (art. 114, § 2°). E a participação obrigatória dos empregados nos 
lucros ou resultados da empresa, deve ser estipulada em acordo coletivo 
celebrado com os sindicatos representativos dos respectivos empregados. 

O prestígio constitucional a essa fonte formal de Direito tem tido 
ressonância na jurisprudência trabalhista, como se infere, por exemplo, 
dos arestos do TST sobre horas in itinere e jornadas de trabalho. 

VI -Legislado x Negociado 

Sob pretexto de que a legislação trabalhista não permite 
flexibilizar a aplicação das normas legais, dificultando a gestão 
empresarial, os neoliberais têm insistido na tese de que a negociação 
coletiva de trabalho dewe prevalecer sobre as correspondentes leis. 

A tese pretende, assim, vulnerar a hierarquia das fontes 
formais de Direito, porquanto essa prevalência se configura não somente 
nas hipóteses de flexibilização autorizadas por preceitos constitucionais 
ou legais. 

1 

Mas não procedem, como veremos, as razões invocadas 
pelos neoliberais, e1s que o nosso sistema legal já contempla a 
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flexibilização de importantes aspectos da relação de emprego. Além das 
já referidas hipóteses de flexibilização permitidas pela Constituição, que 
contemplam os dois pólos da execução do contrato de emprego-salário 
e jornada de trabalho- cumpre relacionar as seguintes: 

1 - Utilização de trabalhadores de empresas de trabalho 
temporário (Lei n. 6.019, de 1974); 

2 - Ampla liberdade patronal para despedir os empregados 
(Lei n.5.1 07, de 1966, que instituiu o regime do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, agora substituída pela Lei n. 
8.036, de 1990); 

3- Banco de horas (art. 6° da Lei n. 9.601 , de 1998; 

4 - Contrato de trabalho provisório com ampla redução de 
direitos (Lei n. 9.601 , de 1998); 

5- Trabalho a tempo parcial (MP n. 1. 709, de 1998); 

6 - Terceirização de serviços em determinadas hipóteses 
(Enunciado TST-331- redação de 18.09.2000); 

7 - Redução das hipóteses de salário-utilidade (Lei n. 
10.243, de 2001 ); 

8)- Suspensão de 2 a 3 meses do contrato de trabalho (MP. 
n. 2.164, de 2001 ). 

O Presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 
objetivando propiciar ampla desregulamentação do Direito do Trabalho, 
submeteu projeto de lei ao Congresso Nacional, que introduziria um 
parágrafo ao art. 61S da CLT prescrevendo que convenções e acordos 
coletivos prevaleceriam sobre a lei ordinária, salvo em excepcionais 
hipóteses. 

Equivocadb é, sem dúvida, o pretexto argüido pelos 
defensores do projeto de que é preciso reduzir os encargos sociais
trabalhistas que one~am os salários, a fim de ampliar o emprego e as 
nossas exportações. 
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Desde logo convém sublinhar que a geração de emprego 

depende do nosso desenvolvimento econômico, o qual está freiado 
pelas elevadas ta~as de juros e tributação em cascata, além do baixo 
poder de consumo da grande maioria da população. É evidente que o 
mercado consumidor brasileiro só crescerá com o desenvolvimento 
sócio-econômico do país 

Curiosamente, não se propõe o fim da tributação incidente 
sobre os salários, representada por contribuições que devem ser 
atendidas por outras fontes. Mas é preciso considerar que os salários 
prevalentes entre nós são tão insignificantes, que essa criticável 
incidência não onera demasiadamente a produção de bens e serviços, 
se comparada com a de outros países. Assim, por exemplo, a média do 
salário-hora somada aos encargos sociais era, em 1995, na Alemanha, 
7,6 vezes maior que a do Brasil; na Suécia, 7,2; na França, 5,3; nos 
Estados Unidos, 5,2; no Japão, 4,5; na Grã Bretanha, 4,4; na Espanha, 
4,1; na Grécia, duas vezes; na Coréia, uma vez e meia ("Bureau of 
Statistics" dos Estados Unidos, in "Folha de São Paulo",de 14.02.96). 

Também, no concernente ao salário mínimo, cabe assinalar 
que, na América do Sul , ele corresponde a US$ 200 na Argentina, US$ 
151 no Chile, US$ 142 na Colômbia, US$ 110 na Venezuela , US$ 95 
em nosso País. Quando fomos Ministro do Trabalho e Previdência 
Social , o salário mínimo correspondia a US$ 117. 

Daí por que a participação salarial (compreendendo a 
remuneração dos servidores públicos) na renda nacional vem decaindo 
preocupantemente: 

1949 .......... ..... ...... ...... ....... ... 56,6% 
1959 ....................... ... .... ....... 55,5% 
1969 .... ... ..... .......... .. ... ... ...... .. 53,0% 
1990 .. ....... ... ........ .............. ... . 52,30% 
1997 ... ......... .... ... .... ....... ... .... .43,04% 
2001 ..... ........... .... ....... ....... .. .42,04°/o ("O Globo" de 03.08.03). 

Em julho de 2003, Joelmir Beting afirmou que essa 
participação "mal passana hoje de 33% do PIB " ("O Globo de 
08.07.03). 
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A verdade é que a tese da prevalência do negociado sobre o 

legislado afronta a tradição jurídica brasileira, que é romano-germânica 
e não anglo-saxônica. A invocação do sistema de relações do trabalho 
norte-americano, bnde os contratos coletivos entre empresas e 
sindicatos estipulam quase todas as condições de trabalho, não 
e'pertinente. Lá, esses contratos preenchem o vazio legislativo, porque 
raras são as leis que dispõem sobre os direitos individuais dos 
trabalhadores. 

É preciso considerar que o Brasil é desigualmente 
desenvolvido, onde regiões plenamente desenvolvidas convivem com 
outras em vias de desenvolvimento e com algumas preocupantemente 
subdesenvolvidas. Ora, só existem sindicatos fortes, capazes de 
negociar em posição de equilíbrio com importantes empresas nacionais 
e multinacionais, onde há espírito sindical. E esse dado sociológico 
emana espontaneamente das grandes concentrações operárias, as 
quais se formam onde há desenvolvimento econômico, sobretudo no 
setor industrial. 

Demais disto, convém assinalar que o art. 7° da Carta Magna 
relaciona os direitos do trabalhador, "além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social" , e somente em três deles admite a 
derrogação do comando legal pelos instrumentos da negociação 
coletiva. Por conseguinte, a contrário-senso, não permite a pretendida 
flexibilização nas demais hipóteses, até porque ela está autorizada nos 
dois aspectos fundamentais da relação de emprego: o salário e a 
jornada de trabalho. Isto sem contar que a instituição do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) confere aos empregadores, o 
direito potestativo de despedir, ressalvados os raros casos de 
estabilidade condicionada do empregado. 

Releva sublinhar, ainda, que o Brasil ratificou dezenas de 
convenções internacionais do trabalho, cujos preceitos passaram a 
integrar o nosso direito positivo e não podem ser derrogados pelos 
instrumentos da negociação coletiva. Assim - por exemplo- um acordo 
coletivo de trabalho não poderá reduzir o período de férias anuais a 
uma semana, porque a Convenção da OIT n. 132 fixa o mínimo de três 
semanas, com exclusão dos feriados. 
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O que se hos afigura adequado é que a lei possibilite, também, 
a flexibilização da bláusula de contrato individual de trabalho, estipulada 
supra ou extra lex ,ainda que resultante da incorporação de regras do 
regulamento da empresa ou de instrumento da negociação coletiva, 
desde que visem: 

1 

a) implementar nova tecnologia ou novos métodos de trabalho; 

b) recuperar a saúde econômico-financeira da empresa e 
preservar, em conseqüência, os respectivos empregos. 

Conforme escreveu CHRISTIANO MENEGATTI em recente 
artigo, "quando se fala em flexibilização das normas trabalhistas, é 
comum confundir os elevados encargos decorrentes da contratação de 
um funcionário com as regras que regem os contratos de trabalho" 
("Jornal do Brasil" de 09.01.05, pág. A-14). É inquestionável que o 
excesso de contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários é 
que motiva algumas empresas a não registrarem empregados ou 
simularem sua contratação por meio de falsas cooperativas ou 
terceirizações impróprias. 

Por que não se cogitar da alteração da base de incidência 
dessas contribuições, cujo valor corresponde a quase metade dos 
salários e objetivam o custeio do INSS, SESI, SESC, SENAI , SENAC, 
SENAT, SEBRAE, INCRA, e salário-educação? Essas entidades 
prestam bons serviÇos à Nação, mas não têm relação direta com o 
contrato de trabalho. Os depósitos de FGTS constituem salário diferido 
e devem continuar a ser calculados sobre o salário de cada empregado. 
Os demais encargos, .todavia, poderiam incidir sobre o lucro das 
empresas, inclusive as contribuições para o INSS, que hoje penalizam 
as que operam com muitos trabalhadores, como a construção civil , 
privilegiando as que auferem grandes lucros com poucos empregados. 
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R PRESENTANTE DO PESSOAL NA EMPRESA 

por Arnaldo Lopes Sussekind <*> 

Notfcias procendentes de Bras(l ia revelam que o 

Governo Federal está cogitando da remessa de projeto de lei ao 

Congresso Nacion~ l regulamentando o art. 11 da Const itui~io, qiJ~:-: 

Es ~ e preceito da nossa Carta Magna disp3e ~ 

nNh s empresas de mais de duzentos empregados ~ as-

segurada a eleiçâo de um representante destes com 

a ~ inal idade exclusiva de promover-lhes o entendi-

mente com os empregadoresu. 
I 

A figura do representante do pessoal , eleito pelos 

empregados da em r resa ou estabelecimento. pode confundir-se com 

a do delegado sind i cal . Por isto. conv~m evitar-se a co-existin-

cia de ambas, sendo certo, por~m. que o representante do pessoal 

nio deve tratar de quest3es atinentes ao campo espec{fico de 

;·., t I' -· r· ~ (") cl o c· c:· ,. rl cl 1,· c· ... , •. (") c: . • ~.. .A (.."\V· <:1. • -> _) . (;\ f,., •• , •• u 

----------------}------------------------------
(*)Arnaldo Susr ekind ~Ministro aposentado do TST e membro 

Academia Bra~ileira de Letras Jurfdicas 

ela 
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l.'., 

A Conven~io da OIT n9 135, de 1971, sobre prote~io 

P facilidades que devem ser concedidas aos representantes dos 

trabalhadores na empresa, distingue as duas modalidades em 

~io do procediJento de escolha, e ressalva o princ{pic da 

"' ~~- ,,. ' J ·:.) "' ,. 11 ... , ,· c . .,. 'l 11 
( ;,\ ,,. t· ~~ ~1 ) :: 

.~ ,_ . ... ... .. .. "'" I ·" .. .. .. 

a) delegados ou representantes sindicais sio 

f•J.n .... 

11 
nO"" 

meados ou eleitos pelos sindicatos ou por seus 

i':'\S!:>ClC: i <:\dO!:i
11

:; 

b) representantes do pessoal sio "livremente elei-

tos peles trabalhadores da empresa, de c:cnfor-

midade cem as disposi~~es da legisla~io nacio-

nal ou dos contratos, cuJas funç~es nio se es-

tendem a atividades que seJam reconhecidas no 

pa{s c:omo prerrogativas exclusivas dos sindica-

t: Cl !;; 11 .. 

Como escrevemos alhures, "as atribui~3es do repre-

sentante de pessoal devem circunscrever-se ao c:ampo das rela~~es 

individuais de> trabalhe>, como um caminho de mio-dupla entre a 

administra~io da empresa e os empregados. Ao promover "o enten-

dimento com os empregadores", como quer a Carta Magna. o repre-

sentante do pessoal ter~ de respeitar a ureserva sindical", que 

princ: · palmente, ao âmbito das quest~es coletivas de 

trabalho suc:ept 'veis de negocia~io colet ivau .. 

c Cl n 5 t i t l . .t i ç: f.( 0 11 
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O art. 11 em exame refere expressamente que, nas 

empresas de mais de duzentos empregados, estes elegeria um re-

P '.:\r· e c <~ ·· · · nos 

"!:; i[nd i c;"'-1, 

incontroverso, portanto, que nio cogitou 

mas de representante do pessoal, 

eleito per todo , os colegas da empresa e nio 

clicai izados. Como asseverou GABRIEL SAAO, "a 

semente peles sin-

norma const itucio-

nal em tela nio ~dmite qualquer restriçio aD <;~mp••· e ··· 

gados da empresa de escolher diretamente seu representante. De 

conseguinte, o legislador ordinário está impedido de criar qual-

quer vinculo de subordina~io entre c representante e a entidade 

~:;i ncl i c:<:l.l" <A c:Dnst ituiçio e a temática trabalhista IV", in 

"Suplemento Trab r lhsita LTr. n9 71/89, São Paulo, págs. 

•'2 i ll\ (·:·~ c:l i Ct t: ::;. ., 

<:l. clu•·· aç: ão 

O ~ receito c:Dnstitucicnal niD ~de eficácia plena 

devendo a lei dispDr sDbre o procedimento eleitoral, 

do m ~ ndatc e as fac:il idades para seu exercrc:io, os 

respectivos enc:arROS e a garantia de emprego do 

:1 1. . t b ' I t . cl nosso ver, cever1a am·em ce:erm1nar que a ca a estabelec:imentD 

com mais de duze~ tos empregados corresponderá um 

PDis a c:ircunrtincia de ter o art. 11 aludido a empresa nio im

pede que o legis ~ adDr ordinário amplie a representaçic, tendo em 

conta que as re ~ a~Bes de trabalho se desenvolvem sobretudo em 

razão de cada estabelecimento. 

I 
A l Conven~io n2 135 citada, 

pre~c:reve no seu art. 19 que 

a i nd<:\ n~{c> n":\t i f i c:ad<:\ 

"Os representantes dos trabalhadores na empresa 

de· erio gozar de proteç:io eficaz contra todo ato 
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qu~ possa preJudicá-los, incluindo a despedida em 

re~io de sua condi~io de representantes dos traba-

lh r dores, de suas atividades como tais, de sua fi

li ~~io ao sindicato ou de sua part icipaçio na at i

vi8ade sindical, sempre que esses representantes 

at l1em conforme as leis, os contratos coletivos 

ou ros acordos comuns em vigor". 

O [ .-.. u··t .. ~~ç d<~~!.:;S€·~ t n\t <:\d(:> nn1l t i 1 i":\t E~n\ 1 da OIT est <:\·

tui que, "tendo em conta as caracter{sticas do sistema de rela-

~3es trabalhistat• do pa{s e as necessidades, importincia e 

sibilidades da ~mpresa interessada". esta deverá outorgar 

P o~;--

representantes dps trabalhadores "as facilidades apropriadas pa

ra permit ir-lhes l o desempenho rápido e eficaz de suas funç3es". 

A Recomendaçio nl? 143, de 1971, que complemente a precitada Con-

vençio, prop3e qr e os representantes dos trabalhadores na empre

sa deveria, al~m de outras facilidades pertinentes, desfrutar, 

sem perda do sal r rio e de outras prestaç3es, do tempo 1 ivre ne

cessário para de l;empenhar suas tarefas; ser autorizados a entrar 

em todos os locas de trabalho, quando indispensável ao desempe

nho do ••u mandat o; t•r a passibilidado do comunicar-se, som d•

longas, com a direçio da empresa ou com os prepostos autorizados 

a tomar decis~es relativas ao desempenho de suas funç~es. 
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por Arnaldo Süsse ind (Ministro aposentado do TST e titular da Academia 
Brasileira de Letras Jurídicas). 

A conven ão coletiva de trabalho nasceu na Grã Bretanha 
quando,a partir de r. 824, com a revogação da lei sobre delito de 
coalisão, as trade unions, então organizadas pelos trabalhadores, 
passaram a ajustar com empregadores condições de trabalho a serem 
respeitadas na relação de emprego. 

A Holan a (1909) e a França (1919) foram os primeiros 
países que legislara sobre o tema, sendo que a lei francesa serviu de 
modelo ao Decreto Legislativo n° 21.761, assinado' por GETÚLIO 
VARGAS em 23 de agosto de 1932. E as Cartas Magnas do México 
(1917) e da Alemanha (1919) deram hierarquia constitucional às 
convenções coletivas. 

Hoje são ~omuns, tanto na Europa, como em nosso país, as 
convenções de categoria, ou indústria, abrangendo as empresas e 
trabalhadores repre~entados pelas associações convenentes. Essa 
representação nemj sempre alcança os não-associados, sendo 
previstos, no entanto, procedimentos para a extensão da eficácia 
jurídica do instrumento. Já nos Estados Unidos e no Canadá 
predominam, de forma quase absoluta, os contratos coletivos 
celebrados, com essr denominação, no âmbito de cada empresa. 

No dizer ~e WAL TER KASKEL, as disposições normativas 
da contratação coletiva "resultam da sua finalidade sociológica, isto é, 
do fato de que elas são o instrumento da função normativa autônoma da 
convenção, No cumprimento dessa função, o contrato coletivo cria, com 
essas disposições, ~armas trabalhistas autônomas para os contratos 
individuais de traba:lho, as quais possuem, necessariamente, duas 
qualidades: primeiro a qualidade de verdadeiras normas jurídicas; e, 
segundo, a qualidad de inderrogabilidade, que tem um caráter muito 
especial em face da demais normas jurídicas" (Derecho del Trabajo, 



sa. ed. atualizada por Hermann Dersch, trad. Argentina, Buenos Aires, 
Depalma, 1961, pág. 119.). 

Esse dup'o aspecto da convenção ou do acordo coletivo de 
trabalho, como bTm acentuou DÉLIO MARANHÃO, "leva-nos 
necessariamente a ujma concepção dualista de sua natureza jurídica. O 
ato jurídico é um só. Mas não é só contrato, nem só ato-regra. É, por 
isso, uma figura suil generis: normativa, por um lado, contratual, por 
outro. Um contrato ! normativo que não se enquadra nos moldes 
clássicos do contrat~" ("Direito do Trabalho", Rio, FGV, 17a ed., 1994, 
atualizada por LUfS lfNÁCIO 8. CARVALHO, pág. 333). 

Daí termos concluído, em nosso último livro, que "a 
convenção e o acort coletivo de trabalho são, a um só tempo: 

a) um ato-r · gra, de caráter normativo, aplicável às empresas e 
aos empr~gados que pertençam ou venham a pertencer aos 
grupos representados; 

b) um contrlto, no que tange às cláusulas que obrigam, direta 
ou reciproc~mente, as respectivas partes". ("Curso de Direito 
do Trabalho", Rio, Renovar, 2a ed., 2004, págs. 602/3) 

11- Cojições de êxito da negociação coletiva 

As enti~ades sindicais brasileiras estão aptas a 
complementarem e até, em algumas hipóteses, substituirem a 
lei? 

O sucesso da negociação coletiva, seja entre sindicatos de 
empregadores e de trabalhadores (convenção coletiva), seja entre 
empresas e os sindicafos representativos dos seus empregados (contrato 
ou acordo coletivo) depende de vários fatores, dentre os quais cumpre 
destacar: 

a) garantia da liberdade e da autonomia sindical; 
b) razoável índice de sindicalização do grupo representado; 
c) espaço para a complementação e suplementação do 
sistema legjl de proteção ao trabalho. 
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E inegável que o nosso país ainda está desigualmente 
desenvolvido. Essa circunstância fundamenta o intervencionismo básico 
da legislação trabalhi~ta, assim como o poder arbitral atribuído, em 
diversos países, a tri9unais ou conselhos de conciliação e arbitragem. 
Aliás, o poder normativ1o da Justiça do Trabalho brasileira, que a Emenda 
Constitucional n.45, de 2004, enfraqueceu, nada mais é do que uma 
espécie de poder arbitrrl institucionalizado nos tribunais do trabalho. 

Aliás, a ne~ociação coletiva, em quase todos os países, vem 
sendo prejudicada ~elo enfraquecimento dos sindicatos, resultante da 
crise gerada pela glabalização da economia, com o endeusamento das 
leis do mercado, q e ampliou consideravelmente o desemprego e 
reduziu significada ente (salvo algumas exceções: países 
escandinavos e Es anha) o número de trabalhadores filiados aos 
correspondentes sin icatos. 

Em países dotados de poderosas organizações sindicais, 
como a Alemanha, a França, a Itália, e a Suécia , a legislação 
trabalhista continua intervencionista, sendo os direitos do trabalhador 
ampliados pelas convenções coletivas e, quando fracassam as 
negociações, por laJdos arbitrais. Nos Estados Unidos e no Canadá é 
que prevalece a tr~dição de serem os direitos substantivos, salvo 
raríssimas exceções, objeto de contratos coletivos celebrados entre 
sindicatos de trab~lhadores e empresas. E os próprios contratos 
estipulam que a arbitragem é o meio de interpretação de suas cláusulas 
e solução dos eventr is litígios. 

111 - Normas internacionais 

A Declaraç~o de Filadélfia sobre "os objetivos e propósitos da 
Organização Internacional do Trabalho" (1944) e que foi inserida na 
Constituição dessa ~ntidade (1946), prescreve que se incluia na sua 
competência "fome~tar em todas as nações programas que permitam 
lograr o reconhecim nto efetivo do direito de negociação coletiva" (Item 
111, alínea e). 

A primeira onvenção da OIT a tratar da negociação coletiva 
diz respeito aos ter~itórios não-metropolitanos (Conv. n° 84/47). Mas, 
em 1948 a Conven9ão n° 98, ratificada pelo Brasil, dispôs com caráter 
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geral, sobre "os prin ípios de direito de sindicalização e de negociação 
coletiva", estatuindo rue os Estados devem adotar medidas adequadas 
às condições nacionais para estimular e fomentar o "uso de 
procedimentos de I negociação voluntária, com o objetivo de 
regulamentar, por meio de contratos coletivos, as condições de 
emprego" (art. 4°). I 

A matéria/ foi disciplinada, de forma ampla, pela 
Recomendação n° 91, de 1951, que define a "convenção coletiva" como 
o acordo escrito rela~ivo a condições de trabalho e emprego, celebrado 
entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma ou várias 
organizações de enipregadores, por uma parte, e, por outra, uma ou 
várias organizações 1 representativas de trabalhadores ou, na ausência 
destas, representantes dos trabalhadores, devidamente eleitos e 
autorizados por est~s últimos, de acordo com a legislação nacional". 
Quanto aos efeitos jwrídicos, estabelece que as cláusulas dos contratos 
individuais de trabal~o contrárias à convenção coletiva aplicável "devem 
ser consideradas nJias e substituídas de ofício", salvo quando "mais 
favoráveis para os I trabalhadores". E o instrumento da negociação 
coletiva "deve apli9ar-se a todos os trabalhadores das categorias 
interessadas que e~tejam empregados nas empresas compreendidas 
pela convenção coletiva, a menos que este estabeleça expressamente 
o contrário". 

Em 1981, p Conferência Internacional do Trabalho aprovou 
novos instrumentos I a respeito do tema: a Convenção n° 154 e a 
Recomendação 163, dispondo ambas sobre "o fomento da negociação 
coletiva". O procedi Tento da negociação, cujo êxito se instrumentaliza 
na convenção coletiva, deve ser assegurado "a todos os empregadores 
e a todas as categorias de trabalhadores" com regras apropriadas (art. 
5° da Conv. ). 

I 

IV - A negociação coletiva na Constituição brasileira 

O art. 7° da Carta Magna de 1988 preceitua simplesmente: 
"XXVI - rej onhecimento das convenções e acordos coletivos". 

. Esse enunriado, ~ntretanto, diz menos do que resulta do 
conjunto de normas correlac1onadas com as convenções e os acordos 
coletivos de trabalho, constantes do próprio art. 7°. O reconhecimento 
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dessas conve~ç~e~ vef sendo ~ep~tido de~d~ a Carta Política de 1934; 
mas a Const1tu1çao v~gente f01 alem, atnbumdo-lhe o poder de, em 
determinadas hipótese~, flexibilizar a aplicação de alguns dos seus mais 
importantes comand s e das normas legais cujas prestações 
correspondam ao objet dessas hipóteses. E o instrumento da negociação 
coletiva, em tais casos j tem aplicação imediata às relações individuais de 
trabalho em curso. Rel~va sublinhar que esse poder é amplo, porquanto 
alcança: 

a) o sflário, cujo princípio da irredutibilidade pode ser 
vulnera~o por convenções ou acordos coletivos de 
trabalh~ (art. 7°, VI, da Constituição), salvo, a nosso ver, 

I 
em se tratando de prestação, ainda que natureza salarial, 
objeto [de disposição especial da própria Constituição, 
como, por exemplo, o salário mínimo e o salário-
matern1dade; 

b) a duração do trabalho, cuja jornada normal pode ser 
objeto e compensação de horários ou até reduzida por 
um ins rumento da negociação coletiva (art. cits., Xlll);e, 
no que concerne aos turnos ininterruptos de revezamento, 
a jorna , a especial pode ser ampliada (art. cit., XIV). 

Por outro l~do, a Lex Fundamentalis vigente determina que as 
decisões normativas tia Justiça do Trabalho nos dissídios coletivos 
respeitem "as disposiqões mínimas legais de proteção ao trabalho, bem 
como convencionadas ~nteriormente" (art. 114, § 2°). 

V - TeJtativa frustrada de desregulamentar o 
direito d1 trabalho 

O Presi~ente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 
objetivando propicia~ ampla desregulamentação do Direito do Trabalho, 
submeteu projeto d€11ei ao Congresso Nacional, visando introduzir um 
parágrafo ao art. 618 da CLT para permitir que convenções e acordos 
coletivos prevaleçat , salvo em excepcionais hipóteses, sobre a lei 
ordinária. 

Equivocad
1

o foi, sem dúvida, o pretexto argüido pelos que 
defenderam o proj to no sentido de reduzir os encargos sociais-
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trabalhistas que one am os salários, a fim de ampliar o emprego e as 
nossas exportações. 

Desde log convém sublinhar que a geração de emprego 
depende do nosso 

1
desenvolvimento econômico, o qual está freiado 

pelas elevadas taxas de juros e tributação em cascata, além do baixo 
poder de consumo da grande maioria da população. 

CuriosamJnte, não se propôs, como até hoje não se propõe, 
o fim da tributação incidente sobre os salários, representada por 
contribuições que d~vem ser atendidas por outras fontes, como as 
referentes ao INCAA, ao SEBRAE, ao Salário-educação e ao 
SESi/SESC/SEST. I Mas é preciso considerar que os salários 
prevalentes entre ~ós são tão insignificantes, que essa criticável 
incidência não onera demasiadamente a produção de bens e serviços, 
se comparada com 9 de outros países. Assim, por exemplo, a média do 
salário-hora somada/ aos encargos sociais era, em 1995, na Alemanha, 
7,6 vezes maior que a do Brasil; na Suécia, 7,2; na França, 5,3; nos 
Estados Unidos, 5,2J no Japão, 4,5; na Grã Bretanha, 4,4; na Espanha, 
4, 1; na Grécia, dua~ vezes; na Coréia, uma vez e meia ("Bureau of 
Statistics" dos Estadj s Unidos, in "Folha de São Paulo",de 14.02.96). 

Quanto a?. alegado engessamento das normas trabalhistas 
brasileira, ao contrário do que se alega, é indesmentível que o sistema 
legal foi objeto de fléxibilização em importantes aspectos da relação de 
emprego: 

a) redução geral e transitória dos salários até 25o/o, por 
acorda sindical, quando a empresa for afetada 
substahcialmente em situações excepcionais da 
conjunfura econômica (Lei n. 4923/65); 

b) ampla[ liberdade patronal para despedir os empregados 
(Lei n. 5.017, de 1966, que instituiu o regime do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço gora substituída pela Lei n. 
8.036, /de 1990); 

c) quebra do princípio da irredutibilidade salarial por acordo 
ou cor1 venção coletiva (art. 7°, IV, da Constituição de 
1988); 

d) flexibilização das jornadas de trabalho mediante 
comp~nsação de horários estipulada em acordo ou 
conver ção coletiva (art. 7° da Constituição, objeto do art. 
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6° da L li n. 9. 601 , de 1998, que deu nova redaçao doa ao 
art. 59 da CLT): 

e) ampliaQão da jornada de seis horas nos turnos 
ininterr~ptos de revezamento por meio de negociação 
coletival (art. 7°, XIV, da Constituição); 

f) contrato de trabalho provisório em ampla redução de 
direitos i(Lei n. 9.601, de 1998); 

g) reduçã~ das hipóteses de salário-utilidade (Lei n. 10.243, 
I 

de 2001). 

Cumpre ponderar, ainda, que o Brasil ratificou dezenas de 
convenções internacionais do trabalho, cujos preceitos passaram a 
integrar o nosso direito positivo e não podem ser derrogados pelos 
instrumentos da neg~ciação coletiva. Assim - por exemplo - um acordo 
coletivo de trabalho I não poderá reduzir o período de férias anuais a 
uma semana, porque a Convenção da OIT n. 132 fixa o mínimo de três 
semanas, com exclul

1 

ão dos feriados. 

Aliás, re pondendo à consulta a respeito formulada pela 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), o renomado jurista JEAN
CLAUDE JAVILLIE~ esclareceu, que, o Diretor do departamento de 
Normas Internacionais da OIT, que o projeto de lei brasileiro que previa 
alterações no artigo 18 da Consolidação das Leis do Trabalho poderia 
afetar as convenções internacionais do trabalho ratificadas pelo nosso 
País, sendo recome~dável que o seu texto fosse alterado Uornal "Valor 
Econômico" de 28.06.02). 

A verdade é que o Projeto de Lei em foco afrontou a tradição 
jurídica brasileira, q~e é romano-germânica e não anglo-saxônica. A 
Inovação do sistemaj de relações do trabalho norte-americano, onde os 
contratos coletivos e

1

ntre empresas e sindicatos estipulam quase todas 
as condições de t1abalho., não é pertinente. Lá, esses contratos 
preenchem o vazio egislativo, porque raras são as leis que dispõem 
sobre os direitos individuais dos trabalhadores. 

É preciso considerar que o Brasil é desigualmente 
desenvolvido, onde regiões plenamente desenvolvidas convivem com 
auras em vias de desenvolvimento e com algumas preocupantemente 
subdesenvolvidas. ?ra, só existem sindicatos fortes, capazes de 
negociar em posiçãol de equilíbrio com importantes empresas nacionais 
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e multinacionais, ondie há espírito sindical. E esse sociológico emana 
espontaneamente das grandes concentrações operárias, as quais se 
formam onde há desenvolvimento econômico, sobretudo no setor 
industrial. Demais ~isto, é questionável a constitucionalidade da 
pretendida desregulamentação do direito brasileiro do trabalho. É que o 
art. 7° da Carta Magna relaciona os direitos do trabalhador "além de 
outros que visem à 1·elhoria de sua condição social", e somente em três 
deles admite a derr gação do comando legal pelos instrumentos da 
negociação coletiva. Por conseguinte, a contrário-senso, não permite a 
pretendida flexibiliza~~ão nas demais hipóteses, até porque ela está 
autorizada nos dois spectos fundamentais da relação de emprego: o 
salário e a jornada e trabalho. Isto sem contar que a instituição do 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) confere aos 
empregadores, o di ~eito postativo de despedir, ressalvados os raros 
casos de estabilidade condicionada do empregado. 

VI - A atualização da CLT 

De 1943, quando foi aprovada a CLT, aos nossos dias, o 
mundo mudou, o Brasil mudou e, por via de conseqüência, a legislação 
trabalhista brasileir~ deve ser atualizada. Não, porém, na forma 
consubstanciada no questionado projeto de lei. 

Em sínte, e, entendemos que: 

1 °) Os sistemas legais se constituem de regras gerais 
indisponíveis, que estabeleçam um mínimo de proteção a 
todos os [trabalhadores, abaixo do qual não se concebe a, 
dignidade do ser humano; 

2°) esses sistemas abram espaço para flexibilizar a sua 
aplicação[ ou para a complementação do piso protetor 
irrenunciável, mediante negociação coletiva, isto é, com a 
participaçro dos correspondentes sindicatos, aos quais 
cumpre aJssegurar a liberdade sindical, tal como prevista na 
Convenç~o da OIT n. 87; 

3° ) a flexibilização tenha por objetivo: 

8 



a) o atendimento a peculiaridades regionais, empresariais 
ou prorissionais: 

b) a implfmentação de nova tecnologia ou novos métodos 
de trat:>alho; 

c) a pre~ervação da saúde econômica da empresa e o 
emprego dos respectivos empregados. 

Para que as associações sindicais possam participar, com 
eficiência e independência, dessa flexibilização e, bem assim, da 
adequada complementação das normas legais, é imprescindível a 
reforma do art. 8° d~ Constituição para assegurar a liberdade sindical 
no seu tríplice aspecto: 

a) coletivb, do grupo de trabalhadores ou de empresários 
exercentes de atividades idênticas, similares ou conexas; 

b) individual, dos integrantes desses grupos; 
c) institucional, compreendendo a autonomia da associação 

e o direito de constituir federações, confederações e 
I 

centrais sindicais. 

O monobólio da representação sindical,justificável nas 
décadas de 30 e 40, quando · a economia brasileira era 
preponderantemente agrícola, não mais se justifica. Segundo o IBGE, 
existiam 15.963 sindicatos em 2001. A grande maioria inexpressiva, 
constituída apenas Eara gerar a estabilidade no emprego dos seus 
dirigentes e a percrpção das contribuições compulsórias, tal como 
estatuído no precitado comando constitucional. Demais disto, as 
centrais sindicais, 4ue dirigem, na realidade, o movimento sindical 
brasileiro, não são aonsideradas entidades sindicais pela Constituição 
vigente. A liberdade sindical coletiva, com a proteção aos dirigentes 
estipulada em convenção coletiva, aglutinará os sindicatos e fortalecerá 
sua representatividade. Hoje, devemos ter cerca de 18.000 sindicatos . 

. A contrib~ição sindical compulsória, mais conhecida como 
imposto indicai, devr,ria ser substituída pela "quota de solidariedade", 
que já é praticada, dentro de outros países, pela Argentina, Colômbia, 
Espanha, Grécia e Reino Unido. Como escrevi alhures, o Comitê de 
Liberdade Sindical da OIT admite a estipulação de uma quota de 
solidariedade, ou câ~on de participação, na convenção coletiva ajustada 
pelo sindicato, co~o decorrência da aplicação erga omnes das 
vantagens estabelec'das no instrumento negociadas ou arbitradas, a ser 
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paga exclusivament pelos não-associados. ("Direito Constitucional do 
Trabalho", Rio, 3a. e . 2004, Ed. Renovar, pág. 412). 
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O ANTEPROJETO SOBRE NEGOCIAÇAO COLETIVA E GREVE, 

~ ------
po 1 Arnaldo Sussekind _ (Ministro aposentado do 

TS ~ , Membro da Comissao de Peritos na Aplica

ção\ de Convenções e Reconvenções da OIT e Vi·

ce-Presidente da Academina Nacional de Direi

to Ido Trabalho). 

I - ~ D~ creto-lei n9 2.065/83 , ~ fim da semestralidade 

dos \ reajustes s a lariai s !:... ~nova diretriz da ~i~ 
laç ~ o trabalhista brasileira. 

Antes de examinarmos o anteprojew de lei sobre a ne

gociação coletiva \ e o direito de greve, elaborado por técnicos 
I 

do Ministério do Tr abalho e recentemente divulgado pelo Ministro 

Murillo Macedo, c Lmpre sub l inhar que ele visa a complementar o 

Decreto-lei n9 2.ID65. Este diploma, referendado pelo Congresso 

Nacional em 8 de ~ ovembro de 19 83, foi quem alterou profundamen

tete o sistema le~al brasileiro de proteção ao trabalho, para i~ 

traduzir, progressivamente, a livre negociação coletiva em mate-
. d l~ ·"' I r1a e sa ar1os. \ 

Estranh Jmente, algumas das substancias modificações de 

terminadas pelo DJ creto-lei n9 2.065, apezar de prejudicar ao tra 

balhador, não for dm enfatizadas no Congresso Nacional, nem chega 

ram a ser objeto da negociação havida entre dirigentes e l1dere~ 
de alguns Partidos\ e altas autoridades do Governo Federal, quan

do da substituiçã d do Decreto-lei 2.064, de vida efêmera, pelo 

que foi afinal ho 1 ologado. 

I -
A princi \pal modificaçao do sistema legal vigente con-

siste em que, a p, rtir_de 19 de agosto de 1988, os reajustamen

tos s a l a r i a i s de p e\ n de r a o , ex c l u s i v ame n te , da l i v r e n e g o c i a ç ã o ~

letiva entre empre\gadores e empregados, respeitado apenas o sal~ 
rio m1nimo (art. 24 do D.L.-2065); mas, desde 19 de agosto de 

1965, serã iniciada uma escalada progressiva de liberação (art. 

28). A faixa liberada, entretanto, sõ poderã ser negociada anu

almente (art. 29), com o que irã acabando, a pouco e pouco, a~

mestralida~~ dos r r ajustes salariais, independentement~ da infl! 

ção de custos. O f uadro abaixo revela, na frieza dos numeros,c~ 
mo ocorrer~ a extirção dos reajustamentos semestrais, automáti

cos e indexados, dls salãrios: 

-



• 

2. 

Datas Reajuste semestral Reajuste anual 
obrigatõrio e indexado li v r e e negociado 

l . l . 84 - 31.7 85 100 % do correspondente 0% 
fator do INPC 

l. 8. 85 - 31. 7 86 70 % do fator 30 % 

l . 8. 86 - 31 . 7. 87 60 % do fator 40 % 

1.8.87 - 31.7 . 88 50 % do fator 50 % 

A partir de I 

l. 8. 88 0% do fator 100 % 

I 

I ' 

Rele ~ a ponderar que o yalor a ser liyremente ajustado 

anualmente "tePã por limite mã.ximo a correspondente fração deci

mal restante d1 variação anual do INPC" (art. 29), com o que a 

"liberdade" de negociar reajustes coletivos de salãrios serã ape 

nas para dar o /que, em_fa:e. do INPC, dei~ou de ser dado semestr~_! 
mente. Liberdade~ mao-un1ca para func1onar somente contra os 

trabalhadores. E isto jã e lei ... 
, 

O legislador brasileiro deu, assim, o primeiro grande 

passo para "amJricanizar" o sistema jur'idico trabalhista, esque

cido de que hã !sensíveis diferenças socio~econômicas entre o Bra

sil e os Estadjs Un~dos; como se a lei, qual "varinha mãgica", p~ 

desse armar entre nos, da noite para o dia, uma estrutura sindi

cal capaz ~e njutralizar, em todos os rincões do pais, a força do 

poder economico. 

Como se sabe, a negociação coletiva so tem sucesso qua~ 

do e onde houvjr sindicatos fortes e que disponha de instrumentos 

jur1dicos capazes de equilibrar o jogo travado com os empregado

res. Mas sõ hã sindicato forte onde os integrantes do grupo or

ganizado tiverJm esp1rito sindical. E este e um elemento socio

lÕgico, que su f ge das concentrações operãrias configuradas nas 
cidades altamente industrializadas e nos portos; não da lei. Ora, 

o Brasil ainda e um pais desigualmente desenvolvido sob o prisma 

sõcio-econômic~, onde regiões plenamente desenvolvidas convivem 

com outras em ~ias de desenvolvimento ou subdesenvolvidas. Dai 

porque ~ maior lparte dos tra~alhadores estã representada por si~ 
dicatos . ine~pressivos, que nao dispõem de poder nem para comple

mentar~ inter lenção bãsica do Estado nas relações de trabalho. 



3. 

I 
Consequentemente, não terão possibilidade de substitu1-la. Im-

potência que s rã agravada pelo fato de que o direito de greve 

ainda ê muito l imitado em nosso pa1s e o anteprojeto de lei so

bre negociação coletiva e greve, objeto desta reportagem, pro

cura enfraquecer os sindicatos. 

Feli mente, a Justiça do Trabalho, institu1da por pre

ceito constitucional, não pode ser extinta por lei ordinãria. E 

serã ela quem, com fundamento na eqOidade social, poderã assegu

rar condições de subsistência aos milhões de trabalhadores que 

integram categorias profissionais representadas por sindicatos 

inexpressivos. 

11 -IE enfraquecimento dos sindicatos resultantes do 
anteprojeto. 

E no campo da negoc1açao coletiva, nesta compreendida 

o exerc1cio da greve, que os sindicatos, usando instrumentos ju

r1dicos peculiares ao Direito do Trabalho, se afirmam na repre

sentação dos trabalhadores. Corno protagonista essencial das re

lações col~ivas de trabalho, o sindicato efetivamente represen

tativo ~ pode negociar, em pe de igualdade, com o sindicato dos 

empregadores ou diretamente com as empresas interessadas. Por 

isso, lÕgico seria supor-se que o anteprojeto em foco procuras

se fortalecer a organização sindical, que ainda se apresenta dé

bil na maioria das cidades brasileiras. 

Entretanto, parece que os técnicos do Ministério do 

Trabalho encarregados da elaboração do mencionado anteprojeto 

têm ojeriza aos sindicatos. Tanto que tiveram a n1tida preocup~ 

ção de enfraquecê-los, deles retirando uma prerrogativa univer

salmente reconhecida, afirmada pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e proclamada pela legislação comparada (conjunto 

das normas reguladoras da matéria nos diferentes paises). 

No texto projetado para substituir o art. 611 da CLT 

estã escrito que a "unidade de negociação" representativa dos 
trabalhadores "poderã ser dos seguintes tipos: 

a) comissão intra-empresarial de empregados e emprega

dores; 

b) com1ssao inter-empresarial de empregados e emprega-



dores da mesma categoria; 

c) s r ndicato de categoria =conômica e profissional 

nr falta deste, Federaç:o respectiva ou ainda, 

f~lta desta, Confederaçao correspondente". 

4. 

ou, 

na 

E, pl ra motivar a preferência por uma das comissões, 

em detrimento das entidades sindicais, o anteprojeto acena com a 

estabilidade~ emprego para os integrantes das duas comissões, 

estabilidade q ~ e terã eficãcia ate um ano apos o termino do res

pectivo mandat ~ . Uma espec1e de es~m~ (seria este o termo a-
I dequado?) aos empregados para que o correspondente sindicato se-

ja afastado da \negociação coletiva. Aliãs, ate a greve poderã 

ser decretada por uma das aludidas comissões. 

I -
Essa 

1

extravagancia projetada afronta, sem duvida, a co.!:!_ 

cepção juridica mundialmente aceita sobre o instituto da negocia

ção coletiv:. [A Convenção 154/81, da ~IT, referenta ã "promoção 
da negociaçao coletiva", estatui que so os sindicatos podem repre 

sentar os trab , lhadores na negociação~o~tiva, enquanto que os

empregadores podem negociar diretamente ou ser representados por 

suas organizaç~es (art. 29). Daf ter assinalado recente estudo 

da Comissão de \Peritos na Apl~cação de Convenções e Recomendações 
da OIT que "falar de negociaçao leva imediatamete a falar das par 

tes na mesma: J or um lado, um empregador ou uma organização de

empregadores; 9or outro, um ou vãrios sindicatos representativos 

dos trabalhadores ("Libertad sindical y negociaciõn colectiva", 

Genebra, 1983, lpãg. 122). Da mesma forma se manifestou Bronstein, 

em renomado estudo de direito comparado sobre o tema ("Las rela-

c i o n e s c o l e c ti v[a s de t r aba j o e n Ame r i c a L a ti n a" , G e r; e b r a , l 9 81 , 

pãg. 87). 

Cumpr~ ponderar que a OIT não e contraria ~ instituição 

de comissões no âmbito da empresa ou abrangentes de categorias e

conômicas. Ao contrario, recomenda sua criação; mas sempre tem o 

cuidado de inserir a clãususa da "reserva sindical", para que as 
comissões não i vadam a ãrea de competência privativa dos sindi

c a t o s , n a q u a l e i n c l u i a n e g o c i a ç ã o c o l e t i v a e a s r e i v i n di c ações 

tendentes a mod ~ ficar condições de emprego (Cf. o item l da Reco
mendaçã_p 94 e o item 4, §§ lQ e 29, da Recomendação 130). 

r 

III - O contrato coletivo e a lei 



jetado 
Merece f ensura, igualmente, 

art. 612, em virtude do qual 

I 

5. 

o disposto no § 59 do pro-

no acor1o coletivo e a convenção coletiva prevalecerão 

sobre as disposições de legislação do trabaJho, desde 
I t · t · t - · que represen em, no conJun o, s1 uaçao ma1s vantajosa 

para o Jmpregado, e não contrariem direitos assegura

dos na ~ onstituição da República, nas convenções inte~ 

nacionai\s incorporadas ao Direito brasileiro e não in 

terfira com normas pertinentes ao funcionamento da ad

ministrJção publica do trabalho ... 

I 
Conform~ expressa 

a doutrina, os insltrumentos 

mentar a lei ou a \preencher 

a Convenção 154, jã citada, e ensina 

da negociação coletiva vis ~a suple

o vazio legal (art. 29, alínea~); 

isto e, ampliar os[ direitos estatuídos em lei, nunca derrogã-la 

ou tornã-la inapli \cãvel a determinado grupo de trabalhadores. As 

leis do trabalho são de ordem publicaj e, portanto, inderrogãveis 

ã vontade das partles. Este'Y"princípio fundamental do Direito do 

Trabalho , c o n s a g r a\d o p e 1 o a r t. 4 4 4 da CLT. E c l a r o que a c o n v e~ 

ção ou o acordo co\letivo podem e devem consignar clãusulas que 

b e n e f i c i em os t r aba l h adores acima do n i v e l de proteção l e g a 1 . Da i 
dizer-se que o sis \tema legal constitui um 11 mÍnimo de garantias 

para o trabalhador\ .. · 

O criter ~ o previsto no questionado anteprojeto para que 

a lei se torne ina~licãvel e o confronto, no seu conjunto, das 

normas da lei e do \ acordo ou convenção. Criterio subjetivo e, 

por isso mesmo, pe r igoso. Muita cabeça poderã concluir, por e

xemplo, que se o empregador se obrigar no acordo coletivo a man

ter um seguro cont~a os riscos de insalubridade ou da periculosi 

dade no trabalho, hão precisarã pagar os respectivos adicionais

de salãrio aos emp r egados que, na atividade profissional, estiv! 

rem sujeitos ã agr ssão de agentes físicos, químicos ou biolÕgi

cos. 

IV~ O e
1
ercício do direito de greve 

Durante bs períodos dedicados a negociação direta e ã 
mediação p~omovida l pelo Serviço Nacional de Mediaçã o e Arbitra
gem, jã crnado no ~inisterio do Trabalho, o anteprojeto em exame 

não permite a deflágração da greve, qualquer que seja a natureza 

• 



• , 
6 . 

da atividade da empresa envolvida. Malograda a mediação, escla

rece o projetado art. 617 da CLT que as partes poderão utilizar 

a arbitragem ou ajuizar o dissídio coletivo na Justiça do Traba

lho, sendo facultado aos empregados iniciar a greve e aos empre
gadores o 11 lock-out 11

• 

Pelo anteprojeto, tanto a arbitragem como o ajuizamen

to do dissídio coletivo dependem do consenso das partes. No ca

so da arbitragem a exigência e lÕgica; mas o ajuizamento de uma 
-açao, ainda que coletiva, na Justiça constitui, a nosso ver, di-

reito amparado pela Constituição. Na hipõtese de 11 grave pertur

bação da ordem publica ou risco iminente de sua caracterização", 

o Ministério Publico do Trabalho ou o Presidente do Tribunal do 

Trabalho competente poderão instaurar de ofício a instância do 
dissídio coletivo. E, em qualquer caso, a sentença do tribunal 

importarã, juridicamente, a cessação da greve ou do "lock-out 11
• 

Para os que defendem a não intervenção do Estado nos 

reajustes salariais, são excessivas as limitações ao exercício 

da greve consignadas no anteprojeto. E evidente que nao se po

de conceber uma greve contra a decisão do tribunal que dirimiu 

o conflito coletivo; contudo, se se quer atribuir ã negociação 

coletiva a tarefa de reajustar os salãrios dever-se-ã admitir 

a greve nas fases da negociação direta e da mediação do Minist~ 

rio do Trabalho. Afinal, a greve tem por objetivo pressionar o 

empregador a concordar com as reivindicações do trabalhador. Ex

tinguir a intervenção do Estado nos reajustamentos salariais e 

proibir a greve no curso da negociação coletiva e o mesmo que 
amarrar as mãos de um dos contendores numa luta de boxe. 

E Õbvio que, em algumas atividades, a greve pode so

frer maiores restrições e ate ser proibida. O Pacto~ ONU so

bre os direitos econômicos, sociais e culturais (1966) não con
sidera a greve um direito absoluto ou ilimitado, admitindo res

trições fundadas 11 no interesse da segurança nacional ou da or

dem publica, ou para proteger os direitos e liberdades de outrem" 
(art. 89, § 19, alíneas c e i)· 

Quanto ãs garantias asseguradas aos grevistas e aos 

atos considerados .ilegais durante a greve, estamos plenamente de 
I acordo com o proj~tado Art. 622 da CLT. A controvertida questão 

dos piquetes estã bem resolvida no anteprojeto, de acordo com a 



I 

7. 

jur i sprudência do Comitê de Liberdade Sindical da OIT. Isto e: 
piquete s6 de pro aganda ou de aliciamento pacific6; o piquete 

obstativo do aces o ao trabalho e intolerãvel, pois fere um di

reito que deve se absoluto: o direito do trabalho . 

. -:·-" 
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A negociação trabalhista e a lei. 

Por Arnaldo Süssekind ( Ministro aposentado do TST e 

titular da Academia Brasileira de Letras Jurídicas) 

I - Pequeno registro histórico 

A convenção coletiva de trabalho nasceu na Grã Bretanha quando, a 

partir de 1824, com a revogação da lei sobre delito de coalisão, as trade 

unions, então organizadas pelos trabalhadores, passaram a ajustar com 

empregadores condições de trabalho a serem respeitadas na relação de 

emprego. 

A Holanda (1909) e a França (1919) foram os primeiros países que 

legislaram sobre o tema, sendo que a lei francesa serviu de modelo ao 

Decreto Legislativo n° 21 .761, assinado por GETÚLIO VARGAS em 23 de 

agosto de 1932. E as Cartas Magnas do México (1917) e da Alemanha 

(1919) deram hierarquia constitucional às convenções coletivas. 

Hoje são comuns, tanto na Europa, como em nosso país, as 

convenções de categoria, ou indústria, abrangendo as empresas e 

trabalhadores representados pelas associações convenentes. Essa 

representação nem sempre alcança os não-associados, sendo previstos, no 

entanto, procedimentos para a extensão da eficácia jurídica do instrumento. 

Já nos Estados Unidos e no Canadá predominam, de forma quase absoluta, 

os contratos coletivos celebrados, com essa denominação, no âmbito de 

cada empresa. 

li- Natureza jurídica da convenção coletiva de trabalho 

Os instrume~tos formalizadores da negociação coletiva exitosa -

convenção ou acordo boletivo de trabalho - contêm cláusulas que configuram 

~ua normatividade abstrata, ao lado de outras de índole contratual, que 

estipulam obrigações concretas para as partes. As cláusulas normativas 

constituem o principal Fbjetivo da negociação coletiva e o núcleo essencial do 
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diploma que a forTaliza; correspondem a fontes formais do direito, 

incorporando-se aos contratos individuais dos trabalhadores que, durante sua 

vigência, forem empr~gados da empresa à qual se aplicar a convenção ou 

acordo coletivo. 

Ao escrever sobre o tema INDALÉCIO GOMES NETO ponderou, 

com razão, que, "não se pode negar a face contratualista, pois é um ajuste 

intersindical, pelo qual os pactuantes também assumem obrigações, como, 

por exemplo, a de não deflagrar greve na vigência da convenção. Todavia, a 

sua natureza jurídica não se esgota no âmbito contratual, pois na convenção 

coletiva são ajustadas normas para reger as atuais e as futuras relações 

individuais do trabalho no âmbito da categoria representada" ("Modalidades 

da negociação coletiva, rev. "Genesis" n. 35, Curitiba, 1995, pág. 566). 

"Mutatis mutandis, o mesmo se verifica nos acordos coletivos firmados entre 

uma ou mais empresas e os sindicatos representativos dos seus 

empregados. 

No dizer de WAL TER KASKEL, as disposições normativas da 

contratação coletiva "resultam da sua finalidade sociológica, isto é, do fato de 

que elas são o instrumento da função normativa autônoma da convenção, No 

cumprimento dessa função, o contrato coletivo cria, com essas disposições, 

normas trabalhistas autônomas para os contratos individuais de trabalho, as 

quais possuem, necessariamente, duas qualidades: primeiro, a qualidade de 

verdadeiras normas jurídicas; e, segundo, a qualidade de inderrogabilidade, 

que tem um caráter muito especial em face das demais normas jurídicas" 

(Derecho del Trabajo, 5a. ed. atualizada por Hermann Dersch, trad. 

Argentina, Buenos Aires, Depalma, 1961, pág. 119.). 

Esse duplo aspecto da convenção ou do acordo coletivo de 

trabalho, como bem acentuou DÉLIO MARANHÃO, "leva-nos 

necessariamente a uma concepção dualista de sua natureza jurídica. O ato 

jurídico é um só. Mas não é só contrato, nem só ato-regra. É, por isso, uma 

figura sui generis: norrativa, por um lado, contratual, por outro. Um contrato 

normativo que não si enquadra nos moldes clássicos do co~trato" _("Direito 

do Trabalho" , Rio, Ff V, 17a ed., 1994, atualizada por LUIS INACIO 8. 

CARVALHO, pág. 333). 
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Daí termos concluído, em nosso último livro, que "a convenção e o 

acordo coletivo de trabalho são, a um só tempo: 

a) um ato-regra, de caráter normativo, aplicável às empresas e aos 

empregados que pertençam ou venham a pertencer aos grupos 

representados; 

b) um contrato, no que tange às cláusulas que obrigam, direta ou 

reciprocamente, as respectivas partes". ("Curso de Direito do 

Trabalho", Rio, Renovar, 2002, págs. 582/3). 

111 - Condições de êxito da negociação coletiva 

O sucesso da negociação coletiva seja entre sindicatos de 

empregados e de trabalhadores (convenção coletiva), seja entre empresas e 

os sindicatos representativos dos seus empregados (contrato ou acordo 

coletivo) depende de vários fatores, dentre os quais cumpre destacar: 

a) garantia da liberdade e da autonomia sindical; 

b) razoável índice de sindicalização do grupo representado; 

c) espaço para a complementação e suplementação do sistema 

legal de proteção ao trabalho. 

A indústria de porte que hoje possui o Brasil está localizada em 

alguns pontos de um território de dimensões continentais. Neles surgiram 

sindicatos bastante expressivos, que, pouco a pouco, conquistaram a 

autonomia agora con~agrada pelo art. 8° da Carta Magna. E, por via,de 

conseqüencia, tem aumentado, significativamente, o número de convenções 

e acordos coletivos de trabalho. Contudo, é inegável que o nosso país ainda 

está desigualmente desenvolvido. Essa circunstância fundamenta o 

intervencionismo básiao da legislação trabalhista, assim como o poder arbitral 

f3tribuído, em diversob países, a tribunais ou conselhos de conciliação e 

arbitragem. Aliás, o pbder normativo da Justiça do Trabalho brasileira nada 

mais é do que uma e~pécie de poder arbitral institucionalizado nos tribunais 

do trabalho. 
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A negociação coletiva, em quase todos os países, vem sendo 

prejudicada pelo enfraquecimento dos sindicatos, resultante da crise gerada 

pela globalização da economia com o endeusameto das leis do mercado, que 

ampliou consideravelmente o desemprego e reduziu significamente (salvo 

algumas exceções: países escandiJ:lavos e Espanha) o número de 

trabalhadores filiados aos correspondentes sindicatos. 

Em países dotados de poderosas organizações sindicais, como a 

Alemanha, a França, a Itália, e a Suécia , a legislação trabalhista continua 

intervencionista, sendo os direitos do trabalhador ampliados pelas 

convenções coletivas e, quando fracassam as negociações, por laudos 

arbitrais. Nos Estados Unidos e no Canadá é que prevalece a tradição de 

serem os direitos substantivos, salvo raríssimas exceções, objeto de 

contratos coletivos celebrados entre sindicatos de trabalhadores e empresas. 

E os próprios contratos estipulam que a arbitragem é o meio de interpretação 

de suas cláusulas e solução dos eventuais litígios. 

IV - Normas internacionais 

A Declaração de Filadélfia sobre "os objetivos e propósitos da 

Organização Internacional do Trabalho" (1944) e que foi inserida na 

Constituição dessa entidade (1946), prescreve que se inclui na sua 

competência "fomentar em todas as nações programas que permitam lograr o 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva" (Item 111, alínea e). 

A primeira convenção da OIT a tratar da negociação coletiva diz 

respeito aos territórios não-metropolitanos (Conv. n° 84/47). Mas, em 1948 a 

Çonvenção n° 98, ratificada pelo Brasil, dispôs com caráter geral, sobre "os 

princípios de direito de sindicalização e de negociação coletiva", estatuindo 

que os Estados devem adotar medidas adequadas às condições nacionais 

para estimular e fomentar o "uso de procedimerntos de negociação 

voluntária, com o objetivo de regulamentar, por meio de contratos coletivos, 

as condições de empr1go" (art. 4°). 
~ I 

A matéria foi disciplinada, de forma ampla, pela Recomendação n° 

91, de 1951, que di fine a "convenção coletiva" como o acordo escrito 

relativo a condições di trabalho e emprego, celebrado entre um empregador, 
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um grupo de empregadores ou uma ou vanas organizações de 

empregadores, por uh,a parte, e, por outra, uma ou várias organizações 

representativas de trabalhadores ou, na ausência destas, representantes dos 

trabalhadores, devidamente eleitos e autorizados por estes últimos, de 

acordo com a legislação nacional". Quanto aos efeitos jurídicos, estabelece 

que as cláusulas dos contratos individuais de trabalho contrárias à convenção 

coletiva aplicável "devem ser consideradas nulas e substituídas de ofício", 

salvo quando "mais favoráveis para os trabalhadores". E o instrumento da 

negociação coletiva "deve aplicar-se a todos os trabalhadores das categorias 

interessadas que estejam empregados nas empresas compreendidas pela 

cónvenção coletiva, a menos que este estabeleça expressamente o 

contrário". 

Em 1981, a Conferência Internacional do Trabalho aprovou novos 

instrumentos a respeito do tema: a Convenção n° 154 e a Recomendação 

163, dispondo ambas sobre "o fomento da negociação coletiva". O 

procedimento da negociação, cujo êxito se instrumentaliza na convenção 

coletivfl, deve ser assegurado "a todos os empregadores e a todas as 

c~tego,;ias de trabalhadores" com regras apropriadas (art. 5° da Conv. ). 

V- A negociação coletiva na Constituição brasileira 

O art. 7° da Carta Magna de 1988 preceitua simplesmente: 

"XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos". 

Esse enunciado, entretanto, diz menos do que resulta do conjunto 

pe normas correlacionadas com as convenções e os acordos coletivos de 

trabalho, constantes do próprio art. 7°. O reconhecimento dessas convenções 

vem sendo repetido resde a Carta Política de 1934; mas a Constituição 

vigente foi além, atribuindo-lhe o poder de, em determinadas hipóteses, 

flexibilizar a aplicação de alguns dos seus mais importantes comandos e das 

normas legais cujas pretações correspondam ao objeto dessas hipóteses. E 

o instrumento da negociação coletiva, em tais casos, tem aplicação imediata 

às relações individuais de trabalho em curso. Releva sublinhar que esse 

poder é amplo, porquanto alcança: 
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" 
a) o salário, f ujo princípio da irredutibilidade pode ser vulnerado por 

convenções ou acordos coletivos de trabalho (art. 7°, VI, da 

Const. ), salvo em se tratando de prestação, ainda que natureza 

salarial, objeto de disposição especial da própria Constituição, 

como, por exemplo, o salário mínimo e o salário-maternidade; 

b) a duração do trabalho, cuja jornada normal pode ser objeto de 

compensação de horários ou até reduzida por um instrumento da 

negociação coletiva (art. cits., Xlll);e, no que concerne aos turnos 

ininterruptos de revezamento, a jornada especial pode ser 

ampliada (art. cit., XIV). 

Por outro lado, a Lex Fundamentalis vigente determina que as 

decisões normativas da Justiça do Trabalho nos dissídios coletivos respeitem 

as disposições de proteção ao trabalho constantes de convenções e acordos 

coletivos aplicáveis às categorias ou empresas em litígio (art. 114, § 2°). E a 

participação obrigatória dos empregados nos lucros ou resultados da 

erppresa, deve ser estipulada em acordo coletivo celebrado com os 

sindicatos representativos dos respectivos empregados. 

O prestígio constitucional a essa fonte formal de Direito tem tido 

ressonância na jurisprudência trabalhista, como se infere, por exemplo, dos 

arestos do TST sobre horas in itinere e jornadas de trabalho. 

VI- Crítica ao Projeto de Lei n. 5.483/01 

O Presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, objetivando 

propiciar ampla desregulamentação do Direito do Trabalho, submeteu projeto 

de lei ao Congresso Nbcional, que introduz parágrafo ao art. 618 da CLT para 

permitir que conve~ções e acordos coletivos prevaleçam, salvo em 

excepcionais hipóteses, sobre a lei ordinária. 
, I 

Equivocado é, sem dúvida, o pretexto argüído pelos defensores do 

projeto de que é preciso reduzir os encargos sociais-trabalhistas que oneram 

os salários, a fim de Jmpliar o emprego e as nossas exportações. 

Desde logo donvém sublinhar que a geração de emprego depende 

do nosso desenvolvi+ ento econômico, o qual está freiado pelas elevadas 
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taxas de juros e tributação em cascata, além do baixo poder de consumo da 

grande maioria da população. 

Curiosamentr, não se propõe o fim da tributação incidente sobre os 

salários, representada por contribuições que devem ser atendidas por outras 

fontes, como as referentes ao INCRA, ao SEBRAE, ao Salário-educação e ao 

SESI/SESC/SEST. Mas é preciso considerar que os salários prevalentes 

entre nós são tão insignificantes, que essa criticável incidência não onera 

demasiadamente a produção de bens e serviços, se comparada com a de 

outros países. Assim, por exemplo, a média do salário-hora somada aos 

encargos sociais era, em 1995, na Alemanha, 7,6 vezes maior que a do 

Brasil; na Suécia, 7,2; na França, 5,3; nos Estados Unidos, 5,2; no Japão, 

4,5; na Grã Bretanha, 4,4; na Espanha, 4,1; na Grécia, duas vezes; na 

Coréia, uma vez e meia ( "Bureau of Statistics" dos Estados Unidos, in 

"Folha de São Paulo" de 14.02.96). 

Também, no concernente ao salário mínimo, cumpre assinalar que , 

na América do Sul, ele corresponde a US$ 200 na Argentina, US$ 151 no 

Chile, US$ 142 na Colômbia, US$ 11 O, na Venezuela, US$ 88, no Uruguai, 

US$ 83 no Peru e US$ 81 em nosso País. Quando fomos Ministro do 

Trabalho e Previdência Social , o salário mínimo correspondia a US$ 117. 

Daí porque a participação salarial (compreendendo a remuneração 

dos servidores públicos) na renda nacional vem decaindo preocupantemente: 

1949 ... .. ............ 56,6°/o 

1959 .. .............. 55,5°/o 

1970 ....... .......... 52,0°/o 

1990 ................ .45°/o 

1997 .............. .. . 38,2o/o 

I 

Quanto ao alegado engessamento das normas trabalhistas 

prasileiras, ao contrário do que se alega, é indesmentível que o sistema legal 

foi objeto de flexibilização em importantes aspectos da relação de emprego: 

a) redução geral e transitória dos salários até 25%, por acordo 

sindical, ~uando a empresa for afetada substancialmente em 

7 



situações excepcionais da conjuntura econômica (Lei n. 

4923/65); 

b) ampla liberdade patronal para despedir os empregados (Lei n. 

5.017, de 1966, que instituiu o regime do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço agora substituída pela Lei 8.036, de 1 990); 

c) quebra do principio da irredutibilidade salarial por acordo ou 

convenção coletiva (art 7°, VI, da Constituição de 1 988); 

d) flexibilização das jornadas de trabalho mediante compensação 

de horários estipulada em acordo ou convenção coletiva (art 7° 

Constituição, objeto do art 6° da Lei n. 9.601, de 1998, que deu 

nova redação ao art. 59 da CLT); 

e) ampliação da jornada de seis horas nos turnos ininterruptos de 

revezamento por meio de negociação coletiva (art. 7°, XIV, da 

Constituição); 

f) contrato de trabalho provisório com ampla redução de direitos 

(Lei n. 9.601, de 1 998); 

g) redução das hipóteses de salário-utilidade (Lei n. 10.243, de 

2001 ); 

h) suspensão de 2 a 5 meses do contrato de trabalho (MP. 2.164, 

de 2001 ). 

Cumpre ponderàr, ainda, que o Brasil ratificou dezenas de 

convenções internacionais do trabalho, cujos preceitos passaram a integrar o 

nosso direito positivo e não podem ser derrogados pelos instrumentos da 

negociação coletiva. Assim - por exemplo - um acordo coletivo de trabalho 

não poderá reduzir o período de férias anuais a uma semana, porque a 

Convenção da OIT n° 132 fixa o mínimo de três semanas, com exclusão dos 

feriados. 

Aliás, respondendo à consulta a respeito formulada pela Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), o renomado jurista JEAN-CLAUDE 

JAVILLIER, que hoje dirige o Departamento de Normas Internacionais da OIT 

esclareceu que o projeto de lei brasileiro que prevê alterações no artigo 618 

da . Consolidação d9s Leis do Trabalho pode afetar as convenções 

internacionais do trabalho ratificadas pelo nosso País, sendo recomendável 

que o seu texto seja alterado (jornal "Valor Econômico" de 28.06.02). 
I 8 
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A verdade é que o Projeto de Lei em foco afronta a tradição jurídica 

brasileira, que é romano-germânica e não anglo-saxônica. A invocação do 

sistema de relações do trabalho norte-americano, onde os contratos coletivos 

entre empresas e sindicatos estipulam quase todas as condições de trabalho, 

não é pertinente. Lá, esses contratos preenchem o vazio legislativo, porque 

raras são as leis que dispõem sobre os direitos individuais dos trabalhadores. 

É preciso considerar que o Brasil é desigualmente desenvolvido, 

onde regiões plenamente desenvolvidas convivem com outras em vias de 

desenvolvimento e com algumas preocupantemente subdesenvolvidas. Ora, 

só existem sindicatos fortes, capazes de negociar em posição de equilíbrio 

com importantes empresas nacionais e multinacionais, onde há espírito 

~indicai. E esse dado sociológico emana espontaneamente das grandes 

çqncentrações operárias, as quais se formam onde há desenvolvimento 

econômico, sobretudo no setor industrial. 

Demais disto, é questionável a constitucionalidade da lei resultante 

desse projeto. É que o art. 7° da Carta Magna relaciona os direitos do 

trabalhador, "além de outros que visem à melhoria de sua condição social", e 

somente em três deles admite a derrogação do comando legal pelos 

instrumentos da negociação coletiva. Por conseguinte, a contrário-senso, não 

permite a pretendida flexibilização nas demais hipóteses, até porque ela está 

autorizada nos dois aspectos fundamentais da relação de emprego: o salário 

e a jornada de trabalho. Isto sem contar que a instituição do Fundo de 

G$rantia de Tempo de Serviço (FGTS) confere aos empregadores, o direito 

potestativo de despedir, ressalvados os raros casos de estabilidade 

condicionada do empregado. 

VIl- A atualização da CLT 

De 1943, quando foi aprovada a CLT , aos nossos dias, o mundo 

mudou, o Brasil mudou e, por via de conseqüência, a legislação trabalhista 

prasileira deve ser atualizada, Não, porém, na forma consubstanciada no 

questionado projeto de lei. 

Em síntese, entendemos que: 

9 
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1 °) Os sistemas legais se constituam de regras gerais indisponíveis, 

que estabeleçam um mínimo de proteção a todos os 

trabalhadores, abaixo do qual não se concebe a dignidade do ser 

humano; 

2°) esses sistemas abram espaço para flexibilizar a sua aplicação ou 

para a complementação do piso protetor irrenunciável, mediante 

negociação coletiva, isto é, com a participação dos 

correspondentes sindicatos, aos quais cumpre assegurar a 

liberdade sindical, tal como prevista na Convenção da OIT n. 87; 

3°) a flexibilização tenha por objetivo: 

a) o atendimento a peculiaridades regionais, empresariais ou 

profissionais; 

b) a implementação de nova tecnologia ou de novos métodos 

de trabalho; 

c) a preservação da saúde econômica da empresa e o 

emprego dos respectivos empregados. 

O que se está pretendendo, como bem ressaltou o culto professor 

MÁRCIO TÚLIO VIANA, "não é valorizar a convenção coletiva, como 

jnstrumento de conquistas da classe trabalhadora, mas desvalorizá-la, 

utilizando-a para destruir o que foi construído". 

10 



II SIMP6SIO NACI NAL DE ASSISTfNCIA E BENEFfCIOS ( S"Ef?_t:S -&,.S.) 
~o-<f>1 

Tema III - ~~~~~~~~~~~Õ~e~s __ d~e~~t~r~a~b~a~l~h~o - Suas implicações 

de polÍtica de assistência e bene-

fÍcios. 

por Arnaldo Süssekind 

I - IN~RODUÇÃO 

Comece~os por precisar o alcance do tema que \ fomos in

cumbidos de expo~~ neste SimpÓsio. 

A expressão "relação de trabalho" concerne, generlcame!! 

te, ao fato prestação de trabalho. Abrange, assim, o trabalho au

tônomo, executado por conta p rÓpria ,e o trabalho subordinado, pre~ 

tado por conta e em proveito de quem, na qualidade de empregador, 

assume os riscos da atividade empreendida. Mas, tanto o trabalho 

por conta prÓpria, como o realizado por conta do empregador, re -

sul ta d~ uma rella~ão j urí~ica: no primeiro caso, de um c ontrato de 

prestaçao de senvlços autonomos; no segundo, de um contrato de 

trabalho subordinado, ou contrato de trabalho propriamente dito , 

a que corresponde a "relação de emprego". 

É eviqente, porém, que não foi nesse sentido que a Co -

missão Executiv: do II SINABE referiu "relações de trabalho". Ta!! , 

to que aludiu a "negociação e relações de trabalho", como que a 

indicar o objetivo de serem examinados procedimentos e diretrizes 

para a melhoria das relações coletivas do trabalho. Daí assinalar 

a nota distribuÍda sob o título de "Resumo do Tema"; 

"A diversidade de circunstâncias de vida entre 

os tr balhadores brasileiros, seja a nível de 

indús rias, entre reg iões ou entre as áreas 

rurais e urbanas, contra-indicam a adoção ge

neralizada da negociação direta. Não cabe con 

templ j r uma solução Única, uniforme, para to

dos. Seria tão equivocado quanto insistir na 

manut nção da atual legislação trabalhista.Há 



que se dispor de formas distintas de resolução 

de di ergências, adequadas aos estágios dife

renci:dos de desenvolvimento das inúmeras rea

lidades do País. 

A grave crise social que a Nação brasileira ~ 

traveslsa, na qual o impasse institucional do 

sistemf previdenciário é apenas uma de suas fa 

cetas, associada ao novo movimento sindical que 

se or1t 1na nos grandes centros urbanos, estão 

a most ar que o leque de reivindicações da mas 

sa tra alhadora tende a se ampliar, possível -

mente em direção a conquistas que não sejam cor 

roÍdas pela espiral inflacionária." 

• 2. 

Desse trecho podem ser deduzidas duas indagações perti -

nentes ao tema e r foco: 

A) Até ~ue ponto a negociação coletiva direta , 

cujo êxito, para a estipulação de justas co~ 

diçõps de trabalho, depende do poder alcanç~ 
do prlo respectivo sindicato dos trabalhado

res, pode dispensar a intervenção do Estado , 

seja~mediante leis imperativas, seja por meio 

de s ntenças normativas da Justiça do Traba

lho? 

B) Na ~tual conjuntura brasileira, ~s reivind~
caçoks dos trabalhadores devem v1sar, precl

puam~nte, à conquista de direitos que nao so 

frem o impacto da inflação monetária? 

Ainda âa leitura do trecho reproduzido pode-se inferir 

que "a polÍtica r e assistência e benefícios", de que cogita o e

nunciado do tema não se restringe aos conceitos técnico-jurÍdi -

cos de "asssitênf ia" e de "benefÍcios". Não se trata do estudo do 

Direito Assistencial , nem, exclusivamente, do exame das postula -

ções atinentes a r s "benefÍcios" da Previdêncic1 Social e da Previ

dência Privada Cf mplementar. A referência a "assistência e bene

fÍcios" teve, a .t;J.OSso ver, a indisfarçável intenção de focalizar 

direitos e vanta ens extra-le ais no âmbito de aplicação do Direi 

to do Trabalho e a complementação das prestações da Previdência ' 

Social pelos pla os facultativos da Previdência Privada Compleme~ 

tar. Mesmo porque o campo de atuação da negociação coletiva diz 



respeito à criação de direi ~s não impostos pelas leis sociais 
I 

trabalhistas e~ ampliação daqueles por estas instituÍdos. 

. 3. 

Assin le-se, todavia, que o procedimento da . -negoclaçao 

coletiva não é Único utilizado para a consecução dessa finalida 

de. Muito comum nte, tais direitos resultam de normas que consti

tuem o regulame~to da empresa. E, conforme revela o Direito comp~ 

rado, esse regulamento pode ser elaborado e adotado com ou sem a 

participação de representantes dos trabalhadores: 

a) emt certos países ele 'deve ser discutido e 

ap ovado por Órgão da empresa do qual par

ti ipam representantes do empregador e dos 

re$pectivos empregados; 

b) em lalguns países ele é adotado por ato do 

empregador, após a audiência obrigatória da 

comissão interna de consul a e cõlaboração, 

de lcomposição paritária, ou do sindicato 

rer resentativo dos correspondentes empreg~ 

do ; 

c) em outros paÍses, entre os quais se inclui 

o Brasil, ele é adotado por ato unilateral 

do empregador, fundado no seu poder de co

mando, sem necessidade de consultar qual -

quir Órgão integrado por empregados seus ou 

o indicato que os representa . 

E sao através de normas regulamentadoras internas, e nao 

pelos instrumen os da negociação coletiva, que, em nosso paÍs, al

gumas empresas ~êm disciplinado a concessão de reembolso parcial 

de despesas médicas e odontolÓgicas, assim como o fornecimento de 

carnets de alim ntação . 

II - O CARÁTER INTERVENCIONISTA DA LEGISLAÇÃO SOCIAL
TRABALHISTA E A ORGANIZAÇAO SINDICAL BRASILEIP~ 

Somente nos paÍses onde a organização sindical é podero-
l . . d 1 . 1 - d b 1 .. sa em termos naalonals, eve a egls açao o tra a ho llmltar- se 

a enunciar regras gerais, que podem ser - e o são - complementa -

das e suplement das por instrumentos decorrentes da negociação CQ 

letiva . E nesse países prevalecem a negociação coletiva direta 

e, quando malog ada esta, a arbitragem facultativa . 

Ponder -se, entretanto, que só há sindicato forte quan -

do, no grupo poJ ele representado, generalizar-se o espírito sin-
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sindical. Mas este surge, espontaneamente, como fenômeno sociolÓ

gico, somente o de existe forte concentração operária.Daí porque, 

histórica e geograficamente, os trabalhadores da indÚstria , nas 

regiões amplame~te industrializadas, e os dos portos de grande m~ 

vimentação apresentam os maiores Índices de sindicalização, reve

lando os seus s{ndicatos ação expressiva na conquista de direitos 

sociais. j 
A leg"slação do trabalho nasceu intervencionista , como 

- I - 1. reaçao aos postulados da Revoluçao Francesa,que asseguravam a l- ( 

berdade contrat J al, por serem todos iguais perante a lei, e a con 

U - . I - - . seq ente nao lntervençao do Estado nas relaçoes contratuals. Mas, 

b d I · d · · · d. como se sa e, ~ respelto aos mesmos a Vleram as mals VlS con l -

çoes de trabalht ,retratadas por Dickens,Victor Hugo e Dostoievsky. 

E a injustiça s?cial generalizada motivou, no século XIX, a união 

dos trabalhadorés em sindicatos, as lutas, por vezes sangrentas , 

pela conquista ~e leis de proteção ao trabalho e a pregação de i- t 

números polÍtic~ s, filÓsofos, juristas, eclesiásticos e até indus I 

triais em favor , da intervenção do Estado na questão social. f 

Já naguele século surgiram leis, em diversos países, ln-
• I - • 

tervlndo nas relaçoes contratuals entre empregadores e trabalhado-

res. E, no sécu~o atual, essa tendência se universalizou,acompanh~ 
da da instituiçfo de sistemas obrigatórios de Previdência Social 

a cargo do Estado, os quais tiveram origem, no final do século XIX, 

na Alemanha de kismark. 

. I - d -A lnt~rvençao o Estado nas relaçoes de trabalho aprese~ 

ta, hoje, diferbntes graus, dependendo essa variação do poder al -

cançado pela or~anização sindical do respectivo país e do sistemae 

conômico consag ' ado pelo regime j urÍdico-polÍ ti co. Os extremos des 

sa escala sao: 

a) Os Estados Unidos da América, cujo sistema se baseia 

ponderantemente na negociação coletiva impulsiona

pelos poderosos sindicatos. A intervenção estatal 

é ão limitada, que o salário mínimo, instituÍdo pe -

la "Lei de normas equitativas do trabalho", só se a

plica às empresas urbanas cujos produtos, matérias prj 

m~s ou serviços cruzem fronteiras ou o volume de ven

d s anual exceda um milhão de dÓlares. A principal lei 

n-o contém normas sobre condições de trabalho, regu -

1 ndo apenas as relações coletivas de trabalho e os 

l strumentos para a regulamentação daquelas condições 

p los prÓprios interessados; 
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b) A ~nião das RepÚblicas Socialistas Soviéticas, onde 

o cirigismo integral da economia pelo Estado não dei 

xa margem para a suplementação das condições de tra

balho que resultam da planificação periodicamente a

dotada pelo Poder PÚblico. Os sindicatos são, na ver 
I 

dade, Órgãos paraestatais, sujeitos, em rÍgida hieraE 

qu1a, ao Conselho Central dos Sindicatos, cabendo 

lhes empreender atividades culturais e sociais, as -

si, como executar parte da administração primária da 

prlvidência social e da inspeção do trabalho. As co~ 

venções coletivas não podem ter conteúdo inovador ' 

seldo os salários fixados pelo GOSPLAN, com recursos 

para o Conselho de Ministérios e o Soviet Supremo 

Nãd
1 

há greves (Cf. OIT, "Los Derechos Sindicales en 

la [URSS", Genebra, 1957, págs.59 a 67). 

~ Entre ~sses dois polos se situam os sistemas dos demais 

pa1ses, sendo certo que o canadense e o inglês se aproximam do 

norteamericano, ~nquanto que os dos demais paÍses comunistas do 

leste europeu são similares ao da URSS. A maioria dos paÍses, poE 

tanto, adota o JrincÍpio do intervencionismo básico estatal, em 

virtude do qual !leis imperativas fixam condiÇões mínimas de trab~ 
lho, abaixo das ~uais é ineficaz a manifestação da vontade dos con 

tratantes; mas t f nto o contrato individual de trabalho como os 

instrumentos res l ltantes da negociação coletiva podem complemen -

tar ou suplementar esse "mÍnimo garantizado" (MARIO DE LA CUEVA ) 

de "caráter forz r so e irrenunciable" (ERNESTO KROTOSCHIN).O grau 

desse intervencionismo básico varia conforme o poder que possuem 

os sindicatos dei ampliar ~ base legal por meio da negociação col~ 
tiva (p.ex.: Alemanha, França, Itália, Espanha e toda a América 

Latina). 

Como o sucesso da negociação coletiva depende do encon

tro de vontades ~as partes interessadas (sindicatos de trabalhado 

res, de um lado, e organizações de empregadores ou, diretamente,as 

empresas, de out r o), impÕe o Estado de Direito que a ordem jurídi 

ca estabeleça os procedimentos para a solução do conflito coleti

vo, na hipótese e malograr o acordo. Alguns paÍses prevêem a ~

bitragem facultativa, com pequenas restrições ao direito de gre -

ve; outros deterfuinam a arbitragem compulsÓria, com certa limita-

ção a~ exercíci~ ~ ~a greve, s~ndo-que, .em~deter~in~dos ~st~dos, a 
soluçao c 0 mpulsot la do confl1to e atr1bu1da a orgaos publ1cos es-

peciais ou a tribunais do trabalho. 

-
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A ~ e quase que universalmente reconhecida como lns-

trumento de preslsão visando à composição de interesses entre os 

respectivos empJ egados e seus empregadores. Não se trata, contudo, 

de um direito a~soluto e ilimitado. Como direito de um grupo, nao 

deve afrontar o direito da comunidade local ou da prÓpria Nação . 

Por isso mesmo, ~d~ve ... s~r regulado po~ lei prevendo - até por uma 

questão de senso JUrldlco - a soluçao do conflito, seja por arbi 

tragem, seja pon[ decisão judicial, cessando a greve com o laudo 1 

ou a sentença. 

Vale r
1

ecordar, neste passo, que o "Pacto Internacional 

sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais", adotado pela 

Assembléia Geral[ da ONU em 16 de dezembro de 19 6 6, dispõe: 

"Art. !89. Os Estados que sao partes neste Pacto se o

brigab a assegurar: 

.... •i• ............................................... . 
c) o Fireito que tem os sindicatos de exercerem livre

mepte sua atividade sem outras limitações previstas 

eml lei e que constituem medidas necessárias numa so

ciedade democrática, no interesse da segurança na -

cipnal ou da ordem pÚblica, ou para proteger os di

reitos e as liberdades de outrem; 

d) o ri ireito de greve, exercido conforme as leis de ca

da paÍs" (grifei). 

O 1.1 . ... . Bras1 se 1nsere entre os pa1ses que consagram o prl~ 

cÍpio do intervencionismo básico estatal. E, a nosso ver, ainda 1 

nao se pode rese~var à negociação coletiva, como nos Estados Uni

dos, a tarefa de estipular as condições de execução do contrato re 
trabalho e os di~eitos gerados em favor do trabalhador, limitan 

do-se o Estado a l fixar regras muito gerais. 

Em alg mas regiões e em certas categorias profissionais 

o sindicato bras i leiro já tem possibilidade de complementar e su

plementar os dirt itos pertinentes à relação de emprego. Mas o in

tervencionismo bàsico do Estado não os impede de fazê-lo, tal co

mo se verifica e ~ diversos países (p.ex: RepÚblica Federal da Ale 

manha, França, I ália, Espanha etc). Na maior parte do nosso ter

ritório e em mui as categorias, entretanto, isso ainda não é viá

vel; e, se os co~respondentes trabalhadores dependerem da açao 

sindical para a Çbtenção de adequadas condições de trabalho, cer

to é que os seus direitos serão muito escassos. Eis o perigo de 

1 ''americanizar-se" a legislação trabalhista brasileira. Que poder 
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terá um sindicato do norte ou do nordeste para negociar com uma 

empresa multinacional visando a instituir adequado regime de pro

teção ao trabalho? 

Recordemos que o Brasil é um país desigualmente desen -

volvido, onde convivem regiões plenamente desenvolvidas, em vias 

de desenvolvimenf o e subdesenvolvidas. Ainda nas primeiras déca

das do século em curso, a economia preponderantemente rural e uma 

i~d~stria inci~i~n~e conf~gura~am pequ~nas i~has de.densida~e-op~ 
rarla num terrltorlo de dlmensoes contlnentals. Asslm, condlçoes 

histÓrico-sociolÓgicas dificultavam a generalização do espÍrito 

sindical, obstan~o, logicamente, a multiplicação de sindicatos foE 

tes. Foi o prÓpr~o Estado quem, por intermédio do Ministério do 

Trabalho, incent[vou a sindicalização e colaborou na organização 

de sindicatos, s bbretudo entre 1940 e 1960. Essa circunstância ge 

rou vínculos de bubordinação de muitos dirigentes sindicais àque= 
. • ... • I . - . - • le Mlnlsterlo - Vlnculaçao que vem sendo romplda a medlda em que 

o desenvolviment f econômico nacional, principalmente no setor in

dustrial, gera grandes concentrações operárias e, por Óbvia con -

seqüência, sindi ra~o~ forte:. - ... 

Esse estaglo, porem, nao e comum a todos os ramos da e

conomia em todas ! as regiões do paÍs. O Último inquérito estatíst! 

co sindical, realizado pelo Centro de Documentação e Informática 

do Ministério do i Trabalho, tendo como data-base o dia 31 de dezem 

bro de 1976, registrou que apenas 31,09% dos trabalhadores urba

nos estavam sindt calizados. E esse percentual, que não computou os 

baixos Índices da sindicalização rural,corresponde à média nacio-
L 

nal, para cujo calculo sao consideradas as taxas mais altas veri-

ficadas nas cidabes de grande densidade operária e, bem assim, a 

sindicalização p baticamente obrigatória nas atividades portuárias. 

Estados como a Bt hia, Minas Gerais e Paraná se colocaram abaixo da 

média, com 26,50%, 26.52% e 26,85% de sindicalizados urbanos, res

pectivamente. Os l menores Índices corresponderam aos Estados do A -

cre, com 9,39%, de Mato Grosso (antes de sua divisão), com 8,72%. 

Foi es ye quadro que levou o Estado a impor, mediante lei, 

o princÍpio da uridade sindical, que tem como corolário jurÍdico a 

representaçã~ 1~·~1 d~ c~tegoria pel~ ~indicato ~ni~o, ~' ~em as 
sim, a contrlbul4ao Slndlcal compulsorla. E tambem lnstltulr a Jus 

tiça do Trabalho com competência para conciliar e julgar os con -

flitos coletivos ] de trabalho não resolvidos no âmbito da negocia

ção coletiva, sel do-lhe atribuÍdo poder normativo para, no julga -

mento desses dissÍdios, criar ou rever condições de trabalho. Foi, 

em conseqüência, institucionalizada a arbitragem obrigatória para 
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a solução das c ntrovérsias coletivas do trabalho. 

Nada 'mpede- antes, tudo aconselha -que seja fomentada 

e facilitada a negociação coletiva, tal como estabelece o art. 49 

da Convenção da OIT n9 98, ratificada pelo Brasil. Com este obje

tivo elaboramos, quando Ministro do Trabalho, projeto de lei re

formulando o TÍ~ulo VI da CLT, o qual, após deixarmos o precita

do cargo, foi cdnvertido em lei (Decreto-lei n9 229, de 28.02.67), 

com duas importttes e criticáveis modificações. 

Ainda assim, com a vigência do novo TÍtulo da CLT, que 

possibilitou os acordos coletivos entre sindicatos de trabalhado-

-res e uma ou mais empresas, antes proibido, ampliou-se o apelo a 

negociação colett va, tal como foi reconhecido pela Organização In 

t~rnacional do :r~balho ~m estudo que enfatizou as d~ficuldades e 

x~stentes na Ame[r1ca Lat1na para a auto-regulamentaçao das cond~

çoes de trabalho pelas categorias interessadas. Acentua, a propo

sito, o document -base que a OIT submeteu ao "SimpÓsio sobre a 

promoção da negoEiação coletiva na América Latina", realizado 

1977, na cidade de Caracas: 

em 

"A prá~ica da negociação coletiva sofreu a influência re 
diversos fatores emergentes na maior parte do contex -

to ec~nômico e polÍtico social. Entre estes figuram o 

ma1or ou menor avanço da industrialização, a composi -

ção d~ mão-de-obra, a formação da consciência sindical, 

o carkter autocrático ou democrático do poder polÍtico 

e as relações entre estes e as organizações de traba -

lhado~es . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Assim, em paÍses como Argentina, Brasil, Uruguai e Mé

xico, 1 em épocas relativamente recentes, as convenções 

coletavas começaram a adquirir carta de cidadania, o 
I 

que n~o ocorreu na maior parte dos outros paÍses, se-

não e~ épocas muito mais recentes. Nesses Últimos ca -

sos a r negociação coletiva ficou, às vezes, circunscri

ta a ~eterminados polos de desenvolvimento ou aos seto 

res m~is sensíveis da economia, como, por exemplo, as 

minas l da BolÍvia e Peru, as plantações em vários países 

centrh americanos e os transportes ou atividade portuá-
. I 

~~~.~r .~~~~~~: ....................................... . 
Finall ente, a prÓpria estrutura da produção, assim co

mo a f o movimento sindical e empresarial, significaram 

outros tantos fatores que concorreram para agregar di-
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difi l uldades à expansão da negociação coletiva em mul

tos ~ afses latinoamericanos. A unidade de produção não 

agrf J ola que mais corresponde à economia latinoameric~ 

na f J i, em pr~m~iro lugar, a oficina artesanal e, logo, 

a pequena e medla empresa. Ora, o elemento natural em 

que ~e desenvolve a negociação coletiva ~' sobretudo , 

a grande empresa" (OIT - "La negociación colectiva en 

Amerilca Latina", Genebra, 19 7 8, págs. 2, 3 e 4). 

Essas considerações explicam por que o Estado brasileiro 

teve de legisla1 sobre os diversos aspectos da relação de traba -

lho, impondo as condições mfnimas de trabalho, que constituem a 

"base legal" do ]contrato_ de tra~al~o. Deixar de fazê-lo, para não 

reduzir o campo de atuaçao de Slndlcatos fracos ou inexistentes , 

serla concorrer r ara a exploração do homem pelo homem, com a imp~ 

sição de condiçõ j s subhumanas de trabalho. Como proclamou MICHEL 

DESPAX, "O Estadl, que tem a responsabilidade da ordem pÚblica, ~ 

diretamente intel essado na manutenção da paz social" ("Conventions 

Collectives", Paris, 1966, pág.21). Se as condições sócio-econômi 
I 

cas de um país nbÍ o propiciam, ainda, o funcionamento de uma orga-

nização sindical forte, em termos nacionais, capaz de dispensar a 

profusa regulamer1 tação legal das condições de trabalho, cumpre ao 

Estado exercer o seu poder de legislar em benefÍcio de todos, o 

que não impede a l complementação do sistema, em favor de algumas ' 

categorias de tr balhadores, mediante negociação coletiva suscita 

da pelos sindicar os com força para tanto. 

III - A INSTITUIÇÃO DE DIREITOS ACIMA DOS 

I PARÂMETROS IMPOSTOS POR LEI 

O salário ~ a fonte de subsistência da famÍlia operária. 

Por isso: o objef ivo fundamental do trabalhad~r, nao apenas em 

nosso pals, mas r m todas as partes do mundo, e a sua valorização: 

a) pelo reajustamento destinado a recompor o seu poder a 

qui r itivo; 

b) pelo seu aumento real, visando à redistribuição da rl 

quef a produzida; 

c) pel capacitação profissional do empregado determinan 

te jo acesso a cargo melhor remunerado. 

A açao dos sindicatos brasileiros, seja na negociação co 

letiva, seja nos dissÍdios coletivos submetidos à Justiça do Traba 
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Trabalho, tem p r objeto precÍpuo o aumento real dos salários,mes 

mo porque a Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, impõe a~

re ão semestral automárica dos salários, nos termos e percentuais 

explicitamente ixados, com base no Indice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC). Mas, ao dispor sobre o aumento real dos salá-
• I -

r1os, que pode qecorrer de convençao, acordo coletivo ou sentença 

normativa, com ~nterre gno mínimo de doze meses, a referida lei co 

piou ~qui~ocadaJente o que a respeito estabelecia o anteprojeto re 
atual1zaçao da qLT elaborado por Comissão interministerial que ti 

vemos a honra del presidir. 

Esse ~nteprojeto preceituava que o aumento real dos sa

lários teria po~~ base o "acréscimo verificado na produtividade da 

categoria econômica ou das empresas interessadas"; e, havendo di

ficuldades para 

1

sua mensuração, poderia ser fixado com esteio na 

"equi tativa repa
1

rtição dos lucros auferidos no exercício anterior" 

ou, ainda, na taxa de crescimento da produtividade nacional no 

respectivo ramo ~e atividade econômica'' (art.220). Haveria, por

tanto, boa margem para a negociação coletiva, sendo certo que as 

sentenças n~rm~t~ivas da. Justiça do Trabalho teriam de ser baseadas 

em laudos tecn1cos pert1nentes. 

A ci:a~a Lei n9 6.708, porém, estatuiu que o aumento e

fetivo dos salarli.os terá por fundamento o "acréscimo verificado na 

produtividade dai categoria profissional" ( art .11); isto é, na pro

dutividade dos empregados, que, numa empresa, podem integrar diveE 

sas categorias e ] cujo Índice é de dificÍlima aferição. Assim dis -

pondo, dificulto~ a negociação coletiva para a fixação do aumento 

real dos salárior e levou a Justiça do Trabalho a determinar arbi

trariamente o pe~centual resultante do acréscimo da produtividade. 

1. - . . .. 
Essa c l rcunstanc1a, al1ada a regra constante do art.623 

da CLT, que decllra a nulidade plena da "disposição de Convenção ou 

Acordo que, direta ou indiretamente, contrarie proibição ou norma 

disciplinadora d 

cerne à polÍtica 

coletiva, quer n 

polÍtica econômico-financeira do Governo ou con

salarial vigente", têm dificultado a negociação ' 

tocante ao salário básico do trabalhador, quer 

no atinente a pr stações que, por serem de trato sucessivo, sofrem 

o impacto da inf~ação. 
Nota-sl, em conseqllência, que, nos Últimos anos, múitos 

sindicatos de trr balhadores têm reivindicado direitos cuja expres

são não se reduz pela inflação dos custos. E algumas delas têm Sl

do inseridas, ta to nos instrumentos da negociação coletiva, como 

nas sentenças no mativas dos Tribunais do Trabalho. 
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Aliás, a extensão a categorias representadas por sindi-

catos inexpress~vos de conquistas obtidas em negociação coletiva 

por sindicatos 9orn força de pressão, caracteriza a Justiça do 

balho corno um irtstrurnento de equidade social, imprescindÍvel 

país desigualmente desenvolvido. 

Tra-

num 

Entre ]essas conquistas, inseridas, nos Últimos anos, em 

convenções, aco l dos coletivos ou sentenças normativas, destacam-se: 

a) estabilidade no emprego para a gestante, até 60 dias 

apóls o término da licença compulsÓria; 

b) doclurnento entregue ao empregado, ao ensejo do paga -

rnento dos salários, especificando as parcelas pagas 

e a is descontadas; 

c) rnul~a ao empregador pelo descumprimento de obrigação 

de r azer constante do instrumento de negociação cole 

tiva ou da sentença normativa; 

d) val~ dade dos atestados médicos e odontolÓgicos, pas

sados por profissionais dos sindicatos, para a justi 

fic r.ção da ausência ao serviço; -

e) notificação escrita de empregado despedido por justa 

cauka, com os motivos determinantes da rescisão con

tra~ual; 

f) abo~o de faltas a~ serviço do empregado-estudante 

quar,do da prestaçao de exames ou provas escolares e 

des fe~qu~ o empregador tenha sido notificado com an

tec=dencla. 

Quanto ~s questões consignadas nas duas Últimas alÍneas, 

tem o egrégio Su)rerno Tribunal Federal decidido que sua inserção 

em sentença norrn~tiva da Justiça do Trabalho ofende a Constitui -

ção (RE-87.060, rel. Min. LEITÃO DE ABREU, D.J. de 30.11.79 e RE-

9:.761~ rel. Min f DÉC:o MIRANDA~ D.J. de 09.05.80); mas as deci

soes nao se estendem as convençoes e aos acordos coletivos de tra 

balho. l 
Vale r cordar, neste passo, que o art. 621 da CLT, orl

undo da precitadt ref:rmulação do Título VI, prescreve: 

"As Cor vençoes e os Acordos poderão incluir entre suas 

cláus1las disposição sobre a constituição e funciona-
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funcicnamento de comissões mistas de consulta e colabo

ração, no plano da empresa, e sobre participação nos 

lucros. Estas disposições mencionarão a forma de cons

tituidão, o modo de funcionamento e as atribuições das 

comis ~Ões, assim como o plano de participação, quando 

for o caso" (grifos nossos). 

Não obstante a relevância das duas questões, certo é 
contudo, que os k nstrumentos da negociação coletiva não se tem va 

lido da faculdad[e instituÍda pela norma legal transcrita. Isso a

pesar do êxito ol tido, em diversos países, com o funcionamento d~ 

comissões de consulta e colaboração, compostas de representantes 

do empregador e [dos empregados. Ou, talvez, por isso mesmo, visto 

que muitos ~indifatos temem que essas comissões invadam o seu cam 

po de atuaçao. I 

A OIT f em se preocupado com o pr~bl~ma e salientado que 

os representante ~ dos trabalhadores na com1ssao podem ser: 

"a) representantes sindicais, isto é, representantes n~ 

me~dos ou eleitos por sindicatos ou pelos associa -

dok de sindicatos; 

b) ou representantes eleitos, isto é, representantes ~ 

vr~mente eleitos pelos trabalhadores da empresa,con 

fo~me as disposições da legislação nacional ou de 
I - • • - -cor vençoes coletlVas, e CUJaS funçoes nao Se esten-

de~ às atividades que são reconhecidas, no respecti 

vo paÍs, como dependentes das prerrogativas exclusi

va dos sindicatos" (Art. 49 da Convenção n9 135,de 
I 

19 7 1). 

O que significa ~ue os representantes sindicais poderão tratar,no 

âmbito da respec iva comissão, de atividade relativa a prerrogati 
I -

vas sindicais; n f o os representantes eleitos livremente pelos em-

pregados da empri sa. 

f inqujstionável que a mais importante reivindicação do 

trabalhador brasileiro, apesar de reiteradamente postulada nos Úl 

t~mos dois anos, lnão tem logrado suc~ss~ na negoci~ção co:eti~a ~ 
d1reta com os eml regadores ou seus s1nd1catos. Ref1ro-me a claus~ 

la de garantia d, emprego. 

Como se sabe, depois da instituição do regime do Fundo 

de Garantia do TJ mpo de Serviço (FGTS), os empregados não mais ad 

I 



4 - · '. . • . .. . .13 . 

adquirem o dire'to de estabilidade previsto na CLT, seja porque 

são admitidos c mo optantes daquele regime, seja porque, com ra -
., . -

r1ss1mas exceço s, conseguem completar o tempo de serviço neces -

sário à sua aqu~sição. 

Não hJ dÚvida, porém, de que a estabilidade no emprego 

disciplinada pe ~a CLT constitui instituto jurÍdico superado na le-
gislação compar~da. A prática mostrou ser inviável a aquisição de~ 

se direito após lum longo perÍodo de trabalho, sobretudo porque,im 

plementada a co~dição, o trabalhador passa a ter direitos quase

que absolutos e l relação a seu emprego. 

· Com a reforma legislativa de 1951 e 1952, a RepÚblica 1 

Federal da Alem~nha alterou o conceito da estabilidade, para est~ 

belecer que, cum[:>rido o perÍodo de prova ou de experiência, "sÓ é 

lÍcita uma despe~ida socialmente juStificada''. Em 1963, a Confe -

rência Internacir nal do Trabalho aprovou a Recomendação n9 119 , 

preceituando que 

"não st deve proceder à terminação da relação de tra 

balho, a menos que exista uma causa justificada re

lacio ada com a capacidade ou a conduta do trabalha 

dor o f se baseie nas necessidades do funcionamento

da emf resa, estabelecimento ou serviço". 

Estava r assim, consagrada pela OIT a teoria da nulidade 

ou ineficácia da des edida arbitrária nova fÓrmula da estabi

lidade no empreg , que concilia os interesses vitais do trabalha

dor com o objetiro de sobrevivência da empresa. 
Hoje, ~6 paÍses adotam essa teoria, com algumas varian

tes e peculiaridfdes (C f. "Informe VII ( 1) da 6 7 a. Conferência In 

ternacional del ±rabajo", Genebra, 1981, pags. 44 e 45). De um mo 

do geral, assegub am a estabilidade no emprego após a fluência de 

curto prazo, pos ~ ibilitando, porém, a despedida do trabalhador 
- I -nao somente em rfzao de atos faltosos por ele praticados, mas tam 

bém por motivos de ordem técnica, econômica ou financeira. Tal 

como, aliás, detlrmina o art. 165 da CLT, relativamente aos empre 

gados eleitos paf a as Comissões de Prevenção de Acidentes do Tra~ 
balho - disposiçlo que resultou do projeto elaborado pela Comis -

:!:b:: ~~u~:::~:j:i::r:
1

~~c:~::a::t:::ad:e~I:~ ~~S:~:n::E:~ :: ::s-
tificação se con erteu no fundamento de muitos paÍses sobre a ter

minação do contr to de trabalho por iniciativa do empregador, dan-
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dando origem a ! m complexo campo de estudos jurÍdicos, enquanto 

q~e a~ regras s bre perÍodos de aviso prévio e pagamento de inde

nlzaçao perdera certa importância" ("Comisión de Expertos en A -

plicación de Co venios y Recomendaciones - Informe III (Parte 4B)" 

Genebra, 1974, pág.7). 

Esperamos que essa modalidade de garantia do emprego,eQ 

quanto não for consubstanciada em lei, comece a integrar os ins

trumentos da negociação coletiva. Porque a ausência dessa garantia 

implica a ineficiência, ou mesma a ineficácia, de outros institu -

tos jurÍdicos d l proteção ao trabalhador. 

Por f1m, cabe acentuar que os planos de 

dos benefÍcios 9a Previdência Social também podem 

complementação 

ser objeto de 

negociação coletiva, e o são em vários países. No Brasil, entre

tanto, têm sido criados, sobretudo nas sociedades de economia mis 

ta, por ato unilateral do empregador. Devendo esses planos ser e

xaminados por o~tTos conferencistas, limitamo-nos a esse registro. 

IV - CONClLUSOES =- ~ 8-~- R;:>- 81. 

Em face do exposto, afigura-se-nos que: 

A) enquanto o Brasil estiver desigualmente desenvolvi

do sob o prisma sócio-econômico, com regiões alta -

mente industrializadas, providas de sindicatos com 

poder de pressão, em contraste com outras em vias 

de desenvolvimento ou subdesenvolvidas, onde as as

sociações sindicais são, em geral, inexpressivas, o 

i t tervencionismo básico do Estado deva .caracterizar 

o sistema legal de proteção ao trabalho ; 

B) 

C) 

~ . . . - . 
os direitos m1n1mos 1rrenunc1ave1s, assegurados por 

lei a todos os trabalhadores, podem e devem ser com 

plementados e suplementados, nas zonas de grande a

t *ação sindical, mediante convenções e acordos col~ 
t t vos de trabalho, sobretudo se as leis sobre nego

ciação coletiva e política salarial permitirem maior 

espaço para os entendimentos diretos entre emprega

dores e empregados; 

er decorrênc~a das conc~usõ~s.anteriores, convém man 

ter-se a arb1tragem obr1gator1a, pela Justiça do Tra 

balho, dos conflitos coletivos não solucionados no 

decurso de razoável tempo de negociação direta, por-
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pot que ela se constitui em instrumento de equidade so 

ci 1, capaz de estender, tanto quanto possível, às ca 

lte orias profissionais deàtituÍdas do poder de pres -

sao, as vantagens obtidas pelos sindicatos mais repr~ 

sentativos e atuantes; 

D) a rigidez da polÍtica salarial vigente tem motivado os 

sindicatos de trabalhadores a reivindicar vantagens 

que nao se traduzem em prestações de natureza salarial. 

Alguns desses direitos, que não são corroÍdos pelo im

pacto inflacionário, têm sido inseridos em instrumen -

tos da negociação coletiva e estendidos, por sentença 

normativa, a categorias que os pleiteam à Justiça do 

Trabalho. Mas ainda não obteve êxito a mais importan

te dessas reivindicações, que visa à segurança no em

prego, talvez porque se insista na aquisição, a curto 

prazo, da estabilidade absoluta, quando a fÓrmula que 

se universaliza procura harmonizar os interesses dos 

trabalhadores com os da empresa, ao proibir a despe -

dida arbitrária ou socialmente injusta, isto é, da 

que não se funda em motivo disciplinar, técnico ou e

co~Ômico-financeiro. 

RIO DE JANEIRO, 21 de OUTUBRO de 1981. 
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2Q SEr-ri fÁRil NACIONAL SOBRE CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO 

IBAP- São Paulo- 1º e 2 de julho de 1993. 

O CONTRATO COLETIVO ~E Tful3ALHO EM FACE DA REALIDADE BRAS ILEIRA 

por A~do Sus sekind (Ministro aposentado do TST e 
-

, 
PÍesidente Honorario 
rrito do Trabalho). 

da Academia Nacional de Di-

I - CONTRATO COLETIVO _Ek TRABALHO 

A - Que é ? Evident~mente apareceu na legislação brasileira não como -sinÔnimo de bonvenção coletiva : 

a)-Leis 8.419/B2 e 8.542/92 (polltica salarial) e 8.630/93 (Por

tos) refere~, mas não conceituam 

b) ANAURI = ncprpo sem rosto" 

conceituar;mas colocou .B -!TC!?miss~ dita d ~ "modernização" procurou 
acima da lel ••• (Veremos depois). 
~-~· 

C - Ninistro BA .... 'tELL = lançou idéia, sem conceituar, para discussão ••• 
Método intui ivo de construção doutrinária 

II- ORIGEa E EVOLUÇlO_ 

- f I • A A - Gra Bretanha - n~cio do seculo XIX = carp~teiros,mecanicos e 
tipÓgrafos,apÓs reuniÕes,d~utem condiçÕes de trabalho com os 

patrões. Quando [negadas,surgiram as ~reves. 
·a) ~ = revogi ção da l ei s/ delitd de coalisão = grupos infor

mais se traniformam em trade unions,que negociam os contratos 

coletivos. \ · 
b) Aplicação~ j9dos os contratos individuais por "gentlement's 

agreement (O+T- Las negociaciones colectivas,1960,pgs.12/4). 

B - ApÓs intervençãJ estatal nas relações de trabalho,expande-se. 
I . 

C- 1as leis s/ con1enção coletiva:Holanda(1909) e França(1919). 

D- 1as ConstituiçÕ s =México (191~) e Alemã (1919). 
, I A 

E - Pressupostos pa~a o exito: 
a)Liberdade sin ical e liberdades civis 
b)Salvo rarissi as exceções = intervencionismo básico para assegu

os direitos m nimos fundamentais,que permitam a negociação sem 
temor para os dirigentes sindicais e os trabalhadores interessa
dos. 

F - Caminhos legais ara a solução dos conflitos coletivos:mediação 
e arbitragem (facultativa ou obrigatÓria). 
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G - OIT = normas v sando a incentivar a negoc~ação coletiva: 

a)Conv. 98/49~ proteção contra ato que afe e a liberdade sindical , 

devendo os ~ tados e ~imular e fomentar a negociação coletiva; 

b)Conv . 151/78 + to de sindicalização e negociação coletiva 
dos servidor Úblicos; 

c)Conv. 154/8 , 1omp etada pela Recom. 163 = prom ção da negociação 
coletiv; , adaptada às circuns-tancias nacionais , brangendo todos 
os pregadoJes e todae as/ cat egorias de -traôal dores . 

- DIREITO çmiPARADd - -CtJ ~I} e.~ C 8" 119 C.(J l.J (;-r tVfl S / 
A ':. ESTADOS UNIDOS 1DA Ar-ffiRICA ;;u:e.; ,se - l · -
·· a} Contratos cole1JI'Vos com empresas , negociados por representantes 

dos trabalhado~es , po;-;stes eleitos (geralmente sindicatos) . 

b) IndÚst:ia , tra~~portes e mina~ = quase todos os direitos trabalhis
tas , alem de s~dt~mas de pensoes . 

, , 
c) Bancos , comerci , escritorios e agricultura = prevalecem os contratos 

individuais,c/ \poucos direitos (Benjamin SHIEBER) 

d) Centrais não ne~ociam A-~U~LCl78A.,:~ ,{t.t% (LER Dj_) 
e) Sistema similar no CANADÁ . ~~==~~ 

B - JAPÃO = 
~ , -a, Contratos de

1 
empresaª;mas as medias e as pequenas nao negociam 

b) Entretanto:abordo coletivo nacional~ salários, entre sindica
tos de categpria e associações empresariais nacionais. 

c) As centrais r ão negociam. 

C - GRÃCBRETANHA 
a ) Prevalece nefociação coletiva por ramo ~ atividade= Sindicato 

ou federação ~e sindicatos com associações de empregadores. 

b) Grandes ~s,que não pertençam a essas associações , negociam 
diretamente cY a entidade sindical , tramando especialemente de 

produtividade~ 

c) A Trade Uni~~s Congres (TUC) _nã o negocia ,mas realiza estudos e 

exerce influeicia na negociaçao coletiva . 

D - ITÁLIA 
a)~egociacão ar iculada = Protocolo de acordo de julho de 1962 

p/ empresas d 

b)Articulac.ão = 
pelos contrat 
tes , sobretudo ---critérios de 

c) GINO GIUGNI 

dicatos X co 

, 
setor publico,depois generalizada . 

convenção por ramo de atividade complementadq~ -s coletivos ~ empreSJl .. !J..I.EE estabelecimento .Es--, • A • N 

salar~os , premios por produtiv~dade e produçao , 
valiação de tarefas etc;aqueles ,regras gerais. 
sist ema entrou em crise depois do conflito sin

itês de empresa (Outono quente de 69). 
d) Hoje = preva ecem os contratos coletivos nacionais p/ os mais -
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importantes 1amos industriais;mas os contratos a nivel 

de~ empr~sas !continuam e,porque avançam complementando 

nais,exercem \influência na revisão destes. 

E - ALEI•!ANHA I 

de gran

as nacio-

a)Convenções p/ coJplementação da extensa 

ral,estadual,rdgional ou 1~1 (livre 

"" I A legislaçao , de ambito fede-
escolha das partes) 

- b)Prevalecem conve,ções regionais ~~ de atividade,mas crescem 
as de empresa 9u estabelecimento. 
i)Excepcionalmebte=convençÕes de nrofissão ou ofÍcio(p.ex:vendedor) 

2 )Convenções nalcionais - exceções (p . ex: bancos , seguros, construção 

civil e outfos). 
~ ~ 3) ConvençÕes narionais de empresa,como instrumento padrão p/ des

dobramento ror vonvenções es~aduais,regionais ou locais (p.ex: 
indÚstria quÍmica) 

c)Agentes negociado~es: 
_.1)Sindicato ou prg~nização sindical superior,por delegação dele,c/ 

2)AssociaçÕes pitronais ou empresa 

3)Conselho de erp:~sa c/ a direção emp~esarial , excluÍdas as cláu
sulas s/ sàlarios e outras condiçoes de emprego objeto de con

venção de rtividade. -
4)Central = propura influenciar p/ uniformização de direitos;mas 

não negoci~ formalmente. 
d)Eficácia restrita la associados . ~as o Min . do Trabalho pode estender, 

ouvidos os empr~gados não-associados,as entidades interessadas e 

as autoridades ~rabalhistas da região. 

F - SU~C!A 

a)Reoor d de sindicaliza~ão:95% dos trabs .e 75% dos empregadores 
~ -. 2iii4 

b)Duas das Centrais \sindicais (LO e PTK) tem negociado em comum "acor-

..92-coletivo" coi a principal central de empresas (SAF) s/ co-ges
tão ; algumas v~tagens SmEiaXB de seguridade social etc). 

) 

~ N f N 

~c Principais condiç@es_d§ trabalho = convençoes axxxxeixiexfeiexa~ERB 
d~ ramos de atit idade , de ~bit~ nacioaal , firmadas por confedera
çoes de sindica1os e d e empresarios. 

d)Gosta EDGREN:"as ~onvenções nacionais básicas são cada vez mais de
talhadas,restan o atualmente muito ppuca margem para ~ autonomia 
da negociação e outros niveis , cujos instrumentos são meras adapta

çÕes do protÓti o~GIT-"LapegociaciÓn colectiva en paÍses industria
lizados con eco omia de mer cado",1974,pi.130). 

e) DINAr::ARCA J!::!!!flS:fj. = sistemas similares. 
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G - FRANQA 

a)Lei nº82-957~de 13.11.82 =convençÕes de empresa,categoria,pro

fissão e intJrprofissional.Mas obriga as empresa a negociar a

nualmente ,pe~mt~~mxawim ---
1 

b)Articulação ~ flexibilização = JAVILLIER:"existe a liberdade -normativa pa~a as partes não tratadas pelas convençÕes de ni-

vel s~perior', . Entretanto, "o empregador está sujeito a uma obri

gação anual 1e negociar sobre os salários efetivos,a duração e ~ 

as condiçÕes Ide trabalho", sendo permi tid~em certos casos, derro

gações ~ peijus,sobretudo nas pequenas e médias empresas. 

c)2posição ~ s~ndicatos não-signatários da convenção = permitida 

sob certas :or diçÕes,opor-s.e aos .chamados "acordos derrogatÓrios 
de disposiçoei legais . 

d)~_a articJllação - JAVILLIER:"as convenções de empresa adap
tam as disposições das convençÕes de categoria,os acordos pro

fissionais ou\ interprofissionais aplicáveis e podem incluir clá~~~ 
, , 

sulas mais faí oraveis aos assalariados . Alem disso,quando tais 

convençÕes de ~ivel superior se t~rnam aplicáveis apÓs a vigên
cia da convençao de empresa,as clausulas correspondentes desta 

Última são ad,ptadas". 

e)Agentes de ne$ociação = sindicátos e empregadores ou suas arga--nizaçÕes5.de classe.Mas o Estado intervém para fomentar a nego-

ciação e,a nitel nacional,para celebrar"acordos-executivos",tri-
1 A 

partites,sobr~ prioridades sociais e economicas,inclusive empre-

go e saláriosJ 
f)Eficácia restJita,em principio,aos associados e empregadores 

signatários. Entretanto,todas as convenç~podem ser estendidas 

pelo l\'IinistroJdo Trabalho , que"possui um poder sob;;;mo ~~alia
~o'~salvo no~ instrumentos s/ desemprego,aposentadoria comple
mentar e part cipação nos ~ucros,sujeitos a um procedimento es-

' A , pec1fico,com udiencia dos interessados. E ha recurso por exces-
---~-so de noder no ato de extensão.(JAVILLIER). - ... 

g)As centrais si dicais de trabalhador es e de empresários às ve-

zes estudam,e " conjunto,quastões de relevo p/ orientação dos 

agentes da ne ociação. 

H - ESPA1"HA 

a) Estatuto abalhadores (Lei de 10.3.80) = convenções coleti
nivel (estabelecimento,empresa,setor profis sio-

------~ ---- A nal,categoria u intergrupal amplo) e ambito territorial. -b)Convênio-mar =inspirad o pelo 1º"acuerdo marco confederal"de 
duas centrais ~indicais com a central patronal,ao qual aderiu 

a central com ista -~ art . 8~ ~ Estatuto 1~ 
ilMIB~lt"ã~~ . MXàili!!DXHMIMXM~U·1iiWdCWJXU~UI 
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c) Eficacia~a omnes das convenções,acima da lei de proteção ao 
trabalhador emamtm·Em~DmrnU~~~~mn~drn~ 

d) Agentes de Jegociação =LER art . 87 . 

I - M•illRICA LATINA 
a)Argent j pa ,Brasil e Uruguai =prevalecem as convenções p/ os 

; amos de ati$idade . No PERU, depois da Lei nQ25.222j90 , tais con-' - ~ vençÕes se~lliam , mas c/ complementação por convenções de empre-

sa . AJelicaçã~ Qrga emnes . 
b) L~UGUAI = revogou legislação sindical = auto- regulação:conven

çÕes de todols os tipos firmadas por sindicatos ou pela Central 

Única com e~resas;eu associações patronais,inclusive civis. 
c) Demais pa!s~ prevalecem as convenções de empresa. Todavia,no 

~xico , Panam~ , Peru e Venezuela vig®Tam ~nvenções s/ determina
dos temas qub se aplicam a ramos inteiros da economia. 

L - -- Eficácia reetrita às empresas signatárias ou ~memxxx 

associada~ ~as ~rganizações convenentes , podendo~ estendi-

das pelo 1~ihisterio do Trabalho . J.,...,. 
N-, Á .. ~Me=>~~~-

d ) ~!:_a conve io-marco ,como na Espanha . ~~Sl~~ 
~- I ~ UJ - /'h, - !;_1TEGOCIAÇ~O COLETIV f: 2!.0 BRASIL ~ • 

A- Dê6 . -Legisl . 21. ; 61/31 = GET~LIO-COLLOR - Lei francesa:conv.c/ ex
~nsão nele Min lTb. 

B - C~ 3~ = cont~ato coletivo s ' por sindicato de empregadores e 

de tr2balaadore1 (art.137,~- tal como na Itália) =corporações. 

C - Titulo VI origibal da CLT = regulamentou preceito Carta 37:homolo

gação e extensãt p~o ~.Trab. 
D - Dec . -Lei 229/67 de miru1a iniciativa (c/Saad) = descorporativou: 

con~ . de categort~ e acordo col.de empresas,~ homologação (só 
deposito) e efi acia erga omnes. 

E - Constituição 

a) permitiu às conve ções e acordos coletivos tlexibiliw a aplica· 
ção de certos coma dos constitucionais ou legais (art. 7.0

, n.~ VI, 

XIII e XIV); ~ , 
b) tornou obrigatóri..!_ ~artici~o ~ !,.in~íçatos nas negociações 

coletivas {art. 8.0 , •
0 VI) , das quais resultam os acordos e con-

venç_ões coletivas; 

c) determinou que a ~ntença normativa d~ Justiça do Trabalho, nos 
d~ídios coletivosj respeitem, como parâmetro mínimo, as dispo
sições de proteção âo trabalho constantes das convenç§es..! !!!!r-
dos coletivos (art. 114, § 2.0

),
4 • .-... , . -

-Lei nº8.542 92 = c ausulas integram os contratos 
~ividuais]podendo ser suprimidas ou re uzidas só 
por convenç,o,acordo ou contrato coletivo posterior. 

I 

I 
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d) facultou,por consenso das partes,a submissão do conflito 

coletivo a arbitrag~m - o que exclui a intervenção da Jus-

tiça do T~abllho (art~1~4,§ 12). _ 
-Pena que o ~in . do Tb~tente mais a mediaçao dos conflitos 
não solucionados pela negociação direta.A Instrução Normati

va TST-04/eJ faz oportuna referência a essa mediaÇão . 
I 

e)Flexibilizaçã = necessidade de regula~entação legal 

1)enumerar caqos- incluir alteraçÕes contratuais por im~lemen--to de nova [tecnologia; 
2)fixar limites e efeitos,inclusive duração,se --....-----3)observ;r os lprinc:Ípios da razoabilidade e da 

for o caso; 

diferenciação, 

\ ~ este peculi~r ~ flexibiliz~ção. __ 

V - CONSIDERACÔES SOBR3 lo DIREITO Cür,U'ARADO --
A - Eur~pa Ocidenta~ = predominam as convenções de ramOJL~ atividade 

~ategorias ~ idêJticas ,similares ou conexas),masphá tendência para 

convenções de e~presas, complementares~ das superiores~~ 
,_ a}Negociação nac~onal centralizada rara =- somente Suécia Dinamarca . 

-·-~·N~~i~~~~..Q_~~~, 
b )ConvençÕes nacilonais = Itália (ramos industriais imnortantes) e 

Espanha (convê~io2;arco,c% regras ;,;rais) • 

c )Acordos na~ionalis espec:Íficos = Alemanha (certas categorias) e 
França (t;ipart~;:s p/ prioridad;; sociais e econÔmicas). 

B - EEUU ;; CAUADÁ ~APÃO = convenções de empresa 

-Japão=acordo_::rional s/ salários. 

VI - REFLEXCES E CONCLUS ES SOBRE O COGITADO CONTRATO COLETIVO DE TP~BALHO ------ -- -----A N 

A - Referencias lega~s,~ conceituaçao 

a)Lei 8.41~,de 7 5.92 (Pol:Ítica salarial) = condiçÕes de trabalho 

fixadasppor co trato,convenção,acordo coletivo , laudo arbitral ou 

sentença norma iva (Art.lQ,§ u.) . 
b)Lei 8.542,de 2~.12.92 (Pol:Ítica salarial) =repete a norma supra 

(art . 12 , § 2º) f esclarece: "as cláusulas dos acordos,convs . e 

contratos col.~e trab. integram os cont s . inds . de trab . e somente 
poderão serre uzidas ou suprimidas por poster ior ac.,conv. ou 
cont.col . de tr b ." 

c)Lei 8.630,de 2 .02 . 93 )l'ortos) alude a "cont. , conv . ou ac . col . de 
tra'b . " como in trumento de negociação p/ disciplinar o trabalho 

portuário (art t 49) ~ assim evitar a criação do Órgão gestor pre
visto nos arts 26 a 28. 

d )Desse quadro 1 gal não ... ~resul ta conceito - Erro de técnica leg~s---latiYa,sobretu~o em"face do conceitopunivers~ = contrato col.é 
sinonimo de convençao ou se restringe a empresas. 

I 
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B - Pronunciamentos! de juristas nacionais: 

a) Ar-IAURI h . NASbiHENTO -face anteprojeto 

1.Reformatio l ~ pejus eeral 

1 2.Art.1º antrprojeto ~ L~~---- 1 
b) SIQUEIRA NETt = ~ e 

Nada em prej izo do trabalhador - Legitimidade ativa ampla 

c) G!Hl(ARÂES !A}cÂO = !:Ji!~ 
C -ArbÍtrio dzrrogatóri~ flexibilização autorizada em lei 

a) Inversão~ ' ierarquia das fontes de direi to 

b) Frinc!nio da norma mais favorável - Ph( RODRfGUEZ 

c) Pirâmi~e as I normas -;;abalhistas de ~2;0- CUEVA =:f!:!. -s 
D - Denominacão ina~equada 

a) Contrato' = ~d.l~ ~ prestaçõe s e conta-prestaçÕes concretas, 

rec!procas [e comutativas :§inalagmático 

b) Instrum:nto 9/ efeitos normativos- P . ex :~rata~o~convenção 

c) Expres sao "c~ntrato coletivo"= EEUU,Canada , Japao e maioria dos 

pai~es da[ ~mérica Latin~:contratos de empresa. 
-Exceçao = I1alia - t r adiçao nascida c/ o fascismo (Carta 37) 

... ... 
E - gondicoes ~ ex to -~: 

F -

~ze!fnt;?iêb 'A!f \ã~ 
~)FoiJlento c/ "m,didas adequadas às condiçÕes nacionais"(Art.4º 

da C0 nv . 98 49 e art . 5º da Conv . 154/81~ 

S0 P , · são:.;pli .~olução concorrênci~ conflito de instrumentos: 

~ei ou aonr o gera (Item 4. 1 da Recom .1 63/81). 
, 

Confronto BRAS! ~lguns pa~ses: 

a) Situação sÓcJ:-econÔmica brasileira= LER -..~ .. .. .--. 
b) Pai ses c/ ne@ociação nacional centralizada: 

1.Suécia = rjcord de sindicalização 
2.Dinamarca - gerente 5 x salário auxiliar subalterno 
3.Ambos plenaJmente d esenvolvidos,c/ invejável estabilidade 

econõ':ic~,social e politica. 

c) Por que não ~s9anha ,Alemanha ou França = intervencionismo bá
--;j_~ ~st\ado e negociação coletiva complementar ou su~

mentar ? 
I 

-Es~~r...ha = convênio-marco nãoA-substitutivo .a lei , nem das -~onvençÕes de categoria , profissão ou empresa . 
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= EEUU e CANADÁ= tradição de ,abstenção 

sindical forte em termos nacionais - ~:: 
I A 

no desenvo vimento socio-economico. Ainda assim:absoluta pre-- -
dominância Idos contratos~eppres~ e negociação dif!cil em 

diversas a~ividades. 

G - CONCLUSÕES: 

~) 

legislação 

similar ao 

~tura deveria admitir COI~NIO-PADRÃO,com objeto 

elspanhol,para coordenação e estruturação das con

vençÕes dos [correspondentes ramos da economia,sem 
dos direitos m!nimos do trabalhador estatuidos em 

derrogação 

lei. 

a ~deveri~ ser revista para tornar mais gerais as suas nor

mas de protelção ao trabalhador,abrindo assim maior espaço pa

ra a negocia
1

ção coletiva. As ~egulamentações 
veriam ser o~jeto de negociaçao coletiva. 

profissionais de-

uma vez alte ado.Q art.8º ~Constituição Federal,para aáse

gurar a libe dade sindical coletiva,o Titulo V da CLT,sobre 

organização ~indical ,teria de ser reformulado,reduzindo-se as 

d 
. ... !' i , . suas ispos~ oes ao mln mo necessar~o. 

R - JUSTIÇA SOCIAL f alvo permanente 
I , 

-Palavras de RA!FAEL C.t:..LDERA sobre o Direito do Trabalho no secu-

lo XXI 
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SOLUÇÔES PARA or CONFLITOS DE TRABALHO 
indi iduais•interessee concretos 

Con itos de 
trabalho cole ivos ·uridicos=interpretação de interesse coletivo 

A - -cole ivos economicos=modificaçao ou suplementaçao de 
normas ou condiçÕes de trabalho 

Conflitos indiyid~is (ainda que plÚrimas): 
-Brocediment~s ~nteruos,na empresa; 
-~oncil1~&ã~Lcomg,par1tária@ 2U análogasLna empresa; 
-inspeçao .,d.o_ trabalho=coneiliaçao e mediaçao; 
- tribunais trabalho=coneiliação e julgamento; 
- t ribunais eomuns=julgamento. 
~asil=Just~ca do ~~lh -~stat!stica abaixo 

Objeto principál da palestra=eonflitos coletiv economicos 

Direito com rado: I 
-Negoeiacao J ireta; 
- Né ocia~o ilmed ·o (Órgãos paritários,tripartidos ou auto-

ridadj s administrativas); 
-arbitr em facultativa(consenso) 

obri tor· (imposta por lei) 
-solu ão jur·sdicional(arbitragem compulsÓria sujeita às possi

bilidades previstas na legislação vigente} 
# N . - H Arbitragem:orgaos 1dministra~ivos,comissoes criadas em convençoes cole-

tivas ou arbitros eleitos pelas partes. 

9It~bitragem fae~tativa apÓs fracasso da negociação coletiva (Conv. 
~ nº98 e Recoml.n292). · 

Greve=mei._o de pressio contra os empregadores p/atendimento das reivin
dicaçoes. a ~!!~·Numa sociedade organizada,o fim é a solução 
do conflito oletivo. 

a);i.Q é um direit , absoluto e irrestrito: 
-OW=a"Ft ."'8 do P~· to -
~=Conv.~7:pr· c!pio d~ l egalidade(Aet.8) e fins sindieais(Art.10). 
-Juris rudenc · <!Q..9omite _sa Liberdade Sindical: 

- greve o . · ( 372); 
-Pi uetes(434 ; 
-Funeionarios \pÁb1icQij (365) 
-Funcoes ubltcas ,.!_liierviçÕes etssenc:l.ais ( 393) ; 
-conceito de s~ryiços es e a· (394). 
-Casos conõre

1

os:Hospitais(4092,abastecimento dagua(410),serviço 
pub ico 4 1 ,controle de voo(412Je segurança industrial(413) : 

b)D eito com aradr=livro,pág.96.e palavras do Pa a (págs.96 e 97). 
~o1etn de lei de eve qQ_~Sarne1 : 

a moDlên:tO ... da .. ev =impasse nas nee;ociações (Arts. 12 e 14); 
b) arb a~ f§CU tativa(consenso).Não previu a homologação e/exame 

restrito ãôs áspeetos formais e arguiçÕes de nulidades(Arts.12 e 
1 i); 

c)salario =sempre que licita a greve(art.25). 

~-a ,..d.Q_ Trabalho=l98'3: 120. 6CJ.J reclamações das 
652.229· 

a) qonciliacao:81- 1,38%;82-53,35% ;~-54.24~ . 
b)não conheeidas u arguivadas :81-22,16%;82-22~50%;8 -~0,70%. 
c)Recoiiendaçoes ~ ~:~294/52-Comissõe~ paritaris na empres e 

n · -Re lamaçoes internas no amoito da empresa. 



OS DIRSITOS C ·LETIVOS DO TR~BALHO - -----(IAB-Seminário so re a nova ordem constitucional-Rio,agosto 89) 

Organização sindical 

[ - DIREITO COLETIVO r TRAEALH.O 
Negociação coletiva 

Direito de greve 
Arbitragem ou decisão judicial 

II - G.RGANÍZAl!iO Sa!ND CA!L ,_ if~esqu.·e·~~~a "O sindicalismo no Brasil" (f1Nff)C0 } 

{

convenção ou acordo 
III- SOLUÇÂO E.2.S CONFL TOS COLETIVOS laudo arbitral 

J 
sentença normativa da JT 

IV - NEGOCIAQÂO COLET VA ( Sindicatos ~m trabalhadores 

a)sujeitos f conv . de categoriai_sindicatos de empresas 

a9or o e empresa tdonst . 8º ,VI) I d d { Sindicato de trabalhadores 
ou empresas Empresa/s interessadas , c/as-

. A 

sistencia do sind . patronal 

b)malo rada , s/gre efârbitragem 
l dissidio coletivo na JT 

Í
acordo espontâneo ou mediado 

c~alograda , c/gre~e arbitrage~ (Const . 114 , § 1º) 

I dissidio coletivo=:podor tiormativd da JT( Const . 114 , §2•) 

a)regulamentação 
' 

· nária - impossÍvel \ ,j;.,;,.o.;----loiiiiíiiiiiiiiio---

reiyjpg icatÓria trabalhis~=normas gerais e/ou 
- regras de procedimento 
direito comparado constitucional : 

Nem toàas as Constituições dispõem sobre o direito àe greve. Constituições de paí 

s s de grande porte, coro as d~ República Federal da Alemanha , China , Estados Unidos da 

América , França, Grã-Bretan.~a. Japão e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nao 

têm uma palavra sobre~~· Outras, como as da Argenti na , Esnanha , Itália, México e 

~ ai, tratam da greve, mas niio disciplinam casuí s ticamentc esse direito . 

contra o empregador p/negociar e de boa fé 

b)conceito meio e ão fim = aviso prévio e solução __... 
Qireit;dos trabalhadores ,mas não absoluto e irrestrito .... ~ -

e presas privadas=a~plo , mas não irrestrito(art . 9º) 
c)Ç.pustitu j cã-P -. a inistração pÚblica , direta,autárquica e fundacio-

brasi] eJ,ra ~ nal = "nos limites da lei" (art . 37 , VII) l H~, 6••) 
m'litares =proibida (art . 42 , § 5º) 

~ 
efesa dos interesses coletivos da categoria(82 , III) 

d).§ujei~od~jf ; parte obrigatÓria na neg . col . (8º,VI) 
o s~n ~ca o 

--- legitimidade excludente p/arbitragem ou dissido 
coletivo(1 14. §§ 1º e 2Q) 

- exceção : falta de "entidade sindical" = assembléia dos trabalha--dores interessados elegem "comissão de negociação"(art . 42 . 
§,22, a Lei n27 . 783/89) . 
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e) uorum e ob;et 

1. quorum fixad previamente pelo estatuto do sindicato(lei , 4Q , §1Q) 
2. interesses s·sceptiveis de atendimento pelos instrumentos juri

dicos pr vistos na Constituição(interpretação sistemática) 

3. greves polit·cas=OIT-364 e 372 - ~ -direito comparado=V . anexo B, fls . 2 

4 .~eve~ ~ so idariedade=V. anexo B, fls . 2 

f) i , . { Jeral • 48 hs (lei , 3º) av so prevJ..o 
- • ervs . essenciais = 72 hs . (lei , 13) 

g)serviços . essenc'ais 
1.Fundamento= obre-direitos ou direitos naturais 

"' 2. "Pacto Inte n . dos Dirs . Economicos , Sociais e Culturais da011J (66) 

"A -:-s9 - Os ~tados que são IBrteS neste Pãcto .se obrigam a assegurar : 

c) o direito que têm os sindicatos de exercerem livremente sua atividade 
se outras limitações que as previstas em l ei e que constituem medidas ne
ce sárias, numa sociedade deiOOCrática, no interesse da segurança nacional 
ou da ordem pública , ou para proteger os direitos e as liberdades de ou-

- e L 'l'""C~~J -;cu-t 

os na Carta Hagna brsileira: 

-dignidade 1º,III) 
-vida,liber ade,se~~~nça e propriedade (5º , caput) 
- observanci do principio da legalidade(5º,II) 
-não sofrer tra:tament.o· degradante \f>U.c;.. ,; ,_ desumano ( 5º, III) 
-direJ..to à ivre-locomoção (5º,XV) 
-~ ~d--l - ~~~ ~ 'l.ctÀ~(>-D1 X.)(;ct1) , 

4 se~iços in isuensáveis serviço~ 9uja ~araliz~çã~ ocasionem 
• , - , preJUl..ZOS J..rreparaveJ..s 
~emnresa 

cimento ( 

ar 

?.susuensão d - , 
e salarios 

• 

manutenção dos serviços necessários 
' a retomada das atividades 

-acordo <"20 contratação de traba
lhadores 

·conceito OTT (394) e da lei(§ u . 11) 
relacão=art.10 Lei -acordo ou Poder PÚblico (Lei,11 e 12) 

direito comparado:EEUU,Espanha,Itália 

e Portugal (V . ~~exo B,fls 2 e 3) 

constrangimento (niauetes)(lei,6º,~§1a3º) 
impedir ou sllspender s~ryicç essencial à 

empresa ou a comunidade(lei,14 ) 
, -greve anos acordo,conv.,laudo ou decisao 

da JT 'tleJ.., i 4) . ExceçÕes (14,I e II) 
responsabilidade trabalhista,civil ou pe
nal (lei, 15) ' 

{
~eve=acordo,cõnv,laudo ou decisão(lei~º) 

contrato 
lock-out=sempre inter.rupç5o(lei,17). 

.. 
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O ANTEPROJETO SOBRE NEGOCIAÇAO COLETIVA E GREVE 

por Arnaldo Sussekind (Ministro aposentado do 
TST, Membro da Comissão de Peritos na Aplica
ção de Convenções e Reconvenções da OIT e Vi 

ce-Presidente da Academina Nacional de Direi
to do Trabalho). 

I - ~Decreto-lei n9 2.065/83, E fim da semestralidade 

dos reajustes salariais ~~~diretriz da ~i~ 
lação trabalhista brasileira. 

Antes de examinarmos o anteprojeto de lei sobre a ne

gociação coletiva e o direito de greve, elaborado por técnicos 
do Ministério do Tnabalho e recentemente divulgado pelo Ministro 
Murillo Macedo, cumpre sublinhar que ele visa a complementar o 
Decreto-lei n9 2.065. Este diploma, referendado pelo Congresso 
Nacional em 8 de novembro de 1983, foi quem alterou profundamen
tete o sistema legal brasileiro de proteção ao trabalho, para i~ 
traduzir, progressivamente, a livre negociação coletiva em mate
ria de salãrios. 

Estranhamente, algumas das substancias modificações d! 
terminadas pelo Decreto-lei n9 2.065, apezar de prejudicar ao tr~ 
balhador, não foram enfatizadas no Congresso Nacional, nem cheg~ 

ram a ser objeto da negociação havida entre dirigentes e lideres 

de alguns Partidos e altas autoridades do Governo Federal, quan
do da substituição do Decreto-lei 2.064, de vida efêmera, pelo 
que foi afinal homologado. 

A principal modificação do sistema legal vigente con

siste em que, a partir de 19 de agosto de 1988, os reajustamen
tos salariais dependerão, exclusivamente, da livre negociação~
letiva entre empregadores e empregados, respeitado apenas o salã 
rio mínimo (art. 24 do D.L.-2065); mas, desde 19 de agosto de 
1965, serã iniciada uma escalada progressiva de liberação (art. 
28). A faixa liberada, entretanto, sõ poderã ser negociada anu
almente (art. 29), com o que irã acabando, a pouco e pouco, a~
mestralidade dos reajustes salariais, independentemente da infl~ 

ção de custos. O quadro abaixo revela, na frieza dos numeros,co 
mo ocorrerã a extinção dos reajustamentos semestrais, automãti
cos e indexados, dos salãrios: 
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Datas Reajuste semestral Reajuste anual 
obrigatório e indexado 1 i v r e e negociado 

1 . 1 . 84 - 31.7.85 100 % do correspondente 0% 
fator do INPC 

1. 8. 85 - 31 . 7. 86 70 % do fator 30 % 
1. 8. 86 - 31.7.87 60 % do fator 40 % 

1.8.87 - 31.7.88 50 % do fator 50% 

A partir de 
1 . 8. 88 0% do fator 100% 

Releva ponderar que o valor a ser livremente ajustado 

anualmente 11 terã por limite mã.ximo a correspondente fração deci
mal restante da variação anual do INPC 11 (art. 29), com o que a 
11 liberdade 11 de negociar reajustes coletivos de salãrios serã ap~ 
nas para dar o que, em face do INPC, deixou de ser dado semestral 
mente. Liberdade de mão-única para funcionar somente contra os 

trabalhadores. E isto jã e lei .. , 

O legislador brasileiro deu, assim, o primeiro grande 

passo para 11 americanizar 11 o sistema jurídico trabalhista, esque
cido de que hã sensíveis diferenças sõcio~econômicas entre o Bra

sil e os Estados Unidos; como se a lei, qual 11 Varinha mãgica 11
, p~ 

desse armar entre nõs, da noite para o dia, uma estrutura sindi
cal capaz de neutralizar, em todos os rincões do pais, a força do 

poder econômico. 

Como se sabe, a negociação coletiva so tem sucesso qua~ 
do e onde houver sindicatos fortes e que disponha de instrumentos 
jurídicos capazes de equilibrar o jogo travado com os empregado

res. Mas sõ hã sindicato forte onde os integrantes do grupo or
ganizado tiverem espírito sindical. E este e um elemento socio

lÕgico, que surge das concentrações operãrias configuradas nas 
cidades altamente industrializadas e nos portos; não da lei. Ora, 
o Brasil ainda e um pais desigualmente desenvolvido sob o prisma 
sõcio-econômico, onde regiões plenamente desenvolvidas convivem 
com outras em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvidas. Dai 
porque a maior parte dos trabalhadores estã representada por si~ 
dicatos ine~pressivos, que não dispõem de poder nem para comple
mentar a intervenção bãsica do Estado nas relações de trabalho . 

.... ---- ··------------------------------- -
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Consequenternente, nao terão possibilidade de substitui-la. Im

potência que serã agravada pelo fato de que o direito de greve 
ainda é muito limitado em nosso pais e o anteprojeto de lei so
bre negociação coletiva e greve, objeto desta reportagem, pro
cura enfraquecer os sindicatos. 

Felizmente, a Justiça do Trabalho, instituída por pre
ceito constitucional, não pode ser extinta por lei ordinãria. E 
serã ela quem, com fundamento na eqUidade social, poderã assegu

rar condições de subsistência aos milhões de trabalhadores que 
integram categorias profissionais representadas por sindicatos 
inexpressivos. 

II - O enfraquecimento dos sindicatos resultantes do 

anteprojeto. 

r no campo da negociação coletiva, nesta compreendida 
o exercício da greve, que os sindicatos, usando instrumentos ju
rídicos peculiares ao Direito do Trabalho, se afirmam na repre
sentação dos trabalhadores. Como protagonista essencial das re

lações coletivas de trabalho, o sindicato efetivamente represen

tativo pode negociar, em pé de igualdade, com o sindicato dos 
empregadores ou diretamente com as empresas interessadas. Por 
isso, lÕgico seria supor-se que o anteprojeto em foco procuras
se fortalecer a organização sindical, que ainda se apresenta dé

bil na maioria das cidades brasileiras. 

Entretanto, parece que os técnicos do Ministério do 
Trabalho encarregados da elaboração do mencionado anteprojeto 
têm ojeriza aos sindicatos . Tanto que tiveram a nítida preocup~ 
ção de enfraquecê-los, deles retirando uma prerrogativa univer
salmente reconhecida, afirmada pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e proclamada pela legislação comparada (conjunto 
das normas reguladoras da matéria nos diferentes países) . 

No te ~ to projetado para substituir o art. 611 da CLT 
estã escrito qu b a 11 Unidade de negociação .. representativa dos 
trabalhadores ~~ ~ oderã ser dos seguintes tipos: 

a) comissão intra - empresarial de empregados e emprega
dores; 

b) comissão inter-empresarial de empregados e emprega -
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dores da mesma categoria; 

c) sindicato de categoria econômica e profissional ou, 
na falta deste, Federação respectiva ou ainda, na 
falta desta, Confederação correspondente". 

E, para motivar a preferência por uma das comissões, 
em detrimento das entidades sindicais, o anteprojeto acena com a 
estabilidade~ emprego para os integrantes das duas comissões, 
estabilidade que tera eficacia ate um ano apos o termino do res
pectivo mandato. Uma espécie de estimulo (seria este o termo a

dequado?) aos empregados para que o correspondente sindicato se
ja afastado da negociação coletiva. Alias, ate a greve podera 
ser decretada por uma das aludidas comissões. 

Essa extravagância projetada afronta, sem duvida, a con 
cepçao juridica mundialmente aceita sobre o instituto da negocia
ção coletiva. A Convenção 154/81, da OIT, referenta ã 11 promoção 
da negociação coletiva 11

, estatui que so ~sindicatos podem repr~ 

sentar os trabalhadores na negociação coletiva, enquanto que os 
empregadores podem negociar diretamente ou ser representados por 

suas organizações (art. 29). Dai ter assinalado recente estudo 
da Comissão de Peritos na Aplicação de Convenções e Recomendações 
da OIT que "falar de negociação leva imediatamete a falar das pa.!: 
tes na mesma: por um lado, úm empregador ou uma organização de 

empregadores; por outro, um ou vãrios sindicatos representativos 

dos trabalhadores ( 11 Libertad sindical y negociacion colectiva 11
, 

Genebra, 1983, pãg. 122). Da mesma forma se manifestou Bronstein, 

em renomado estudo de direito comparado sobre o tema ( 11 Las rela
ciones colectivas de trabajo en America Latina", Genebra, 1981, 
pag. 87). 

Cumpre ponderar que a OIT nao e contraria a instituição 
de comissões no âmbito da empresa ou abrangentes de categorias e
conômicas. Ao contrario, recomenda sua criação; mas sempre tem o 
cuidado de inserir a clãususa da 11 reserva sindical", para que as 
comissões não invadam a area de competência privativa dos sindi
catos, na qual se inclui a negociação coletiva e as reivindicações 
tendentes a modificar condições de emprego (Cf. o item 1 da Reco
mendação 94 e o item 4, §§ 19 e 29, da Recomendação 130). 

III O contrato coletivo e a lei 
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Merece censura, igualmente, o disposto no § 59 do pro
jetado art. 612, em virtude do qual 

11 0 acordo coletivo e a convenção coletiva prevalecerão 
sobre as disposições de legislação do trabalho, desde 
que representem, no conjunto, situação mais vantajosa 
para o empregado, e não contrariem direitos assegura
dos na Constituição da República, nas convenções inte~ 

nacionais incorporadas ao Direito brasileiro e não in
terfira com normas pertinentes ao funcionamento da ad
ministração publica do trabalho ... 

Conforme expressa a Convenção 154, jã citada, e ensina 

a doutrina, os instrumentos da negociação coletiva visan a suple
mentar a lei ou a preencher o vazio legal (art. 29, alínea~); 
isto e, ampliar os direitos estatuídos em lei, nunca derrogã-la 
ou tornã-la inaplicãvel a determinado grupo de trabalhadores. As 
leis do trabalho são de ordem publica e, portanto, inderrogãveis 
ã vontade das partes. Este{principio fundamental do Direito do 
Trabalho, consagrado pelo art. 444 da CLT. E claro que a conve~ 
ção ou o acordo coletivo podem e devem consignar clãusulas que 
b e n e f i c i em os t r aba l h adores a c i ma do n i v e l de p r o te ç ã o l e g a l . Da i 
dizer-se que o sistema legal constitui um 11 minimo de garantias 
para o trabalhador ... 

O critério previsto no questionado anteprojeto para que 

a lei se torne inaplicãvel e o confronto, no seu conjunto, das 
normas da lei e do acordo ou convençao. Critério subjetivo e, 
por isso mesmo, perigoso. Muita cabeça poderã concluir, por e
xemplo, que se o empregador se obrigar no acordo coletivo a man
ter um seguro contra os riscos de insalubridade ou da periculosi 
dade no trabalho, não precisarâ pagar os respectivos adicionais 

de salãrio aos empregados que, na atividade profissional, estiv~ 
rem sujeitos ã agressão de agentes físicos, químicos ou biolÕgi

cos. 

IV ~ O exercício do direito de greve 

Durante os períodos dedicados a ne~ociação direta e ã 
mediação promovida pelo Serviço Nacional de Mediação e Arbitra
gem, jã criado no Ministério do Trabalho, o anteprojeto em exame 
não permite a deflagração da greve , qualquer que seja a natureza 
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da atividade da empresa envolvida. Malograda a mediação, escla
rece o projetado art . 617 da CLT que as partes poderão utilizar 

a arbitragem ou ajuizar o dissidio coletivo na Justiça do Traba

lho, sendo facultado aos empregados iniciar a greve e aos empre
gadores o 11 lock-out 11

• 

Pelo anteprojeto, tanto a arbitragem como o ajuizamen
to do dissidio coletivo dependem do consenso das partes. No ca
so da arbitragem a exigência e lÕgica; mas o ajuizamento de uma 

-açao, ainda que coletiva, na Justiça constitui, a nosso ver, di-
reito amparado pela Constituição. Na hipõtese de 11 grave pertur
bação da ordem publica ou risco iminente de sua caracterização .. , 
o Ministério Publico do Trabalho ou o Presidente do Tribunal do 

Trabalho competente poderão instaurar de oficio a instância do 
dissidio coletivo . E, em qualquer caso, a sentença do tribunal 
importarã, juridicamente, a cessação da greve ou do 11 lock-out 11

• 

Para os que defendem a nao intervenção do Estado nos 
reajustes salariais, são excessivas as limitações ao exercicio 
da greve consignadas no anteprojeto. t evidente que não se po

de conceber uma greve contra a decisão do tribunal que dirimiu 
o conflito coletivo; contudo, se se quer atribuir ã negociação 
coletiva a tarefa de reajustar os salãrios dever-se-ã admitir 

a grev.e nas fases da negociação direta e da mediação do Minist! 

rio do Trabalho. Afinal, a greve tem por objetivo pressionar o 
empregador a concordar com as reivindicações do trabalhador. Ex
tinguir a intervenção do Estado nos reajustamentos salariais e 
proibir a greve no curso da negociação coletiva e o mesmo que 
amarrar as maos de um dos contendores numa luta de boxe. 

f Õbvio que, em algumas atividades, a greve pode so
frer maiores restrições e atê ser proibida. O Pacto~ ONU so
bre os direitos econômicos, sociais e culturais (1966) não con
sidera a greve um direito absoluto ou ilimitado, admitindo res
trições fundadas 11 no interesse da segurança nacional ou da or
dem publica, ou para proteger os direitos e liberdades de outrem 11 

(art. 89, § 19, alineas c e~). 

Quant b ãs garantias asseguradas aos grevistas e aos 
atos consideradbs ilegais durante a greve, estamos plenamente de 
acordo com o projetado Art. 622 da CLT . A controvertida quest ão 
dos piquetes es ~ ã bem resolvida no anteprojeto, de acordo com a 
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jurisprudência do Comitê de Liberdade Sindical da OIT. Isto e: 
piquete sõ de propaganda ou de aliciamento pacífico; o piquete 
obstativo do acesso ao trabalho e intolerãvel, pois fere um di
reito que deve ser absoluto: o direito do trabalho. 
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ASPECTOS DA REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE GREVE 

Por ARNALDO SUSSEKIND 

(IV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

SÃO PAULO - 30.11.89 a 02.11.89 - LTr) 

I GREVE 

A - Instrumento revolucionário ou de insubordina ão concertada 
, , -. , 

1) Fato socio-político, extra-jurídico. 

B - Procedimento p/negociação coletiva 

l) Meio e não fim - pressão p/negociar de boa f~; 

2) Regulamentação especifica por lei; ou 

3) Normas gerais da Constituição e das leis - Tratados rati 

ficados - Auto-regulamentação, e/controle jurisdicional. 

C - ConstituisÕes omissas = Alemanha Ocidental, China, Estados 

Unidos, França, Grã-Bretanha, Japão, URSS, etc. 

D - LegislaçÕes ordinárias. 

1) Minuciosas (heterônomas) = Brasil, Portugal, etc. 

2) Normas muito gerais = Itália, M~xico, etc. 

E - Posição do b sindicatos = regulamentação importa sempre em 

limitaçÕes. 

F - PL' ODR IGUEZ = "se não há direitos absolutos, a greve deve 

ser regulamentada". 

. .......... . 
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II DIREITO INTERNACIONAL 

A- ONU = Pacto Internacional dos Direitos EconÔmicos,Sociais 

e Culturais (NY- 1966) -Ler art. 8º, c e d. 

B - OI7 

1) Conv. 87/48- art. 3º: "organizar suas atividades e fo~ 

mular o seu programa de ação" - Construção jurispruden

cial. 

2) Recomendação 92/51 = abstenção da greve e do lock-out I 

durante o procedimento da arbitragem volunt~ri~· 

3) Jurisprud~ncia da Comissão de Peritos na Aplicação de 

ConvençÕes e RecomendaçÕes e do Comitê de Liberdade Sin 

dical (verbetes). 

A 

III - SUPERDIREITOS SUBJETIVOS (DIREITOS NATURAIS)E PRINCÍPIOS CON

SAGRADOS PELA CARTA DE 1988. 

A- Dignidade da pessoa humana (art. lº, III). 

B- Valores sociais do trabalho (art. lº, IV). 

C - Direitos à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade 

(art. 5º, caput). 

D- Principio da legalidade (art. 5º, II). 

E- Não sofrer tratamento desumano ou degradante(art.5º,III). 

F- Liberdade de ~rabalho (art. 5º, XIII). 

G- Liberdade de associação p/fins licitos (art.5º, XVII). 

H - Direito de ação judicial em caso de lesão ou ameaça a di-

reito (art. 5º, XXXV). 

I- Função social da propriedade (art.l70, III). 

J- Defesa do meio ambiente (art. 170, VI). 

K- Redução das desigualdades sociais e regionais (art.l70,VII). 

L- Busca do pleno emprego (art. 170, VIII). 

M - Valor dos principias na interpretação sistemáticada Consti

tuição: 

l) CARLO J MAXIMILIANO - Ler palestra azul - 3-A. 

2) CELSO RIBEIRO BASTOS - Ler palestra azul - 3-A. 
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IV CAMPO DE APLfCAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS SOBRE GREVE 

A - inclusive empresas pÚblicas e socieda-

des de economia mista (art. 173, § 1º) = direito 

mas não irrestrito (art. 9º). 

' 

amplo, 

atendimento as necessidades i-

nadiáveis da comunidade nos serviços e atividades es

senciais e punição dos abusos. 

decorrentes fundados nos su 

perdireitos subjetivos (direitos naturais ou direitos 

humanos fundamentais). 

B - Administ ação pÚblica direta, fundacional = 

"nos termos e nos limites definidos em Lei Complementar" 

( ar t . 3 7 , V I I ) . 

C - Militares (Forças Armadas, policias militares e corpos de 

bombeiros militares) =proibida (art. 42, § 5º). 

D - Direito comparado: 

1) OIT = possivel a proibição na função pÚblica(Verb.-394). 

2) a= proibe 6 grupos de servidores (Lopes-Monis-69). 

3) EEUU = proibe servidores federais e de 40 Estados. 

V SUJEITO ATIVO DA GREVE 

A - ão sistemática = greve ~ meio de pressão p/~xito 
... ilililiíliliiiili 

negociação coletiva e sindicato ~ parte obrigatÓria na negQ ---·· ciação coletiva (art. 8º, VI, Const.), na escolha de árbi-

tro (art. 114, § 1º) e no dissidio coletivo (art.ll4, § 2º) 

- Logo ••••••• · ... .... • '• ........ ................................ . 

B - Certa a lei = Comissão de negociação só na falta de entida 

de sindical (sindicato - federação - confederação; não cen

tral sindical). 

C - Direito amparado: 

& - , 1) OIT = ler palestra azul, pags. 2 e 3 - B . .... 
2) França = selvagem: ~ proibida a greve sem sindic~to (Mo 

nl s - 169). 
. ........... 
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3) Portugal = prerrogativa do sindicato, salvo nas empre

sas com minoria sindicalizada - 20% ou 220 empregados 

convocam assembléia p/ deliberar com voto secreto e e

leger comissão (art. 2º da Lei nº 65/77). 

VI INTERESSES A DEFENDER 

A- Capazes de serem ob"eto de conv., acordo col., arbitragem 

ou decisão normativa da J.T. (arts. 5º e 8º) JAVILLIER:"A 

greve deve ter um objetivo profissional conhecido do em-

pregador". 

B - Direito comQarado - Greves pollticas: 

c -

1) OIT = Verb. 372: " n ão caem no âmbito dos princlpios da 

liberdade sindical". 

2) Alemanha Ocidental = "Não é adequada" (Trib.Fed.do Trab.) 

3) "Não está amparada" (CÔrte de Cassação). 

4) 

1) Fran a não admite a de solidariedade externa. 

2) Itália = só admite quando há comunhão de interesses. 

3) Espanha = proibe. 

VII SERVIÇO~,ATIVIDADES OU SETORES QUE NÃO PODEM PARAR 

A - para a empresa (art. 9º da Lei): 

1) Manutenção por acordo entre empresa e sindicato 

2) ContrJ tação pelo empregador, na falta de acordo. 

B- Serviços e atividades essenciais (arts. 10 a 12): 

1) Relaçãb e conceito = ler art. 10 e § ~nico do art. 11 

2) Funcionamento dos indispensáveis às necessidades ina-

diáveis da comunidade con-

11). 

3) do Poder P~blico p/assegurar funcionamento 

(art. 12) • 
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C -Direito comparado: 

1) OIT =Conceito: Res. Com. Peritos (Ler papeleta), con-
" .. firmado Comite a de Liberdade Sindical (Verb.-394, in 

fine): 

a) Comitê- Casos concretos: hospitais (409), abastec~ 

mento d'água (410) e controladores de vôo (412) - E 

pisÓdio Verdier. 

2) EEUU = greve que "possa colocar em perigo a saÚde ou a 

segurança nacional"; mandado judicial p/interrupção p/ 

60 dias, c/ negociação e mediação - Penas p/ inobservân 

cia ou greve ilegal (função pÚblica) - multa diária e 

ordem de suspensão da greve. 

3) ESP~NHA = Constituição manda lei assegurar funcionamen 

to "dos serviços essenciais da comunidade" (art.28, § 

2º); Lei de 1980 e partes sobreviventes do DL de 77 

são essenciais: "os serviços pÚblicos e os de reconhe

cida e inadiável necessidade, quando ocorrerem circun~ 

tânciais de especial gravidade", cabendo à autoridade 

governamental "decidir s/ as medidas p/ assegurar o 

5) 

funcionamento dos serviços". Casos concretos: hospo

tais, transporte ferroviário urbano e suburbano, tran~ 

porte aéreo, televisão, postos de gasolina e gás,etc. 

juris-

prudencial. Projeto já aprovado. Senado manda preseT

var, durante a greve, os serviços de higiene e assis -

tência sanitária, transportes pÚblicos, energia elé-

trica, água e bens de primeira necessidade, repartiçÕes 

de socorro em caso de catástrofe, setro judiciário,cor

reio, telecomunicaçÕes, jornais de televisão estatal , 

professores, pagamento de aposentarias, coleta de lixo 

e outros. 

65/77: - serviços essenciais PORTU' Alí = Lei nº sao os 

• realizados por "empresas ou estabelecimentos, que se 

destinam ' satisfação a de necessidades sociais imprete-

r:f.veis" (art. 8º), cabendo aos sindicatos e/ou trabalh~ 

dores a obrigação "de assegurar, durante a greve,a pre~ 

tação dos serviços m:Í.nimos indispensáveis para acorrer 

.............. 
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a satisfação daquelas necessidades" e, bem assm, "os 

servi bos necessários à segurança e manutenção do equi-
1 . - . 

pamento e instalaçao" (§ 1º). Em caso de desrespeito, 

o Conselho de Ministros pode requisitar pessoal neces

sário. Desobediência: penas disciplinares pelo empr~ 

gador, independentemente de penalidades do Estatuto da 

Função PÚblica, do Regulamento de Disciplina 

ou do Regime Criminal Militar (Monis-111). 

Militar 

VIII - ABUSOS 

A - Em regador = constranger empregado a trabalhar ou adotar 

meios p/ frustrar divulgação da greve (art. 6º, § 2º). 

B - Sindicat de pessoas ao 

obstativos) ou ameaçar ou causar dano trabalho 

--~===-

C - Fazer greve na vigência de acordo, convençãó ou decisão 

da J.T. (cláusula da paz , salvo (art.l4, parágrafo Úni-

co): 

1) para forçar o cumprimento de cláusula ou condição de 

inst umento vigente; 

2) para rever condição de trabalho que se tornou injusta 
• A • pela superven1enc1a de fato novo ou acontecimento im-

previsto (Rebus sic stantibus). -----
D - Responsabilidade por ato illcito ou crime A • 

regenc1a da 

legislação trabalhista, civil ou penal, conforme o caso 

(art. 15) • 

IX ORDENAMENTO JURÍDICO E REALIDADE NACIONAL 

A - Desprezo ao direito positivo = Legalidade e legitimidade. 

B 

E agora? 

sindicais que respeitam e que ignoram a lei. 

rios, sem escola para os filhos, sem hospitais para a fa 

milia ~ respeitarem a lei. 



.. ---- ·· ./ 
Ama/do Lope~· SU'i'iet..índ 

Rio de Janeiro, 25 de Maio de 2004 

Estimado colega Marcelo Pimentel 

Tendo em vista a nossa conversa telefônica sobre o direito de greve 

de servidores ·públicos, mando-lhe o seguinte texto, que, se você 

preferir, pode ser desdobrado para adquirir a forma de entrevista. 

Peço avisar-me quando a Correio Brasiliense publicar. 

Abraça-o, cordialmente, o 

Arnaldo Lopes Sussekind 

Greve de funcionários públicos 

A Constituição de 1988, assegura ao servidor público civil da 

administração pública, direta e indireta, dos Poderes da União, dos 

Estados do Distrito Federal e dos Municípios "o direito à livre 

associação sindical (Art. 37,V), mas estatui que "o direito de greve será 

exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica" (Art. 37, 

VI). 

No que tange às Forças Armadas, prescreve que "ao militar são 

proibidas a sindicalização e a greve" (Art. 142, IV). Já em relação aos 

trabalhadores sujeitos à legislação do trabalho, a Carta Magna assegura 

o direito de greve e ressalta que "a lei definirá os serviços ou atividades 

essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis 

da comunidade" (Art. 9°). Esse preceito foi regulamentado pela Lei n° 

7. 783, de 1989. 

Há quem sustente que, enquanto não viger a lei específica sobre a 

greve dos funcionãrios públicos, cumpre aplicar, por analogia, a 

precitada regulamentação, no que for compatível com o serviço público. 

O Supremo Tribunal Federal, entretanto, concluiu que, enquanto não for 

1 
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aprovada a lei estabelecendo os termos e limites a serem observados 

pelos servidores públicos, estes não podem deflagrar qualquer greve. E 

deferindo o mandado de injunção a propósito requerido, instou o 

Congresso Nacional, em mora no que concerne ao "adimplemento da 

prestação legislativa que lhe foi imposta pelo art. 37, VIl, da 

Constituição", a "editar a lei complementar necessária à viabilização do 

exercício, pelos servidores públicos civis, do direito de greve que lhes 

foi assegurado pelo ordenamento constitucional" (Ac. do Pleno no Ml, 

20-4, rei. Ministro Celso Mello, in Rev. Ltr. n° 58, 1994, págs, 647/54). 

Nesta fase da vida brasileira em que algumas categorias de 

funcionários públicos, exercentes de funções típicas de Estado, 

paralisam os seus misteres, com evidente prejuízo para a administração 

pública e para significativa parte da população, convém recordar que a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), cujo Comitê de Liberdade 

Sindical é o fórum mundial de defesa dos direitos sindicais, não 

considera a greve um direito absoluto, razão por que a sua 

jurisprudência uniforme, sumulada no verbete n° 536, esclarece: "O 

direito de greve só pode ser objeto de restrições, e mesmo proibições 

na função pública, quando se tratar de funcionários públicos que 

exerçam funções de autoridade em nome do Estado, ou nos serviços 

essenciais no sentido estrito do termo, quer dizer, serviços cuja 

interrupção pudesse pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde de 

toda a população ou parte dela". E, no que concerne aos serviços 

essenciais, ainda que em atividades privadas, o verbete 544 inclui o 

setor hospitalar, os serviços de eletricidade, telefônicos, de 

abastecimento d'ág~a e o controle do tráfego aéreo. 

Convém recordar, finalmente que a Assembléia Geral das Nações 

Unidas, ao regulamentar a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

de 1948, proclamou que o direito de greve deve ser "exercido de 

conformidade com as leis de cada país", sendo que elas podem prever 

limitações" no interf sse da segurança nacional ou da ordem pública ou 

para proteção dos direitos e liberdades de outrem" (Pacto Internacional 

dos Direitos Econôi icos, Sociais e Culturais", ONU, 1966, art. 8, c e Ql. 

Também o Papa João Paulo 11 já ponderou que "quando se tratar de 

serviços essenciais para a vida da sociedade, estes devem ficar 

assegurados, inclusive, se isso for necessário, mediante apropriadas 
2 
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medidas legais. O abuso da greve pode conduzir à paralisação da vida 

socioeconômica; isto é contrário às exigências do bem comum da 

sociedade" (Laborem Exercens, item 20. 7). 

3 
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Greves legais 
• Nos últimos meses qS greveS têm sido con ... 
sideradas legais ou nao-abusivas .. Isto ·seri~ 
muito bom se rião coubesse a seguinte com~ 
par ação: no governo anterior as greves eram . 
consideradas abusivas' ou .não-legais; agora, ' 
não. Fica uma pe.rgunta: ~uqou a opinião 
·dos juízes ou é por causa do governo? · · 

JOSE DE RlBAMAR TRINDADE PEREIRA .· 
. (via Globo: Orillne, 19/5), Rio . 

.• Reiteradas têm · sido as greves de servi· · 
dores· públiços. E foi noticiado que um~ oas . 

· laboriosas categqrias em greve pretendi(}. 
queixar-se à Org~ização Internacional do 

· Trabalho (OlT) ante a ame.~ça do governo 
federal de suspend~t o pagamento o os v~~~ · 
cimentos . . Como integrei, por 23 anos, im· 

· . portantes· órgãos .ela .OIT, . creio ser do ·meu · · 
dever ale~tar GJ.ue·· ~$sa entidade não con~i:- · · 
çlera absoluto o direito f) e greve, razão por · 
que a suq juri~pr_udência uniforme, suml!~ 
lada no - verb~te n.2.536, di.spõe: "O direito. 
de gre.ve só .poderia ser objeto 9e restri
ções, e mesmo proibições na função p(lbli
ca, quando se trata de funcionártos públi
cos que exerçam funções de autoridade em 
nome çlo f Estado:~ pu n_os serviços essen
ciais no sentido estrito do termo, quer di
zer, serviços cuja interrupção pudesse pôr 
em risco a vida, a segurança ou a saúde de 

· toda a populaç.ãb ou parte. delaj ("A .liber
dade sindical", O~T, Genebra, versão portu
guesa da 4~ edição, pág. 120) . . 

. . ARNALDO SÜSSEKIND · 
minis~o Qposentado do TST (por e~inail, 

1 20!5), Rio 
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8! CONGR~S O BRASILEIRO DE DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

(LTr. 24-26 de novembro de 1993 - São Paulo) 

I 12' PAIIEL:CONTRATO co TIVO DE TR.ABALHO -
PALESTRA DE ARNALDO SUSSEKIND 

I - CONTRATO COLETIV DE TRABALHO = Que é ? Pacto,convenção-marco,con
venc;ão artic lada,contrato ? 

A -Termo sem co eeito (Leis 8419/92,8542/92 e 8630/93) , J . .... , . 
B - Metodo intui ivo de construçao doutrinaria. 

II - LI!il!AS DEDUZrJ DE :OHUNCIAMENTOS 
I N 

A - Instrumento de neg.eol.acima das convençges e acordos coletivos 

B- Agente~= ceJtraie,confederações~e federações nacionais~~ _ 
• .. . I , - ~:.r .... ~~ 

C- Efeitos jur!~icos (controve~sia): 
da legislação impe~tiva 

--~--~--- , da lei,ate ia pejus. 
-----~-D - Guimaraes fatcão = LER -

III - NOME INADEQUAD -A - Contrato=pr a9Ões rec!procas - consensual,sinalagmático e co

mutativo J 
B - Pa!ses de tura latino-germânica = instrumento normativo de 

neg~col~,s;l+o ItáÍia, = convenção. Contrato sÓ c/ empresas. 
~ -

IV - DIREITO COMP O 

A-A+J!MANHA 
1 , Prevalece convenções regionais p/ ramos de ativid.ade 

I - -------2, Crescem af convençoes de empresas e de estabelecimento 
3. Convençõet nacionais = exceções:~cos,seguros,construção civil 
4 ~ Compleman 

1 

ar da extensa legisla9ao . 
~' Cen~ral não negoeia;mas influência p/ un;formização 
6. ,111n.'l'b. p~de estender aos não.:.aasociados. 

B - E~RANHA I 
1. Convençõer em qual!ier nível e âmbito territorial , ~ .. - .. . ~./\.~~~--
2. Convenio~marcp = Centrais e entidade~c'Õiid8 comuni-

··· .. j , -dade autonoma (na pratica=confederaçoes centaais) 
3. iabito na ional e inter-profissional - Objeto: 

4 

a)estrut · a das convenções de categorias .e de empresas 
b)articul ção entre elas,relacio~do o que não podem dispor 
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as convenções de empresa 

e)parâmet1os p/ reajustes salarais 
d)regras p/ solução de conflitos de 

C - FRAlfCA 

.. 
convenQoes concorrentes. 

1. Negociação coletiva articulada= conv.inferior complementa ou 

preenche vazio da superior 
2. Centrais não negociam;mae,às vezes,estudam em conjunto c/ em-

, 
pre,ar~os e governos,certos assuntos e 9rientam sindicatos 

3. Min.Tb.pode estender aos não-associados. 

D - G~· BRETABHA 

~. Negocia~o coletiva p/ ramos ou categorias,não 
!!_e!pre~ não-associadas ---_ ---

, 
aplieaveis 

~' Grandes empresas = contrato eol.c/ sindica~os 
3. Central (f rade Unions Congres) não negocia. 

E - I'fÁLIA 

1, Negooiaçãp articulada em crise (GINO GIUGNI) 
2. Contratos coletivos nacionais p/ alSUAs t!!LOB in~ustriais, -complementaios por contratos c/ grandes empresas. 

F - stmCIA e DIH.lMARCA -1. Acordo oo~etivo nacional entre centrais .=. co-gestão e comple-- .. .,..---mentaçao ~e prestaçoes de seguridade so•i~ 
2. Principais condiçÕ~s de trabalho = convenções de ramos nacio-- .... , nais,por confederaçoes de sindicatos e de empresarios. 

G - J4PIO 

1, Acordo coletivo nacional s/ salários 
2, Contratos coletivos c/ grandes empresas 
3. Centrais não negociam. 

H - EyTADOS UNIDOS e CANADÁ 
1, Contratos coletivos c0m empresas 
2~ Central não negocia 

, , 
3. Comercio,bancoa,serviços e agricultura so contratos indivi-

duai~ c/ pouquÍssimos direitos (Benjamin Schieber e Jay Gre
nig). 

I - AÓRICA LATilü 
' -

1.URUGUAI .= auto-regulação da negociação- autonomia privada co
letiva: · 
a)todoa 1a tipos de convenção e quaisquer agentes 
b)prevalecem convenções de ramos ou categorias. 
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~ - iRA ~ IL = pais des gualmente desenvolvido,c/ estruturas sÓcio-eco~Ômi
n~ 'x;,. • 

VI 

cas dessemelhante • 

J.. - Sindicatos fo tes .!-representativos = esp:Íri to sindical - con
centração 1ope ária - concentração econÔmica (industrial) 

B f .. .. 
- Cultura jur1d ca latino-germanica = prevalencia da lei (Alemanha, 

c 
F_~ança, Itália, Espanha, Argentina, México etc) 

legislacã~ detalhadas e,pela mesma raz~o,ae ins
.col.nacional e geral. 

D - Constituição 8 só alude a convenções e acordos coletivos e não ...... - -reconhece as c ntrais sindica~s como integrantes do sistema sin-

o= comandam movimento e não o integram ••• 

~-~C~ 
A - ABRIR ESPAÇO P NEGOCIAQtb COLETIVA complement~ ) . 

p - --------mais gerais,s/ regulamentaçÕes profissionais 

B - ADMITIR CONVEN ES DE GRUPO DE CATEGORIAS -- ------1. Convenções d ramos econÔmicos p/ certo nÍvel de normas 
2. [unca conven Ões gerais !..nacionais,substitut ivas da lei. 

C3- Legitimidade de federações e confederações 
4- Simples alte ação do art.6'11 da CLT,s/ necessidade modificar 

Constituição 

r1am normas 1 egais e convençoes de nlvel superior as cond1-
- , A ._ ' . 

çoes socio-eronomicas das respectivas regioes e ~s possibili-
1 • dades das empresas. 

C - NORMA~, MAIS FAVbRÁVEL .AO TRABALHADOR -1. Distinção ei tre fle:xibilizacão !,_a normatiya da neg,col. 

2. Flexibilizal ão na América Latina - LER URIAR.;--'/ • 

D - DIFICULTAR.,!_ IN TAURAÇÂO .Im-DISSÍDIO COLETIVO 
1. Nossa ro o1ta Cong.LTr.92: 

a)pelas par es,por consenso (D.C. ou arbitragem); 
b)pelo MP,q ando capaz de afetar as necessidades inadiáveis 

da comuni1ade; 
c)por qualq, er das partes:apÓs 60 dias de efetiva negociação. 

2. Engue~e con~essistas s/ o poder normativo: 
a)manutençãJ do sis tema atual = 40,48%; 
b)manutençã c/ alterações = 28,10%; 
c)e:xtinção 31,42%. 

I 
• 



VIII ENC NTRO DOS MAGISTRADOS TRABALHISTAS 

!!·U:TRA - 1 (RIO - Outubro 94) 
ARNALDO SUSSEKIND 

PODER ORMATIVO e CONTRATO COLETIVO 

I - CONFLITOS COLETIVO DE TRABALHO . _,_, ' -----
A-Historia revela: 

1.Estado de Direto= instrumentos e procedimentos p/ solução - ... 
2.Ditaduras de dl reita ou esquerda = repressao. 

B - NEGOCIAÇto :-rCOLET[VA = ideal,c/ ou s/ greve. 
1.Direta 

2-C/ mediação 

c- Necessidade~~rlução,c/ observância das regras jurÍdicas 
1.Regras legais Heterônomas) · 

- I 
2. ~egra2! adotadis c~ntrais sindicais (Autônomas) 
).Arbitragem facultativa 

4. Arbitra~em cofpuls?ria • ... 
II - P~DER NORMATIVO I 

A- Arbitragem compulsÓria atribuÍda a tribunal (PLÁ - 5-A) ..... 
B - Origem = Nova Zel~dia (InÍcio séc.XX) 

I AJ . 

C -NÍvel constitucional = México (1919) -LER art.919 do CÓdigo -do Traba~~~ (J apel-2) 
D- Maculado pela Ital1a fascista 

E - BRASIL= insti:uilo c/ a J.T.(1939-1941) administrativa e preser

do rul.• elei ação a Órgãos do Poder Judiciário (1946 e segs,) 

III - DIREITO ~MPARAD1 

A - Arbitra~em facul ativa - ~revalece paÍses desenvolvidos e nos que 
• 

possuem est tura sindical nacional poderosa 

B - Arbitragem compu sÓria ou poder normativo = comum nos paÍses em vias 
• -- I ---- --de desenvol imento,desigua.J.mente desenvolvidos ou seubdesenvol-

vidos. 

E - OIT = 29 Conselh s administrativos e 9 tribunais do trabalho --LER papel 2-A 
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CO~TIVO DE TRABALHO ? 
--------- -- -<= -
CONTRATO 

or Arnaldo Süssekind - Conferência na Federação das 
, 

ndustrias do Estado do Rio Grande do Sul - Porto A-

egre - 12 de abril de 1995. 

I - QUE É CONTRATO COLE IVO DE TRABALHO ? 

A - Pacto , conve~ãoJ~:r~co:venção - articulada , simples contra to ? 

B -TERMO SEM CONCEITO =Leis 81419/92 , 8542/92 e 8630/93 ------
1. Instrumentos aonstitucionais da negociação coletiva 

e acordo cole ivo de trabalho (art . 7º , XXVI) 

,.. 
= convençao 

2. Corpo sem r0sl9 p/ i dentificação (Amauri) 

C - C NTROVÉRSIA C01CEITUAL 

D -

. , 
1. CUT e alguns 1deologos =instrumento normativo nacional tendente 
~- _.;;;.-

a substituir l e i , podendo fixar o que pode ser1 tratado por con--vençoes e aco dos coletivos . 

2. Grandes empre as = aplicação limitada ao âmbito empresarial res-
, 

pectivo , como os EEUU,podendo , entretanto , derrogar a lei aplicavel, 
, 

salvo em se t atando de normas basicas ou constitucionais. 

3 . PROJETO COLLOR= LER art . 1Q da Lei de rels.Individuais e arts.19 .1l.}O ----da Lei de rels.coletivas~~ 

4. PROJllTO ~ (Gueiros - Marcelo) ~ ~ art.?Q - {2, 
OPINIÃO DA DOU~INA 

1. Prof.AMAURI r SCARO 
. . -

2.Ministro L.J.GUI~illRÃES FALCÃO • LER ficha._ - ... ------a-. , 
3.CENTRAIS SIND CAIS ? So depois de modificado o art.Sº da Const. 

E~~D~OrnN ~NnDEQUADO -1.Contrato =indu - - f prestaçoes e contra- prestaçoes concretas,rec1procas 

e comutativas : sfnalagmático . 

a) aplicação a partes concretas e identificadas. 

~ A b) inaplicação instrumentos c/ normatividade abstrata (Exemplo Di
reito Intern cional) 

c) Expressão "c ntrato coletivo" pertine a sistemas que adotam o ins-

/ 
, - f trumento p ada empr esa = EEUU,Canada,Japao e alguns pa1ses da - - --- , -__ --~a_. Exceçao = ~a:tradiçao herdada do fascismo. 

II - DIRE ITO CO:f-1PARADO LER palestra IBAP -f~l.~lt..S SE ~O t N-T';..~-{t.~til! 
~v<iN"o ~ 6 rt p 
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d)facultou,por consenso,submissão do conflito coletivo a arbitra-
= 
gem,o que e clui a intervenção da J.T. (art.114,§ 1º). 

e) conveniênci mediacão antes da arbitragem ou do D.C. - Instrução 
A " N 

normativa T T-04/93 faz oportuna referencia a mediaçao do M.Tb. 

IV - FLEXIBILIZAQÃO __ E ESREGULAMENTA ÂO 
F 

A - C6NTRATO COLETIVO (ou CONVENÇÃO) = instrumento idealizado p/ sua 

consecução . 

B - DISTINÇÃO: j 
~~ FLEXIBILIZA O = fenda no princÍpio da inderrogabilidade das nor-

, 
trabalhistas de ordem publica,nos limites do siste-

, 
ma jurídico. 

a)preservação da s~de da empresa e dos empregos 

1b)alteracões contratuais definitivas sem prejuÍzo global 
l"LPC>S ) - , c alteraçoes transitarias in pejus 

d)conveniênc a lei regulamentadora = casos,limites e efeitos,ob

servados o princÍpios da razoabilidade e da . diferenciação do 

porte emprJ sarial ou das condiçÕes regionais. 

e)espécies,quanto aos agentes: 

-unilateral,lpor lei ou pelo empregador(Chile,P~amá e Peru); 

-negociada 1/ os sindicato(Brasil , Espanha e Italia); 

-mista ,conf~rme a hipÓtese(Argenti:a) 

2.DESREGULAI1EN~AÇÂO = retira a proteçao do Estado ao trabalhador, 

permitindo que a autonomia individual ou coletiva regule as con

diçÕes de tr balho e os direitos advindos da relação de emprego. 

a)o Direito do 

se essa inte 

zação sindic 

, , 
Trabalho nasceu,e e sera intervencionista,reduzindo-------venção na razão inversa do fortalecimento da organi-

1 em escala nacional. 'f1{t-S..::-~O -~ 
C" 

C - JMITAÇÂO IMPRÓijRIA ~LGUNS SISTEMAS ESTRANGEIROS -
1.EEUU =sindicatos fortes que conquistaram direitos sociais-traba-. ,. 

lhistas inde endentemente de leis. Legislação s/ organização sin

dical e neg .col., salário mÍnimo limitado e seguros sociais. Não 

obstante, vá ias categorü'! S quase sem direi tos. (}( NrJfl ft'S7(e{. ~ . . 

2. ; IGREJ ASIÁTJ COS _: governos fortes e sindicatos fracos:desregula

mentação e total desproteção = jornadas excessivas,salários aleá

tÓrios (Cf.José Paa.tores,"Encargos Sociais no Brasil e no Exteri-
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Exterior , SP LTr.,pág.111) 

3.EUROPA OC DENTAL = sindicatos fortes,mas tradiçãõ de lei es--------- _ __, ___ _ 
crita:amp~os ordenamentos c/ direitos imperativos - liberdade 

sindical i autonmmia coletiva p/ negociação de salários,c/ ar

bitragem f acultativa (greves s/ salários). 

V - BRASIL J 
:=- NOS~A REALIDAD ' = pa:Ís desigualmente desenvolvido, onde regiÕes ple-

v 

namente desenv~lviqas convivem com outras em vias de desenvolvimen

to e algumas sibdesenvolvidas. 

1 • 11 º PIB e 639 qualidade de vida (ONU) -3 ~':.-. ~ ~ ~q .............. - ..... _.._. 

2.32 milhÕes a aixo do n:Ível internacional de pobresa (ONU) 

-5'-~~~-~ -
- 4.,)?8 ~O"? 

3 .18% de analf&betos 

4.Subemprego e economig informal assustadoras 
. - ~q3~a~~~--._~ 

5.Naioria mão- e-obra empr egada ou trabalhando 

empresas,onde é sígmifx nula ou insignificativa 

B - BASE PARA O L •. ~~RE EXERCÍCIO DA AUTONOiviiA CONTRATUAL = "As normas do ~ ---- --~ -----------
Direito do Tra, :lho não,ex~luem a vontade privada , mas ,para valorizá-

la ,como expres,a o da propr1a personalid.:de humana,oerc:m-na de g~

ra~tias para ajsegurar sua livre formaçao e manifestaçao"(Prof.Lu

cio Rodrigues e Almeida ,"Supl.Trabalhista da LTr"nº179/94,pág.1016) 

C - Pretender tran plantar a desregulamentação do Direito do Trabalho -
p/ o nosso pa:Íl ,sob a capa de "contrato coletivo" é,data venia,a---- -..;...;;.=-
ádotà~-solução q~e-afrontará as nossas condiçÕes sÓcio-econ~micas 

e as nossas trad1çoes jnridicas,fundada na cultura-romano-germânica. 

- SOLUÇ0ES !!f!!' _2 .... !tSIL ('1-VVP-ie ffB Et -iJ-'2 -12 2F 3 

A - NOB}MS ~~IS GE IS = nivel abaixo do qual não será admissÍvel a vida 

com dignidade ana-Principio constitucional (art.1Q,III). 

B - ART.8Q CONSTIT IÇÂO = ref ormülar:paradoxos e impropriedades. 

C - C01NENÇÔES COLE IVAS NACIONAIS = admitir,em certas situaçÕes,p/ um 

grupo econ-Ômico/profissional, inclusive p/ re~~~entar ... a atividade. -~-~~~\~~~) 
D - FLEXIBILIZAÇAO regulamentar hipoteses , duxaçao ,limites e efeitos. 

É PRECISO EVITAR O CLI~A GERADOR DE U~~ REBELIÃO CAÓTICA E ANÁRQUICA. .... - -- -·-----
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2. ARGENTI A = prevalecem "convenios gremiales"(categorias~ 
firma os por sindicatos,embora existam os de profissão. 

3. DEMAIS PAtSES = contratos coletivos c/ empresas;mas no 
DXIC ,PANAMÁ,PERU e VENEZUELA há c9nvençÕes s/ certos -temas p/ ramos inteiros da economia. 

A - Pa!s desigualrllente desenvolvido c/ estruturas sÓcio-econÔmicas 
dessemelhantes: 
-inconveniênc a legi~lação detalhada e,pela mesma razão,de ins-- --trumento de eg.col.nacional e geral. -----

~ "' "' ( B - CUltura ~ur~d ca latino-germanic~ = prevalencia da lei p.exs: 
"_Aleii!'~ .. F:~!a,Espanha, Itália,Argenjrina~México et;) 

C.-~=-~ ~..Q.Q.A:,...c:.e.e. 
n_ Centrais confederativas ainda nãô são entidades sindicais(art.82). 
v I -- . e.- ~OLUÇOES RECO BDl = ~ !:.!. regras ma_!! gerais .!.. !!!!... regula-

t me ~ações ro!issionais: 
1. Abrir es .a o p/ negociação coletiva complementar .tL ~~ :tJe 

Ampliar int~s *negociadores • 

mitir co vençoes de ~po de categorias ou de ramos econo-
__. e ----

miCOS;nunca gerais e nacionais,substitutivas da lei. 
. . - .--

4.Articula ã · == convenções locais ou acordos coletivos de empresa 
.. ... , .. 

adaptariam as condiçoes socio-économicas respectivas as normas 
N , 

legais gerais e as de convençoes superiores aplicaveis. 

VI - CONCLUSOES: 

A - Convenções e cordos coletivos,inclusive contratos,não devem 
afa~tar a apl cação da norma ~s favorávtl ao trabalhador (V. 
art.32,§ 3,do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha) 

B - Distinção ent~e a normativa da neg.col. e a flexibilização. -- ~ ,_.._ 

Receio que o ~ ...... "-·'J 

dado nas teorias 

LAISSER FAIRE da 

beralismo contratual inspirado em ROUSSEAU e fun-

"' conomicas de Adam Smit&,acabe por transformar o 

ução Francesa,em LAISSER MOURIR. 



. -. . , . 

~)~= ::::>~~~- <9 ~~ AUZl ~~ . 
~ , r 

J7(a_.Qci J ~ - ' ~ 
Q,j ~~::: ~- ~ ~ ~' ~ 
~.~(~~~) 

1t) :::. ~-~ ~ 
'A~"""~~~(~ 4~~' 

~ 

~~·~-
~~ 
~~oJQ~-.SL 

-oUzl9'<Q_ 

~ ~ ~ /'....l,r ~ 

""'-"'~..,.._... .... -~ ~ ~~ ~-

0-'v\.~~~ 

~C»U;~~ 
~~~~~ 
~~~ 
~~CQ_ÇL~~ 



. ~ 

. I · 

~~~~ 

o/ ~"'- ~:::: ~r(a ..ilil 
~) MdlD ~ ~ c.-( ~Jb,;..Ê\~=.5'9?_ 
~Q ~~~~~( 
~ J:x;_~ _;--:2AMcU~ -<2-- c( ~ 
~ I ~~~~. 

5 ~ c~~==-=-;::::.._.;;""~' .c___::_~~ ~<t~\)~ 
a) 



Folha Online -Dinheiro -Brasil ~eve 316 greves no ano passado; setor público paro... Página 1 de 3 

:-:~->T, I ASSINE I BUSCA ----- ••••-••··-• m• """'·-··•- - -

FOLHAONLI 
www.folha.com.br Prêmio E 
Quarta-feira, 02 de julho de 2008 

Fale conosco 

1 Bichos 1 Brasil 1 Ciência e Saúde 1 Comida I Cotidiano I Dinheiro I Educação 

inheiTo 
0 Comunicar erros -B Enviar or e-mail 

30/06/2008- 12h13 

Brasil teve 316 greves no ano passado; setor público 
parou mais 

da Folha Online 

Em 2007 foram registradas no Brasil 316 greves, que resultaram na paralisação de quase 29 mil 
horas de"trabalho em todo o país, segunêfo dados divulgados hoje pelo SAG-Dieese (Sistema de 
Acompanhamento de Greves do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos). 

Em 200 , o Dieese havia registrado 320 greves, enquanto em 2005 e 2004, foram anotadas, 
respedívamente, ~ tgLParalisaçoes. o cadastro SAG inclui grevesaefiagradas no Brasil des 
1983 e conta, atualmente, com cerca de 18 mil registros. 

Do total de greves, 161 (51%) foram empreendidas pelos trabalhadores da esfera pública--
~ ...,..__ 

âmbitos municipal, estadual e federal, além dos empregados em empresas estatais. Outrasji9 .... 
(47%) foram realizadas na esfera privada, por trabalhadores da indústria, dos serviços e do seto1 
rura. Foram registradas ainda seis paralisações que envolveram conjuntamente trabalhadores dé 
esfera pública e privada, entre elas três com funcionários de bancos públicos e privados. 

Na avaliação do Dieese, entre os fatores que explicam a participação menor do setor privado est< 
a "insegurança e a fragilidade do vínculo empregatício na esfera privada", em que o "empresaria< 
di~põe do recurso da dispensa imotivada, freqüentemente utilizada para coibir as mobilizações". 

Além disso, o Dieese destaca que as greves na esfera pública são motivadas pela inexistência de 
data-base. "Na esfera privada, a data -base anual pré-determinada pelas partes para a renovaçãc 
das normas que regem as condições de trabalho assegura a regularidade das negociações coletiv 
de trabalho; e a recorrência à greve, no geral, coloca-se em momentos de impasse. Já para o 
funcionalismo, a paralisação das atividades é, muitas vezes, um instrumento para forçar a abertL 
das negociações." 

Participação 

Na esfera púbica, as greves corresponderam a 44% do total das paralisações e a 82% do total d< 
horas paradas. Dessas, 19% ocorreram no âmbito estadual, com 45% do total de horas paradas; 
17% no municipal, com 20% do total de horas paradas; e 8% no federal, com 16% do total de 
horas paradas. Ainda 7% delas foram localizadas em empresas estatais. 

I 

Quanto à esfera privada, a indústria foi responsável por 26% do total de greves do ano e o setor 
de serviços, por 20%. Ainda foram verificadas quatro paralisações no meio rural --todas de 
t rabalhadores canavieiros. Em 2007, não houve registro de greve de tr.abalhadores no 

http://wwwl.folha.uol.corn.br/folha/dinheiro/ult91 u417642.shtml 02/07/2008 
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comércio da esfera privada. 
I 

Do total dessas greves, as organizadas por funcionários públicos reuniram cerca de 38% do total 
de grevistas no ano e contribuíram com 83% do total de horas paradas. Na esfera privada, embo 
o número de grevistas registrado tenha sido maior 45% do total, o de horas paradas correspondE 
a apenas 14% no ano. 

Causas 

A principal exigência das greves foi r;eajuste salqrial, que atinge quase a metade do total (49%). 
Implantação ou reformulação de plano, de cargos e salários vem em segundo lugar (26%), segui< 
por auxílio alimentação (18%). No âmbito público, a demanda por reajuste salarial compôs 67% 
das paralisações. Na esfera privada, a taxa é de 30%. 

Leia mais 

• Greve de policiais rodoviários pode atrapalhar o era ão bafômetro no aís 
• Entidades se dividem sobre aralisação de professores de SP 
• Greve de c b d r e motoristas de ônibus termina e Re ife 
• Greve do Tesouro deve afetar leilões, regasses e salário de servidores 
• Servidores de agências reguladoras querem elevar alários ara até R$ 18 mil 
• LIVRARIA: Aprenda inglês, e~panhol, francês e outros idioma~ com séries de livros 

Livraria da Folha 

• Livros a ·uda a escolher a grofissão e a en nder o mercado de trabalho 
• Livros abordam temas golíticçs. sociais e históricos e ajudam a entender o Brasil 
• Livros da série "Folha Ex lica" contam a histó_r_@ dQ Brasil no século 20 

Especial 

• Leia o ue 'á oi publ icado sot>re greves em 2007 
• Nave ue no melhor roteiro de cu tura e diversão da internet 

ª Comunicar erros B Enviar or e-maiJ. ; . ' ~ Imprimir . 
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DINHEIRO 

MUNDO 
Tropas da Colômbia resgatam 
lngrid Betancourt e 14 reféns 

EUA Bovespa despenca mais de 3% com alta do petróleo 
Crise pode levar a suspensão de tarifa do álcool 

FGTS 
Inflação em alta derruba rendimento das contas 

Consultas CPF/CNPJ Online 
CCFácil : Veja protestos, restrições e pendências 
financeiras. Clique 
www.CCFacil.com.br 

Ganhe R$ 23 Milhões 
Mega Sena acumulada! Entre no site, faça seu cadastro e 
concorra! 
www.intersena.com.br 

Consórcio de Imóveis 
Opções de parcelamento em até 180 m~ses . Faça um 
ótimo negócio! 
www.PortoSeguro.com.br 

BRASIL 
Conselho recebe cópia de inquérito contra Paulinho 

PUBLICIDJ 

R$23 Milhões na MegaSena! 
Garanta seu futuro financeiro aqui . É Hoje, nao pegue fila 
aposte já! 
www.loteriabrasil.com. br 

Invista com BNDES 
PCs a partir de R$ 609, em até 36x. Os menores juros do 
mercado: 1,11% 
www.mcgrow.com.br 

Situação do CNPJ 
Consulte SNPC 24 horas. Pacotes especiais para 
empresas, escolha 
www.snpc.com .br 
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III CONGR SSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL DO 

1~ Painel: 

TR I BALHO <São Paulor Julho de 1991) 

Crité l ios judiciais para a declara~ão da 

da gr ve 

abusividade 

Inter ençio de Arnaldo Sussekind <Ministro aposentado 

do Hr €-: membro da Acaclemi<:\ Brasileira de L€-:tras Ju -· 

I - I TRODLJÇÃO 

A gr ve i um direito7 mas nio constitui um direito 

absoluto. Por i toy no confronto com outros direitos, a greve 

deve sofrer res riçSes impostas pela necessidade de serem pre-

servados os supe direitos. Estes atendem a exigincias supraesta-

tais, devendo s .r deduzidos dos princ{pios fundamentais consa-

grados pela ordel Juridica constitucional e, para muitos, tambim 

dos direitos nat• rais. 

~ 6b io que a greve7 como instrumento de pressio 

acionado com a inal idade de solucionar conflito de interesses 

referentes a con içSes de emprego ou ambientais de trabalho 7 nio 

pode ser exerc do contra a ordem Jur{dica, que compreende as 

institui~Ses est · tais. 

Al i~s a Assembl~ia Geral das Na~Ses Unidas, ao regu-

lamentar a Decla a~io Universal dos Direitos do Homem que apro-



vara em 1948, pr clamou que o direito de greve deve ser "exerci-

do de conformid de com as leis de cada país", que podem prever 

limita~ies "no nteresse da seguran'a nacional ou da ordem p~-

blica, ou para prote~io dos direitos e 1 iberdades de outrem" 

(art. 89, alínea c e d, do Pacto Internacional dos Direitos Eco-

nômicos Sociais ·Culturais- N.Yq 1966). 

II - TOS ILiCITOS OU ABUSIVOS 

A Constitui,io brasileira de 1988, depois de assegu-

rar o direito de greve aos trabalhadores (art. 99, caput) e de-

terminar que a 1 i dispusesse sobre o atendimento das necessida-

des inadi,veis d · comunidade em rela~io aos servi~os e ativida-

des essenciais ( "19), precreve•l que o~• abusos cometidos sujeitam 

os respons~veis 's penas da lei (J29). Mas, alim dessas 1 imita-

~ies ao exercíc i o abusivo da greve, outras decorrem da prdpria 

ordem jurídica fonstitucional, que consagra, dentre outros, os 

princ{pios refer~ntes • dignidade humana <art. 19, III>; ao di 

reito~ vida, • l iberdade, ~ seguran~a e~ propriedade <art. 5!, 

caput); ao direto de nio sofrer tratamento desumano ou degra-

dante <art. C" O 
.J . 7 III>; ~liberdade de trabalho (art. 

l a propriedade <art. 170, III>. 

XIII> 

Dar er o Ministro MARCELO PIMENTEL asseverado, em 

erudito voto ac lhido pelo egrigio Tribunal Superior do Traba-

lho, que a Carta Magna garantiu o direito de greve "como consec -

t~rio ldgido da rdpria per s onalidade humana", mas "a consciin -

c ia Jurídica cal t iva determina que nio hajam excessos no exer -

c{cio de qualque direito". E concluiu: "h~ um fim social em to -



,• 

I 

do direito, que existe com o objetivo de assegurar a existincia 

do homem em sociedade com outros homensn <nNio existe direito 

absoluto de grev~n, Brasília, 1990, p~g. 26). 

Atend l ndo a esses pressupostos, a Lei n 9 7. 78~3, de 28 

de junho de 19891, que regulamentou 

bre a greve, previ alguns tipos de 

Tais atos ou omi ~s8es, praticados, 

o preceito constitucional so-

abusos, cuja pr~tica condena . 

seja por dirigentes sindicai s 

que comandam a g eve, seJa por qualquer grevista, podem corres-

ponder-: 

a) ~s forMalidades que devem ser atendidas pela enti 

da~ e sindical promotora da greve~ 
b) ~ r portunidade da deflagraçio da 

c> ao objeto da greve~ 

greve; 

d) a ttos iltcitos cometidos na preparaçio ou no cur-

so da greve. 

O desdobr-amento desses atos ou omiss8es d ilimitado~ 

mas os principal ~ abusos podem ser assim resumidos, com base no 

ar-t. 69, n!? I e l l§ i9 e 39, e nos ar-ts. 99, 11 e 14 da lei n!? 

7.78:3, de :1.989: 

a) ne~ar- -se o sindicato a fir-mar acordo para a manu -

tfu ç:io de serviç:os cuja parai isaç:io importe e m 

prEjuízo irrepar-~vel ~ empr-esa ou cuja pr-estaç:io 

se~a indispens~vel ao atendimento das necessidades 

in~di~veis da comunidade e os empregados a pr-estar-

o s respectivos s erviç:os; 



b) o indicato ou os grevistas utilizarem meios vio-

le1tos para aliciar ou persuadir trabalhadores, 

vi f lar ou constranger direitos e garantias funda-

mentais de outrem, causar amea~a ou dano a pro-

priedade ou pessoa; 

c> o iindicato organizar ou os trabalhadores partici-

par em de piquetes obstativos do livre acesso ao 

tr~balho ou de narrasties" que retirem do local de 

trabalho empregados que n~o aderirem~ greve; 

dl o l indicato ou os empregados manterem a greve 

a relebra~io de acordo coletivo, conven~io ou 

cis~o da Justiça do Trabalho; 

após 

de-

e) a empresa adotar meios para constranger empregados 

a t ~o participarem da greve ou para frustrar a di

vu f gaçio do movimento. 

Se os abusos cometidos por trabalhadores durante a 

greve sio conden dos pela lei brasileira, como tal nio deve ser 

considerada sua articipaçio pac{fica, ainda que a paral isaçio-

coletiva do trab lho nio tenha observado as formalidades legais. 

A greve em si ni~ será 1 {cita; mas os empregados que a ela ade-

riram nio devem ser penalizados <Ac. do TST, Pleno, no AG-

E-1496/87, rei. in. MARCO AURdLIO DE MELLO, in "Revista LTr n9 

59", S.P., 1989, pág. 613). O mesmo nio se verificará, por~m, se 

o empregado se n gar a participar de turmas de emergincia ou nio 



comparecer aos rviço depois de resolvido o conflito coletivo 

por acordo1 arbi ragem ou decisio judici~ria. Como bem decidiu o 

egr~gio Tribunal Regional do Trabalho da 5a. Regiio, em acdrdio 

da lavra do Juiz CRUZ GUIMAR~ES, 

"Participaçio pac{fica ~aquela que, seja ativa ou 

passi f a, se desenvolve sem a pr~tica de excessos in 

campa {veis com a disciplina do trabalho. Diante dis

so, o fato de a greve vir a ser julgada legal ou ile-

gal deixa de ter relevo com rela,io ~ apl icaçio do 

referido dispositivo legalu <Rev. LTr n9 53, SP, 

1989, p~g. 819). 

III - DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA E DA DECLARAÇ~O DE ABUSI-

V IDADE 

Sob o prisma da responsabilidade trabalhista1 os atos 

iltcitos ou abu,ivos concernentes~ greve devem ser analisados 

em dois planos: 

a) no da responsabilidade de dirigentes ou militantes 

da entidade sindical pela deflagraçio de greve, 

pe a pr~tica de atos il{citos ou omissio quanto a 

impostas por lei; 

b) no da part icipa,io ativa de empregados na pr~tica 

de atos iltcitos (piquetes obstativos, uarrastion, 

ag essio f{sica ou moral, ocupaçio de local de 



tr balho, depreda~io de estabelecimento, m~quina, 

eq ipamentos e outros bens etc), ou sua negativa 

em integrar turmas de emergincia para a prestaçio 

de serviços considerados indispens~veis pela lei. 

No pr melro plano, a responsabilidade dos que coman-

dama greve pres upSe a declara~io de abusividade pelo tribunal 

competente para .onhecer do respectivo diss{dio coletivo; no se-

gundo, ainda que o ato, ou omissio, seJa de responsabilidade de 

quem dirige a gr .ve, a penal iza~io independe da declaraçio judi -

cial de abusivi~ade . ~que o ato il{cito ou abusivo, cometido 

pelo trabalhador nio perde esta caracter{st ica pelo fato de ter 

sido a greve del berada e deflagrada em plena consonincia com a 

1 e i • 

Desta te, nesta segunda hipdtese, o empregador, es-

teiado no seu p der disciplinar, poder~ suspender o empregado 

até trinta dias simplesmente adverti-lo ou despedi-lo. Caber 

lhe -~ dosar a pe l al idade, tendo em vista a natureza e a gravida

de dos atos pr ticados~ mas nio dever~ discriminar, isto ~. 

aplicar penalida es diversas a empregados que cometeram a mesma 

falta e cujos an ecedentes nlo Justifiquem a diferenciaçio. 

Trata do-se , porém, de trabalhador com direito~ es-

tabilidade no em rego, ainda que de car~ter condicional, como 

o caso dos dirig ntes sindicais, nio poder~ o empregador efet i -

var sua demissio Ter~ apenas a faculdade de suspender preventi -

vanH:~nt e Cl empr .gado (Art. 494 da CLT) e, no prazo dE:· trinta 

dias, requerer~ Justiça do Trabalho a instauraçio do i nquér i to 



para apurar a falta e determinar, ou nio, a resolu~io do contra-

to de trabalho <r rt. s4a da cLr>. 

Cumpre lembrar que o par~grafo ~nico do art. 72 da 

Lei n• 7783, dep t is de proclamar que 

acrescenta 

v~ vedada a rescisio de contrato de trabalho durante 

a gr ~ve, bem como a contrata-~o de trabalhadores 

subst itutosu, 

na ocorrincia das hipdteses previstas nos 

arts.

1

' 92 e 14u <Este ~ltimo artigo abrange os casos 

de ab r so do direito de greve previstos nos arts. 69 e 

1 1 ) " 

Logo apds a promulga~io da Const itui~io de 1988, 

questionou-se sobre a competincia dos tribunais do trabalho para 

pr ~cesso de dlss{dio coletivo resultante de greve, 

ab l sividade do movimento. Entretanto, os reitera-

deliberar, no 

a respeito da 

dos pronunciamentos do egr~gio TST formaram, desde logo, 

prudincia afirml dora dessa competincia <cf. os arestos 

juris-

citados 

pelo Ministro JOS~ AJURICABA in Rev. LTr n2 53, SP, 1989, p~g. 

267). O art. 11 da Const itui~io fundamenta, a nosso ver, essa 

orientação. 

IV - CONCLUS8ES 

~s qu stBes equacionadas nas duas perguntas formula-

das ao Painel, p ·dimos venia para oferecer cinco respostas: 



.. • 

ia.) endo a greve um conflito coletivo de trabalho, 

inquestion~vel a competincia do tribunal de 

1

:rabalho para deliberar, no respect ivc processo 

de dissídio coletivo, sobre todos os aspectos 

Jurídicos e econ6miccs concernentes ao objeto do 

itígio e ~s partes nele envolvidas; 

2a.) odo ato, ou omissio, que configure abuso no 

exercício do direito de greve, seJa pelo desres-

r eito ~s formalidades e outras exigincias legais 

I
u ~oportunidade da greve, seja em rela,io ao 

•·etJ objeto ou ~ pr~t ica de atos i 1 íc i tos, deve r· 
'er examinado preambularmente pelo tribunal; 

3a.> a natureza das atividades empreendidas pela em-

tresa atingida pela greve nio caracteriza, por 

r i sd, a abusividade do movimento; mas cumpre ~ 

1 ntidade sindical respons~vel, sob pena de con

figurar-se o abuso, firmar acordo com a empresa 

4a.) 

Rara a manutençio dos servi,os cuja paraliza,io 

jmporte em preju{zo irrepar~vel ou cuja presta

ia seja indispens~vel ao atendimento das neces

l idades inadi~veis da comunidade; 

declaraçio Judicial de abusividade atinge a 

em si, como procedimento de car~ter cole-

ivo, e evidencia a responsabilidade dos seus 

.romotores; nio, por~m, a dos trabalhadores que 

--------~~~~ 9acificamente dela participaram• 't~ 1 



5a.) atos il{citos ou abusivos, individualmente 

praticados na preparaçio ou no curso da greve, 

!Independem, 

~ udicial de 

para sua penal izaçio, da 

abusividade do movimento paredista, 

porque podem verificar-se mesmo quando a entida

~ e sindical haja observado todas as normas le

gais pertinentes. 



. 
CCNTT~LTO COL:~TIVO ~:::: T! ~ABALIIO 

!1in . Luiz Jos é GUD:.iTL~~S FALCÃO (" Conferência na C~TC,in "Jornal de 

Br as Í l ia de 30.5. 93 ). 
---

-· 
b contrato coletivo seria Se ~ssa filiação ocorresse, 

um instrumento de âmbito na- . como exemplo, à CUT, ela seria 
cional, que envolveria as várias a representante desse sindicato 
categorias de trabalhadores re- I e as demais centrais, confede-
presentadas pelas federações, rações e federações ficariam 
confederações e centrais sindi- afastadas. " Teríamos o avanço 
cais. Pelo projeto de lei que es- das confederações e centrais 
tá para ser enviado ao Congres- sindicais e a redução do espaço 
so Nacional, um sindicQto, ao de atuação das federações ~ 
~e fil iar a uma central, estaria sindicatos. Em vez da descen-

utomaticamente al:ltorizando-a tralização da negoCiação coleti. 
a representá-lo na elaboração e va, teríamos a centralização, 
negociação do contrato coletivo • com predominância das cen-
de trabalho. trais. Seria o engessamento 

das ~gociações", adverte o 
ministro Falcão. 

-

o o __ ___.. ... _ 
---------



Art. 83 TIT. III.-NEGOCIACION Y CONVENIOS COLECTIVOS 

1Jf ~~ 
258 259 CAP. 1.-DISPOSICIONES GENERALES Art. 83 

tiva en un co"!texto de crisis económica, en cEstudios G. Bayón», 2. La figura que se quiere configurar aquí es la de~ 
Tecnos, Ma~nd,. 1980; F. V~LD11s DAL-RÉ, La negociación colectiva 1 venio «marco• o «Cuadro•, o «pacto socialJ. entre grandes 
en la Constrtucrón, RPS, num. 121, 1979; F. VALDás DAL-RÉ, Ideo- ~ - - · -- · 
logl'as pluralr'sta l · d t b . RFDUC . 5 1 asoc1acwnes o contederacwnes ae trabaJadores y empresa-s y re acwnes e ra aJO, num 5 1979· . · · · 
F. VALDás DAL-Rá, La regulación constitucional d~ la n~go~iació~ nos -;-:-su «más representat1v1~ad• se ex1ge expresament€>-
colectiva, CDT, núm. 4, 1978; L. E. DE LA VILLA GIL Los con- que ÍlJen pautas para convemos futuros. Son, pues, «Conve-
venios colectivos sindicales como normas socioprofesi~nales d~e- nios para convenir• o convenios cuyas regias las partes se 
virtuadas, Nuestro Tiempo, núm. 217, Pamplona, 1972. obligãrlã guardar y hacer guardar a los sindicatos y entida-

' des que formen parte de las respectivas confederaciones en 
los convenios colectivos propios que estos entes celebren. 
De ahí que las previsiones en cuanto a su contenido sean de 

\

Unidades de negoclactón 

1. Los convenios colectivos tendrán el ámbito de 
aplicación que las partes acuerden. ~ 2. Mediante acuerdos intupmfesionales o por conve
nios colectivos las organizaciones sindicales y asocia-

naturaleza formal y no de índole sustantiva: cestructurar la 
negociación»; reglar' ios problema?de'rivad~s de la concu
rrencia de convenios; armonizar_entre sí las unidaaesde 
contratación: y, esto hecho, delimitar negativamente (cmate
riã"; que no podrán . .. ») el co:Õtênido slistanti]lo de los conve
~e se negocien para las unidades de contratación que 
se contemplan. 

• 

ciones patronales más representativas, de carácter es
tatal o de comunidad autónoma, podrán establecer la es
tructura de la negociación colectiva, así como fijar las 
regias que han de resolver los conflictos de concurren
cia entre convenios de distinto ámbito y los princiJ!jos 
de complementariedad de las diversas unidades de con
tratación, fijándose siempre en este último supuesto las 
materias que no podrán ser objeto de negociación en 
ámbitos inferiores. 

3. Dichas organizaciones de trabajadores y empresa
rios podrán igualmente elaborar acuerdos sobre mate
rias concretas. Estos acuerdos, así como los acuerdos 
interprofesionales a lÓs que se refiere el apartado 2 
de este•artículo, tendrán el tratamiento de esta ley para 
los convenios colectivos . 

t 

En cuanto que no contienen norma directa e inmediata
mente aplicables a las condiciones de trabajo, no son conve
nios colectivos, según la definición doctrinal de los mismos 
y la leg.<Ll que se desprende dei art. 82.1; son pactos de natu
raleza muy singular cuya sustancia- está en la- orderración de 
la contratación colectiva que en ellos se contiene; su materia 
son los convenios colectivos, no los contratos de trabajo. Pa
rafraseando la definición de convenio colectivo dada ai co
mentar el art. 82.1, podría el convenio marco ser definido 
como el contrato negociado y celebrado por representaciones 
de trabajadores y empresarios para la regulación de las con
diciones de la contratación colectiva. 

Por supuesto que siendo convenios libremente celebrados, 
de un lado obligan a las partes a estar y pasar por ellos 
(tienPn n11P~ """ ,.._...,+cn,;An. n'hHrr~,...1nn'll\ v cfp ntrn nhlio~n 
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2. ARGENTIN..l = prevalecem"convenios gremiales'' (categorias) 
firmados por sindicatos,embora existam os de profissão. 

3. DEMAIS PAfSES DA A~RIEA LATINA = contratos coletivos c/ 
empresas,sendo que no MtXICO,PANAMÁ,PERU e VENEZUELA ad

~ mitem convenções p/ ramos i~tei~os da economia,ce~ebrados 
por entidades sindicais de ambito nacional. ~ 







- e este, obvi>mente, t o pode ter sido -oOa~~ do Conselho Federal da OAB - necessário "" 

_se torna que decorra p~azo razoável entre a ação do aviso prévio e o início da paraliz! 

ção coletiva do trabalHo. 

25. Os§§ 29 e 39 do rt.59 e o Art. - 69 cogitam, de maneira adequada, do funcionamen

to dos serviços e ativ· ades essenciais e da manutenção dos equipam~ntos e demais bens 

dos estabelecimentos. expressão "convocação c:ivil" pode ser substituída por "requisi

ção civil". 

26. Pondere-se . que, IlflS empresas privadas, a greve é assegurada cano _ direito dos re~ 

pectivos empregados (~. 99,caput), com a única restrição de que não sejam interrompi

dos os setores destinados ao "atendimento das necessidades inadiáveis da cam.midade"( § 

19 do Art. 99), A rela~l ão das atividades essenciais, neste caso, não poderá ~branger 
todos os setores da org ização empresarial, mas somente .aqueles cuja paralização seja 

susceptível de afetar à comunidade, no concernente às necessidades básicas dos que a ~ 

teg:-ron. Todavia, no que tange à administração pública direta, indireta ou fundacional,a 

lei poderá ampliar os l r 1ites e restrições ao exercício do direito de greve (Cert. 37 , 

n9 VII, da Const.) . 

27. Em Portugal: - exrlo a ser invocado para a futura lei brasileira, dada a similá

ridade dos preceitos coj stitucionais - a Lei .n965/77 declara que são serviços essen

ciais: "as empresas ou estabelecimentos que se destinem à satisfação de necessidades so 

ciais impreteríveis", cJbendo aos sindicatos e/ou trabalhadores a obrigação de "assegu: 

rar, durante a greve, a jprestação dos serviços mínimos indispensáveis para acorrer á S! 

tisfação daquelas neces idades e, bem assim, os serviços necessários à segurança e~ 

tenção do equipamento e bas instalações" (Art. 89). Em caso de desrespeito, ·o Conselho 

de ~UUrisnroe pode ~quis~~ar o pessoal necessário. Se os trabalhadores requisitados des~ 
bedecerem à requisição dP Conselho, ficarão sujeitos,conforme o caso e a natureza do 

serviço, a penas dlscipl~res do empregador, ou,também, a f enas do Estatuto da função 

~blica 1 do Regulamento de Disci lina Miirtar ou do Regimento Criminal Militar (§ l~o 
art. cit.). 

28. O Art. 79 do proje o em exame afirma que a greve cessará sÜmente "por decis~, ·. da 

categoria profissional l e a decretar", vedada a interferência de "autoridades públicas, 

inclusive judiciárias". 
29. A proibição da aut ridade pública tentar mediar um conflito coletivo de trabalho, 

não solucionado pelo pro , edimento da negociação direta-, não figura na legislação comp!!_ 

rada. Mesmo porque· a autj ridade pública deve cu:nprir os encargos inerentes à função e

xercida. E nem se.alegue \que essa pro~bição ~eco~re da vedaç~o estatuída n~ c~put ~o 
Art. 89 da Lei Ma1or. Ei ta concerne a organ1zaçao e ao funcionamento do s1nd1cato ; nao 

à tentativa de mediar tml conflito coletivo aberto , que não deve eternizar- se. ~ 

30. Mais grave é a pro1!biçãc da interferência do Poder .lrliciâr:io. Os tribunais podem 

JUlgar litÍgios, quando rovocados, mesmo alusivos a registro, orga11ização e funciona 

mento de qualquer assoei ção S~ldical. Porque a r~gra da não-interferência do Poder PÚ-
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20. O Art. 49 , relativo ao' aliciamento d~ trabalhadores para aderirem ã greve, está · 

confonne o bom direito, posto que dele se deduz a proibição dos piquetes obstativos .do 

exercício do direito ao trabalho. A propósito, a Organização Internacional do Trabalho 
(OIL) tem entendido legítima a 

"disposição legal que proíbe aos piquetes de greve perturbar a ordem pública 
e ameaçar os trabalhadores que continuam trabalhando" (verbete 433 do Comitê 

de Liberdade Sindical, "La Libertad Sindical", Genebra, OIT, 3a. ed., 1985 , 

pág. 87). 

E em Portugal~. tal como no direito comparado, prevalece a orientação de que os pique-tes devem ........... 
"desenvolver atividades tendentes a persuadir os trabalhadores a aderirem à 
greve, por meios pacíficos, sem prejuízo da liberdade dos não-aderentes"(Art. 
47 da Lei n9 65/77). 

21. O Art. 59 do projeto dispõe sobre os serviços ou atividades essenciais que devem 
atender às "necessidades inadiáveis da comunidade", de que trata o§ 19 do Art. 99 da 
Lei Maior. Relaciona os seguintes: 

a) de abastecimento de luz, água, esgoto, gas e cambustfveis; 

b) mêdicos,hospitalares e de medicamentos; 

c) funerários; 
d) de segurança pública e _ bombeiros; 
e) penitenciários; e 

f) transportes coletivos. 
22. Deste logo, releva ponderar que os corpos de bombeiros militares não têm o direi

to de greve (Art. 42, caput e§ 59, di Const.). Por outro lado, parece mais adequado' 
mencionar "fornecimento de energia elétrica", que abrange luz e força. 
23. Quanto à relação proposta, .afigura-se-nos que deveria ser acrescida de mais três 
alíneas: 

"g) de controladores de vôos; 

h) de recolhimento· de lixo; 
i) de pagamento de vencimentos ,salários, aposentadoria e pensões". 

Isto por que a falta de controle de vôos põe em risco a vida dos passageiros; a acumul~ 
ção do lixo pode produzir doenças endêmicas; e, sem dinheiro, tOdos os que dele necess! 
tam não poderão comer, nem transportar-se para o trabalho. São, portanto, serviços que 
corresporrlem a "necessidades básicas da coon.midade" (§19 do Art. 99 da Const.). 
24. O § 19 do Art. 59 cuida do aviso prévio da greve somente nos ·serviços ou ativida
des essenciais. Cabe relembrar, neste passo, que o sindicato só deve iniciar a greve se 
o sindicato patronal ou as empresas interessadas se negarem a negociar ou a atender às 
reivindicações apresentadas. Estas precedem a eclosão da greve. Daí a exigência uni
versal do preaviso, habitualmente coon.micado juntamente com a postulação formal dos 
trabalhadores. E, a menos que se pretenda estimular a. deflagração de reiteradas greves-

I 
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institucionalizado, um comitê de resa (Cf. "Infornie III - Parte 4-B", Conferência I!!. 

ternaciona1 do Traba1h de 1983, Genebra, orr, pâgs. 80 e segs.). Como acentuou LOPES
M)NÍS, essa rejeição sJ baseia "no interesse das empresas na manutenção de seu protago

nista social", já que lia gre.ve é tmJa instituição conexa à negociação coletiva e, por is 
50, só pode ser utiliz da por aqueles sujeitos dotados de capacidad; negociadora", sen
do certo que "Os traba hadores e seus agrupamentos ocasionais não tem capacidade nego.;. 

ciadora". Como consequ~"'ncia do sistema de parceiros sociais, as partes na greve deverão 
ser necessariamente as associações de empresários (ou um empresário isolado) e os SL~di 
catos de trabalhadores (e não coalizões infonnais)". E "os sindicatos se preocupam em 

não perder suas atribu· ões na direção das greves" ("O Direito de Greve - experiênciàs 
internacionais e doutr · a da OIT", S. Paulo, LTr- IBRARf, 1986, págs. 40/1) • 

16. Dir-se-á que o Art\. 99 atribui aos trabalhadores, e não aos sindicatos, a decisão' 
sobre a greve. Mas o prf cesso gramatical de interpretação é o menos adequado (Cf. CAR

LOS MAXIMILIANO, "Henne~-utica e Aplicação do Direito", Rio,Freitas Bastos, 3a. ed., 
1941, pág. 153); sobret o e~ se tratando de norma constitucional, cuja exegese há de 
vincular-se ao respecti o sistema e aos princípios que, por indução, dele se infere.Co!!. 

fonne acentuou CELSO RIBEIRO BASTOS, há nas Constituições ·"uma interferência recíproca' 
entre normas e princípihs, que faz com que a vontade constitucional só seja extraível a 
partir de uma interpretl ção sistemática, o que por si só já exclui qualquer possibilida
de de que a. mera leitur1 de um artigo isolado esteja em condições de propiciar o deseja 
do desvendar daquela vo tade". (Comentários à Constituição do Brasil, Saraiva, São Pa_!;! 

· lo, 1988, 19 vol., pág. 348). 

17. O caput do Art. 99 da Carta Migna refere "trabalhadores" porque lhes cabe o exerci, 
cio do direito de greve Todavia, por que o objeto da greve é a reivindicação de melh_2 
res condiÇões de trabal ou de vida, em defesa dos interesses coletivos de um grupo de 
trabalhadores, estes devl

1
em ser representados pelo correspondente sindicato (Art. 89, n9. 

III, da Const.), o qual assume a posição de sujeito ativo do procedimento. 
18. Demais disto, cump e não esquecer que a greve é um.meio de pressão para que as e~ 

presas acolham as postuladas -reivindicações. Ora, a discussão visando ao seu atendime!!. 
to verifica-se na negocibção coletiva,para a qual a Constituição exige a participação ' 
do sindicato (Art.8"', n"' VI). Havendo acordo nessa negociação, sua formalização se dá! 
través da convenção (de ategoria) ou acordo coletivo (de empresa ou empresas) - inst~ 

mentes obrigatoriamente stipulados e assinados pelo sindicato dos trabalhadores inte
ressados (Art. 611 da CL ) • Malogrando a negociação coletiva, os trabalhadores só podem 

ajuizar o dissídio colet·vo na Justiça do Trabalho,por intermédio do sindicato que os 
representa, caso o litíg,o não haja sido , por consenso, submetido à arbitragem ~~rt.ll~ 
§§ 1"' e 29, da Const.). 
19. Parece inquestionáv~l. por conseguinte , que o processo sistemático de interpreta
ção está a indicar que ok trabalhadores , por intermédio dos seus sindicatos, é que po

dem deliberar sobre a grt ve e dirigir o movimento paredista. 
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9. Embora reconhecida COIID direito nos países democráticos, a greve não ! .!!!! direito 

absoluto. Há, inquestionavellllente, direitos de maior hierarquia - sobre-direitos,direi

tos naturais ou direitos huaanos fundamentais - que independem de constituições ou leis, 

porque são inerentes ao ser humano. Por exemplo: o direito! vida, ! saúde ~! seguran-
5!· dos quais decorre o direito à subsistência. 

~J2.. Esse foi o fuOOamento invocado em prommciamento da Organização Internacional do 

Trabalho (~l: de cuja elaboração tivenx>s a honra de participar, no sentido de que, p~ 
ra efeito de proibição ou restrições ao direito de greve, 

"a noção de serviço essencial deve se limitar às empresas que fornecem um 

serviço essencial no sentido estrito do termo, isto é, um serviço cuja in

terrupção coloque em perigo, no seu conjunto, ou JllDDa parte da população,a 

vida, a segurança ou a saúde da pessoa". ("Informe III - Parte 4-A", Conf~ 

rência Internacional do Trabalho de 1986, OIT, Genebra, pág. 177). 

~ 11. Similar é a diretriz a respeito consagrada pelo Pacto Internacional dos Direitos . E 
~ - - -conômicos, ô;iociais ~}turdis J4 ONU. (N. Y., 196.22 , que rcgul.woontou parte da nova De-

claração Universal dos Direitos do Homem: 

'~9 - Os Estados que são pntes neste Pacto .se obrigam a assegurar: 

.. ......................................................................... 
c) o direito que têm os sindicatos de exercerem livremente sua atividade 

sem outras limitações que as previstas em lei e que constituem medidas ne

cessárias, numa sociedade deJOOCrática, no interesse da segurança nacional 

ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades de ou

trem". 

12. Isto posto, passeros ao exame do projeto de lei em foco, assinalando, desde logo, 

que a Constituição não foi sábia ao determinar a regulamentação do art. 99 por lei ordi..:. 

nária e exigir Lei Complementar para disciplinar o direito de greve dos servidores ou e!!! 

regados da administração pública direta, indireta e fundacional (art. 37, n9 VII). Uma 

só lei deveria reger a greve. 

13. O projeto elaborado pelo Conselho Federal da OAB, tal coro referido no seu Art.l9, 

ccnceme apenas ao Art. 99. Destarte, serão inevitáveis os problemas jurídicos decorren

tes da aplicação dessa lei de normas gerais ao pessoal da administração pública, inclusi 

ve das empresas públicas e sociedades de economia mista. 
14. Os Arts. 29 e 39 afrontam a prerrogativa do sindicato de representar ~ interesses 

coletivos da categoria, consagrada no art. 89, n9 III da Constituição, ao permitir que 

os próprios ·trabalhadores interessados deliberem sobre o romento e o objeto da greve,di

rigindo o rovimento de fo:nna inorganizada ou por meio de comissão especial. Dá ênfase ,a~ 

sim, ã greve selvagem, rompendo a tradição universal no sentido de que o sindicato é o 

sujeito ativo dos procedimentos da greve. 

15. Sublinhe-se que no dy eito comparado prevalece a condenação às greves selvage!'J.S ou 

espontâneas, podendo, contudo, o m::>vimento restringir-se ã tuna _empres!l na qual funciona, 
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Indicação n9 70/88 sobre o Direito de Greve 

Autor: Dr. B. Calheiros Bomfim 

Relator: Dr. A. Lopes Sussekind 

PARECER 

® 
1. Com a indicação n9 70/88, o ilustre consõcio Dr. Benedito Calheiros Bomfim reque

reu o urgente pronunciamento deste Instituto sobre o projeto de lei sobre o direito de 

greve, que o Conselho Federal da OAB elaborou e entregou ao ilustre Presidente da Câmara 
dos Deputados • 

2. Deferida a pertinência e a urgência, fomos designados para relatar a matéria peran

te este augusto Plenário. 

3. A nova Carta Magna brasileira, ao tratar da greve, preceitua, como regra geral: 

"Art. 99 f. assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a -oportunidade e os interesses que devam por meio dele defender. 

Parágrafo 19 - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre 0 a

tendimento das necessidades inadiáveis da coiiii.IIlidade. 

Parágrafo 29 - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis ·às penas da lei". 

4. Depois, no art. 37, sobre a administração pública direta, indireta (autarquias, em

presas públicas e sociedades de economia mista) e fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos ~lmicípios, estatui: 

"VII "O direito de greve será exercido nos te:noos e limites definidos em Lei Compleme_!! 

tar''. 

5. Finalmente, o art. 43, §59, proíbe a greve dos servidores públias militares, enqua-
a 

drando nesta categoria, tanto as forças armadas, quanto as polícias militares e os cor-
pos de bombeiros, todos, de qualquer esfera do poder, federal, estadual ou municipal. 
6. Poder-se-ia invocar a regra do art. 173, ~. para criticar a diferenca de tl;ata
mento entre as empresas privadas prqJr:iam:mte ditas e as anprcSls plibllcns e sociedades de ~ 
conomia mista. No entanto, por que essa regra é excepcionada ~outra nonna constitu
~i_<?_~_!, prevalece , no plaJJ.O jurídico, a apontada disünção, com aplicação da dispos i
ção ·, especial à hipótese nela contemplada. 

~ 7. Nem todas as Constituições dispõem sobre o direito de greve. Constituições de paí

ses de grande porte, COllO as da República Federal da Alemanha, O'lina, Estados Unidos da 
América, França, Grã-Bretan.,a, Japão e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nao 

têm uma palavra sobre ~ ~. Outras, como as da Argentina, Espanha, Itália, México . e 
Uruguai, tratam da greve, mas não disciplinam casuisticamente esse <Hrcito. 

s. A carta Migra que, sobre o terna, !,'l.larda semelhança com o nosso novo Estatuto c a 

~rtuguesa, cujo art. 58 esta.,.,elece: 

l
" 1) t garantido o direito à greve. 

2) COmpete aos trabalhadores definir o ârnVito de interesses a defender atr~~~ da 

greve. 
3) ·É proibido o lod:-o:.n:". 

I 

I 
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Rotlf-do • _J do =viço d o ln"""" 
público ser paralisado poi greve, o art. 11 da Lei 

n~> 7 . 78~, de 28-6-89, diz t f xtualmente: 

"Art. 11. Nos ser~iços ou atividades essen
ciais, os sindiloatos, o.<: empregadores e os tra
balhadores ficam obrigados, de comum acordo, 
a garantir, durante a< greve, a prestação dos 
serviços indispensáveis ao atendimento das ne
cessidades inadiáveis à sobrevivência, à saúd~ 

ou à segurança da POPULAÇA O". 

Invasão de estabeleci~nto industrial, comercial ou 

agrícola. I 
O art. 202 do Código Penal Brasileiro prevê: 

"Art. 202. Invadir ou ocupar estabelecimen
to industrial ou agrico~a, com o intuito de im
p edir ou embaraçar o curso normal de trabalho, 
ou com o mesmo fim danificar o estabelecimen
to ou as coisas nele existentes ou delas dispor. 

Pena: reclusão, de um a três anos, e mul

ta . . . " 

A invasão, aqUi previ~ta, é o f.ato de que, sen
do estranho ao respectiyo estabelecimento, nele 
penetra arbitrariamente lpara realizar quaisquer 
atos indicados, no local onde se desenvolve a cor
respondente atividade industrial, comercial ou agrí
cola. 

.:J!i RA!D(IÇAl4 E; bf!SOLUTA A :JNCOMPATIBILI
DADE EXISTENTE EN'llRE A NOÇAO DA GREVE 
E A NoÇAO DO SERVIÇO PúBLICO. 

Não é necessário qw~ a invasão seja praticada 
por mei:>s violentOs, ou que esse atos de força 
física sobrevenham à sua ocorrência . Ocupar um 
estabe1e·cimento equivale a tomar posse do mesmo, 
f erindo o poder de gerência, total ou parcialmen
te, do respe~tivo titular do direito. 

A ocupaç.ã.o pode ser levada a efeito não ·só 
pelo invasor, estranho ao estabelecimento, como' 
também por quem seja vinculado a ele, no desem- ' 
penho de qualquer trabalho, serviço ou função. 

Diante de todo o exposto, conclui-se que a. 
Lei de Greve prevê g.a.rantias para os grevistas, 
conforme dispõe o art. 6~', mas não consente a vio
lência em nenhum artigo. 

Atualmente, temos constata<cto através da im
prensa, inúmeras paralisações de empregados sem 
que sejam obedecidos os manda;mentos da Lei n~' 

7. 783/89. Os sindicatos tem agido impunes e cada 
vez mais encontram estimulas para agitação e mo
vimentações de greve, sem que sofram qualquer 
punição, como recomenda o art. 55~ da CLT. 

Não somos favoráveis à punição dos sindioa.tos 
e seus dirigentes, mas d efendemos intransigente
mente o respeito à Lei, enquanto ela for Lei. 

------·---

IMPOSTO DE RENDA - CARN~·LEAO - CONTRIBUI·ÇAO 
I PREVIDENCIARIA 

Ato Declaratório (Normativo) n. 16, de 10 de junho de 1991 (DOU 12-6·91) 
- Declara que na determinação da base de cálculo de rendimentos 
sujeitos ao rec~lhimento mensal (carnê-leão) poderá ser deduzido o valor 
da contribuição previdenciária referente ao trabalho não assalar1ado, paga 

no mês 

o Coordenador do ltema de Tributação, no cálculo de rendimentos sujeitos ao recolhimento 
uso da<s atribuições que 1pe confere o item li da mensal (carnê-leão) poderá ser deduzido o valor 
J:nstrução Normativa , n~> 0~4, de 18 de se- da contribuição previdenciária referente ao tr~ 
tembro de 1974, balho não assalariado, pa,ga no mês, nos termos 

Declara, em carãter: lformativo, às Superinten- d? art. 79, li d-a Lei nQ 8. 134, de 27 de dezembro 

ciências Regionais da Receita Federal e aos demais de 1990· 

fnteressados que, na dt erminaçãD da. base de Sandro Martins Silva 
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PREVID~NCIA SOCIAL - EMPREGADORES RURAIS -
CONTRIBUIÇOES 

Portaria GM/MTPS n9 3. 282, de 5 de junho de 1991 (DOU 7-6-91) -
Estabelece, para o mês de junho de 1991, os fatores de atualização dos 
valores sobre os quais incidem as contribuições dos empregadores rurais 

O Ministro de !Estado Interino do Tr81balho aprovado pelo Decreto n9 83.080, de 24 de ja.nei
e da Previdência Social, no us:> da atribuição que r o de 1979: 
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso n, -----------------

Início do Fatores relativos aos anos da Constituição, resolve: 

Art. 19 Estabelecer, para junho de 1991, os 
seguintes fatores de atualização dos valores sobre 
os quais incidem as contribuições dos empregado
res rurais, para fins de cálculo de aposentadoria, 
de acordo com o disposto no § 19 do art. 305 do 
Regulamento dos Beneficios da Previdência Social, 

• 

benefício de produção 

Ano Mês 1988 1989 1990 
1991 Junho 319,23 21,52 1,00 

Art. 2~ Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Olegário José Mundim 

PREVID~NCIA SOCIAL - REAJUSTAMENTO DOS SALARI·OS-DE-CON
TRIBUIÇAO PARA EFEITO DO CALCULO DO SALARIO-DE-BENEFíCIO -

JUNHO DE 1991 

Portaria GM/MTPS n9 3 .281, de 5 de junho de 1991 (DOU 7·6-91) -
Fixa os fato·es de reajustamento dos salários-de-contribuição para efeito 
do cálculo do salário-de-benefício, nos casos de aposentadoria por tem-

po de serviço, especial ou por velhice. Junho de 1991 

O Ministro de Estado Interino do Trabalho 
e da Previdência SOCial, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 87, parágrafo ú.nic:>, inciso LI, 
da Constituição, resolve: 

Art. 19 O reajustamento dos salários-de-con
tribuição anteriores aos 12 (doze) últimos meses, 
utilizados na apuração do salário-de-benefici::>, pa-

Ano 
1991 

Início do 
benefício 

Mês 
Junho 

Art. 29 Quando o período bâsico de cálculo 
tor superior a 36 (trinta e seis) meses, em face 
do recuo permitido pelo item TI do art. 21, in fine 

da CLPS, os salários-de-contribuição contidos en
tre o 37~ e o 489 meses serão corrigidos pelo mes
mo fator em que recair o 369 mês. 

L Tr Sup. Trab. 69-406/91 

ra fins de cálculo de aposentadoria por tempo de 
serviço, especial ou por velhice e do abono de 
perma:nência em serviço, nos termos do § 19 do 

art. 21 da Consolidação das Leis da Previdência 
Social - CLPS (Decreto nQ 89 .312, de 23-1-84) 
será feito mediante aplicação dos seguintes fa
tores: 

Fatores relativos a.o 

anos de 

1988 
802,10 

1989 
142,85 

1990 
9,50 

Art. 39 Esses fatores de reajustamento inci
dirão sobre a soma dos salários-de-contribuição 
dos anos indicados. 

Art. 4<:> Esta Portaria entra em vigor na da
ta de sua :publicação. 

Olegá.rio Jmé Mundim 

.. 

• 
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SUPLEMENTO 
TRABALHISTA I 

lno XXVII O. 69/91 

ATENTADO CONTRA A LIBERDADE DE TRABALHO 

Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem, 
paralisação de trabalho de interesse coletivo, invasão de estabelecimento 

industrial e comercial ou agricola 

A chamada paz social tem sido nos últimos 
tempos quebrada pelos grevistas, que deveriam 
negociar até a exaustãJ com os empresários, mas, 
o surgimento do primeiro sinal de contrariedade 
é motivo suficiente para interromper a negociação 
e usar o surrado artifício da violência para. tentar 
atingir seus objetivos. 

Greve é a cessação ou abandono do trabalho pe
los respectivos operários ou empregados, em um 
ou mais estal>elecimentos, oficinas ou fábricas, com 
o fim de obter uma vantagem para os trabalha
dores. A greve, definida pelo abandono coletivo 
do trabalho é, inquestionavelmente, um direito que 
decorre do principio da. liberdade do trabalho. 

A Lei de Greve - Lei n9 7. 783, de 28-6-89 -
estabelece em seu art. 59, 1 19: 

"Em nenhuma. hipótese, os meios &dotados 
por empregados e empregadores poderão violar 
ou constranger os direitos e garantias funda
mentais de outrem"; 

§ 39 "As manifestações e atos de persua
são utilizados pelos grevista.s não poderão im
pedir o acesso ao trabalho nem C81USar ameaça 
ou dano à propriedade ou pessoa". 

Mas a Lei não é respeitada e as autoridades 
oompetentes têm sido complacentes, deixando à 
mercê da sorte e nas mãos dos grevista.s o térmi
no da greve e suas conseqüências. 

(•) Francisco J. M. Evangelista é Advogado. 

FRANCISCO J. M. EVANGELISTA (*) 

A LIBERDADE DO TRABALHO, EXPRESSANDO 
Af3 POSSIB[LIDADES DA A'l'IVIDADE DO Ho
MEM, :S: UM DOS TRAÇOS FORTES DA SUA 
PERSONALIDADE, COMO SER LIVRE. 

Ora, o dispositivo legal trabalhista existente 
náo sendo ol>edecido - como não o é - resta-nos 
analisar a legislação penal como fonte subsidiária 
do direito e sua eventual aplicação. 

Paralisação de trabalho, seguida. de Yiolênela ou 
perturba.ção da. ordem. 

O inciso II do a.rt. 161 do Código Penal Bra
sileiro prevê para aquele que: 

"II -Invade, com violência à pessoa ou 
grave ameaça, ou mediante concurso de mais 
de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, pa
ra o fim de esbulho possessório. 

Pena: detenção, de rum amo a seis meses, e 
multa .. . " 

O objetivo deste inciso é impedir o molesta
menta do livre exercício da posse de outrem. O 
esbulho foi introduzido no CódigJ Penal Brasileiro 
de 1940 por influência do Código Italiano, sendo 
que já figurava nos códigos Toscano, das duas 
Sicflias, do Uruguai, da Argentina e em vários ou
tros códigos europeus. 

No Direito 'brasileiro anterior, a posse era pro
tegida exclusivamente pelos interditos de natureza 

SAO PAULO 1991 ANO XXVH LTr Sup. Trab. 69-403/91 



civil, que vinham desde o Direito romano. Tínha
mos o interdito retinendi possessionis, com duas 
modalidades - de manutenção da posse (Interdito 
proibitório) - que, na técnica das Ordenações, se 
chamava "embargos à primeira", e o interdito de 
recuperandi possessionis, que tinha o caráter de 
reintegração de posse. 

O art. 197 do Código Penal Brasileiro estabe
lece: 

"Art. 197. Constranger alguém, mediante 
Violência ou grave ameaça: 

I - A exercer ou não exercer arte, oficio, 
profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não 
trabalhar durante certo período ou em deter
minados dias. 

Pena: detenção, de um mês a um ano, e 
multa, além da pena correspondente à vio
lência. 

n - A abrir ou fechar seu estabelecimen
to de trabalho ou a participar de parede ou 
PA:RA.LISAÇAO da atividade econômica. 

Pena: detenção, de três meses a um ano, 
e multa, além da ~ena correspondente à vio
lência". 

A liberdade do trabalho, expressando as pos
sibilidades da atividade do)lomem, é um dos traços 
fortes de sua personalidade, como ser livre. O 
livre exercício de qualquer atividade é o direito 
inerente a cada indivíduo de, segundo a sua pró
pria determinação, aplicar e desenvolver suas fa
culdades naturais e adquiridas, na prática de 
algum mister, ofício, trabalho de qualquer gênero, 
à sua escolha e independentemente de licença da 
autoridade, sendo apenas permitida a Ação desta 
quanto ao que acaso prejudique ao bem geral e 
ao direito de terceiros. 

Ninguém tem o direito de impedir que alguém 
exerça, ou não, livremente sua profissão ou faça. 
o seu trabalho. O indivíduo é livre para dispJr 
das próprias forças ou do próprio trabalho, como 
melhor entender. O seu livre arbítrio não pode, 
porém, ser subjugado à vontade alheia. 

Como quer que seja, nE.,o há como contestall' 
o direito ou a faculdade de oruzar os braços ao 

indivíduo que oferece o seu trabalho mediante 
condições e compromissos que não •sejam cumpri
dos p elo patr&o ou empregador. 

Realizada assim, pela abstenção pura e sim
ples de trabalho, a greve não enseja a repressão 
penal. 

Mas nem todos os sindicalistas pensam assim. 
Entendem que o direito de greve compreende tam
bém o de impedir que os outros trabalhem mediante 
coação e obrigar o patrão ou empregador a para
lisar as suas máquinas. 

Nesse último caso, a greve configura uma prá
tica delituosa, pois 'Passa a constituir grave aten
tado à liberdade do trabalho. 

Parali.saçáo de trabalho de interesse coletivo. 

O a.rt. 201 do Código Penal Brasileiro cJnsubs
tancia: 

"Art. 201 . Participar de suspe~ão ou aban
dono Coletivo de Trabalho, provocando a inter
ru,pção de obra pública ou serviço de interesse 
ooletivo. 

Pena: detenção, de seis meses a dois anos, e 
multa ... " 

O DIREITO DE GREVE COMPREENDE T.AM
B:ÉM O DE IMPEDIR QUE OS OUTROS TRABA
LHEM: MEDIANTE COAÇAO E O OBRIGAR O 
PATRAO OU EMPREGADOR A PARALISAR AS 
SUAS MAQUINAS. 

A suspensão ou o abandono coletivo de tra
balho é absolutamente inadmissível, ainda quando 
realizada sem Violência, em se tratando de obra 
pública ou serViço de interesse público. 

Compreende-se, sem esforço, a legitimidade 
dessa proibição, pois não s eria lícito consentir na 
criação de um perigo para o Estado e para sua 
coletividade pela cessação inopinada de obras ou 
serviços indispensáveis ou necessários à sua vida. 
Tal liberdade consagraria a anarquia, que pode 
ser um meio de realizar revoluções, mas não é 
sistema de governar. 

~ radical e absoluta a incompatibilidade exis
tente entre a noção da greve e a noção do ser
Viço público. 
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PREVIP~NCIA SOCIAL - CALCULO DO PECOLIO (DUPLA COTA) 
PECOLIO DE QUE TRATA O ART. 55 DA CLPS 

Portaria GMf'MTPS n. 3.278, de 5 de junho de 1991 (DOU 7·6·91) - Es
tabelece, para mês de junho de 1991, os fatores de atualização das con
tribuições (dupla' cota), para cálculo do pecúlio. Estabe·Jece, também, 
fatores de atualização para cálcu'lo do pecúlio, de que trata o art. 55 

da CLPS 

O Ministr.o de Estado Interino do Trabalho 
e da Previdência Social, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, 
da Constituição; 

Considerando os arts. 19 e 5? da Lei n9 6.243, 
de 24 de setembro de 1975; 

Considerando os arts. 55, 56 e 57 da Cons·J
lidação das Leis da Previdência Social, expedida 
pelo Decreto nQ 89.312, de 23 de janeiro de 1984, e 

Considerando os arts. 27, 91, 92, 93, 94, 95 e 
96 do Regulamento dos Beneficios da Previdência 
Social, aprovado peb Decreto n9 83. 080, de 24 de 
janeiro de 1979, resolve: 

Ar~. 19 Estabelecer, para o mês de junho de 
1991, os seguintes fatores de atualização das con-· 
tribuições (dupla cota.> vertidas de janeiro de 1967 
a junho de 1976, para fins de oálculo do pecúlio 
correspondente: 

Ano de 
contribuição 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Fator de 
atualiza.ção 

117.639.007,72 
95.642.336,20 
79.043 .640,38 
65 .869.555,56 
54.891.296,12 
46 .127. 075,74 
39.764.828,13 
32.862.792,71 
28. 813 . 626,93 

Art. 29 Estabelecer, paTa o mês de junho de 
1991, os seguintes fatores de atualizaçíLo das con
tribuições vertid!IB a partir de julho de 1975, para 
fins de cálculo do pecúlio de que trata o art. 55 
da Consolidação das Leis da Previdência Social -
CLPS, apurados mediante aplicação do índice de 
reajustamento de 1,093464. 

Período de 
contribuição 

39 trimestre de 1975 
49 trimestre de 1975 

1 Q trimestre de 1976 
29 trimestre de 1976 

Fator de 
atualiza.ção 

46.018.129,9930 
43.273.425,7930 

40.386.171,8726 
37.485.438,7088 

Período de 
contribuição 

-------------
39 trimestre de 1976 
49 trimestre de 1976 

19 trimestre de 1977 
29 trimestre de 1977 
39 trimestre de 1977 
49 trimestre de 1977 

19 trimestre de 1978 
29 trimestre de 1978 
39 trimestre de 1978 
49 trimestre de 1978 

19 trimestre de 1979 
29 trimestre de 1979 
39 trimestre de 1979 
49 trimestre de 1979 

19 trimestre de 1980 
29 trimestre de 1980 
39 trimestre de 1980 
49 trimestre de 1980 

19 trimestre de 1981 
29 trimestre de 1981 
39 trimestre de 1981 
49 trimestre de 1981 

19 trimestre de 1982 
29 trimestre de 1982 
39 trimestre de 1982 
49 trimestre de 1982 

19 trimestre de 1983 
2~ trimestre de 1983 ............. . 
Julho de 1983 .................. .. 
Agosto de 1983 ..... . ...... . .. .. . 
Setembro de 1983 . .... . .... .. ... _ 
Outubro de 1983 ................ . 
Novemkro de 1983 
Dezembro de 1983 ............... . 

Janeiro de 1984 ........ ... ...... . 
Fevereiro de 1984 .. .... ......... . 
Março de 1984 .................. . 
Abril de 1984 .. ..... ...... . ..... _ 
Maio de 1984 ................... . 
Junho de 1984 ................... . 
Julho de 1984 ................... . 
Agosto de 1984 ................. . 

Fator de 
atualização 

34.150.112,2748 
31.053.143,7936 

28 .146.120,3163 
26.188.934,1853 
23.713.358,8214 
22.087 .425,095·2 

20. 844. 863,5146 
19.257.120,9778 
17.451.239,3532 
15.896.970,2707 

14.607.119,0114 
13.484.859,6775 
11.995.066,3089 
10.805 .635,4124 

9. 403.232,4713 
8.308.380,9322 
7. 434. 027,3484 
6. 709.967,3277 

5.968. 721,2718 
4.971. 594,2468 
4.133.072,9849 
3.452.146,5428 

2. 913 .763,0990 
2. 491.975,1099 
2 .101. 414,0345 
1. 714.335,0970 

1. 398. 583,8221 
1.123. 270,2772 

882.262,8132 
806. 777,2633 
741.149,9542 
674 . 643,1900 
612. 984,7741 
563. 641,0029 

522.122,5875 
473.971,5951 
420 . 682,7779 
381.192,3899 
348.898,0290 
319.339,6244 
291.482,4060 
263.401,9630 
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Período de 
contribuição 

Setembro de 1984 . .............. . 
Outubro de 1984 .............. . . . 
Novembro de 1984 ............... . 
Dezembro de 1984 ............. . . . 

Janeiro de 1985 ...... . . ......... . 
Fevereiro de 1985 ............... . 
Março de 1985 ................. . 
Abril de 1985 ................... . 
Maio de 1985 
Junh:> de 1985 
Julho de 1985 
Agosto de 1985 .......... .. ... .. . 
Setembro de 1985 ... ........... . . 
Outubro de 1985 ..... . ..... ...... . 
Novembro de 1985 

Dezembro de 1985 ............... . 

Janeiro de 1986 .. ............... . 
Fevereiro de 1986 . .............. . 
Março de 1986 . . ... .. ......... .. . 
Abril de 1986 ....... ..... . .. . ... . 
Maio de 1986 
Junho de 1986 
Julho de 1986 
Agosto de 1986 .. ............... . . 
Setembro de 1986 .. ............ . . 

Outubro de 1986 ....... -: . ....... . 
Novembro de 1986 
Dezembro de 1986 ............... . 

Janeiro de 1987 ....... ..... ..... . 
Fevereiro de 1987 ............... . 
Março de 1987 . . . ....... .... .... . 
Abril de 1987 . . ................. . 
Maio de 1987 
Junho de 1987 
Julho de 1987 
Agosto de 1987 .... ............. . 
Setembro de 1987 ..... .... ..... . . 
Outubro de 1987 .......... . ..... . 
Novembro de 1987 ............ .. . . 
Dezembro de 1987 ............... . 

Janeiro de 1988 ................. . 
Fevereiro de 1988 .. ... .......... . 
Março de 1988 .................. . 
Abril de 1988 ...... ........ . .... . 
Maio de 1988 
Junho de 1988 
Julho de 1988 
Agosto de 1988 ................. . 

Setembro de 1988 
Outubro de 1988 ................ . 
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Fator de 
atualização 

237.381,0542 
214.124,2970 
189.543,8666 
171. 907,2587 

155.065,1169 
137.264,3931 
124.158,3589 
10-9.803,6386 
97.868,8453 
88.676,9321 
80.935,2261 
74.963,6948 
69.069,6707 
63 .102,2447 
57.703,2779 
51.759,5421 

45.510,6211 
39. 028,0362 
34.016,1162 
33.905,2460 
33.794,7372 
32.998,7104 
31.782,3650 
30 . 486,8317 
29.163,5857 
27.774,3576 
26 .266.9900 
24 . 454,2240 

22.722,5872 
19.387,5420 
16.156,4848 
14. 062,6094 
11. 587,9419 

9.356,6548 
7.902,1511 
7.268,4143 
6. 736,2453 
6 .248,8037 
5. 704,7362 
5.039,0883 

4.400,4533 
3. 764,5658 
3.180,9765 
2. 733 0501 
2.283.8271 
1.932,7402 
1.611,6837 
1 . 295,0919 
1.069,8406 

859,8953 

-----+r,\\ 
Período de Fator de \ 
contribuição atua~ l 

Novembro de 1988 ... ............ . 
Dezembro de 1988 .. ............. . 

Janeiro de 1989 .... ........ ..... . 
Fevereiro de 1989 ............... . 
Março de 1989 . .... .. ........... . 
Abril de 1989 .................. . . 
Maio de 1989 
Junho de 1989 
Julho de 1989 
Agosto de 1989 ................. . 
Setembro de 1989 ............... . 
Outubro de 1989 ....... ... ....... . 
Novembro de 1989 . . .. .......... . . 
Dezembro de 1989 .. . . ........... . 

Janeiro de 1990 ................. . 
Fevereiro de 1S90 . .. ............ . 
Março de 1990 . ................. . 
A·bril de 1990 .. ... .... .... .... .. . 
Maio de 1990 ........ .. ......... . 
Junho de 1990 ................. .. 
Julho de 1990 . . .... ............. . 
Agosto de 1990 ................. . 
Setembro de 1990 ................ . 
Outubro de 1990 .. ......... . .... . 
Novembro de 1990 
Dezembro de 1990 ............... . 

Janeiro de 1991 ................ . 
Fevereiro de 1991 .... . .......... . 
Março de 1991 .................. . 
Abril de 1991 ..... .... ....... ... . 
Mal:> de 1991 .................. .. 
Junho de 1991 ....... .......... . . 

673,5502 
528,9595 

409,3761 
333,4789 
280,8458 

233,6358 
209,8658 
190,2691 
151,9257 
117,6068 
90,6321 
66,4485 
48,1266 
33,9201 

22,0186 
14,0586 
8,1102 
4,3857 
4,3714 
4,1347 
3,7599 
3,3827 
3,0490 
2,6931 
2,3606 
2,0173 

1,6841 
1,3964 
1,3008 
1,1950 
1,0935 
1,0000 

§ 19 As contribuições vertidas até 30 de ju
nho de 1983 serão atJualizadas mensalmente, de 
e.cordo com o trimestre contributivo, e as verti
das após essa data de acordo com o mês de con
tribuição. 

§ 29 Os pecúlios requeridos e{ou concedidos 
até 31 de dezembro de 1990 não poderão ser re
vistos pelo IQl'itérto estabelecido no parágrafo an
terior. 

Art. 39 A Jiquidaçoo do pecúlio será efetua
da mediante a multiplicação das contribuições des
c:>ntadas ou recolhidas nos seus respectivos trimes
tres e meses, conforme o caso, pelos fatores indi
cados. 

Art. 49 Esta Portaria. entra em vigor na. da
ta de sua publicação. 

Olegário José Mundim 



D 
e Silva é presidente do TST 

presas, dificulta a criação de novos empre
gos, sendo, conseqüentemente, favorável ao 
desemprego e por isso nociva aos próprios 
trabalhadores. 

Propõe-se a substituição do contrato in
dividual do trabalho, protegido pelas normas 
de ordem pública da legislação trabalhista 
( CLT e leis complementares), assegurado
ras das férias anuais, do repouso semanal 

1 remunerado, da jornada limitada de trabalho, 
do salário mrnimo, da salubridade e segu
rança nos locais de prestação dos serviços, 
da proteção do trabalho da mulher e do me
nor, do salário famflia, do direito ao aviso 
prévio etc., por "contratos coletivos". 

DEFESA DA LEGISLAÇÃO LABORAL 

cada ano. 
Por ar se vê que o "contrato coletivo" I. 

( que deveria se denominar "pacto coletivo;:. 
pela amplitude que para esse hpo de con
trato se preconiza, abrangendo não somente 
matéria de direito substantivo trabalhista, 
como também de direito processual e, quiçá, 
de direito previdenciário, a exemplo do 
"collective agreement" dos anglo-america
nos ), pode se tornar mais favorável ao de
semprego do que a legislação trabalhista, o 
que está a recomendar que se evite, mesmo 
devido a razões econômicas, a substituição 
desta por aquele, como pretendem os entu
siastas desse "contrato". 

Dar, não se deve inferir, porém, que sou 
contrário ao contrato coletivo de trabalho 

Em outro trecho do discurso, o como tal, mesmo porque não teria sentido 
novo presidente do TST afinnou: ser contra um instituto jurrdico. As conven-

"Como a legislação trabalhista é tida, ções e os acordos coletivos de trabalho, 
face à dificuldade de sua alteração, como modelos de contratos previstos na CLT e de 
fator de desemprego, a tendência será, ini- ampla utilização no Brasil, não merecem ne-
cialmente, deter seu avanço e depois reduzi- nhuma censura, podendo ser estimulados. 
la ao mrnimo pela utilização desses ·~on- o censurável, a meu ver,j_Qu,.e. se pre-
tratos · ". ~orno conseqüência, de1- tendã ,e r a legislac_ão trabalhista !!1 
xar-s~á grande fa1xa da força de !rabalho-: geral para substitur-la por um 2!! vários 
const1tufda pelos trabalhadores nao orgam- "contratos coletivos11 aPlTcrvêis somente 
zados e.m ~indicatos ou que trab~lha~ na a, aos trabalhadores neie's representados e que 
economia mformal,_ qu~ no Brasil at1~ge L-não respeitarão as garantias mfnimas de 
metade da populaçao at1va - ao desabngo proteção ao trabalho, contidas na legislação 
de qualquer proteção legal ou contratual, ordinária 
pois esta, logicamente, só beneficiará as v 

1 
• 

1
. t 

1 
• 

1 
a· Ir . . . . . a e sa 1en ar que nossa eg1s aç o a-

categonas proflssiOn~ls que tenham Sido re- balhista nunca foi totalmente insensfvel aos 
~ntadas no.s ref:ndos contratos. problemas econômicos da empresa. Assim, 

• 



---- ---·;;-·-- :-- ------- -- ----, 1 o an. :JUj, aa LL 1, com a reoaçau qutl Hltl 
onde cmeaas ll! da mao-de;-obra t stão s~ . foi dada desde 1943, já considerava !feita 
prote o ...9.~ contrãfos co~ e lJ6% tra- a redução geral dos salários de todos os 
balham ~te c~ verba_( o~ 1 seus empregados, proporcionalmente aos 
coM'Jl!l~presas, sem n~m.!!Q9.,9!Q!Q- salários de cada um, até o máximo de 25%, 
~o lega, ressalva~tão-so"!eiife, .aqüela respeitado o salário mfnimo, em caso de for-
assegurada em maténa de saláno mfmmo ou ça maior ou prejufzos devidamente compro-
de proteção ao _trabalho de menores e mu- vados. Lei posterior, 0 Decreto-Lei 15, de 
lheres pela le~1slação de alguns Estados, 1966, que estabeleceu normas e critérios 
condados ou Cidades. para uniformização dos reajustes salariais, 

Conforme salienta José Pastare ( em que 
pese ser um de seus defensores ) nem todo 
~ contrato coletivo tem menos rigidez e é 
menos prejudicial ao emprego do que a le
gislação estatal, apontando como piores que 
es~ os contratos celebrados nos Estados 
Unidos, nos setor_es das indústrias automo
bilfsticas e do aço, dos transportadores de 
carga e portuários, que eram extremamente 
rfgidos e, por isso, foram os que mais so
freram a competição dos produtos do Japão 
e dos chamados "tigres asiáticos". 

Como conseqüência dessa rigidez, esses 
setores reduziram acentuadamente a sua 
produtividade que, segundo Marshall, caiu a 

r 1% no perTo do de 1973/83, forçando a que
da dos salários. 

O mesmo aconteceu na §uécia. cujo mo
delo de contratação coletiva se realiza por 
setores, onde a produtividade caiu de 4,5 % 
ao ano para quase zero; e na Franca. onde 
um contrato coletivo de 1952, no setor Õan
cário, não pôde ser ainda modificado, por
que os trabalhadores não concordam com a 
alteração que prevê sua renovação tácita a 

dispôs no art 5º que o acordo coletivo de 
trabalho ou a decisão da Justiça do Trabalho 
que tivesse reajustado ou aumentado salá
rios não seria aplicado, no todo ou em parte, 
à empresa que demonstrasse, perante a Jus
tiça, incapacidade de atender ao aumento de 
despesa decorrente. -

Embora a Constituição de 1988 tenha, a 
meu ver irresponsavelmente, enrijecido ain
da mais a nossa legislação trabalhista, tor
nando inconstitucional o art 503 da CLT, 
pela adoção do princfpio da irredutibilidade 
.dos salários ( art 7º, VI), como também 
para dar "status" de norma constitucional a 
várias regras tfpicas da legislação ordinária, 
como a relativa ao adicional das horas ex
tras, às férias remuneradas com o acréscimo 
de 1/3, ao aviso prévio de 30 dias no mfni
mo etc., mostrou-se flexfvel ao permitir, me
diante negociação coletiva, a própria redu
ção de salários, a redução da jornada de 8 
horas e o aumento da jornada de 6 horas 
nos turnos ininterruptos. 
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Assumo a direção da Justiça do Traba
lho numa época de grave crise, não somente 
para a Instituição, como para o próprio ramo 
do Direito que ela tem o dever de aplicar. 

A crise econômica que se seguiu â crise 
do petróleo da década de 70 atingiu profun
damente o mundo ocidental, acarretando, 
nos últimos vinte anos, além de outras con
seqüências, o aumento avassalador das ta
xas de desemprego. 

Segundo a OIT, informa José Pastare, o 
desemprego e o subemprego atingem 850 
milhões no mundo; para atender toda a po
pulação que precisa trabalhar, nosso planeta 
teria que gerar cerca de um bilhão de novos 
empregos no infcio do próximo milênio, 
concluindo por afirmar que o desemprego é 
o maior desafio da humanidade. 

No curso dos anos 80, assinala Robor
tella, o emprego tornou-se o problema social 
e econômico mais grave em quase todos os 
pafses, levando-os a adotar polfticas ten
dentes a promover o emprego ou, pelo me
nos, a distribuir melhor o trabalho existente. 

O desemprego, agravado pelos fluxos 
migratórios dos pafses pobres para os ricos, 
causados também pelo desemprego quase 
endêmico dos primeiros, .vem tendo impacto 
gravfssimo sobre o Direito do Trabalho, nos 
pafses em que ele atingiu maior desenvolvi
mento, assegurando maior proteção aos 
seus trabalhadores que são, justamente, os 
mais desenvolvidos e ricos. A legislação de 
proteção ao trabalho- que surgiu como rea-
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mesmo nesses pafses, em razão do avanço 
do desemprego. 

t verdade que no Brasil vivemos mo
mentos de grandes esperanças. O Plano 
Real está assegurando certa estabilidade na 
economia, começando a surtir efeito, ainda 
que tenuemente, nos nfveis de desemprego, 
que estão caindo em certos setores. Há ex
pectativas de maiores investimentos do ca
pital estrangeiro, face â remoção dos obstá
culos inúmeros que foram postos contra seu 
ingresso, pelo constituinte de 1988, e que 
uma reforma constitucional oportuna e ne
cessária, prometida pelo atual Governo, po
derá afastar, permitindo ao Pafs ingressar 
em nova era de desenvolvimento. 

Por outro lado, há nova e arejada menta
lidade no Poder Executivo e no Congresso 
Nacional, em grande parte renovado, livre da 
xenofobia e das mazelas e vfcios da legisla
tura que se encerrou. 

Tudo isso concorrerá para afastar os 
males do desemprego, dentre os quais 
avulta, a nosso ver, a investida do novo li
beralismo econômico, doutrina que preconi
za o afastamento do Estado das relações tra
balhistas, a redução ou mesmo eliminação 
da regulamentação legal do trabalho, sua 
substituição por um "contrato coletivo" que . 
estaria acima das próprias convenções e 
acordos coletivos de trabalho e que dispen
saria qualquer legislação de proteção ao 
empregado, sob o pretexto de que essa le
gislação, onerando excessivamente as em-
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Ministro Ajuricaba da Costa· 
O ministro José Ajuricaba da Costa e Silva tomou posse na presidência do 

Tribunal Superior do Trabalho, em substituição ao ministro Orlando Teixeira 
da Costa. À solenidade, em 1 de fevereiro passado, compareceram o vice-presi
dente da República, Marco Maciel; os ministros Nelson Jobim, da Justiça, 
Paulo Paiva, do Trabalho, Gustavo Krause, Meio Ambiente, Clóvis Carvalho, 
da Casa Civil, e Dorothéa Werneck, Indústria e Comércio; o advogado-geral da 
União, Paulo Quintão; o presidente do Supremo Tribunal Federal, Octavio 
Gallotti; os presidentes e ministros das Altas Cortes, embaixadores e dirigentes 
de entidades de empregados e empregadores. 

O Ministro Ajuricaba da Costa e Silva assume a presidência disposto a de
terminar o cumprimento da Lei Orgânica da Magistratura que, entre outras me
didas, obriga o juiz a residir na sede da comarca. Além disso, acompanhará as 
possíveis reformas da legislação trabalhista e empenhar-se-á pela rápida trami
tação dos anteprojetos de lei elaborados e aprovados pelo Tribunal em 1994. 
Como seu antecessor, recomendará a celeridade processual, para que os servi
ços do TST alcancem aqueles ~ue se socorrem da Justiça. 

O novo presidente é natural do Rio de Janeiro, fez bacharelado e doutorado 
em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, tendo exercido a advoca
cia e a magistratura naquele Estado, de 1948 a 1984. Foi presidente do TRT da 
6!!: Região, de 1981 a 1983; professor das Faculdades de Direito da Universida
de Federal de Pernambuco e da Universidade de Brasília; é juiz do Tribunal 
Administrativo da fuganização dos Estados Americanos. Nomeado para o TST 
em 1984, exerceu os cargos de presidente de Turma, corregedor-geral e vice
presidente. 

Do discurso de posse, apresentamos os seguintes parágrafos: 

"Agradeço, extremamente sensibilizado, 
as palavras generosas com as quais fui sau
dado pelo ministro Hylo Bezerra Gurgel e 
pela Ora. Maria Cristina lrigoyen Peduzzi, 
diletos amigos e que, por isso, ressaltaram 
minhas poucas qualidades ou virtudes e 

., 

ção ao liberalismo econômico e à exploração 
desumana do trabalhador no infcio da era 
industrial e durante o capitalismo selvagem, 
e que só foi efetiva nos pafses mais indus
trializados e ricos, pois nos demais nunca 
chegou a assegurar uma proteção plena aos 



Tudo isto está a revelar que o nosso le
gislador ordinário e mesmo o constituinte de 
1988, em que pesem os excessos deste, 
corrigfveís mediante oportuna reforma, têm 
se preocupado com a flexibilização das nor
mas de· proteção ao trabalho, para permitir 
que elas sejam adaptadas às situações de 
crise. 

Paralelamente.à eliminação da CLT e da 
legislação comp)tmientar e sua substituição 
pelo contrato 'coletivo-, como já se fez, em 
parte, erh relaçãq aos portuários, através da 

.. lei 8~630/93·,' pretendem os partidários do 
neoliberalisnio- . econômico o afastamento 
tambêni :da· Estado ~a· solução dos conflitos 

· · · trabalhisfàs; · precóniza~do a substituição da 
Justiça do rr:abaJho por órgãos internos da 
empresa, ·integrados -por empregados e em
pregadores, previstos e disciplinados pelo 
próprio contrato coletivo, recorrendo-se aos 
jufzes ·do trabalho somente após esgotadas 
as tentativas de solução das controvérsias, e 
desde que as partes assim decidam de co
mum acordo. 

Esses jufzes perderiam, assim, o poder 
de decidir as controvérsias pelo simples im
pulso processual de uma das partes, subs
tituindo-se pois, o sistema da arbitragem 
compulsórta ·por uma facultiva. Tal sistema 
seria adotado não somente para a solução 
dos conflitos individuais, mas, sobretudo, 
para os chamados dissfdios coletivos, cuja 
finalidade não é a aplicação de norma já 
existente, mas o estabelecimento de novas 
normas disciplinadoras das relações de tra
balho. 

.. 

Mas, sendo vedada a intervenção da 
Justiça do Trabalho em qualquer caso, como 
alguns propõem, a questão que se coloca é• 
a seguinte: 

Se as partes, apesar de todas as tentati
vas de negociação, não chegarem a um 
acordo e não se ajustarem para a escolha de 
árbitro, pode o Estado ficar de braços cruza
dos, sobretudo quando o conflito resultar 
em paralisação de atividades essenciais para 
a coletividade? 

Pode o Estado, abdicando de seu dever 
de defender o bem comum, deixar que as 
partes se digladiem indiferente ao sofrimento 
da coletividade e ao colapso dos serviços 
indispensáveis à população, atê que deci
dam chegar a um acordo? 

Os partidários do neoliberalismo eco
nômico entendem que sim, louvando-se na 
experiência de outros pafses mais desenvol
vidos, como Estados Unidos, Alemanha, In
glaterra. Mas é preciso não esquecer que, 
mesmo nesses pafses o Estado nem sempre 
permanece apático. Naquele que é o cam
peão do liberalismo, os Estados Unidos, 
quando houve, poucos anos atrás, a greve 
de controladores de vôo, que não chegaram 
a acord.o com as empresas de aviação, o go
verno interveio demitindo todos os grevistas 
e fazendo cessar o conflito trabalhista atra
vés de uma ordem judicial, cujo descumpri
mento importaria na prisão dos recalcitran
tes. 

Ainda que reconheça a dificuldade atual 
dos tribunais do trabalho para darem solu
ção correta e rápida aos dissfdios coletivos, 
sobretudo em razão do volume de processos 
e do número, variedade e especificidade das 
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é mais radical quanto ao seu pooer, WJ:>a

grado desde a Constituição de 1946, de es
tabelecer novas condições ou normas de 
trabalho, conhecido como "poder normati
vo", solucionando os chamados conflitos de 
interesse. No que se refere a este poder, 
propõe-se sua completa extinção, ao argu
mento de que os interlocutores sociais solu
cionarão melhor seus conflitos através da 
negociação coletiva, sem nenhuma interfe
rência do Estado. 

Para os defensores desse sistema o Po
der Judiciário Trabalhista é um estorvo nas 
relações de trabalho e não deveria jamais 
intervir para solucionar um conflito coletivo 
deixando que os próprios interessados o la~ 
çam como melhor entenderem, inclusive 
pelo recurso à arbitragem de terceiros por 
eles escolhidos voluntariamente. 

Vale ressaltar que o judici~rio só inter
vém, atualmente, para decidir dissfdio tra
balhista, individual ou coletivo, quando pro
vocado pelos próprios interlocutores so
ciais. O princfpio inquisitório consagrado 
p~lo art. 856, da CLT, que facultava ao pre
Sidente do TRT ou TST tomar a inciativa de 
instaurar dissfdio coletivo na hipótese de 
paralisação do trabalho, já não é mais apli
cável, por força do disposto no art. 8º da 
Lei de Greve, 7.783/89, que só prevê a atua
ção da Justiça do Trabalho por iniciativa das 
partes ou do Ministério Público, que repre
senta, no caso, a sociedade e não o Poder 
Judiciário. 

rece-me mais fácil, mais racional e econômi
co aperfeiçoar o procedimento desses tribu
nais e dotá-los de técnicos ou especialistas 
que atuem como assessores dos jutzes, do 
que recorrer ao sistema de arbitragem, que 
nunca foi praticado efetivamente no Brasil 
porque o brasileiro não dá crédito a deci~ 
sões que não sejam de jutzes. Isto está na 
sua psicologia, na sua formação histórica e 
sociológica e é muito diftcil modificar. 

. O trabalhador dos Estados Unidos, cujo 
Sistema inspira os neoliberais, não tem, nem 
nunca teve, legislação trabalhista como a 
nossa, pois as suas leis de proteção ao tra
balho, raramente de âmbito nacional, são 
bastante escassas. O comportamento dos 
jufzes americanos no infcio deste século na 
interpretação dos famosos "yellow dog c'on
tracts" (contratos de trabalho com cláusula 
segundo a qual o empregado se obrigava a 
não ingressar em sindicato. Jutzes decidi
ram, durante algum tempo, serem válidos 
esses contratos, embora violadores do prin
cfpio da liberdade sindical ) geralmente 
desfavorável ao empregados, fez surgir entre 
os trabalhadores daquele pats verdadeira 
aversão à solução judicial de seus conflitos 
o que explica, em parte, a inexistência d~ 
uma Justiça do Trabalho nos Estados Uni
dos. 

Mas, esta não é a situação do Brasil on
de o juiz do trabalho é acusado mais' fre
qüentemente, embora não seja verdadeiro, 
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le decidir geralmente em favor dos empre
Jados e onde há uma tradição semi-secular 
le solução dos conflitos trabalhistas pelo 
Judiciário. O nosso trabalhador, ao contrário 
lo americano, que é, como o seu povo, de 
armação marcadamente individualista e 
tvessa ao próprio Estado, confia na solução 
)Statal de suas pendências e por isso presti
Jia a Justiça Laboral, que considera "a sua 
iUstiça". O aumento crescente das reclama
;ões trabalhistas é, aliás, prova evidente 
jessa assertiva. Qualquer solução, que leve 
~ extinção deste ramo do Poder Judiciário 
~u mesmo à sua descaracterização, parece
me extremamente temerária e perigosa. 

Estou convicto, de que a maioria dos 
empresários e trabalhadores do Brasil não 
deseja seja eliminada a legislação geral de 
proteção ao trabalho, mas que ela seja con
tinuamente aperfeiçoada, dotando-a : de 
maior flexibilidade para que possa se adap
tar às novas realidades econômicas, permi
tindo às empresas nacionais enfrentar a 
compelilividade dos produtos estrangeiros, 
sem necessidade de abandonar o nfvel de 
justiça social já alcançado. 

Esta maior flexibilização se impõe justa
mente para salvar o direito do trabalho nesta 
virada do século, impedindo-se que a crise 
econômica, geradora do desemprego, faça 
submergir toda uma estrutura legislativa, 
elaborada no Brasil, desde o infcio do sé
culo, e no mundo ocidental desde o século 
XIX. 

Acredito, também, que não se deseja o 
abandono total do sistema judicial de solu
ção dos conflitos, mas que se incentive, co
mo já vem sendo feito, pelo TST, através da . . . 

solução para o problema. O acréscimo avas
salador de processos recebidos pelos TRTs 
e pelo TST nos últimos anos é conseqüência 
natural da criação recente de grande número 
de JCJs e de novos Tribunais ou de novas 
Turmas destes. Embora assegure prestação 
jurisdicional mais rápida nos Municfpios e 
Estados, acarreta o já apontado aumento de 
recursos para o TST, que se vê crescente
mente assoberbado pelo número de proces
sos que recebe, tornando cada vez mais diff
cil para os seus integrantes dar uma presta
ção jurisdicional célere e sem prejufzo da 
qualidade. 

Dar decorre que à agilização maior do 
processo na base da pirâmide, por força do 
aumento dos órgãos judicantes de 1º e 2º 
graus, corresponde demora cada vez maior 
no seu ápice, em relação, é bem verdade, 
aos feitos que a ele conseguem chegar. 

Parece-me, portanto, que mais eficaz do 
que aumentar os órgãos julgadores será in
centivar a conciliação nas Juntas, permitin
do-se que maior número de questões seja 
solucionado na 1~ instância, através de 
acordos, que equivalem a decisões que não 
comportam recurso para as instâncias supe
riores". 

RELEVÂNCIA DOS CLASSISTAS 
Na seqüência, o Ministro Ajurica

ba da Costa e Silva destacou procedi
mento dos Tribunais de São Paulo: 

"A recente experiência dos TRTs da 2~ e 
15~ Regiões, disciplinando as audiências 
prévias de conciliação, com a participa
ção dos jufzes classistas ( experiência esta 
que, na verdade, institucionalizou e regula
mentou prática em uso nas Juntas de quase 
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ção entre as partes, a tentativa real de auto
composição dos conflitos coletivos, como 
condição para o ingresso no judiciário, dei
xando-se para este, exclusivamente, os dis
sfdios em que a solução negociada se torne 
impossfvel ou aqueles em que a continuida
de do conflito ponha em risco o interesse da 
coletividade. 

Para isto, porém, mais importante do que 
uma alteração da legislação é que os interlo
cutores sociais se disponham a reforma da 
mentalidade, aceitando em seus corações e 
mentes o propósito de negociar, de substi
tuir o confronto pelo diálogo. 

Também tenho como indispensável o 
surgimento de formas alternativas para a 
solução dos dissfdios individuais permitin
do sejam desafogados as JCJs, os TRTs, o 
TST e o próprio STF. As estatfsticas mais re
centes do TST que acusam, em 1994 ( por 
projeção do apurado para o 1º semestre), 
aproximadamente, 1 milhão e 700-mil recla
mações nos órgãos de 1~ instância; 340 mil 
processos originários ou recursos nos 
TRTs; 72 mil e 500 ações originárias e re
cursos no TST; e 6 mil 170 recursos ex
traordinários para o Supremo, estão a de
monstrar que se faz urgente uma reforma do 
processo trabalhista, sob pena de se tornar 
inviável, a curto prazo, o funcionamento do 
Judiciário do Trabalho. " 

O aumento do número de Juntas, de Tri
bunais ou de Turmas destes não constitui 
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passo à frente na solução do problema. Sou, 
portanto, totalmente favorável a essa expe
riência, que prestigia e valoriza um instituto 
fundamental do processo trabalhista, que é o 
da conciliação. 

A aprovação dos anteprojetos de lei ela
borados por este Tribunal, disciplinando os 
recursos e a execução, encaminhados ao 
Poder Executivo, contribuirá para aliviar a 
situação dos TRT s e do TST e acelerar a 
solução das demandas trabalhistas, razão 
pela qual constituirá prioridade de minha 
administração, insistir junto aos Poderes 
Legislativo e Executivo, para que agilizem a 
conversão em lei desses anteprojetos. 

Cuidarei de dar continuidade à louvável 
campanha iniciada pelo meu antecessor, em 
favor da celeridade do processo desde a 1~ 
instância, pois uma reclamação de trabalha
dor, que vive de salário, não pode tramitar 
durante anos nos Tribunais. Mas, a estalou
vável campanha, acrescentarei uma outra, 
que pretendo levar a todo o PQfS. A de reco
mendar que os jufzes das Juntas - onde se 
inicia o processo trabalhista e também ter
mina para mais de 50% das reclamações 
ajuizadas, por força da conciliação, do ar
quivamento ou da desistência - cumpram o 
dever legal, previsto no art. 35, V, da Lei Or
gânica da Magistratura, de residir na sede de 
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