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A reforma do art. ao da Constituição sobre a 
organização sindical. 

por Arnaldo Süssekind (Presidente honorário da Academia 
Nacional de Direito do Trabalho) 

Com a mensagem 121, de 3 de março deste ano, o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva submeteu ao Congresso 
Nacional projeto de emenda aos artigos: ao, 11, 37 e 114 da 
Constituição. 

A reforma do art. ao, que trata da organização sindical 
----é, na verdade, pressuposto fundamental para a atualização da 

legislação trabalhista, a qual deve ser feita com o objetivo de 
facultar aos instrumentos da negociação coletiva a flexibilização 
de condições de trabalho ajustadas extra ou ultra legis, isto é, 
sem violar as normas de ordem pública que caracterizam o nosso 
sistema legal de proteção aos trabalhadores. Mas o êxito da 
negociação coletiva depende da participação de sindicatos com 
expressiva representação da categoria ou da profissão. E, entre 
os 1a mil sindicatos, a grande maioria é inexpressiva, 
aproximando-se do denominado "sindicato de carimbo". 

A Assembléia Constituinte; que elaborou a Carta 
Política de 19aa, apesar de ter cantado em prosa e verso que 
asseguraria a liberdade sindical , na verdade a violou, seja ao 
impor o monopólio de representação sindical e impedir a 
estruturação do sindicato conforme a vontade do grupo de 
trabalhadores ou de empresários, seja ao obrigar os não
associados a contribuir para a associação representativa de sua 
categoria. A autonomia sindical - esta sim - foi assegurada pelo 
art. ao, I. Acontece que o monopólio de representação, a partir 
da orientação desde então adotada pelo Ministério do Trabalho, 
tem favorecido a exagerada divisão das categorias profissionais. 



O desmembramento de categoria é regido pelo art. 571 da CLT, 
restrito à hipótese do parágrafo único do art. 570, mas, 
paradoxalmente, tem sido admitido o registro de sindicatos 
representando pequenas parcelas da categoria. 

Desde 1970 tenho me pronunciado em favor da 
liberdade sindical , na conformidade da Convenção 87, da OIT 
(Genebra, 1948) e do Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais da ONU (Nova York, 1966): 

a) liberdade sindical coletiva , que corresponde ao direito 
dos grupos de empresários e de trabalhadores, 
vinculados por uma atividade comum, similar ou 
conexa, de constituir o sindicato de sua escolha, com a 
estruturação que lhes convier; 

b) liberdade sindical individual, que é o direito de cada 
trabalhador ou empresário de filiar-se ao sindicato de 
sua preferência, representativo do grupo a que 
pertence, e dele desligar-se; 

c) autonomia sindical, que concerne à liberdade de 
organização interna e de funcionamento da associação 
sindical e, bem assim, à faculdade de constituir 
federações e confederações ou de filiar-se às já 
existentes, visando sempre aos fins que fundamentam 
sua instituição. 

O referido projeto de Emenda Constitucional (PEC-
369/05), na redação proposta para o art. ao' contempla a 
liberdade sindical sob esse tríplice aspecto. Há dois pontos 
questionáveis: 



• 

a) na negociação coletiva restrita a uma ou mais 
empresas, e não à categoria, o correspondente 
sindicato patronal deve dar assistência às 
empresas e não figurar como sujeito passivo do 
contrato; 

b) nos regimes que possibilitam a pluralidade 
sindical, a estabilidade dos dirigentes ou 
representantes dos trabalhadores deve ser objeto 
da convenção ou do acordo coletivo. O que deve 
ser afirmado no preceito constitucional é a 
condenação aos atos configuradores de conduta 
anti-sindical, objeto da Convenção 98, da OIT, 
ratificada pelo Brasil. 

Tenho lido e ouvido críticas ao longo anteprojeto 
(228 artigos), resultante do Fórum Nacional do Trabalho, que 
pretende regular, nos sues múltiplos aspectos, as relações 
sindicais. Também se me afigura que deve ser revisto em 
alguns pontos. Entretanto, isso só será possível depois de 
promulgada a Emenda Constitucional proposta - e se o for -
pois a lei ordinária terá de amoldar-se aos preceitos 
constitucionais. 
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VISÃO ATUAL DO SINDICALISMO BRASILEIRO 

,. ··- Por ARNALDO SÜSSEKIND 

• I - RESUMO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO SINDICAL BRASILEIRA 

·.~A- 1903- Dec. 978 (Rodrigues Alves)= rurais p/créditos. 

~8 - 1907 - Dec. 1637 (Afonso Pena) = liberdade e pluralidade sindical. 

1 -Modestos resultados= falta densidade operária e espírito sindical. 
/ 

2 - Uniões Fabris anarquistas (SP, RJ, Salvador e Recife) = Primeira Lei 

de Acidentes do Trabalho (1919). 

~C - 1931 - Dec.-Leg. 19770 (Getúlio-Collor) = unidade sindical compulsória, 

e/liberdade de estruturação e de representação; reconhecimento pelo MTb. 

~ O - 1934 - Constituição = pluralidade frustrada pelo De c. -Leg. 24694 (quatro 

dias antes) = 1/3 do Grupo. 

~E- 1937- Carta Constitucional , DL 1402/39 e outros (Getúlio)= Monopólio de 

representação da categoria ou profissão; enquadramento oficial , com 

pirâmide hierarquizada picada ramo da economia; investidura e estatuto 

aprovados pelo MTb; imposto sindical e eleições controlada pelo MTb. 

~F - 1943 - CLT = sob vigência da Carta de 37, teve de incorporar a legislação 

de 39, 41 e 42. 

~ G - Constituições de 1946 e 1967/69 = matéria p/lei ordinária, que não foi 

alterada em substância. 

~H - Constituição de 1988 = autonomia sindical, mas repetiu Carta de 1937 

s/monopólio de representação por categoria e a contribuição compulsória e 

criou um tributo anômalo. 
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• 11- LIBERDADE SINDICAL= DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

~A-ONU 

1 -Nova. Declaração Universal dos Direitos do Homem (NY-1948) =art. 

23. 'Todo homem tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar 

para proteção dos seus interesses" 

2 - Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(NY -1966) = regulamentação de parte da Declaração (Ratificação 

Brasil em 24.0~2- Dec. 591/92 

-Ler art. 8° 

~B- OIT 

1 - Convenção 87 (Filadélfia - 1948) = liberdade sindical e direito de 

sindicalização = direitos assegurados frente aos poderes públicos 

(119 ratificações- Brasil, não). 

- Ler arts. 2° e 3°. 

2 - Convenção 98 (Genebra - 1949) = direito de sindicalização e de 

negociação coletiva = proteção dos direitos sindicais frente aos 

empregadores, independência das associações e estí mula à 

negociação coletiva (133 ratificações, inclusive Brasil). 

3 - Convenção 135 (Genebra - 1971) = proteção aos representantes dos 

trabalhadores nas empresas (59 ratificações, inclusive Brasil). 

4 -Convenção 141 (Genebra - 1975) = organização dos trabalhadores 

rurais (35 ratificações, inclusive Brasil). 

5 - Convenção 151 (Genebra - 1978) = direito de sindicalização e de 

negociação coletiva na administração pública (30 ratificações -

Brasil, não). 

6 - Convenção 154 (Genebra - 1981) = promoção da negociação 

coletiva (25 ratificações, inclusive Brasil). 
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=>C -CONCEITO DE LIBERDADE SINDICAL: 

1 - coletiva = grupos de empresários e de trabalhadores intervinculados 

por atividades idênticas, similares ou conexas. Representatividade 

qualitativa e quantitativa (art. 2°); 

2 - individual = faculdade de ingressar, permanecer e sair do sindicato 

de sua escolha e de para ele contribuir (art. 2°); 

3 - institucional (autonomia sindical) = estatutos, organização interna, 

eleições, programas e atividades (greve) - art. 3° . 
/ 

Respeito ao princípio da legalidade (art. 8°) e aos objetivos sindicais 

(art. 1 0). 

=>D- LIBERDADES CIVIS E DIREITOS DE CIDADANIA: 

A- liberdade de expressão, reunião, imprensa, informações; 

8 -segurança pessoal, e/proteção contra prisão arbitrária; 

C - Habeas corpus, mandado de segurança, indenização por dano 

patrimonial e moral. 

• 111 -A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E O SISTEMA SINDICAL 

=>A- CARTA MAGNA RECEPCIONA normas compatíveis e cessa eficácia, 

total ou parcial, das incompatíveis. 

=>B- CAMPO DE APLICAÇÃO 

1 - Empresas privadas e seus empregados, inclusive sociedades de 

economia mista, empresas públicas e pessoas físicas ou jurídicas 

equiparadas a empresas (art. 8°); 

2 -Atividades rurais: empresários, empregados, parceiros etc. (art. 8°); 

3- Empregados domésticos (art. 8°); 

4- Trabalhadores avulsos (art. 8°); 

5 -Trabalhadores autônomos, inclusive profissionais liberais (art. 8°); 

6 - Servidores públicos civis do todos os poderes e esferas geográficas 

(art. 37, VI)- Livre associação, confirmada pelo art. 240 da Lei 8112/90 

(Regime único da União); 

7 - Proibida = Servidores militares, inclusive polícias militares e corpos de 

bombeiros (art. 42, § 5°). 
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=> C- AUTONOMIA SINDICAL (ART. ao, I) 

1 - Revogou ou derrogou todas as normas legais s/estatutos, organização 

interna, eleições, gestão financeira, fiscalização e penalidades. 

2 - Extinguiu Comissão Enquadramento Sindical e quadro oficial (agora 

modelo), substituindo reconhecimento por registro. 

=>D- UNICIDADE SINDICAL COMPULSÓRIA (ART. ao, 11) 

1 - Em qualQuer grau, por categoria profissional ou econômica, com base 

territorial mínima Jl'IUnicipal, observando o "sistema confederativo da 

representação sindical respectiva" (art. ao, IV); 

2 - Fere liberdade sindical do grupo = OIT- Ler 224 e 225; 

3 - lmpossibiHta sindicato de empresa; 

4 - Recepciona artigos CL I s/ conceito de categorias, sindicalização 

preferentemente, aglutinação e desmembramento de categorias. Daí 

enquadramento servir de modelo. 

=> E- UNICIDADE SINDICAL COMPULSÓRIA: 

1 -Agente negociador definido; 

2 - Possibilita sindicatos inexpressivos e omissos, sobretudo e/tributos. 

3 - Divergências doutrinárias se esgotam internamente, frustrando o 

pluralismo jurídico - político - social. 

=>F- PLURALIDADE SINDICAL FACULTADA 

1 - Sindicatos inexpressivos absorvidos pelos que melhor representam 

os grupos; 

2 - Motivação boa atuação = sem associados não há contribuições; 

3 - Legitimidade da representação pela liberdade de escolha; 

4 - Problemas p/determinar o agente negociador: 

a) auto-regulação pelas entidades de cúpula; 

b) respeito à tradição ,estabelecida; 

c) lei= critérios objetivos preestabelecidos (OIT); 

d) eleições periódicas. 

5 - Estabilidade dirigente 'só por negociação coletiva. 
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~ G- CENTRAIS SINDICAIS: 

1 - Comandam de fato o movimento sindical , mas não integram o 

"sistema confederativo da representação sindical respectiva" de 

cada ramo econômico ou profissional, e/exigência de unicidade de 

representação em todos os níveis. 

2 - São associações civis (art. 5° , XVII), s/legitimidade p/negociação 

coletiva, dissídio coletivo, greve e ação direta de 

constituciooajj.ejade - STF. 

~ H -REGISTRO E INVESTIDURA SINDICAL: 

1 - Monopólio de representação impõe registro e rgão e/cadastro 

nacional - Só o MTb o possui. Hoje é o competente, mas se omite 

quando há litígio. 

2 - Ato administrativo vinculado e não interferência indébita. Exemplos 

de registro mistos: Sociedades comerciais ou de advogados = 

registro em órgãos administrativos - Partidos Políticos. 

3 - SIE = Voto Mio. Celso Mello - LER Ao . V. 

4 - Qli- Comitê de Liberdade Sindical - LER 275 a 278; 

5- Caos resultante da pluralidade de fato= 16.000 associações 

- EEUU = 112 sindicatos 

- Alemanha = 32 

~ I - CONTRIBUIÇOES COMPULSÓRIAS (ART. 8° I IV) 

1 -Manutenção do "imposto sindical" da Carta de 1937 

a) revogação dos artigos da CL I s/aplicação e controle 

b) violação da liberdade sindical= OIT-Verbete 227 

c) Conveniência "Quota de solidariedade" - OIT -Verbete 324. 

2- Contribuição confederativa 

a) tributo anômalo ou só p/associados? 

b) divergência nos tribunais 

c) IAB (Romita e eu) = tributo - Lei regulamentadora indispensável 

(art. 149 da Const. e/remissão ao art. 146, 111). 

d) Jurisprudência prevalente (SI J). 
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=> J - ESTABILIDADE CONDICIONADA DE DIRIGENTES 

1 - Incidência =.só na empresa de que o dirigente é empregado 

2 - Beneficiados = Autonomia sindical e abuso de direito 

a) exceção ao direito potestativo de despedir há que ser expresso 

na lei 

b) TRT 3a Reg. (Minas) =princípio da razoabilidade (Alice Monteiro 

de Barros- L Tr. 56, pág. 1 070)divergência nos tribunais 

c) TRT aa Re~- (Pará) = limitado a 7 diretores e 3 membros do 

Conselho Fiscal (Vicente Malheiros da Fonseca - L Tr 57/959). 

d) Jurisprudência prevalente (ST J). 

• IV - CONCLUSÕES 

e ~A- Pena é que o Congresso Nacional não tenha reformulado o art. ao da 

nossa Carta Magna, para assegurar a liberdade sindical no seu 

tríplice aspecto, proporcionando, em conseqüência, a ratificação da 

mais importante das convenções da OIT. 

~B - Se tal tivesse ocorrido - ou quando tal ocorrer- a lei ordinária comple

mentar será mais simples e conterá apenas algumas regras 

fundamentais para a dinâmica sindical. E as Centrais Sindicais serão, 

no plano jurídico, conceituadas como entidades sindicais. 

~ C- Para o adequado funcionamento de uma democracia, que tenha como 

alvo a Justiça Social, é imprescindível que da sua vivência participem 

as organizações sindicais de trabalhadores e de empresários. Mas, 

sem liberdade, essas associações não poderão traduzir, 

legitimamente, as verdadeiras aspirações dos seus representados. 

~D - Que não se confunda, porém, liberdade com licenciosidade, visando à 

implosão da ordem jurídica constituída. Porque, se a lei sem 
I 

liberdade conduz ao autoritarismo, a liberdade sem lei gera anarquia. 
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CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

por ARNALDO SÜSSEKIND (Ministro aposentado do 

TST e presidente honorário da Academia Nacional de 

Direito do Trabalho) 

I- INTRODUÇÃO 

A Constituição Brasileira de 5 de outubro de l988, após afirmar no art. 8°, 

tal como as anteriores, que 

"É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte" , 

enunciOu algumas normas compatíveis com o princípio da liberdade sindical, seJa para 

assegurar a autonomia das respectivas associações (inciso I), seja para afirmar a liberdade de 

filiação de trabalhadores e empresários aos sindicatos das correspondentes categorias (inciso 

V). Entretanto, adotou outras normas que conflitam com o conceito de liberdade sindical 

consagrado pelo direito comparado e pelo Direito Internacional do Trabalho, quando impôs o 

monopólio de representação sindical em qualquer grau do respectivo sistema confederativo, 

em favor do qual instituiu uma contribuição atípica, independente da anteriormente criada 

por lei e que hoje tem seu esteio constitucional no art. 149 da Carta Magna (incisos li e IV). 

Considerando que a associação civil tem o direito estatutário de fixar 

contribuições para o seu custeio, por decisão da assembléia geral dos associados, cumpre 

concluir que o sistema legal brasileiro prevê três fontes normais de receita para o sindicato: 

a) contribuição anual compulsória, equivocadamente conhecida como "imposto 

sindical", devida, de conformidade com o disposto no Título V, Capítulo III, 

Seção I, da CLT, por todos os que integram a respectiva categoria ou profissão, 

ainda que não sejam filiados à entidade credora; 

b) contribuição estatutária, geralmente mensal, fixada de acordo com o art. 548,.b., 

da CLT e devida somente pelos associados da entidade credora; 



c) contribuição confederativa de que cogita o art. 8°, inciso IV, da Constituição a 

respeito da qual há ampla controvérsia sobre sua natureza jurídica, incidência e 

eficácia imediata ou contida. 

Além dessas fontes de custeio, o sindicato pode beneficiar-se de receitas 

eventuais, como doações, multas, alienação patrimonial e do controvertido desconto 

assistencial. A prática deste desconto teve início antes da Lex Fundamentalis vigente, 

mediante inserção nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho de uma taxa -

geralmente um percentual sobre o reajustamento salarial pactuado no instrumento da 

negociação coletiva - a ser aplicada pelo sindicato dos trabalhadores em serviços ou 

atividades assistenciais. 

li- A DOUTRINA DA OIT 

Para a Organização Internacional do Trabalho, a contribuição imposta por 

lei aos componentes de grupos representados por sindicato configura flagrante violação da 

Convenção n° 87, porque implica uma forma indireta de participação compulsória na vida da 

associação, incompatível com o princípio da liberdade sindical. Esse entendimento está 

consagrado pelo Comitê de Liberdade Sindical, a quem compete, no âmbito da OIT, o exame 

das queixas por violações de direitos sindicais: 

"A faculdade de impor obrigatoriamente a todos os trabalhadores da categoria 

profissional interessada o pagamento de contribuição ao único sindicato (. .. ) não 

é compatível com o princípio de que os trabalhadores devem ter o direito de 

filiar-se às organizações que estimem convenientes. Em tais circunstâncias, a 

obrigação legal de pagar cotizações ao monopólio sindical, estejam ou não os 

trabalhadores filiados a ele, representa uma nova consagração e consolidação do 

dito monopólio" (Verbete n° 227 do Comitê, "La Libertad Sindical", OIT, 

Genebra., 3a ed., pág. 49). 

O que esse Comitê vem admitindo, com aprovação do Conselho de 

Administração da Organização , é a estipulação de uma quota de solidariedade, ou canon de 

participação, na convenção coletiva ajustada pelo sindicato, como decorrência da aplicação 

erga omnes das vantagens estabelecidas no instrumento negociado ou arbitrado, a ser paga 

exclusivamente pelo não-associados (Verbete n° 112, ob. cit. págs. 44/45). 

A cobrança dessa quota ou canon vem se generalizando. Argentina, 

Colômbia, Espanha, Grécia e Reino Unido já a adotaram, exigindo-a dos não associados 



beneficiados pela negociação ou pela arbitragem. Na Suíça e na Turquia as condições 

ajustadas ou arbitradas não se aplicam erga omnes, só beneficiando os não-associados que 

pagarem essa quota ao correspondentes sindicato. 

Segundo revelam publicações da OIT, outro sistema foi adotado na 

República Árabe da Síria, no Panamá e na Tanzânia, onde os trabalhadores não 

sindicalizados estão obrigados, independentemente da atuação do sindicato da respectiva 

categoria ou empresa, a pagar-lhe uma contribuição, se metade dos componentes do grupo 

representado pertencer ao seu quadro de associados. No Equador e no Egito, tal como no 

Brasil, vigora o tributo sindical, compulsório e geral. 

Pena que a Assembléia Nacional Constituinte não tenha acolhido a 

sugestão que fizemos no sentido de substituir a contribuição anual compulsória, que é tributo 

e impede a adesão de nosso País à mais importante convenção da OIT, pela quota de 

solidariedade a ser paga pelos trabalhadores não-associados dos sindicatos que os 

representaram em negociações coletivas ou nos dissídios coletivos que os beneficiaram com 

reajustes salariais e outras vantagens. 

Vale assinalar que essa quota, por se tomar devida apenas pelos não

associados do sindicato, só será exigível se autorizada por lei e nos termos dessa autorização. 

III- O DESCONTO ASSISTENCIAL 

O chamado desconto assistencial, a que nos referimos na introdução deste 

artigo, se assemelha à quota de solidariedade, mas foi introduzido nos instrumentos da 

negociação coletiva para ser paga tanto pelos associados do sindicato, como pelos que a ele 

não se filiaram. Ele vinha sendo admitido pela jurisprudência, desde que o trabalhador não 

se opusesse ao desconto, perante o seu empregador, "até 1 O (dez) dias antes do primeiro 

pagamento reajustado" (Precedente Normativo do TST n° 74). 

Tratava-se, assim, de uma doação consentida. Mas a Seção de Dissídios 

Coletivos do TST decidiu (DO de 24.5.96, pág. 17564) que os não-sindicalizados estavam 

excluídos do "desconto assistencial", em virtude do preceituado no art. 5°, inciso XX, da 

Constituição: 

"Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado". 

Não cremos que essa norma, a que corresponde o estatuído no art. 8°, 

mc1so V, da mesma Lei Maior, justifique a mencionada conclusão, que desestimula a 



sindicalização ao ensejar que as conquistas do sindicato sejam igualmente aplicadas a quem 

contribui desigualmente para o funcionamento da entidade. 

A circunstância de o empregado permitir, ainda que por consentimento 

tácito, que a precitada taxa seja descontada do seu salário não gera vínculo associativo de que 

cogitam as disposições constitucionais citados. O fundamento para a exclusão da cláusula do 

desconto assistencial, mas alcançando tanto os sindicalizados como os não filiados ao 

sindicato, poderia ser o fato de todos os componentes da categoria já pagarem a contribuição 

sindical anual, mediante desconto obrigatório nos salários. Conceituado, porém, como 

doação consentida, com efetiva publicidade no sentido de que qualquer empregado a ela pode 

se opor, não vemos como sustentat a bitirbutação. 

O Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, modificou radicalmente sua 

orientação para considerar inconstitucional a cobrança de qualquer taxa assistencial a 

trabalhadores não filiados a sindicato. Não por caracterizar bitributação, em confronto com a 

contribuição anual compulsória, mas por ter entendido a Seção de Dissídios Coletivos, em 

doze arestos, que afronta a liberdade de associação afirmada nos arts. 5°, inciso XX, e 8°, 

inciso V, da Carta Magna. Daí substituição do Precedente Normativo n° 74 pelo de n° 119, 

in verbis: 

"Fere o direito à plena liberdade de associação e de sindicalização cláusula 

constante de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa ftxando 

contribuição a ser descontada dos salários dos trabalhadores não filiados a 

sindicato profissional sob a denominação de taxa assistencial ou para o custeio 

do sistema confederativo. A constituição da República, nos arts. 5°, inciso XX, e 

8°, inciso V, assegura o direito de livre associação." (DJ de 07.11.96, pág. 43156). 

IV- A CONTRIBUIÇÃO ANUAL COMPULSÓRIA 

Surpreendentemente, a Constituição de 1988 manteve expressamente esse 

tributo (art. 8°, inciso IV, in fine), que se enquadra no conceito constante do art. 149. Assim, 

as disposições do Título V, Capítulo III, Seção I, da CLT (arts. 578 a 591) foram, em regra, 

recepcionadas. O mesmo, porém, não se verificou com as regras da Seção II do mesmo 

capítulo, que regula a aplicação dessa contribuição, porquanto afrontam a autonomia sindical 

assegurada no inciso I do art. 8° da Carta Política. 

O art. 150 da Carta Magna proíbe a instituição de impostos sobre 

"patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 



entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, 

sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei" (inciso VI, alínea c). A contribuição 

sindical compulsória, entretanto, pertence ao gênero "tributo", mas não à espécie 

"contribuição". Daí ter decidido a Suprema Corte que a imunidade prevista no art. 19, Ili, da 

Constituição de 1967, repetida pelo art. 150, VI, c, da de 1988, não se estende às 

contribuições sindicais obrigatórias devidas pelas pessoas jurídicas precitadas: 

"A contribuição é espécie tributária distinta, que não se confunde com o imposto. 

É o caso da contribuição sindical, instituída no interesse da categoria 

profissional (CF/67, art. 21, § 2°, CF/88, art. 149), assim não abrangida pela 

imunidade do art. 19, 111, CF/67 ou art. 150, VI, CF/88" (Ac. do STF, 2a T., no 

RE-01299304/20, rel. Min. CARLOS VELOSO, in Rev. LTr n° 55 , 1991, pág. 

1039). 

Como escrevemos em nossas "Instituições de Direito do Trabalho, (SP, 

L Tr, 16a ed., vol. li, pág. 1115), não obstante a denominação de contribuição, trata-se, na 

verdade, de um tributo, pois reúne os elementos que o configuram como tal (c f. o art. 3 o do 

CTN). Neste sentido é o magistério de IVES GANDRA MARTINS, que esclarece, com 

base no art. 3 o do Código tributário Nacional, ser irrelevante, para qualificar a natureza do 

tributo, "a destinação legal do produto de sua arrecadação" (art. 4°, li). E lembra que o 

eminente Ministro JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES, ao proferir a palestra inaugural do X 

Simpósio Nacional de Direito Tributário, asseverou que "pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado podem arrecadar tributos" ("Contribuição Sindical", in Rev. LTr n° 113, 

1989, pág. 55). 

O valor dessa contribuição anual está indicado no art. 580 da CLT, tanto 

para os empresários, como para os empregados, os agentes ou trabalhadores autônomos e os 

profissionais liberais. Cabe à Caixa Econômica Federal manter uma conta especial em nome 

de cada uma das entidades beneficiadas (art. 588) e promover a distribuição das contribuições 

arrecadadas na proporção indicada pelo art. 589 da CLT: 

a) 60% para o sindicato representativo da categoria (como tal consideradas também 

as profissões liberais) do contribuinte; 

b) 15% para a federação do grupo a que pertence o aludido sindicato; 

c) 5% para a confederação do correspondente ramo econômico ou profissional ou, 

ainda, a das profissões liberais; 

d) 20% para a "Conta Especial Emprego e Salário, do Ministério do Trabalho. 



' V- A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 

O Constituinte pretendeu institucionalizar o já referido "desconto 

assistencial", mas acabou criando um contribuição especial e atribuiu ao sindicato um poder 

tributário anômalo. Prescreve o art. 8° da Carta Magna: 

"IV- A assembléia geral fzxará a contribuição que, em se tratando de categoria 

profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da 

representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei" 

Segundo Antônio Nicácio, a contribuição fixada "pelo próprio sindicato 

(assembléia geral) é uma prestação pecuniária compulsória, abrangendo toda a categoria 

(econômica ou profissional)", com o que "derrogou-se o princípio geral da legalidade (art. 

5°, li- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

e lei) e ainda o princípio da legalidade tributária, que comanda a instituição de qualquer 

prestação pecuniária compulsória" ("O poder de tributar dos sindicatos", in "Suplemento 

TrabalhistaLTr", n° 34, SP, 1989, pág. 208). 

Destinada ao custeio do sistema confederativo de representação do 

respectivo ramo econômico (indústria, comércio, transportes marítimos, fluviais e aéreos, 

transportes terrestres, comunicações e publicidade, educação e cultura, crédito, rural e 

profissões liberais - art. 535 da CLT e Dec.-lei n° 1166/71), como explícita o preceito 

constitucional transcrito, a contribuição confederativa se distingue da contribuição anual 

compulsória, porque esta é um tributo instituído por lei federal, enquanto que aquela é criada 

e por ato voluntário da assembléia geral de associados do sindicato, tal como exdruxulamente 

autorizada pelo Estatuto Político de 1988. Ela também não se confunde com a prefalada 

"quota de solidariedade", que a OIT considera compatível com a liberdade sindical, porque 

esta é imposta somente aos não-associados do sindicato em razão da sua atuação exitosa na 

negociação coletiva. O fato gerador da "quota" é a aplicação erga omnes das vantagens 

obtidas pelo sindicato, beneficiando os trabalhadores que para ele não contribuíram como 

seus filiados. Já a contribuição prevista no art. 8°, IV, da Lei Maior brasileira, visa ao custeio 

do sistema sindical confederativo, independentemente da ação do sindicato em prol da 

categoria representada. 

O inciso IV do art. 8° refere "categoria profissional" e não associados; e, 

porque o "sistema confederativo de representação sindical", que a questionada contribuição 

se destina a custear, atua na "defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da 
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categoria" (inciso III) - afigura-se-nos inquestionável que ela deve incidir sobre todas os 

trabalhadores que integram a categoria. 

Trata-se, sem dúvida, de uma contribuição sm genens, que tem 

características de tributo, resultante de um poder anômalo conferido ao sindicato. Todavia, 

com bem ponderou EDUARDO GABRIEL SAAD, invocando as lições de 

constitucionalistas do porte de GOMES CANOTILHO ("Direito Constitucional", Coimbra, sa 
ed., 1991, págs. 95 e segs.), LUCHAIRE e CONAC ("La Constitution de la Republique 

Française", Paris, 1980, págs. 100 e segs.) e CRISAFULLI E PALADIN ("Commentario 

breve alia Constituzione", Pádua, 1990, págs. 9 e segs.), 

"o poder constituinte originário é incondicionado, pois representa o poder 

soberano do povo e, assim, nesse labor elaborativo da cúpula do sistema legal, 

não deve respeitar outras normas a não ser aquelas que vier a criar" ("O 

Supremo Tribunal Federal e a contribuição confederativa", in "Suplemento LTr" , 

n° 134, SP, 1996, págs. 743/4). 

Sempre entendemos que o preceito constitucional concernente à 

contribuição confederativa não é auto-aplicável (c f. as citadas "Instituições", v oi. II, pág. 

1119). Se esse poder tributário anômalo outorgado aos sindicatos pudesse ser exercido sem a 

observância de condições e parâmetros estatuídos em lei (cumpre não confundir autonomia 

sindical com soberania, que é prerrogativa do Estado), certo que é as respectivas assembléias 

gerais poderiam, por exemplo, fixar a contribuição em um dia de salário por mês e, do 

produto arrecadado, destinar apenas 1% à federação do grupo e 0,5% à correspondentes 

confederação. Esse exemplo pode figurar um absurdo; mas, precisamente porque absurdo, 

evidencia que o preceito não deve ser tido como de eficácia plena e imediata. 

O douto SAAD, reafirmando posição anteriormente manifestada, adverte 

que o 

"inciso IV do art. 8° da Constituição Federal não é auto aplicável, não é bastante 

em si, e, em razão dessa circunstância, deve aguardar o disciplinamento por lei 

infraconstitucional. Sobrevindo essa regulamentação legal, a contribuição 

confederativa deve ser paga, indistintamente, por associados e não-associados do 

sindicato" ("Suplemento LTr" cit., pág. 744). 
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No mesmo sentido se pronunciaram PEDRO ZUNKELLER JR ("As 

contribuições confederativas", in "Suplemento Trabalhista LTr n° 98, SP, 1992, pág. 624) e 

SÉRGIO PINTO MARTINS ("Contribuição Confederativa", SP, LTr, 1996, pág. 152). 

Desde logo, a Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do 

Trabalho e a 43 Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acolheram 

essa tese: 

"trata-se, pois, da contribuição confederativa prevista no art. 8°, item IV, da 

Carta Magna, a qual esta Seção de Dissídios Coletivos tem entendido, de forma 

reiterada e há muito já pacificada, que carece de regulamentação por lei 

ordinária, não se tratando, portanto, de norma constitucional auto-aplicável" 

(Ac. da SEDC, de 4.4.95, na AA-112670/94, rei. Min. MANOEL MENDES DE 

FREITAS, in Revista "Trabalho e Processo" no 5, SP, Saraiva, pág. 117); 

"Se o art. 149 da Constituição dá exclusivo poder à União para contribuições 

sociais, não havendo lei, não pode ser exigida qualquer delas" (Ac. na Apelação 

Cível n° 3880, rei. Desembargador SEMY GLANTZ, in "Jornal Trabalhista" de 

14.12.92, Brasília. Idem, da mesma 43 Câmara, de 27.7.94, na Ap. Cível 3059/94, 

rei. Desembargador ÁLVARO MA YRINK DA COSTA). 

Essa orientação começou a mudar com o voto do renomado Ministro 

CARLOS ALBERTO DIREITO, quando ainda se encontrava no Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, sustentando que a norma constitucional em foco tem eficácia plena 

e imediata porque alcança somente os associados do correspondente sindicato: 

"A contribuição confederativa, fu:ada pela assembléia geral do sindicato, não 

pode obrigar o empregado que não é filiado. A Constituição Federal, ao 

estabelecer a livre associação profissional ou sindical, vedando qualquer 

interferência do Poder Público, e estabelecendo que ninguém será obrigado a 

filiar-se ou manter-se filiado a sindicato, não permite que a imposição de uma 

contribuição fu:ada por um órgão sindical alcance a generalidade da categoria 

profissional, eis que só a lei poderá impor tal dever, daí explicar-se a 

manutenção, no próprio texto constitucional, da contribuição prevista em lei. 

Não é razoável uma interpretação que torna compulsória para a generalidade 

dos integrantes da categoria uma contribuição criada por um órgão sindical, 

quando todo o sistema é o da livre associação profissional ou sindical, 
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assegurada a liberdade de filiação" (Ac. da 1 a Câmara Cível, de 3.5 .94, na Apel. 

Cível n° 77/94). 

Da mesma forma se pronunciara a Advocacia Geral da União em relação 

aos servidores e empregados da Administração Pública direta, indireta e fundacional (Parecer 

GQ-05, in DOU de 09.09.93). 

O Superior Tribunal de Justiça adotou a tese da incidência restrita aos 

associados do sindicato en decisão que acaba de ser confirmado pelo Supremo Tribunal 

Federal: 

"Entendo cuidar-se de contribuição de natureza convencional, posto não 

prescindir de expresso assentimento dos associados, instrumentalizada em 

acordo coletivo celebrado a partir de deliberação tomada em assembléia geral. 

Bem por isso, não alcança todos os integrantes da categoria econômica ou 

profissional, senão aqueles filiados ao respectivo sindicato, até porque, na 

espécie, a Constituição Federal consagra o princípio da livre associação" (Ac. 

STJ, 1 a T., de 14.12.94, no R.Esp. 56500-6, rel. Min. Demócrito Reinaldo, in Rev. 

LTr n° 59/95, pág. 521); 

"A contribuição confederativa prevista no art. 8°, IV, da CF, distingue-se da 

contribuição sindical por não possuir natureza tributária (art. 149, CF: 'Compete 

exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 

domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas ... ~ 

e, portanto, não tem caráter compulsório para os trabalhadores não filiados ao 

sindicato. Com base nesse entendimento, a Turma não conheceu de recursos 

extraordinários interpostos por diversos sindicatos que pretendiam cobrar a 

referida contribuição confederativa de todos os membros das respectivas 

categorias. STF, 2a T., Proc. RE 198092, 170439, 193.972" (in Boletim 

Informativo n° 42 do STF, de 26 a 30 de agosto de 1996, DJU de 4.9.96). 

Com essa orientação, portanto, vai-se consolidando a jurisprudência sobre 

o tema. Mas, data venia, não estamos convencidos da sua jurisdicidade. Com bem acentuou 

SAAD, 

"Os fundamentos da contribuição confederativa nada têm a ver com o ato 

de vontade do interessado filiar-se a uma entidade sindical. 
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• Esses Fundamentos são os mesmos da contribuição sindical de que trata o 

art. 578 da Consolidação das Leis do Trabalho: o simples fato de o interessado 

integrar uma categoria profissional ou econômica, gera-lhe a obrigação de 

recolher a contribuição sindical. 

Sempre se justificou esse ônus, imposto indiscriminadamente a todos os 

membros de uma categoria econômica ou profissional, com a alegação de que, 

no regime do sindicato único, são favorecidos pela ação deste último, tanto os 

seus associados como aqueles que não o são. Exemplo: uma convenção coletiva 

de trabalho ou uma sentença normativa, ao decretar aumento compulsório de 

salário, beneficiam todos os integrantes do grupo profissional, sejam eles sócios 

ou da entidade" (trab. e rev. cits. , pág. 744). 

Aliás, ao tratarmos da matéria na 16a edição das nossas "Instituições", 

tivemos o ensejo de aduzir: 

"Não podemos, no entanto, acompanhar essa corrente, pela simples 

consideração de que, para impor contribuição às pessoas filiadas a uma 

associação, desnecessário seira um comando constitucional. Trata-se de direito 

estatutário, inerente a qualquer associação, a ser exercido pela assembléia do 

sindicato, tal como explicitado no art. 548, alínea h, da CLT." (Ob. e vol. cits. 

pág. 1120). 
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ARNALDO SUSSEKIND - DÉLIO MARANHÁO 
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•" . I A CO~STITUICÂQ D 1988 E A LEGISLACÂO SINDICAL - - --

=Conferência de Arnaldo Sussekind n Seminário e komenage 

ao Jui?- Wasàin~ton Luiz da Trindade - TRT da 5a Re~ião -
Salvador - 20 de a~ sto de 1992. 

I - LIBE~DADE SINDICAL 

A - RIST6AI A = de delito a direito àumano fundamental 

1-CoalisÕee proiàidas-~C apeli~r (1791) 
2-Delito de conspirªcio - In~laterra (1799/1eOO) -3-Tolerância- Inglaterra (1824):revo~ação dos atos de 1799/1800 
4-Direito: 

a)In laterra (1871):Trade-Uniona Act 
\)Fran~a (1884):Lei Waldeck-Rousseau 

5-Direito universal=Tratado de Yersailles (1919) 
6-Direito àumano fundameutal=Declaração Universal dos Direitos d 

Ho ea (art.XXIII) - Onu (1948) 
?-Regulamentação internacional:~ 

a)Convenção 87,de 1948 
\)Comitê de Liberdade Sindical=forum de salvaguarda dos direitos 

sindicais ..{qe;-1} 

B - CONCEITO NO D~EITO COMPARADO -
1-.L.ib• e•r-d•a•d•e ~s 5rup~s de trabaltftadores e de empre dores 

a)plualidade facultada 

)representatividade qualitativa e quantitativa 
, 

2-Liberdade ~ cada empresario ou trabalhador 
3-Liberdade da associação (autonoaia) --estatutos,or anização interna,eleiçÕea,programas e atividades 

C - PRESSUPOSTOS 

1-Liberdades civis = reunião,ex,ressão,imprensa,aabeas corpus etc 

2-0bjetivos sindicais .. 
3-PrincÍpio da le~lidade = compatÍvel com as liberdades funda entais -

D - TIPOS DE O~GANIZAç!O ...... -- ~ 

1-Pluralidade de direito e de fato (p.ex:França) 
2-Pluralidade de direito e unidade de fato ( .ex:Alemanka) 
3-Unicidane de direito à ·s6ria (,.ex:Brasil) 
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-REGRAS ~ONFOru~E~ISTEMA ADOTADO 
.. 

DÉLIO MARANHÁO 

1-Pluralidade = lei ou jurisprudeneia 
a)aferição do sindicato mais representativo -b)critérios para a solução de conflitos de representação -, 

2-Unicidade compulsoria = lei 
a)modalidade ~estruturação do sindicato = cate~oria,profissão, 

of~cio,empresa ou estabelecimento 
b)dimensão qualitativa e quantitativa da representação 
c)condiçÕes para o registro gerador da personalidàde sindical 
d)formação de entidades de grau superior -
II - A CONSTITUIÇÂO BRASILEIRA E O DI~TO SINDICAL - --

A - NOru1AS DETALHADAS (inconveniência) = revogaram,derrogaram,suastitui
ram disposiçÕes da CLT ou as recepcionaram 

B - ART.B!,ca t = "~ livre a associação profissional ou sindical,o ser

vado o seguinte" ••• 

I-Autonomia e re~istro 
!I-Unicidade por categoria em todos os n!veia 
!!I-Representação dos interesses individuais e coletivos da cate~oria 
IV-ContriDuição para o sistemacon1ederativo,além da prevista em lei 
V-Liberdade (?) individual de filiação 

VI-Participação na ne~ociação coletiva 
VII-Dir eito do aposentado 
VIII-Estabilidade do dirtigente e do representante si dical. 

(EXAME DOS PRINCIPAIS ASPECTOS) 

C - UNICIDADE SINDICAL POR CATEGORIA;~conÔmica ou profissional.,-na mesllS. 
base territorial,em qualquer ~au do sistema confederativo de 
represent ação sindiacl,em favor do qual prevê contri•uiçÕes 
co pulsÓrias (art.82,ns.II e IV) 

1-Conceito legal ~categoria = fundamental para o sistema da Cons

tituição.1teeepçã2 ~!L~ art.511 ~~ 
2-CateGoria econÔmica = empresas com atividades idênticas,similares 

ou conexas 
a)natureza da atividade preponderante e não porte das empresas 
b)atividades independentes 

.. .. 
3-Cate~oria profissional = eorresponde a atividade economica da em-

presa e que traba1Aa os empregados,salvo profissões ou ofÍ
cios diferenciados por estatutos especiais ou condiçÕes de 
vida peculiares 

4-Sindicalização preferente =atividades idênticas do grupo 
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a)concentração de categorias similares ou conexas 
b)dissociação ou desmeabramento de categorias 

c)decisã0 ~ ~o,independente de autorização do MTà. - Faeul.da
de dos interessados de ajuizar ação na Justiça : 

5-Formação de sindicato = Constituição não faculta aos grupos quali-------ficar e dimensionar cate~orias 
a)Faculdade só para dimensionar base territorial,coa área m!nima -municipal 
&)MonopÓlio sindical consagrado impede,legalmente,a interpene

tração na representatividade sindical 

Q.ilftmtiiaiilulj,uq~~axli.bDDu&Ihllmam:ul!lllm%mrm:Dbllll%a% 
c)Supremo Tribunal Federal: 

i 

1)Exegese do art.82,II {LER AN.I- 1} -2)Recepção dos arts.511,570 e 571 da CLT (~ AN.I- 2}r 

d)Nossa opinião= "Comentários à Constituição",vol .II, pá~s. 

37 e 38 (~ AN.I - 3}. 

D - SISTEYlÃ. CONFEDERATUO SINDI.OAL 

1-Compatibilidade da CLT com a Constituição=pirâmide sindical - ._....... ~ ---. -------
a) categoria = sindicato 
b)grupo de categorias idênticas,similares ou conexas = federação 
c)ramos da economia nacional = confederação 

2-Centrais sindicais 

a)associaçÕes civis e não sindicais (art.5!,XVII) 
b)Jurisprudência do STF (LER ANs.II-4 e III-5) 
c)nossa opinião (LER AN.III-6). 

E - Ih'\TESTIDURA E REGISTRO SINDICAL -
1-Regra = personalidade sindical decorre do re~istro da ata de 

• 
~ , 

constituiçao e dos estatutos ou do deposito dos mesmos no 
érgão pÚblico indicado na lei {geralmente o Ministério do 
T~abalko,inclusive na plUralidade). 

2-Constituição brasileira ,roibe ao Poder PÚblico intervir,interfe
rir ou autorizar formação de sindicato;mas ressalva "o regis--- --tro no órru competente"(art.8º,I) --a)nem seria preciso = ato administrativo vinculado -à)jurisprudência da OIT = exi~ência:apêlo à Justiça (LER AN.IV) -, ~ , -

3-Unicidade compulsoria pGr cate~oria impoe registro em orgao nacio-,_ ----- - ~ -
nal,com cadastro Único das entidades sindicais 
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a)nosso pronunciamento (LER AN.I - 7 ~ 
P ma 

•)juridprudência do~ (LER AN.I - e,9 e 10) 

Posição do MTt = Instrução Noraativa 01/91 -.....::---
a)Inscrição no Registro Civil de Pessoas JurÍdicas 

\)Requerimento ao MT para inclusão no "Arquivo de Entidad s 
--- zw 

Sindicais Brasileiras" -"ato meramente cadastral","não con-
cessivo de ersGmalidade jurÍdica", 

c) "Inclusão'' ublicada no DOU para iJlpugnação e 7 dias --d) Divulgação oficial da im ugnação~o~ para que as partes -int eressadas solucionem o conflito por consenso ou na 
Justiça 

" xa1t.xm pluralidade de fato,em afronta a Coas-i - Caos sindical,co - tituição 

a)Legitimidade ativa e passiva para a negociação coletiva,a 
, 

greve e o dissidio coletivo ? 

)Voto vencedor no STF,do Min.Celso Mello (L R AN .V - 10), -------.. 
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SEMINÁRIO SOBRE RELAÇÕES SINDICAIS 

E NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

(Vassouras, 20 e 21 de julho de 1988 

A NOVA CONSTITUI ÃO E A ORGANIZAÇÃO SINDICAL ----- -----:=:a ---
I - Disposições constitucionais 

a) princípios - Supressão como preceitos expressos 

b) normas de eficácia imediata 

c) normas de eficácia contida 

1) Regulamenta ão por lei complementar ou ordinária 

2) Man (Art. ~' § ~~ = depende de lei 
que o regulamente. 

II - Direitos sociais (Cap. II do Tit. ri) 

a) ampliou consideravelmente direitos impostos pelo Esta

do = ~ dis o i ões (Arts. 5'º a ;(~), sobre contar segu
ridade social. 

b) 

c) Brasil = desigualmente desenvolvido = interven ão bási

ca necessária . ..,_ 

1) Históricamente e nos re imes democráti s : intervenção 

se reduz na razão inversa do fortalecimento da orga

nização sindical : direitos imperativos básicos su

plementadas pelos instrumentos da negociação coletiva. 

2) Países comunistas = dirigismo integral da economia -reduz o espaço da negociação coletiva, exercendo os 

sindicatos funções próprias do Estado. 

sindical ( Art .8' 

a) Liberdade e autonomia sindical ( Caput e~ ~, ·~ e Vº) - ... 
1) Liberdade sindical coletiva = direito dos grupos de 

empresários e de trabalhadores vinculados por uma ati 

vidade comum de constituirem os sindicatos que dese
jarem, com o tipo de representação que preferirem 
(categoria, profissão, oficio ou empresa) 
- Pro·eto impõe unidade sindical por categoria (~!f') 

Atrita-se com a Conv. OIT-87. 
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2) Liberdade sindical individual = direito de cada tra 

balhador e empresário de filiar-se ao sindicato de 

sua escolha e de dele desligar-se. 

- Pro·et só admite a filiação ao sindicato único da 

categoria, embora não a imponha (~ R~ e v~ - Atr! 

ta-se com a Conv. 87. 
3) Autonomia sindical = direito ao livre funcionamento 

da asso c i ação , v i s ando a os f in s par a os quais foi cons 

ti tuído <'fJ§ ~ e I ti). Está conforme a Con 't. 87. 

b) Estatutos = elaboração sem interferência do Poder Públi 

CoJ 

1) ob·eti os sindicais (, ~U) 

2) ór internos = composição e funcion3mento 

3) Elei ões = Recurso para o Judiciário (Art. Jº, ~ 36) 

4) Registro Cartorial no órgão previsto em lei = dene a 

~ão do registro (omissões fundamentais, objetivos 

não-sindicais, violação do princípio da legalidade 

etc), m3s não Rode modificar os estatutos. --
c) Representação profissional ou econômica <rt#) ___ ...., __ 

1) Unidade ~cate o r ia = enquadramento sindical prévio 

imprescindívsl. Quem o fará ? Adminsitração Pública ? 

Colégio sindical ? Cada Confederação específica ? 

- Lei regulamentar necessária. -2) Base territorial = estatutos, mas não inferior ao Mu 
nicípio 

3) Conflitos inevitáveis spm representação e base. Po

der Judiciário (Art.~' ~0 38} -Mediação de órgão 

administrativo ou sindical ? 

- Lei regulamentar. --
d) Contrib~i ã~ sindical da categoria (~~ ~V) 

- 4 

1) Poder tributário, independente contribuição anual 

compulsória prevista na Constituição e regulada em 

1 e i , ~ fato gerado r ~p.e_r_i_o_d_i_c_l_. d_a_d_e ... 
- poder inerente ao sindicalismo corporativo italiano!!! 
- Lei terá de regulamentar, p/liminar, esse super PQ ..... 

der. 
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2) Intenção = legi U.ma.R._ o "desconto assistencial". Con

fusão com a quota de solidaried3de, que decorre de 
...., __ _ 

convenção e só alcança os não-associados. 
~~-\) ~ (k~ 

c.. 

e) Direi to do a.s osentado ~ (t.!-f) 
f) Estabilidade do dirigente sindical = do registro até 1 

ano depois de f indo o mandato <;;f~). 

~~~:::~-Ct-L~-=-:S~ (~r-v) 
- Greve (Art.9~#1 ~~ci&i?i~ ~ ~ (UtJ 

a) Direito quase absoluto = sindicato (sujeito ativo do 

procedimento) decide oportunidade da greve e interesse a -
-~ 

efender (objeto da reivindicação) 

~= definir serviços ~tividades essenciais, para 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade 

(§ 1º); mas não poderá proibir a greve da respectiva ca 

tegoria ou empresa. 

c) Servidor público civil = depende lei regulamentar (Art. 

45' § 6) . 
d) Lei = abusos penalizáveis (§ 2º) = ocupação de estabele ---
e) 

cimento ou setor, agressões, piquetes obstativos, não 

atendimento às necessidades inadiáveis da comun i dade. 

o 

1) Greve n~J_ ._dliiiiiÍilliiie•i~o absoluto (equívoco que se gener.§_ 
lisa no Brasil). 

2) Pact Q., da ONU ( 1966), regulamentador de normas sociais -da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) 

= Art. 8º. 
3) OIT - Comitê de Liberdade Sindical -- Verbetes 372 - 394 - 434 ~ 

IV -
a) . 

Administrativos 
2) Judiciários (Alemanha~~~~~ \7~/ 
3) Re ra = só conflitos jurídicos : sentenças declarató - ' -rias 

4) Exceção = conflitos ~ interesse : sentenças consti
tutivas (Brasil l a Nova Zelândia Q.. ~..fu:t } 

b) Conc~lia ão ou media ão dos dissídios individuais 
--------~- ---- ---- ---------1) Âmbito ~ em presa = delegado sindical, delegado de 

fábrica, Comissão paritária de conciliação e órgãos 
assemelhados; procedimentos internos para reclamaçã o . 

2) Âmb· o administrativo = inspetores do trabalho. 
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c) Concilação, mediação e arbitragem dos conflitos coleti

vos -1) Negociação direta 

2) Neg ociação com mediação autoridade administrativa .... ..__ ..... __ 
3) Arbitragem faculta ti v a ~co.2J.,p_u_l_s•ó•r-ia. = arbitres das 

partes ou órgão ad ministrativo 

d) Justi a do Tr da nova Constitui ão -~) Composição tri artite (~~ 141l~~S) 
~~ciliaçãn-e j~lgamento dos dissídios individuais e ..... 
~) 

c o 
Com etência em razão da pessoa l--í.!. O --- -- relação de emprego em empresa privada; ad ministra-

ção pública federal, estadual, municipal e do D. F. , 

direta e indireta; 

blico externo 

pessoas jurídicas de direito pú 

~ce . ./2 ~ . ~ 
matéria (-1-'-0/ -R~ · ~-

- litígios aecorrentes de relação de emprego e nos 

termos da lei, de relação de trabalho. 

lf. Faculdade entre arbitra em ou decisão 'udicial, fra

cassando a negociação coletiva ( Art. 12@, § 1º) 

- Arbitra em = arbitras eleitos pelas partes (Art. 

120' § 2 º) . 

~~issídio coletivo = poder normativo am plo, supleme~

' tando ou complementando leis e convenções aplicáveis 

(Art. 120, § 2º) 

Sindic tos inex pressivos = eqÜidade social no con

junto das categorias = importância para a macro

economia. 

-=~-Dissídios ind i viduais ~ ~-~ ~o 
Representante dos trabalhadores eleito nas empre.--. 
sas com mais de 200 em re ados para promover enten ------ -dimentos, inclusive conciliand1J litígios (Art. 1~) 

~ - Reserva si dical. 
~ - Aboli ão dJ RR ~casos ~e diver ência J uris pruden .. 

cial. Exceção criticável : teremos vários "direi--to s do trabalho" (Art. -4~'}, § $..º - Provável supre~ 
são). 
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V CONGFESSO DE ~IRB:TO COLETIVO DO TRABAL.O 

( LTr . -São Paulo - Rovembro de 1990) 

O uiKDICATO ~H FACE DA C ~STITUIÇÃO F ..... ERAL D:: '\988 

por Arnaldo Süssekind 

I - HISTÓRIA 12Q_ .... n::IJICALISNO == EIS'T' RIA DA LIB:P.::AD:E SINDICAL 

... [ 1799/1800-Inglaterra=="Combinat ions Acts" 
A- Delito de coalizao , . A • .-.-••• 1810 - França==Cod1go Penal napoleon1co 

[1 824-Inglaterra=r~ynct .. ção de li to 
B-~o + . ' 6 . ... , . rancia 18 4-~rança=modif1caçao Cod1go Penal 

[ 

871 - Inglaterra==Tiade unions act" (Disraeli) 

C- Direi to 1884-França==Lei \•lalde ck-Rousseau 

sequência==outros paÍses 

Constituição do ~~xico (1917) 

Constituição alemã (Jleimar-1919) D- Consagracãp w 

uni versal Tratado de Versailles (1919) 

Diversas ConstituiçÕes 

E- Direitg [mmapo (ONU _ 1948) 
[

Declaração Universal dos Diremt os do Homem 

+undameptal ~ 
Convençao da OIT nº87,de 1948 

F- Necapismos ~ • ' · · s · · ( 1 50) 
[

Comissão ONU-OIT de Investigação e Conciliação em 

• Sj l yaguarda r·.a:er1a de L1berdade 1nd1cal 9 

H-S~sterpas 

Comite de Liberdade Sindical da OIT (1951) 

humano,~s ~ absoluto == Pacto Internacional dos Direi

tos EconÔmicos , Sociais e Culturais (011U-1966) 

-ler art . 8Q ,~ (Livro , pág.23) -:::.. ~+ ~.2.ct.--<·'tl_ 
::ihc. p~~ ""'~~ 11' e(Q. €}. 1- .'( 2. 

1. Autônomo ou abstencionista=liberdade sindical independa de lei. -- Direito de associação e Conv . 87 = auto- regulamentação e juris-
~ , , , 

prudencia:Alemanha,Belgica,Italia,Suecia ,Uruguai etc. 

2 . Heterônooo=ler islação r -- gulamentar , independente da Conv . 87 : 
, 

Ar0Entina ,Brasil, EEUU , França , Mexico,Portugal , URSS etc . 

II - CONC3ITO ~3 LIBERDADE 0INDICAL 

A- Liberdade coletiya = faculdade grupos de at i vidades similares: 
$ 

plura i ade e estrutura representativa 

B-~iberdade indi idual = faculdade e filiação no sindicato de sua 
pre erencia 
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C-Liberdade ~ associecão (autonomia oin ical) =estrutura interna , 

estatutos , e eiçÕes , pro~rama e ativida es , além filiação a fede

ração confe eração 

- Objetivos sindicais e princÍ pio da legalidade . 

-D-Liberdad~s ~iyis = pressuposto fundamental:direito de expressao , 

de reunião , liberdade de imprensa , a eas corpus etc 

A ONSTITUIQ O BRASIL IRA ]! 1988 -
I - LIBERDADE SI1~ICAL =cantada em prosa e verso .Entretanto ••• Art . 8Q , 

caput : " ~ livre a a s sociação profissional ou sindical , observado o 

seguinte : ~ •• 

II- LIBERDADE COLETIVA (nQII) =unici~a e sin ical ~ 1ojpê ~r{veis 

1. Sindica&o =por cateroria , c/ base mÍnima municipal 
- A 

IV 

2. Fe racão. = CL :grupo de ativi ·~ades i enticas,similares ou cone-

s xas , c/ base minima esta ual 
N A 

3 . Confe eracas = CLT : ramos economicos ou rofissionais 

4 . Centrais sindicais = fora do sistema confe erativo referido no nºIV 

a)meras associaçÕes civis (art . 5º ,XVII- ITI) = pluralida~e 
b)não firmam convenções e acorcos coletivos 

c )nã o tem legitimi ade processual em iss! io coletivo 

d)não po em de iberar sobre greve . 

· cato de escol,a ~o grupo orcaniza&or -b)representativi,a e preferi a:categoria , profissão , oficio , empresa --ou estabelecimento 

c) i~ensionPmento a ase territorial 

6 . Jurisprudencia ~ ~ .. 
a Comissão e ~xpertos 

b)Comitê de Li erda e Sin 

IVIDUAL (nºV) 

1 . Assegura li ernade de filiação a sin ic to único 

2.Viola liberdaJie ~escoJha. 

1 . Proibe intervenção :,.-eenalizacão = revogação da CLT 

2. Proibe interferência 

a)prática de atos arbitrários,abusivos ou i eeais por autorida e 
administrativa - , " b)ato administratiyo vincula o - nao e interferencia. _..,_. 
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V - REGISTRO TIA AS80CIAÇ O SililliCAL NO RG .C CO:lP ..... TE T3 

1 .~ ~~autonomia Rindica1=ressalva Constituição (nºI) 

2. PressupÕe cadastro nacional as associações sindicais ( ~TPS) 

3. Corolário juridico da unicida e sindical compulsÓria 

4 .~ afrontp. liberdad,e - JurispplPêpçj a ~ OIT: 

a)Comi s são de ~xpertos " C e D ... ,.=r ----
b )Comi tê de Liberdade S erbetea. ~ ficha 

? . Decisões do STJ ,pleno= ·íandado de --do Trabalho examinar os pedidos 

Segurança concedido p/ o run . 

de registro, d .. e_.f .. e.,.r•i•n•d•o.-.o.s ~u 
os indeferindo (MS-29/89) -

6. Port aria !1TPS-09/90 = impropriedade e 

a)~quivo1 e não registro,abdicando da 

tivo vinculado 

descumprimento rnandamus: 
, 

pratica do ato administra-

b)devolucão - o pedido em caso de i mpugnação 

c)litÍgio ~ Justiça ant ea r d ~ decisão administrativa:deslocarento 

da compet~ncia. 

? . Dificul ades Justiça decidir questões sindicais de relevo: 

â)recepção de normas ~~sobre uni.ade sindical (Ac . do STF, 
~ --pleno,de 03.5 . 89,no fv1S-20 . 829.5.rel. •lin . C ..... LIC BORJA) 

b)preservação da unicidade de representação 

c)concentração,desmembramento e dissociação de categorias 

d)reconheciment o de categorias diferenciad~s 

B .Ur~e~ sobre a organização sindical 
A , ,.,., , ,.., • , 

-Conveniencia de orgao tripartite n~~ ou orgao par~tario de 
$ 

consulta . 

VI - COJ.rTRIBUIÇÕES SINDICAIS (NQIV) 
$L 

1.Contribuicão confederatiy~ ,além d tributo sindical preexistente -? . .;..extin9ão pela I1IP-236/90 do "imposto sindical"-Art . 149=facul ade 

2. Contribuição confederativa =custeio do sistema da CLT ----- --
3. Poder tributário anômalo (Ressuscita Carta 37) -4. Yorma de eficácia contida = alguns elementos:fixação valor,desti------nação e dàsconto em folha de salários . Não institui . 

5.Instituição =privativo ~ União (art.149) - SAAD e IP~lri 

6 . ~a1tem-~ato gerador,periodicidade , limitação do valor e base de 

incid~ncia,critérios de redistribuição etc . 
, 

? . Ate lei= Desconto assistencial,que visou a substituir . 
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' VISÃO ATUAL DO SINDICALISMO BRASILEIRO '\ I 

. .. . Por ARNALDO SÜSSEKIND 

• I- RESUMO ~STÓRICO Ç>A L~GISLACÃÇ?~INPICAL §RASILEIBA 

=>A-~- Dec. 978 (Rodrigues Alves)= rurais p/créditos. 

=>B - 1907 - Dec. 1637 (Afonso Pena) = liberdade e pluralidade sindical. -1 - Modestos resultados = falta densidade operária e espírito sindical. 

2 - Uniões Fabris anarguistas (SP, RJ, Salvador e Recife) = Primeira Lei 
a 

de Acidentes do Trabalho (1919). 

=>C -~ - Dec.-Leg. 19770 (Getúlio-Collor) = unidade sindical compulsória , 

e/liberdade de estruturação e de representação; reconhecimento pelo MTb. 

=> D- 1934- Constituição = pluralidade frustrada pelo Dec.-Leg. 24694 (quatro 

dias antes) = 1/3 do Grupo. 

=>E- 1~- Carta Constitucional, DL 1402/39 e outros (Getúlio)= Monopólio de 

representação da categoria ou profissão; enguadramento oficial, com . ' 
pirâmide hierarquizada picada ramo da economia; investidura e estatuto 

aprovados pelo MTb; imposto sindical e eleições controlada pelo MTb. 
F' 

=>F- 1~,3-~=sob vigência da Carta de 37, teve de incorporar a legislação 

de 39, 41 e 42. 

=> G - Constituições de 1946 e 1967/69 = matéria p/lei ordinária, que não foi .....-
alterada em substância. 

=>H - Constituição de 1§8,] = autonomia sindical, mas repetiu Carta de 1937 

s/monopólio de representação por categoria e a contribuição compulsória e 
% -

criou um tributo anômalo. -
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• 11: LIBERDADE SINDICAL= DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

~A-ONU 

1 -Nova Declaração Universal ~ Direitos d.Q..tiomem (NY-1948) =art. 

2~. "Todo homem tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar 

para proteção dos seus interesses" 

2 - Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais -(NY -1966) = regulamentação de parte da Declaração (Ratificação 

Brasil em 24.01.92- Dec. 591/92 

-Ler art. 8° 

~B -OIT 

1 - Convenção 87 (Filadélfia - 1948) = liberdade sindical e direito de 

sindicalização = direitos assegurados frente aos poderes públicos 

(119 ratificações- Brasil, não). 

- Ler arts. 2° e 3°. 

2 - Convenção 98 (Genebra - 1949) = direito de sindicalização e de -
negociação coletiva = proteção dos direitos sindicais frente aos 

empregadores, independência das associações e estímulo à 

negociação coletiva (133 ratificações, inclusive Brasil). 

3 - Convenção 135 (Genebra - 1971) = proteção aos representantes dos 

trabalhadores nas empresas (59 ratificações, inclusive Brasil). 

4 - Convenção 141 (Genebra - 1975) = organização dos trabalhadores -
rurais (35 ratificações, inclusive Brasil). 

5 - Convenção 151 (Genebra - 1978) = direito de sindicalização e de 

negociação coletiva na administração pública (30 ratificações -

Brasil, não). 

6 - Convenção 154 (Genebra - 1981) = promoção da negociação 

coletiva (25 ratificações, inclusive Brasil). 
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=>C- CONCEITO DE LIBERDADE SINDICAL: -
1 - coletiva = grupos de empresários e de trabalhadores intervinculados 

#-

por atividades idênticas, similares ou conexas. Representatividade 

qualitativa e quantitativa (art. 2°); 

2 - individyal = faculdade de ingressar, permanecer e sair do sindicato 

de sua escolha e de para ele contribuir (art. 2°); 

3 - instityciopal (autonomia sindical) = estatutos, organização interna, 

eleições, programas e atividades (greve) - art. 3°. 

Respeito ao princípio da legalidade (art. ao) e aos objetivos sindicais 

(art. 1 0). 

=>D- LIBERDADES CIVIS E DIREITOS Qf...CIDADANIA: ..--..-
A- liberdade de expressão, reunião, imprensa, informações; 

B- segurança pessoal, e/proteção contra prisão arbitrária; 

C - Habeas corpus, mandado de segurança, indenização por dano 

patrimonial e moral. 

• 111 -A CONSTITUICÃO DE 1988 E O SISTEMA SINQICAL 
$ 

=>A- CARTA MAGNA I)ECEPCIONJit,normas compatíveis e ~a eficácia, 

total ou parcial, das incompatíveis. -
=>B- CAMPO ~ APLICACÃO 

1 - Empresas privadas e seus empregados, inclusive sociedades de 

economia mista, empresas públicas e pessoas físicas ou jurídicas 

equiparadas a empresas (art. ao); 

2 -Atividades rurais: empresários, empregados, parceiros etc. (art. ao); 

3 - Empregados domésticos (art. ao); 

4- Trabalhadores avulsos (art. ao); 

5 -Trabalhadores autônomos, inclusive profissionais liberais (art. ao); 

6 - Servidores públicos civis do todos os poderes e esferas geográficas 

(art. 37, VI)- Livre associação, confirmada pelo art. 240 da Lei a112/90 

(Regime único da União); 

7 - Proibida = Servidores militares, inclusive polícias militares e corpos de 

bombeiros (art. 42, § 5°). 
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=> C- AUTONOMIA SINDICAL (ART. 8°, I) 

1 - ~evog2,u .211 _.._9_e_rr,...og-._ou todas as normas legais s/ estatutos, organização 

interna, eleições, gestão financeira, fiscalização e penalidades. 

2 - Extinguiu Comissão Enquadramento Sindical e quadro oficial (agora 
• 

modelo), substituindo reconhecimento por registro. 

=:>D- UNICIQADE SINDICAL COMPULSÓRIA (ART. 8°, 11) 

1 -~ qualguer grau. P.2r categoria profissional ou econômica , com base 

territorial mínima municipal , observando o "sistema confederativo da -
representação sindical respectiva" (art. 8° , IV); -

2 - Fere liberdade sindical do grupo = OIT- Ler 224 e 225; 
--"" - __.. 

3- Impossibilita sindicato sllLempresa; .. 
4 - Recepciona artigos CLT s/ conceito de categorias, sindicalização -

preferentemente, aglutinação e desmembramento de categorias. Daí 

enquadramento servir de modelo. 

=> E- UNICIDADE SINDICAL COMPULSÓRIA: 

1 -Agente negociador definido; 

2 - Possibilita sindicatos inexpressivos ~omissos, sobretudo e/tributos. 

3 - Divergências doutrinárias se esgotam internamente, frustrando o 
F ~ 

pluralismo juríd jco - político - social. 

=>F- PLURALIDADE SINDIC" L FACULTADA --
1 - § indicatos inexpressivos absorvidos pelos que melhor representam 

os grupos; 

2 - Motivação boa atuação = ~ associados nJl.o !lê contribuições; 
4 

3 - Legitimidade da representação pela liberdade de escolha; 

4 - Problemas P:;./.;.de,;;.;t;;.;;e.-rm........,in;.;;;;ar 2 $Qent~ Degociador: 

a) auto-regulação pelas entidades de cúpula; 

b) respeito à tradição estabelecida; 

c) lei= critérios objetivos preestabelecidos (OIT); 

d) eleições periódicas. 

5 - E_s_t_a_bi_lid_a_d_e_d!!:!gente ·~ por n! gociaçã.9 coletiva . 
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=> G- CENTRAIS §INDICAIS: 

1 - Çomandam ~ fato o movimento sindical, mas não integram o 

"sistema confederativo da representação sindical respectiva" de 

cada ramo econômico ou profissional, e/exigência de unicidade de 

representação em todos os níveis. 

2 - São associações civis (art. 5°, XVII), s/legitimidade p/negociação ___._ - -
coletiva, dissídio coletivo, greve e ação direta de 

constitucionalidade - STF. 

=> H - BEGISTRO SJNVESTIDURA SINDICAL: 

1 - Monopólio de representação re istro e~ã~ e/cadastro 

n§lcional -~o MTb o possui. H& e .t_~of!lpetente, ~ ~ o~ 

qya!J9o ~ litígio. 

2 -Ato administrativo vinculado e não interferência indébita. Exemplos .,..... 
de registro mistos: Sociedades comerciais ou de advogados = 

registro em órgãos administrativos - Partidos Políticos. 

3 -m = Voto Min. Celso Mello - 1zER Ag. V. 

4- ~-Comitê de Liberdade Sindical : ~ER 275 a 27~: 

5- Caos resultante da pluralidade de fato= 16.000 associações e 

- EEUU = 112 sindicatos 

-Alemanha= 32 

=> I- ÇONIRIBUICQES COMPULSÓRIA§ (ART. 8°, IV) 

1 - Manutenç2o <1Q. "imposto sindical" da Carta de 1937 

a) revogação dos artigos da CLT s/aplicação e controle 

b) violação da liberdade sindical= OIT-Verbete 227 

c) Conveniência "qwRta .9& solidariedadz "- p 1T- Verbete 324. 

2- Contribuicão ~nfedergliva 

a) tributo anômalo o~~ efa.-s .... s...,oc...,i-.ad-.o..,.s? 

b) divergência nos tribunais 

c) IAB (Romita e eu) = tributo - Lei regulamentadora indispensável 

(art. 149 da Const. e/remissão ao art. 146, 111). 

d) Jurisprudência pl evalente (~T Jl. 
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, 

l J - ~STABILIDADE CONDIÇIONADA D~ DIRIGENTES 

1 -Incidência= §.Ó !J.â!:mpresa d~que ~dirigente i empregado 

2 - Beneficiados = Autonomia sindical e abuso de direito -
a) exceção ao direito potestativo de despedir há que ser expresso 

na lei 

b) TRT 33 Reg. (Minas) = princípio d.,â razoabilidade (Alice Monteiro 

de Barros - L Tr. 56, pág. 1 070)divergência nos tribunais 

c) TRT 83 Reg. - (Pará) = "iiilim;ii;iiiitaiiilid~o ,2. 7 dir,IDor~ ~l._membros <iQ 
Conselho Fiscal (Vicente Malheiros da Fonseca - L Tr 57 /959). 

pz ~ 

• IV- CONCLUSÕES 

e ~A- Pena é que o Congresso Nacional não tenha reformulado o art. 8° da 

nossa Carta Magna, para assegurar a liberdade sindical no seu 

tríplice aspecto, proporcionando, em conseqüência , a ratificação da 

mais importante das convenções da OIT. 

~B - Se tal tivesse ocorrido - ou quando tal ocorrer - a lei ordinária comple

mentar será mais simples e conterá apenas algumas rEWras . -
fundamentais para a dinâmica -=-s ... in,.d..,.ic ..... al. E as Centrais Sindicais serão, ------ -----
no plano jurídico, conceituadas como entidades sindicais. 

~ C - Para o adequado funcionamento de uma democracia, que tenha como 

alvo a Justiça Social, é imprescindível que da sua vivência participem 

as organizações sindicais de trabalhadores e de empresários. Mas, 

sem liberdade, essas associa~ões não poderão traduzir, ............ ~ ---
legitimamente, ~verdadeiras aspirax.ões ~seus re.eresentados. . ~ 

~D - Que não se confunda, porém, liberdade com licenciosidade, visando à 

implosão da ordem jurídica constituída. Porque, se a lei sem ---
liberdade conduz ao autoritarismo, a liberdade sem lei gera anarquia. - .__. ........ ~ 
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II CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRABALHISTA EM ALAGOAS 
, 

=Maceio - 24-26 de maio de 1995. 

A OIT E O DIREITO COLETIVO DO TRABALHO ------- -por Arnaldo Jussekind 

I - ORGANI ZAÇÂO INTERNACJONAL DO TRABALHO (OIT) - - , , 
A - FINALIDADE = universalizar, t anto quanto possivel,principios e 

normas da justiça social ;::::- t).J<I'D~ ~t..o...Q MNvt. ~ 
ÁA~lg, <>Utá,AOA~ ~ ~ 

B - I NSTRUMENTOS -'~VV'-~ -"\v-~ <o JJ_ ~ I 

1 . ConvençÕes e recomendaçÕes aprovadas pela Conferencia Interna-

cional do Trabalho ~ (Atividade normativa) 
... , .. t...llf~-- -2 . Pesquizas,publicaçoes , cursos , seminarios etc --t(~~~ 

3. Cooperação técnica = programas in loco . - l( ~~ , 

C - CONVENÇÂO = tratado multilateral , normativo,aberto à ratificação 
' ... dos Estados membros da OIT,visando a incorporaçao das suas nor-

mas no respectivo direito interno . 
~~CÁ~~-k~k 

1. Ato- regra =t submissão obrigatÓria à autoridade competente 

2. Ato- condição = Pto s oberano do Estado. 

! I -ACONVENÇÔES SOBRE DIREITO COLETIVO E2 TRABALHO 

- OBJETO DO DIR . COL . do TRAB . ----------
1. Organização sindical 

2 . Negociação coletiva 

3. Greve . 

B -~=preocupação c/ direitos individuais e previd;ncia soci al até - -_!::.~ guerra mundial . 

1. Conv . 11/21 =direitos sindicais na agricultura iguais aos da in

dÚstria,114 r atifs . ) 

2 . Tentativa fracassada de conv . s/ liberdade sindical . 

C ApÓs guerra = criação da ONU (45 4_ -
1. Conselho EconÔmico e Social - manutenção da OIT e pedido p/ 

conv . s/ direitos sindicais . 

2 . Nova Declaração Universal~ Direi tos !2.. Homem ( 1948) : 

"Art . XXIII-Lf-Todo homem tem o di rei to a organizar sindicatos -e neles ingressar para pre teção dos seus interesses~ 
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3. Evolução= proibida Lei Chapelier (1791 ) ; delito Grã Bretanha 

' (1799) e França (1810);tolerada Grã Bretanha (1824) etc; direi-

to Corte de Massachusetts (1842),Grã Britanha (1871)etc; di

reito universal Tratado de Versailles (1919) e direi~o humano 

fundamental ONU (1948) . 

D - Conv.87/48 = liberdade sindical e direito de sindicalização - di

reitos assegurados frente aos poderes pÚblicos - Considerada a mais 

importante das convs . da OIT (~ ratifs.) -Dela trataremos depois. 

E - Conv . 98/49 =direito ~sindicalização ~~~gociação coletiva ~ 

Complementa a 87 = proteção dos direitos sindicais frente aos em-

- As recomendações 91 e 32tde 1951 , complementam as disposiçÕes s/ 
.-:e== 

negociação coletiva , com normas e definiçÕes sobre convençÕes cole

tivas de trabalho e conciliação e arbitragem~ 

F- Conv. 135/71 = protecã~~ repreeentany~s ~trabalhadores ~em

presas - delegados sindicais , designados ou eleitos e/ou represen

tantes do pessoal eleitos pelos colegas - Proibição de despedida 

em razão da condição de delegado ou representante ou por suas ati

vidades como tais' 5 ratifs . ) . ~-- e. ' 
G - Conv . 141/75 = organização ~ trabalhadores rurais - Conceito amplo: - , A '" , 

empregados,parceiros,arrendatarios , autonornos e pequenos propr1eta-

rios,desde que não empreguem pessoal permanente,nem transitÓri~ nu

merosa e não subcontratem a exploração da terraC3~ ratifs.)~,~ ' 

H- Conv . 144/76 =Consultas tripartites p/ aplicação das normas inter-- -
nacionais do trabalho : relatÓrios s/ a plicação; submissão das convs . - , N 

e recoms. ao Congresso Nac .; denuncia de convençoes ratificadas e 

outrªs questões decorrentes da Const . da OIT (60 ratifs . ) ~~~ ~ { 

I - Conv . 151/78 =Direito ~ si~dicalização !_~ negociação coletiva 

~administraçã~ pÚblica = facultado aos Estados limitar aplicação 

às forças arrnadas , aos s ervidores de alto nivel exercentes de cargos 
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de direção ou com poder decisÓrio e os que dese~penham funçÕes al-

~amente ~confidenciais - Proteção contra atos de discriminação an
~r.Jd~~ __,__ __ 

tisindical - negociação às condiçÕes 

nacionais (2 ratifs.);::;,~~~~' 

J - Conv . 154/81 =promoção da negociação coletiva : definição de negocia-,. 
ção coletiva - objeto - medidas p/ estimular , a serem tomadas apÓs 

consultas prévias às organizações de trabs . e de empregadores( 
~-S...." - ---

K - BRASIL RATIFICOU = 11 - 98 - 135 - 141 - 144 e 154 ~ t!Y1J.1 e ~ • , 

dM ·w-
III - CONVENÇÃO 87 = LIBERDADE SI NDICAL E DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO 

• 

-,.. 
Art . 1Q = prevalencia da norma internacional a que o Estado aderiu _______ ... 

1 . s;>nvenção ~ Viena ~ ~irei to ~ Tratados ( 1969) :Art . 27 

"Uma parte não poderá invocar as disposiçÕes do seu direito in

terno como just ificação do incumprimento de um tratado" . 

2. Constituição JW...§.ê.:Art . 5Q , nQ77 , § 2Q - "Os direitos e garantias 

expressas nesta Constituição não excluem outros deeorrentes •• • 
, 

dos tratados internacionais em que a Republica Federativa do 

Brasil seja parte" 

3. Const .88- Art . 105 , II,a =recurso especial p/ o STJ da decisão 

que contr~riar tratado ou \ egar-lhe vigência . 

4 . Jurisprudencia ST~ = Acs . 1958 (6. Nonato) e 1971 (Oswaldo Tri

~eiro):primazia - Ac.1977 (Cunha I eixoto):equival;ncia ( ? ) 

5. Inconstitucionalidade ~ ratifica~o = Ac . STF - Repres . 803 

( 1974 - Djaci Falcão) ...... V , f:b·s-..Ji __ 
Art . 2Q = principal : conceito de liberdade sind· universalizado,quan-

...._ {~ 
t G ao grupo e as pessoas (trabalhadores e empresários)~1íJU~::,~ ~ 
-- 'f~ - , ;..---

1. Campo de aplicacao =todos os trabalhadores , publicos ou priva-_ _.. __ -
dos , e empregadores ou empresas . Exceção facultada : forças arma
das e policia (art . 9Q) . 

2 . pluralidade sindical facultada (ve rbetes 22fq 22§2 --~~ 

3. repr esentatividade = matéria estatutária , do grupo que se organi

za : categoria , profissão,oiicio,empresa ou estabelecimento e 

qualquer base territorial. 
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4. contribuiçÕes = além da estatutária p/ os associados,só quota 

de solidariedade p/ os nio-associados beneficiados pela açio 

do sindicato. Tributo compulsÓrio nio (Verbetes 227 e 324) f\'IJ/ 
~~~te>~~~ 

ART.3º = autonomia sindical (liberdade da associaçio) 

1. estatuto e organizaçio interna (Registro- V.art.7º) - ..... ._ __ .;. 
2. eleic2es livres - supervisão intra-sindical prevista no estatu-• 

to - Recurso p/ o Judiciário. 

3. atividadef e programa de ação = direito de greve e respeito ----------·-- -- ----~os-~bjetivos (art.1Q) .!. ~principio. ~ legalidade (art.8º). 
,.. , 

4. Greve = nao e direito absoluto e irrestrito - Respeito aos di-

reitos supra-estatais ou naturais,que independem de leis: vida, 
, 

saude e segurança,dos quais decorre o direito ao trabalho. 

5. Pacto Intern.dos Direitos EconÔmicos , Sociais e eulturais (1966) 

Ratificado Brasil em 24.01.92- LER art.8º,~ e d ._ 

6. Proibiçio greves função pÚblica e serviços essenciais - Con

ceito destes - LER verbe;: 394- e res. Com. Per i tos -~ Q :. ~ _, 
- -- ~..RA.(-

7. Greves poli ticas - ~verbete .J:!!:. - ~,~ I 
8. Piquetes obstativos - LER verbete 434 __ ~--·- -9. Casos concretos= hospitais- 409; abastecimento d'agua- 410; 

controladores de voo- 412. 

1 o. Conf.de 1970:"sem independ~n-
, -cia nacional nem liberdade politica nao podem existir direi-

tos sindicais plenos e genuinos" 

Liberdade essenciais decorrentes da Decl . Univ . dos DiFs ,do Homem : 

-liberdade de opinião e de axpressio; 

- " de investigar e receber informações e difundi-las; 

- " de reunião; 

-~~~~gurança pessoal,c/ proteção contra prisio arbitrária; 

-direito a ingressar em tribunais independentes e imparcais ou 

neles responder a processos regulares; 

-direito à proteção das instalaçÕes sindicais. 

ART.4º = principio da não-intervenção adminisjrativa - Suspe~o ou dis-- -solução sÓ pelo Judiciário,em processo regular,c/ direito de 

defesa e de recurso - t~t(verbetes 496 e 497). 

= formação de federações e confederações e filiação a organis-

mos internacionais • ..- - -------
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Art . 6º = aplicação dos arts . 2º , 3º e 4º ~federacões ~nfederações . 

ART . ?º = investidura sindical pelo registro (personalidade juridica) LER .....-_ ~ 

1. Lei pode determinar Órgão competente p/ depÓsito ev registro --- ----------
2. Possivel denegar registro por aspectos formais ,violação do prin

cipio da legalidade ou objeto· estranho às finalidades sindicais . 
, 

3 . Garantia de recurso ao Judiciario -
4 . Prevalência registro no MTb .,mesmo na pluralioade sindical . ------~ Com . Peritos e verbetes 275 e 277 -l V J2 Vt/-Vl(-frQB 

ART . 8º = pr inc:Í::gi.o ~ legalidade .,. L E; R. · 

Art . 9º = faculdade de excluir forças armadas e policia 

ART . 10 = objetivos : "fomentar e defender os interesses dos trabalhado~ - , res ou dos empresarios" . 

= adoção , pelo Estado , das "medidas necessárias e apropriadas pa----- ra garantir aos trabalhadores e aos empregadores o livre e-
, -xercicio ~direito .1.e sindicalização" . 

----~~ A - RATIFICAÇÂO I MPOSSÍVEL face art~8º , ns . II e IV da Const . de 88 

Precedente STF = Conv . 110/58 - Repres . do Procurai or Geral da 

RepÚb. Decio Miranda - Ac . de 14 . 6. 74 do Plenozx.ç(.l~. ~%'f~ 
, 

2. Responsabilidade internacional , apesar ineficacia nacional . 

I 
, ,., 

3. Conv . de Viena s o Dir . dos Tratad 9s so preve nulidade da rati-- ' ficaçao por desrespeito a competencia para celebrar ou aderir 

ao tratado ; é omissa quanto à inconstitucionalidade pelo conteÚ

do do tratado . 

4 . Doutrina brasileira pela inconstitucionalidade = PONTES DE MI-
( 

, ~ , 
RANDA Comentarias a Const . de 67 , 2a ed .,vml . III , pag . 334) e 

CARLOu ~~XIMILIANO (Coments . à Const . Bras ., vol . I , pág . 142) . 

l 'I - RATIFICAÇÃO~ PACTO DA ONU (Dec . de Promulgação nº591 , de 06 . 7 . 92 . 

1. O disposto no art . 8º ,~ e g , resume a Conv . 87 =LER--~ 

2. Inconstitucionalidade da alinea ~ desse art . (Precedente do STF) -
3. Norma do art.5º , nº77 . § ~ º , da Const . = monismo da ordem jur:Í:dica; 

mas ~ i ossibilita derrogação ou alteração de preceito consti

tucional expresso e especifico (art . 8º ,ns . II e IV) . 

~~U~TIFICAÇÃO DA CONV . 87 e V~DADE DO COP~ESPONDENTE ART . DESSE - - ~ 
PACTO SOMENTE SE FOR MODIFICADO O ART . 8º DA CONSTITUIÇÃO . - ______ ... ___ _ -------



......... ------~Â----~~~~~--~-----------------
1 I - ~UBSTITUI~ O PROCESSUAL 

I 

,. 
1. Art.8Q,III,Const. = supressão referencia "substituição proc •• " 

2. Distinção representação (art.513 CLT),substituição (art.6Q .. , 
CPC) e legitimidade processual e ad causam propria (Mandado 

de Segurança Coletivo,convenção,acordo e dissÍdio coletivo) 

f 3. Equ~voco genera~izado = uso processual inadequado 

para os casos - LER FOLHA 
......... liiiiiiii ..... 

4~ Enunciado TST-310 procurou conciliar o inconciliável. 

VIII - RATIFICAÇÂO ~ CONVENCÂO 2 IT-81 ! ~ PACTO ~ ONU 

A - Conv-87 enviada Congresso pelo Presidente DUTRA 

1.Atritava-se com a CLT 

( 

( 

2,Hoje se atrita com a Constituição de 1988. 

B··- Surpreendente ratificação do Pacto Internacional sobre os direi--tos econÔmicos,sociais e culturais da ONU 

t. Ratificado em 24.01.92- Vigência 24.4.92- Decreto de Promul

gação nº591,de 06.7.92. 
2. Inconstitucionalidade intrÍnsica da disposição que repete,ain

da que sintetizando,as normas da Oonv.87 (art.8Q). 
a) Ac.do STF de 14.6.74,na Repres.nº803~.D~OIO MIRANDA) 

DJ de 04.3.78 ...... ~- lvvw.... ~,. ~ 
b) Responsabilidade internacional (Convenção de Viena s/ o 

Direito dos Tratados. 
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A CONVENÇÃO SOBRE LIBERDADE SINDICAL E A 

CONSTITUIÇÃO RASILEIRA 

• I 

/ 
f 

i 
I 

:' •, , I~~ 

I 

; 
/ 

; 
i 

por Amalclo SOssekiad (Ministro aposentado do TST, 

Presidente Honor{ulo da Academia Nacional de Direito do 

Trabalho e Titular da Academia Brasileira de Letras Juridicas ). 

1- A CONVENÇÃO 87 DA OIT E O CONCEITO DE LIBERDADE 

SINDICAL 

O Dl8l8 importante tratado multilateral normativo da Organização 

: _.' Intemacional do Trabalho (Convenção n° 87, São Francisco, 1948) visa a garantir a liberdade 

sindical em relação aos poderes públicos, sendo complementada pela Convenção n° 98 (Genebra 

, 1949), que objetiva proteger os direitos sindicais dos trabelh.adores frente aos emp-egadores e 

• . respectivas organizações, assegurar a independência das associações sindicais de trabalhadores face 

às de empregadores, e vice-versa, e, ainda, tbmentar a negociação coletiva, objeto da Convenção n° 

154 (Genebra, 1981). 

O Brasil ratificou as Convenções n° 98 e n° 154, mas nlo poden\ aderir é1o 
87 enquanto a Constituição mantiver a atual redação dos incisos li e N do seu art. 8", que ~ 
o estatuldo no art. 2° da Convenção de 1948. Este Dispõe: 

'"Os trabalhadores e os empregadores, sem nenhuma distinçilo e sem autorizaçilo 

prMa. t2Tn o direito de constituir organizações de sua escolha, assim como filiar-se a 

essas organizaçlJes, com a única condiçiJo de observar os estatutos das mesmas." 

Ai estão consagradas: 

a) a liberdade sindical coletiva, correspondente ao direito dos grupos de empresários e 

de trabalhadores de constituir o sindicato de sua escolha, com a representatividade 

qualitativa (categoria, profissão, empresa, etc.) e a quantitativa (base territorial), que 

lhes convierem1independentemente da existência de outro sindicato com a mesma 

representatividade; 

b) a liberdade sindical individual concernente à faculdade de cada trabalhador ou 

empresário de filar-se ao sindicato de sua preferência, representativo do grupo a que 
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pertence, e dele desfiliar-se, não podendo ser compelido a contribuir para o mesmo, se 

a ele não estiver tlliado. 

A autonomia sindical, também consagrada pela Convençlo n° 87, está 

expressamente assegurada no inciso I do art. 8., da nossa Lex Fundamentalis; mas os incisos 11 e IV, 

como assinalamos, entram em testilha com o principal tratado da OIT, porquanto: 

a) i imposta a unicidade sindical por categoria, em qualquer nivel do sistema 

contederativo da representação sindical, não podendo a base tenitorial do sindicato 

ser inferior à área de um municipio; 

b) foi mantida a contribuição anual compulsória devida por todos os componentes das 

categorias representadas, além de ter sido cooferido um poder tributário anômalo aos 

sindicatos. 

Os seguintes verbetes de jurisprudência do Comitê de Liberdade Sindical da 

orr - o mais categorizado foro de salvaguarda dos direitos sindicais - revela a orientação unifonne 

sobre a interpretação do art. 2., da Convenção n° 87: 

""A convençllo niJo quis fazer da pluralidade sindical uma obrigaçlJo, mas exige que 

esta seja possivel em todos os casos. De maneira que toda atitude de um Governo que 

se "aduza em imposiçllo de uma organizaçlJo sindical única está em contradiçiJo com 

as disposições do art. 2° da ConvençiJo n° 8'?'. (Verbete n° 225); 

.... Uma situaçllo na qual se nega a um individuo toda possibilidade de escolha entre 

distintas organizaçlJes, porque a legislaçiJo permite a existincia de uma só no ramo 

profissional em que o interessado exerce sua atividade, é incompatfvel com os 

principios incorporados na Convençdo n° 8-r'. (Verbete n° 226); 

""A faculdade de impor obrigatoriamente a todos os trabalhadores da categoria 

profissional interessada, o pagamento de cotizaçlJes ao único sindicato, (. .. ) nlJo é 

compatfvel com o principio de que os trabalhadores devem ter o direito de filiar-se às 

organizações que estimem convenientes. Em tais circunstancias, parece que a 

obrigaçdo legal de pagar contribuiçlJes ao monopólio sindical, estejam ou nllo os 

rrabaUiadores filiados a ele, representa uma nova consagraçdo e consolidaçdo desse 

monopólio". f"Recopilacion de decisiones del Comitê de Liberdad Sindical", Genebra, 

OIT, 3a ed., págs. 49 e 50). 

JEAN -MAURICE VERDIER, que integra hA muitos anos a Comissão de 

Espertos na Aplicação de Convenções e Recomendações da OIT, entende, em perfeita bannonia 

com os verbetes transcritos, que a liberdade sindical decorre da conjuga~o ~ ~es fatores: a) 
• 9 """"ª* -- --.... 

independência dos sindicatos em relação ao Estado; b) representação dos interesses profissionais do 

respectivo grupo; c) caráter tàcultativo da associação; d) pluralidade sindical. Mas adverte que a 

garantia de constituir mais de um sindicato para o mesmo grupo, na mesma localidade, "n/Jo exige a 

pluralidade de fato e se acomoda com a unidade stndicaf', se assim o desejarem os membros da 

íT 
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categoria, profissão ou empresa ("Traité de Droit du Travail" dirigido por Camerlynck, vol. -

''Syndicats", Paris, Dalloz, 1966, págs. 111/2). 

11- DO MONOPÓLIO DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL NO BRASIL 

A unidade sindical resultante da conscientização dos empresários ou dos 

trabalhadores que realizam atividades econômicas ou profissionais idênticas, similares ou conexas, 

em determinadas bases territoriais, tOrtalece, sem dúvida, a representatividade dos correspoodentes 

sindicatos. É um ideal a ser perseguido, como ocorre, por exemplo, na Alemanha e no Reino Unido; 

mas não deve ser imposto por lei. 

Historicamente, justifico que GETULIO VARGAS tenha detenninado, por lei, 

o monopólio da representação sindical num enquadramento simétrico para cada mm.o da economia 

nacional, com a contribuição obrigatóri,de todos os que, legalmente, estavam representados pelas 

correspondentes entidades . 

À 6poca, o continente brasileiro, predominantemente agricola, com pequenas 

ilhas de atividades industriais, não podia gerar a espontânea formação de sindicatos, para atuarem, 

com eficiência, na aplicação das leis trabalhistas decretadas após a Revolução de 1930. Dai os 

principios adotados pelos decretos-leis sobre organização sindical (n°l .402/39), enquadramento 

sindical (n°2.381/40) e imposto sindical (n° 4.289/42); o primeiro impondo o monopólio da 

representação sindical, advogado pelos insuspeitos Màxime Leroy (1913) e Georges Selle (1927) e 

ja implantado na União Soviética de Lenin e na Itália de Mussolini; os dois outros inspirados na 

legislação tàscista, visando a organizar as corporações que seriam representadas no Conselho de 

Economia Nacional previsto na Carta Politica de 1937. 

Essas disposições legais, como é óbvio, não poderiam deixar de ser 

transplantadas para a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cujo projeto foi elaborado entre 

1942 e 1943, posto que em vigor permanecia a Carta Constitucional de 1937. Cumpre registrar, 

entretanto, que o sistema fomentou a criação de entidades sindicais em todos os ramos da economia, 

que se tomavam indispensáveis à dinâmica das instituições juridico-trabalhistas. 

Com o desenvolvimento sócio-econômico resultante do processo de 

industrialização iniciado em 1942, os sindicatos mais representativos puderam conquistar a própria 

autonomia, ao mesmo tempo que inúmeros sindicatos expressivos foram constituidos. É que o 

funcionamento do sindicato como autêntico arauto dos interesses profissionais ou econômicos 

depende do espirito sindical dos representados - fator sociológico que emana espontaneamente de 

grandes concentrações de trabalhadores, as quais decorrem do desenvolvimento industrial 

A autonomia sindical foi consagmda explicitamente no inciso I do art. 8° da 

Constituição de 1988, tomando ineficazes, no plano juridico, inúmeros dispositivos do Titulo V da 

CLT. Todavia, o mesmo artigo manteve, incompreensivelmente, o monopóliÓ da representação 

sindical da Carta Magna de 1937 (inciso ll) e ainda ampliou a receita compuls6ria destinada ao 

custeio do sistema confederativo de representação sindical (inciso IV). 
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Hoje, afigura-se-nos que o cenário sindical brasileiro não mais justifica o 

sistema que foi mantido pela Lei Maior de 1988. Assim procedendo tomou impossivel a ratificação 

da Convenção n° 87 e se colocou contra a realidade do movimento sindical brasileiro, que vem 

:Jendo comandado, em quase todos os setores profissionais, por centrais sindicais organizadas de 

conformidade com o pluralismo ideológico dos seus lideres e que, paradoxalmente, nio são 

entidades sindicais, não tendo legitimidade para celebrar convenções coletivas, deliberar sobre 

greves ou suscitar dissídio coletivo (jurisprudência do STF). 

ill - DA INEFICÁCIA DA EVENTUAL RATIFICAÇÃO DA 

CONVENÇÃO OIT- 87 

Por via de cooseqüência, a eventual ratificação da Convenção n° 87 pelo 

Brasil não implicaria a incotporaçlo de todas as suas normas em nosso direito positivo. O tratado 

ratificado revoga ou derroga as leis que se auitam com suas disposições, pois o nosso direito 

constitucional consagra o monismo jurtdico ~cf nosso "Convenções da OIT ", SP, LTr., 1994, págs. 

34/38). No entanto, os preceitos constitucionais prevalecem sobre as normas do tratado, embora a 

ineficácia juridica destas no plano interno não exima o Estado da sua responsabilidade no campo 

internacional; no caso da Convenção n° 87, perante a OIT. 

A convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados ( 1969) não cogita do 

contlito entre o conteúdo do instrumento internacional e a Constituição do paiB que o ratificou; só 

prevê a nulidade do consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado, quando "manifestodo 

em violaçdo de uma disposiçdo do seu direito interno concernente à compethlcia para celebrar 

tratados" e, ainda assim, desde que essa violação seja evidente e afete norma interna de importância 

fundamental tart. 46). Trata-se de nulidade referente à capacidade do Estado para obrigar-se 

inremacionalmente e não à nulidade atinente às condições de fundo. 

Analisando a hipótese escrevemos alhures: 

"sem embargo da responsabilidade internacional do Estado. afigura-se-nos que, no 

dmbito interno, a rati,ticaçdo perde ou ndo adquire eficácia juridica, porquanto, se 

essa eficácia advém t;io ~istema constitucional. parece lógico concluir-se que a nonna 

intemacional ndo poderá afrontar preceitos da própria Carla Magna" ("Direito 

Internacional do Trabalho", SP, LTr, za ed., pág. 7T). 

Nesse sentido são: em nosso pais, as manifestações da jurisprudência. 

Segundo CARWS MAXIMILIANO, sendo "a Constituiçllo a lei suprema do pais ... contra a sua 

letra ou espfrito ndo prevalecem --- tratados ou quaisquer atos diplomáticos" ("Comentários à 

Constituição Brasileira", Rio, Freitas Bastos, 1948, vol. I, pAg. 142). PONfES :MIRANDA 

assevera: "o tratado que legisla sobre matéria de direito público interno ou privado, ou que 

constiiUi negócio jurídico. precisa da completa observdncia do Direito Constitucionar 

!."Comentários à Constituição de 1967", São Paulo, Rev. dos Tribs., za ed, 1970, vol. III, pág. 334). 

Dai ter o Supremo Tribunal Federal acolhido representação do Procmador Geral da República para 

-).IL 



.. 
•• 

afirmar a inefic.ácia juridica de determinadas normas da Convenção da OIT n°ll0, por se atritarem 

com disposições da Constituição no momento da ratificação. O acórdão profurido transcreve trecho 

do então Consultor Geral da República ADROALOO MESQUITA DA COSTA, no sentido de que 

"a Co11vençdo em causa, embora ratificada e promulgada como lei mtema, nllo pode ser aplicada 

in casu, porque manifesramente inconstitucional, tanto em face da Constituiçllo de 1946. quanto 

da azualmente em rigor" (Ac. do STF em sessão plena de 14.6.74, na Representação nOS03, Rel. 

Min. DJACI FALCÃO). 

Nem se diga que o disposto no § 2° do art. 5° da Lex Fundamentalis brasileira 

determina a eficácia juridica da nonna do tratado ratificado pelo Brasil, ainda que contrária a 

preceito da própria Constituição. Não se pode deduzir tal conclusão desse parágrafo, que se limitou 

a consagrar, apropriadamente, a tese mooista da interdependência~ ordens jurtdicas internacional :} 

e nacional: 

n§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituiçllo niJo excluem outros 

decorrentes do regime e dos princfpios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte". 

Desse comando constitucional decorre que o tratado ratificado pelo Brasil, se 

jé estiver em vigor no campo internacional (vigência objetiva), complementará a nossa legislação ou 

modificará a lei que o contrariar, assim que vigorar no plano nacional (vigência subjetiva). Mas não 

se pode conceber, por absoluto ilogismo jundico, a revogação de norma expressa da própria Carta 

Magna. Esta so pode ser modificada nos tennos do procedimento especial estabelecido no art. 60, 

concernente as emendas à Constituição; nunca pela adesão a um tratado que contraria o que 

expressamente estatui. 
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Rel .· Min . MIGUEL FERRANTE) . 

no art . 558 

Há , pois, norma legal 

da Consolidação das Leis 
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aquela consubstanciada 

do Trabalho que , 

recebida pela nova ordem constitucional , autoriza a efetivação , 

no âmbito do Ministério do Trabalho , do competente registro 

sindical . 

A.h}\;\'1, _,.;~~....;....;.;.___;;;.,..;. 
registro no orgao estatal competente , 

do Trabalho , 

f 
i 
I 

portanto - que ainda continua a ser o Ministério ---circunstância esta que confere maior efetividade 

tt J; unicidad;'sindical , posto que permite a um -
ao princípio -

orgao estatal 
t 
i 

J 
I 

tecnicamente aparelhado a possibilidade de realizar uma 

fiscalização mais intensa sobre a integridade desse postulado 

fundamental da organização sindical torna-se inviável a -aquisição~ pelo ente interessado , de personalidade jurídica de .. ~ _. -... 
natureza sindical . Sem a integral realização desse processo de 

personific~ç~o - que não se conf~nde com a vedada e proscrita 

autorização estatal para efeito de fundação de Sindicato a 

entidade , ainda que registrada no Registro -- -~---Jurídicas , nao terá caráter sindical , --
-Civil das Pessoas 

. -. 
desvestlndo-se de 

qualquer valiàade , para esse efeito de direito sindical , a 

concretização do registro meramente civil .] Nesse contexto , e 

analisando o tema sob o ângulo estrito da competência , tenho 

como válidos os atos de personificação sindical praticados pelo 

Ministro do Trabalho, posto que os edita , nessa esfera 

jurídica , no válido desempenho de uma atribuição residual . 

Ocorre , porem , que o ato ministerial impugnado 

ofendeu , de modo frontal , o princípio constitucional da 

unicidade sindical , proclamado pelo art . 80 , II , da Carta da 

República , que veda a criação de mais de uma organização 

sindical , em qualquer grau, representativa de categoria 

profissional ou econômica , na mes ma base territorial . 

O douto voto , brilhantemente proferido pelo 

eminente Relator , demonstrou , de modo completo e 

incompatibilidade vertical do ato de criação 

exaustivo , a 

do Sindicato 

~.v -

I 

I 
I ; 

b· . .. 
~-

r! .,. 
- ~ 
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sindical em relação aos poderes 

segunda tem por finalidade proteger 

sindicais dos trabalhadores 
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públicos; a 

os direitos 

frente aos 

empregadores e sua organização ( .•• ). A Convenção 

n. 87 assegura aos trabalhadores e empregadores, 

sem nenhuma distinção e sem prévia autorização, o 

direito de constituir as organizações sindicais 

que estimem convenientes 11 

~Inobstante possa o Sindicato constituir-se 

independentemente de prévia autorização governamental posto 

que é plena a sua autonomia jurídico-institucional em face do 

Estado -, impõe-se advertir que a Constituição nao vedou a 

--- -interferência estatal, desde que, em atividade plenamente --vinculada,no procedimento administrativo de outorga do registro 

síndica :-;;:; personificação da própri7 entidade --;:ndical'7---~~ - ---venham a ser satisfeitos, por esta, os requisitos de ordem 

legal e de natureza constitucional~ Irrecusável, portanto, a 

estatalidade do ato registral previsto no próprio texto 

constitucional. 

O eminente Ministro XAVIER DE ALBUQUER UE , em -magnífico estudo sobre essa especial questão jurídica, apos 

resenhar as várias posições assumidas pela doutrina uma, 

sustentando a suficiência do registro da entidade sindical no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas; outra, 

imprescindível o registro personificador no 

Trabalho e a última, exigindo duplo registro: no 

das Pessoas Jurídicas, para efeito de 

personalidade meramente civil, e no Ministério 

considerando 

Ministério do 

Registro Civil 

aquisição da 

do Trabalho, 

para obtenção da personalidade sindical - expendeu magistério 

definitivo a propósito do tema,enfatizando que a necessidade do 

registro sindical não se expõe à vedação constitucional que 

proíbe qualquer autorização do Estado para fundar sindicato 

(Parecer , "in" LTR, vol. 53/11, págs. 1273/85), "verbis": 

M{ "Vimo s oportunamen te que a Constituição, ao - -mesmo tempo em que proíbe a lei o exigir 

' 

<I 

'· ,. 
~ 
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a utorização do Estado par a a fundação de 

sindicato , reduz o alcance da proibição para dele 

excluir o registro no órgão compe tente 

I). A primeira indagação , que o texto ........ 
(art . 

sugere , 

80 , 

e a 

a primeira d e qua l registro teve ele em vista . E - ---resposta , que sua interpretação impõe , e a de se ---- ou , por tratar de registro de direito sindical - -abreviação ditada pela comodidade~ do registro 

sindica l -, e não , do registro de direito civil . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parece indiscutível , portant~ , que , rela-

' as associações tivamente profissionais e 

sindicais , foi ao registro sindical; e ~ ao -- - -registr o civil , aue se reportou a Constituição . ------- ........ - ---- ---Desse modo , não se mostram merecednres de endosso 

entidades as opiniõe s s e gundo as quais as 

sindicais registram-se , agora , ape~as no Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas , sendo ~ste o ' órgão 

competente ' a que alude o texto maior . 

Na melhor hipótese , essas opiwiões poderiam 

ser aceitáveis , se , sem prejuíw do 

civi l e cumulativamente com ele , 

registro 

tamb ém -advogassem o registro sindical~ aquele , para 

este -atribuir à entidade a personalida õe civil , 

para lhe deferir a personalidade sindical . I Esta 

solução , que nao e a propug ncda por tais 

opinantes - e mbora prestigiada po~ JÜLIO CESAR DO 

PRADO LEITE (op . cit ., págs . 273/; 274 e 281) 

aproximaria o regime 

regime dos partidos 

Constituição (art . 

das entidades sindicais , do 

políticos ~ue , segundo a 

17 , § 20) , adq u ire m 

personalidade civil pelo regi st ro de direito 

comum , e p e rsonalidade político~ l e itoral , pelo 

registro no Tribunal Supe rior El ei toral . 

-
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Não há, pois, como fugir a algumas conclu

sões. Ontem, como hoje, para se criar sindicato, 

é preciso preexistir associação profissional que 

nele se transforma. Para existir associação 

suscetível de se converter em sindicato, 

necessário que obtenha registro do Ministério 

Trabalho. Para que a associação obtenha 

registro indispensável, impõe-se que 

administração do Trabalho cumpra o dever que 

incumbe, ao invés de se abster ou se omitir. 

e 

do 

o 

a 

lhe 

Autorização legal expressa ( .... ) dá-lhe, 

para o registro, o art. 558 da CLT, perfeitamente ------ --ajustável, salvo~~ outra aresta ~ pormenor 

e de fácil remoção, à nova ordem constitucional. 
,--- _. . ---:---- ,. 
Para esse aJustamento, lsto e, para a regulação 

intraministerial, em termos renovados e 

adequados, dos procedimentos de registro, também 

lhe dá, excelentemente, a própria Constituição, 

cujo art. 87, parágrafo único, inciso II, defere 

ao Ministro de Estado o poder-dever de expedir 

instruções para a execução das leis, 

regulamentos." 

decretos e 

t importante salientar - ao menos para efeito da 

presente causa que o Superior Tribunal de Justiça, em 

pronunciamento com o qual estou de acordo, entendeu ainda 

persistir, no tema , a legislação consolidada, ~ue, segundo o 

pronunciamento daquela elevada Corte Judiciária, foi 

integralmente recebida, no que concerne ao registro sindical , 

pela nova Constituição do Brasil: " ••• Persistência, no campo 

da legislação de regência, das regras legais anteriores que nao 

discrepam da nova realidade constitucional , antes dão-lhe 

embasamento e operatividade . Atribuição residual do Ministério -do Trabalho para promover ~ registro sindical, 
~ -----~,_ ____ _ enquanto lei -ordinária não vier dispor de outra forma .•• " (STJ 1 t-1S no 29 1 ---- ..... -. 
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ARN~DO SÜSSEKIND VIII ENCOI'TRO NACIONAL D3 DIRIGENTES SINDICAIS 

DO COJWCIO VAREJISTA 

(FLORIANÓPOLIS - 13-15 de maio de 1992) 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL .!.. CONCEITO _Im CATEGORIA 

por Arnaldo Sussekind (Ministro aposentado do TST) 

I - ORGANIZACÂO SINDICAL 

A-Direito comparado: 

1 - Pluralidade de direito e de fato 

2 - Pluralidade de direito e unidade de fato 
, . 

3 - Unicidade compulsor1a 
A 

E-Pluralidade = ~ ~ jurisprudencia: 

1 - Aferição do sindicato mais renresentativo --- --------------2 - Critérios p/ solução de conflitos de repreqentação -
C-Unicidade = lei dispondo,no m:Ínimo,sobre : - , 1 - TipQ de sindicalizaçao o grupo de empresarios ou de trabalhadores 

2 - Dimensão qualitativa e quantitativa da representação 

3 - CondiçÕes p/ o registro gerador da personalidade sindical 

4 Formação de entidades ãe~u superior. 

II - LIBSRDAPE I~~ICAL 

A - OIT E -=D.iii! iiiíiREiiiiiiiiiiiTiiliO 66MBài:áB6 ----1 - liberdade coletiva (grupo=pluralidade e qualquer tipo) 

2 - liberdade individual (pessoal=ingresso e permanência) 
-3 - +iberdade d~ associação (autonomia de organização e funcionamento) 

B - COl{STITUICÂO BRASILEIRA DE 88 (Art . 8º) . --
1 - Unicidade sindical "em qualquer grau,representativa de cate oria 

2 -

profissional ou econÔmica na mesma base territorial",que não po

derá ser "inferior à área de um r-1unic:Ípio" (nºII) - organização 

configuradora do "sistema confederativo de representação sindical", 

em favor do qual prevê contrmbuiçÕes compulsÓrias(n2IV) 

, -
-~-.~~·~a sindical,proibindo ao Poder Publico exigir autorizaçao 
p/ formar sindicato e interferir ou intervir na entidade sindi

cal,salvo"o registro no ·órgão competente"(nºI) 

3 - Afastou-se do conceito prevalente de liber dade sindical 
demos ratifiç&r a Conv. 87 -

4 - Comando constitucional im erativo que: 
a)recenciona as normas da CLT que com ele se sintonizam e são 

indispensáveis ao funcionamento do sistema 

b)revoga~u derro a as disposiçÕes legais ue se tornaram incom

patÍveis com os seus princ:Ípios e sistema. 
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III - CATEGORIA PROFISSIONAL E CATEGORIA ~.CO.NÔNIC.A ---------
A Conceito legal (§§do art . 511~a CLT),fundamental p/ a organização e 

o funcionamento do sistema consa rado pela Constituição de 88 

1 -Cateqori~ econÔmica = empresas que realizam atividades idênticas , si
milares ou conexas 

a)natureza ~~i vida~ preponderante~ ~porte ~ emnresas(W"-5P) 

' A 2- Categoria profissional = corresponde a categoria economica da empresa 

em que trabalham os empregados,salvo quando estes exerçam profis-
~ f • ~ sao ou of~cio diferenc~ados por estatutos especiais ou condiçoes 

de vida singulares : 

a)catefforia profissional diferenciada 

b)profissões liberais 
"' , 

3- Sindicalizacão preferente = atividades identicas,sendo possivel por 

atividades similares ou conexas 

a)concentracão ~categori~s 

b)dissociação ou desmembramento de cate,oria ____ .. ___ -
B Constitui ão não faculta oualificar e dimensionar orias - - ___________ ,_ -~~---

1- Interpenetração de representação sindical,com violação do principio -de unicidade de representação (monopÓlio constitucional) 

2- Faculdade só p/ dimensionar base territorial,com o área mÍnima mu-- . 
nicipal 

3- Exegese afirmada pelo STF (LER An . I - 1) -,.. f • 
C - Recepçao das normas da CLT compat~ve~s com o sistema constitucional 

1- Ac . do ~de 11 . 10 . 91 (IJER Ap , I - 2{ 
2- Nossos comentários (LER ~.o\ ~it., lf1 ~ -:; ?1- (?J(C>.M . t.~ ) -IV - SISTE!•1A CONFEDERATIVO SililliCAL 

A - Compatibilidade da CLT com a Constituição : pirâmide sindical: ----1- Categoria = sindicato 

2- Grupo = federação 

3-Ramo = confederação 

B - Centrais sindicais -1- Associações civis (art.5º,}:VII) e não sindicais 

2- Jurisprudência do STF (LER An . II- 4 e An . III- 5) 

3-~ss~ opinião (LER An . III- QJ 

V - Il~!ESTIDURA ~EGISTRQ SI!rDICAL 

A- Regra (inclusive na pluralidade) =personalidade sindical decorre do 

registro da ata de constituição e dos estatutos ~o depÓsito dos 
mesmos 
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B - Constituição brasileira = proíbe ao Poder PÚblico ~tervir,interfe

rir ou autorizar formacão de sindicato;mas ressalva "o registro no -- - -Órgão competente"(art.Bº,nºI) 

1-~seria ~reciso a ressalva= registro com as condiçÕes previstas 
, - ~ em lei e ato administrativo vinculado e nao interferencia -2-Jurisprudência OIT = exi ência:apêlo à Justiça (LER FICHA An.IV) 

, ... , -
C -Unicidade compulsoria por categoria impoe re istro ~or ao nacio-

~ 

nal que possua cadastro das entidades sindicais com o ambito de re--presentação e a base territorial 

1-Nosso pronunciamento (LER An.I - 11 
~ 

2-Jurisprudencia do STF (LER An.I -8 e 9 e An.V - 10 l 

D - Posição do MTb (Magri) = Instrução Normativa 01/91 

1-Inscri ão no Registro Civil de Pessoas Juridicas 

2-Re uertmento p/ inclusão no "Arquivo de Entidades Sindicais Brasi

leiras" -!.!.ato meramente cadastral","não conessivo de personalida-
, 

de jurídica 

3-"Inclusão" publicada no DOU p/ impu nação em 7 dias por quem tiver 

categoria ou base coincidentes 

4-Divul da 1m u a ão no DOU p/ que as partes interessa-

das solucionem o conflito por consenso ou na Justiça 

5-Permanência da "Pluralidade" até acordo ou sentença (!!!) .............................. _ ·------
a)e a legitimidade ativa e passiva para a ne ociação coletiva,a 

greve e o dissidio coletivo ? 

E - Jurisprudência do STF fulmina essa orientação: 
----~-~------ -- ~ 1-Ac.rel.Célio Bor·a (An.I- 8) -2-Voto vencedor Carlos Vel oso (An.I - 9) 

3-Voto vencedor Celso IV::ello (An.'Jt - 10) 

F- Parecer Min. Xavier de ALbuguetaue (LER An.VI- 11) 
__.... --, ~ , , 

G - Nosso pronunciamento = o orgao competente,ate que lei diga o contra
~ , 

rio,e o MTb.podendo a autoridade competente, quando jul ar conve-

niente,ouvir comissão tripartite ou paritária instituida p/ tal fim 

("Coment~rios ~ Constituição'', Rio, Freitas Bastos,vol.II,p~ s. 23 

a 31) 

H- Comissão i nstitui da C ~C é paliativo Útil, mas suas resoluções não 
têm eficácia juridica . 

VI - SUGEST0ES 

A - As conf edera cQes deveriam pedir ao novo qinistro do Trabalho a re-- ..... formulação da Instrução Normativa nº01/91,substituindo-a por outra 
que acate a orientação do STF. 
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-B - Se o novo Ministro nao concordar , impetrar Mandado de Segurança Co-----·-- ._. letivo , com esteio na jurisprudência do STF,p/ que o MTb efetue o 

registro sindical,preservando o sistema constitucional que se fun-
- f da na unidade de representaçao em todos os n~geis. 

C - Es clarecimento : 

1 - Se o MTb deliberar sobre o registro , inclusive a respeito de con

centração , dissociação ou desmembramento de categoria , a ação ju

dicial cab:Íve1 do seu ato é p/ a JustiQ1l Federal 

2 - Se continuar a omitir- se , a ação é p/ a Justiça Comum • •• E o caos ----sindical continuara a crescer • •• ------
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JORNAL TRABALHISTA 
Página 932 DOUTRINA Brasília, 25 de outubro d~ 1 993 

ANO X - N°477 

jurídico" e seu papel na compr são do Direito foram lançadas em um 
dos textos da obra deste Autor, 'to do Trabalho e Modernização 
Jurídica, Ed . CONSULEX, Brasília, 19 
neste instante. 
2) MONTEIRO, Washington de Barros : Curs e Direito Civil, 1° 
Volume, Ed . Saraiva, São Paulo, 1977, p. 34135. 
3) RADBRUCH, Gustav: Filosofia do Direito, Armênio ado Editor, 
Coimbra , Portugal (6" ed .) 1979, p. 231. Gritos no origina 
4) A tendência ao expansionismo do instituto fora detecta 
doutrina, como indicado pelo Jurista AMAURI MASCARO NASCI ME 
(in Curso de Direito Processual do Trabalho, Ed. Saraiva, SP, 1989, 1 o• 
edição , pág . 240). Antes mesmo da vigência da Lei n• 8 .542192, o 
Jurista ANTÔNIO ÁLVARES DA SILVA, em pioneiro estudo, já 
considerava definitivamente consumado esse expansionismo · 
Depósito Recursal e Processo do Trabalho, Centro de Ass 
Trabalhista (CTA). Brasília 1991) . 
5) Observe-se que a natureza jurídica recursal desse · ituto não é, 
como se sabe , sequer incontroversa. Mais importa , ainda, a própria 
permanência da correição parcial , na ord jurídica, tem sido 
frontalmente contestada. Nessa última ha, tem despontado a 
concepção de que a competência co 1tucional para legislar sobre 
normas processuais, inclusive rec sem processos de competência 
da Justiça Federal (logo, tam trabalhista). é exclusiva da União, 
através de seu Poder próR · (o Legislativo). conforme argutamente 
exposto pelo Jurista LDO PlÍNIO GONÇALVES (in Justiça do 
Trabalho - Projeto ealidade, REVISTA ANAMATRA, ano 5, n• 16, 
out./dezembro- , págs . 24125) . O fundamento conduz à virtual 

rreição parcial , já que prevista apenas por Regimentos 

Internos de tribunais . 
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Ainda a Substituição Processual Trabalhista 

Arnaldo Süssekind (*) 

Muito se tem escrito, ultimamente, sobre a substituição 
processual na Justiça do Trabalho. E a controvérsia que se 
estabeleceu entre os órgãos componentes dessa Magistra
tura especializada levou o egrégio TST a adotar o Enunciado 
n• 31 O, do corrente ano; não para revelar a jurisprudência 
uniforme da mais alta corte trabalhista sobre o assunto, 
mas com o visível intento de regular a matéria de forma a 
evitar decisões díspares em todos os graus de jurisdição ,_A 

Conforme expusemos no V Congresso Brasileiro de-~
reito Processual do Trabalho (São Paulo, julho de 1 993). 
promovido pela L Tr . Editora, essa controvérsia foi gerada 
pelo fato de ter o legislador brasileiro atribuído, desneces
sária e equivocadamente, a condição de substituto proces
sual ao sindicato que, autorizado por lei , ajuíza ações em 
nome de representados seus, pleiteando a satisfação de di
reitos individuais de interesse da respectiva categoria. Foi o 
que ocorreu com as Leis n•s 6 . 708/79 , 'Z .238/84, 
7 . 788/89 , 8 .030/90 e 8.073/ 90, concernentes à política 
salarial. 

Sublinhe-se que a Lei de 1989, que chegou a proclamar 
a ineficácia da desistência, renúncia ou transação de qual
quer dos substituídos (art . 8°), foi logo revogada pela de n~ 
8 .030, de 1990. Esta teve vetados os dois artigos que tra
tavam dos reajustamentos salariais , permanecendo apena 
em vigor o dispositivo que autoriza as entidades sindicais a 
atuarem "como substitutos processuais dos integrantes da 
categoria" (art . 3°). Mas é evidente que essa autorização, 
tal como nas leis anteriores, está vinculada ao objeto da 
própria lei : reajustamentos salariais . Demais disto, afronta a 
ordem jurídica constitucional o entendimento de que a 
substituição processual poderá verificar-se, desde ent ão , 
sem qualquer limitação, porquanto o veto presidencial não 
pôde ampliar o universo que a lei estabeleceu para a inci
dência de suas normas . Afinal , o Poder Legislativo é exerci-
do pelo Congresso Nacional (art . 44 da Constituição) e este 
tratou da " substituição processual " no contexto da lei cujos 
artigos pertinentes ao seu objeto foram vetados . 

Gostaria de sublinhar, desde logo, que não so1r contrá
rio à autorização legal para as entidades sindicais ajuizarem 
ações em nome dos seus representados, independente-

mente da outorga de poderes, visando à defesa de direitos 
homogêneos ou de interesse da categoria. Aliás, ao presidir 
a Comissão- lnterministerial de Atualização da CLT, coube
me a iniciativa de conferir ao sindicato legitimidade ativa 
para ajuizar ações, em nome dos respectivos associados, 
pleiteando adicionais de insalubridade ou de periculosidade 
(atual § 2° do art . 195) . Entretanto, não batizamos de 
"substitui cão processual" , seguindo assim a diretriz con
substanci~da no parágrafo único do art. 872, que trata da 
ação de cumprimento de sentença ou acordo em dissídio 
coletivo. 

Entendo, porém, que a referência a "substituição pro
cessual " , repetida por inúmeras decisões e alguns proces
sualistas (eu mesmo já cometi esse equívoco) é imprópria 
para as ações trabalhistas ajuizadas por sindicato, em nome 
de seus representados . Como revelou recentemente o pro
fessor Hugo Gueiros Bernardes, a substituicão contém os 
seguintes element 

a) comunhão de interesses quanto ao objeto da ação; 

b) inércia do substituído suscetível de causar dano ao 
ubstituto; 

c) indisponibilidade do direito pelo substituído, salvo em 
acordo com o substituto; 

dl o substituto, por ser parte, responde pela reconven
ção. (Substi tuição Processual; o equívoco doutrinário da le
gislação do trabalho brasileira, rev . LTr. n• 57 , São Paulo, 
1993, pág . 646) . 

O primeiro jurista brasileiro que apontou o erro cometi
do pela Lei n• 6 . 708, de 1 979, foi o Ministro Antônio La
marca : 

"O reajuste salarial , uma vez concedido, ingressa no 
patrimônio do trabalhador-empregado. Havendo lesão, 
surge o dissídio, de que parte legítima é o empregado . 
O sindicato não é, destarte, substituto processual , por
que não age em seu próprio nome para reivindicar direi
to alheio, mas como mandatário legal. .. Por isso é que 
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instânci d quem é que caberá não conhecer do A .l., por falta do 
depósito g dativo da condenação . 

Tecnica nte, não se pode produzir outra leitura da ordem 
jurídica, em fac à omissão da Lei no 8 .542192. O fato, contudo, 
evidencia a clara cessidade de se rever, legislativamente, o agravo 
de instrumento trab hista, desde que observada uma fórmula que não 
instaure virtual cerce ento à defesa, no processo. 

4 - Os Limites do Depó ·to Gradativo da Condenação 
O dapósito gradativ da condenação, previsto no artigo 899, 

CLT, e cujo regime jurídico · aperfeiçoado pela recente Lei no 8 . 5421 
92, sofre limites objetivos e sua mensuração concreta . Na medida 
em que o depósito se referenci o valor da condenação, ele encontra, 
automaticamente, nesse vai da condenação, uma fronteira 
insuplantável. Valor arbitrado, n processo de conhecimento; valor 
apurado (por liquidação), na fase ocessual seguinte . 

Toda leitura que se faça de uma rdem jurídica tem de buscar a 
coerência dos diplomas integrantes de a ordem jurídica. Nessa linha, 
o limite máximo a ser recolhido, num pr esso trabalhista, pela parte 
condenada e insurgente, a título do dep sito da Lei no 8.542192 e 
artigo 899, CLT, situa-se no valor da c denação, considerado o 
conjunto de depósitos efetuados, ao longo o processo, a idêntico 
título. A soma dos depósitos gradativos da co denação efetivados no 
curso do processo não deve ultrapassar o valor específico da 
condenação, por imperativos aritméticos e juríd os palmares . Desse 
modo, faz cessar a exigência de novo depósito - nda que interposto 
novo recurso ou embargos à execução - a integ I satisfação, em 
pecúnia depositada, do valor da condenação. llust tivamente, em 
uma condenação cujo valor arbitrado (na sent ça) for CR$ 
25.000.000,00, o montante relativo ao depósito para i erposição de 
recurso ordinário alcançará Cr$ 20.000.000,00. lnterpo fo, a seguir, 
eventual agravo de instrumento, em face a trancamento do R.O., a 
parte recorrente terá o ônus de efetuar novo depósito, no 1 porte de 
apenas CR$ 5 .000.000,00, já que atendido, nesse caso, o v a r global 
da condenação(• ").Produzir-se leitura formalística da Lei, no entido 
de que os valores se acumulam independentemente do va r da 
condenação, significa se agredirem preceitos constitucionais expr sos 
(art . 5°, LI I I; LI V; LV, CFI88) . Não se pode submeter um litigante a 
sujeição material superior à condenação obtida em um proces 
judicial. pena de se suprimir, grosseiramente, o due process of la 
Não se pode exigir um depósito gradativo da condenação que, ao final, 
suplante o valor efetivo da condenação perpetrada. 

Enfatize-se: no processo trabalhista (aliás, em qualquer processo 
judicial) , o réu se defende apenas quanto àquilo que contra ele foi 
alegado. Sofrendo uma condenação, há de se submeter exclusivamente 
aos limites da condenação . Esse não é apenas um mero princípi 
processual: trata-se, na verdade, de um princípio civilizatório mini 
Não se pode submeter alguém, em Juízo, a uma sujeição superi 
fronteiras expressas da condenação sofrida, sob pena de se azer 
tabula rasa do essencial princípio do devido processo legal, insc to em 
três preceitos constitucionais relevantes (itens Llll, LIV e L V., do art. 
5°, CF188) e incrustrado no estuário de conquistas b sicas da 
civilização moderna. 

Outros Aspectos: Atualização e Montantes 

Determinou a nova Lei a atualização bimestr 
valores a serem depositados, observado o índice de 
do INPC dos dois meses imediatamente anterior 
4°, Lei n° 8.177191, conforme redação da Lei 8 .542192). devendo 
a parte observar a compatibilização a esses reajustes . A Instrução 
Normativa no 03/TST estabelece que os n vos limites tornar-se-ão 
obrigatórios a partir do quinto dia seguinte o da publicação do Ato do 
Presidente do Tribunal Superior do Tra alho informando os novos 
valores. 

Parece ainda inquestionável q o encontro de um valor final , na 
fase liquidatória, pela Contador , distinto daquele arbitrado, na 
sentença, à condenação (algum isparidade entre os números sempre 
será inevitável), deverá ensej alterações na questão concreta do 
depósito da Lei n° 8 .54219 em cada processo. Claro que o valor 
liquidado prevalece (para is ou para menos) sobre o valor apenas 
arbitrado (isto é, meram e estimado). 

normativo estabeleceu diferentes valores 
(periodicamente at lizáveis) para o depósito nele aventado. Tratou, 
de um lado, de uma hipótese-padrão, fixada em Cr$ 20.000.000,00 
(data da Lei no 8 .542192). para os casos de recurso ordinário . Esse 
limite é, na verdade, genérico, aplicável, em conseqüência, a todas as 
hipóteses de depósito em processos de conhecimento , cautelar e de 

execução . O mesmo diploma firmou alguns casos singulares 
especificamente anotados em seu texto : recurso de revista, embarg s 
infringentes e recurso extraordinário (os três com limite r$ 
40 .000.000,00: art. 40, caput); ação rescisória (sempr Cr$ 
40.000.000,00, qualquer que seja o recurso interposto m seu 
transcorrer: art . 40, parágrafo 1 °); R.O. em dis;;ídio col 1vo (Cr$ 
80.000.000,00: art. 40, parágrafo 3°) . 

Traduzindo o recurso ordinário, em ação trabalhi individual ou 
plúrima, a hipótese recursal genérica do processo do rabalho, a regra 
a ele incidente terá também caráter genérico, razã por que aplicável 
a todas as situações não excepcionadas pela mes a legislação. Desse 
modo, todos os eventos processuais ensejadore <le depósito gradativo 
da condenação importam no montante fixad6. pela Lei, ao recurso 
ordinário, escapando a esse parâmetro genjfÍco apenas as exceções 
expressamente previstas pelo novo diplÕ~a legal (acima indicadas). 
Na esteira lógica desse raciocínio, ao aqlavo de instrumento, agravo 
de petição, embargos à execução e as§im sucessivamente aplicar-se
ia o limite genérico já fixado para o reéurso ordinário. Cabe destacar, 
porém, que o Ato no 478, do Pr~idente do TST (de 1 0 .03.93). 
atualizando os valores do depósitÓ, estabelece valor dobrado ao do 
recurso ordinário (Cr$ 64.276. 3,20 contra Cr$ 32.138.416,00). 
"no caso de interposição de r urso de revista, embargos e recurso 
extraordinário " (gritos acresc· os) . 

IV - CONCLUSÃO 
O depósito gradaf o da condenação é instituto do Direito 

Processual do Trabalh , que consiste no recolhimento judicial, em 
pecúnia, do valor da ~ndenação, de modo progressivo, ao longo do 
processo, pela pat sucumbente, à medida em que esta impugna a 
presunção de vera dade jurídica da sentença e na mesma medida em 
que essa presun o se fortalece. Tem natureza jurídica de garantia 
pecuniária cres ente do Juízo, em decorrência da presunção de 
veracidade (j dica) do decisum impugnado. Emerge, legalmente, 
como press posto processual de admissibilidade de recursos 
trabalhistas a contar do recurso ordinário e, desde a Lei no 8 .542/92, 
também mo pressuposto processual à interposição, pelo devedor 
executa , de embargos à execução- figura processual sem natureza 
de rec so . 

o processo de conhecimento, incide em todas as hipóteses 
re rsais , a· contar da interposição do recurso ordinário. Apenas não 
s fá exigível em eventuais recursos interpostos antes desse marco 
emporal específico. A excetuação abrange, em conseqüência, apenas 

os recursos de "revisão de alçada" e "correição parcial" (desde que 
interposto esse último veículo antes do recurso ordinário da sentença 

ublicada) , a par da figura de "embargos de declaração", desde que 
1 terpostos esses em face de sentença em processo de conhecimento . 
T a a orientação exposta aplica-se ao processo cautelar. 

o processo de execução, o depósito pecuniário gradativo da 
ação será sempre exigível, sem exceções, em qualquer hipótese 

recurs de acordo com a Lei n° 8.542/92. Inovou esse diploma, ao 
exigir ta bém o depósito em casos de interposição de embargos à 
execução figura distinta dos veículos recursais. Obviamente, não se 
exigirá qu uer novo depósito, ainda que interpostos embargos ou 
recursos dis ·ntos, no processo de execução (na verdade, mesmo no 
processo de nhecimento). desde que já recolhido, pelo executado, 
judicialmente, m pecúnia, o valor integral da condenação liquidada. 

O ônus da e tivação do mencionado depósito judicial esbarra na 
fronteira máxima valor da condenação. Valor estimado, na fase de 
conhecimento; valo tecnicamente atendo, na fase liqUidatóna. Nessa 
linha obviamente, n se ex1girá qualquer novo depósito, ainda que 
interpostos embargos à execução ou distintos recursos, se a parte 
insurgente já houver re lh1do, a Juízo, em pecúnia , o valor integral da 
condenação . 

Concluiu, desse modo, a Lei n° 8 .542/92 um longo e seqüencial 
ciclo de evolução jurídica que concerne à figura do depósito 
gradativo da condenação. A u só tempo, não apenas permit iu que se 
dP.svelasse a correta natur a jurídica do instituto, como, 
coerentemente, fez com que ele e estendesse a todos os instantes 
processuais básicos em que se im gnasse a presunção de validade 
da sentença prolatada . Nesse context o novo diploma legal considerou, 
finalmente, a harmonização, em torno esse Instituto JUrídico, de um 
antigo processo dialético entre a crítica olítica (criadora do Direito) 
e a solução normativa (reveladora do Dir ). 

Notas Bibliográficas: 
1) Algumas observações sobre a dualidade "método ítico/método 
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se exige a relação dos trabalhadores ... Partes, na ver
dade, são os trabalhadores, não os sindicatos" (O Livro 
da Competência, SP, 1979, págs. 231 /2). 

No mesmo sentido manifestou-se o Professor lsis de 
Almçjda-
-* "entre o substituto e o substituído existe uma relação 

ou situação jurídica de caráter substancial, pela qual, 
através do direito do substituído, vem o substituto a 
satisfazer interesse que lhe é próprio (Calamandféil; ou, 
segundo Monacciani, porque, da existência do direito 
subjetivo material dele, depende a existência de um di
reito do substituto, direito - diga-se de passagem - que 
legitimou a ação". (Manual de Direito Processual do 
Trabalho, São Paulo, L Tr ., 5" ed., 1993, vol. I, págs . 
1 52/3). 

Alguns processua!;stas brasileiros, apesar de confessa
rem que "no processo trabalhista ainda não existe substi
tuto processual propriamente dito", consideram que, em 
nosso país, esse instituto de Direito Processual tem feição 
própria, com características peculiares. Mas, data venia, um 
instituto jurídico consagrado pelo Direito Comparado não 
pode ser utilizado com relevantes modificações dos elemen
tos que o configuram. Sobretudo porque, em outros ramos 
do Direito, a nossa legislação sobre o tema está conforme a 
doutrina (Cf. art. 289 , 111, art. 1 .931 e art. 1.580, parágrafo 
único, do Código Civil ; art. 77 do CPC; art. 5°, LXXIII, da 
Constituição). Seria admissível que, por exemplo, a penhora 
ou o usufruto não atendessem, entre nós, à conceituação 
que l.f:les""-Co~responde no Di(eit<hC.om.p_arado? 

O 0 o nosso Cód ' il, que permi-
te à lei autonzar uem a pleitear, em nome próprio, direi
to alheio", iospiroU-SJF,.,COnfessadamente, no art. 81 do crc 
italiano. Ora, como ensinou Carnelultj a "Subsbtuição pro
cessdal se caracteriza quando uma pessoa distinta do titular 
de um questionado direito atua no processo por ter também 

interesse próprio na solução do litígio. Daí poder defender, 
em seu nome, direito de outrem. Não se confunde, pois, 
com a representação, legal ou voluntária, porque o substi
tuto tem, com o substituído, um interesse conexo no ne-

ócio ou na lide (Derecho y Processo, Buenos Aires , 1971, 
pág. 130, e !nstituciones de/ Proceso Civil Italiano , Barce
lona, 1942, pág. 1 09). No mesmo sentido Chiovenda 
(Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, 2" ed., 
1965, pág. 253) e Calamandrei (!nstituciones de Derecho 
Procesa/ Civil, Buenos Aires, 1973, vol. 11, págs. 331 /2). 

A verdade é que, para a defesa de direitos homogêneos 
ou de interesse da categoria profissional, sem a outorga de 
procuração dos trabalhadores interessados, não se faz 
mister atribuir, equivocadamente, a qualidade de substituto 
processual do correspondente sindicato . Assim, é que, na 
Franca, sob a correta denominação de "ação sindic,al" , a lei 
~utoilla o sindicato a atuar em cinco li1poteses, sem man
dato dos seus associados; na Itália, o sindicato pode in
gressar em juízo com "ação sumária" sempre que houver 
conduta anti-sindical do empregador, podendo o trabalhador 
opor-se à ação ou pedir sua exclusão. Na Espanha, na Ar
gentina e no México, a representação lega(dos trabalha"dõ-
1 éS pelOs respectivos sindicatos também não corresponde à 
substituição processual. 

Em face do exposto, afigura-se-nos que o legislador 
brasileiro deveria dispor adequadamente sobre a matéria . A 
lei deveria enumerar os casos em que o sindicato poderá 
representar os membros da respectiva categoria, indepen
dentemente de mandato dos interessados, e dispor sobre 
suas obrigações em re açao aos represen ados, assegurando 
a estes o direito de transigir ou opor-se à ação em seu 
nome ajuizada. 

( *) O autor é Ministro aposentado do TST e membro titular da 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 

LEGISLAÇÃO 

Seguridade cial- INSS disciplina liq · 
de dívi 

RESOLUÇÃO MPS/INSS N° 183, DE 15.10.93 
18.10.93) 

Dação de imóveis urbanos desonerados, em 
pagamento de d~bitos previdenciários em favor do 
INSS. 

Fundamentos legais: 

Lei n° 6.944, de 14 de setembro de 
n° 3.171 ' de 21 de junho de 1983. 

O Presidente do Instituto Nacio 
INSS, no uso das atribuições qu e confere o art . 165, 
inciso 111, do Regimento Interno provado pela Portaria/MPS 
n° 458, de 24 de setembro 1992. 

. posições da Portaria/MPS n° 3.171, 
3 , 

restrições previstas no Programa de 
, do Ministério da Previdência Social, relativas a 

novas nstruções e reformas em prédios não pertencentes 
à Pr 1dência Social, bem como à renovação ou à contrata-

s locações de imóveis de terceiros, resolve: 

dação em pagamento somente será admitida e 
rocessada quando os imóveis urbanos e desonerados 
erecidos forem comprovadamente necessários à instala

de unidades de serviço do INSS, prioritariamente para 
as I !idades onde o Instituto esteja instalado em imóveis 
locado u cedidos de terceiros . 

2 - rão valer-se da dação em pagamento os ór-
gãos ou es de direito público federal, estadual ou 
municipal que oo · erem prévia autorização legislativa, bem 
como as empresas · blicas, sociedades de economia mista 
e empresas privadas, dificuldade financeira comprovada 
através de seu último ba ço patrimonial. 

3 - A A.utorização para a 'tação de imóvel em dação 
em pagamento de dívida previde ·ária é de competência 
exclusiva do Presidente do INSS e se recedida de parecer 
conclusivo das áreas estaduais envo · as no processo 
(Planejamento, Administração Patrimonial, Recursos Huma
nos, Procuradoria, Seguro Social e Arrecadação e Fiscaliza
ção). que será emitido no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis para cada área. 
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4 - A avaliação dos bens oferecidos será efetuada, pri
oritariamente, por Engenheiros pertencentes ao Quadro de 
Pessoal do INSS, a critério do Instituto . 

5 - A dação em pagamento poderá recair sobre: 

a) terreno edificado de propriedade do devedor, para 
quitação do débito equivalente ao valor do imóvel ; 

bl terreno não edificado de propriedade do devedor, 
para quitação do débito equivalente ao valor do imóvel ; 

c) construção de unidade de serviço do INSS em terre
no de propriedade do Instituto, para quitação do débito 
equivalente ao valor da obra; 

dl terreno não edificado de propriedade do devedor 
com a construção de unidade de serviço do INSS, para 
quitação do débito equivalente ao valor do imóvel. 

6 - Nos casos descritos nas alfneas do item 5, poderá 
ser dada quitação do valor correspondente aos débitos 
oriundos única e exclusivamente de contribuição patronal. 

7 - No caso descrito na alínea c do item 5, que é res
trito a Prefeituras Municipais, a quitação só será processada 
no momento da efetiva entrega da obra, devidamente aver
bada no Registro Geral de Imóveis - RGI. 

8 - No caso descrito na alínea d do item 5, que é res
trito aos Órgãos ou Entidades de direito público federal, 
estadual ou municipal, a quitação do débito correspondente 
ao valor do terreno será processada antes do início da obra 
e a correspondente à construção da unidade de serviço do 
INSS só será processada no momento da efetiva entrega da 
mesma, devidamente averbada no RG I. 

9 - Quando a dação em pagamento recair sobre cons
trução de unidade de serviço do INSS, a mesma observará 
projeto-padrão fornecido pelo Instituto, devendo o débito 
ser abatido no valor correspondente ao custo da obra en
contrado no orçamento elaborado pelo INSS . Nesse caso as 
condições acordadas serão formalizadas através de lnstru-

CPC- normas para aditamento do pedido 

LEI N° 8 .718, DE 14.10.93 (D.O.U. 15.10.93) 

Altera o art. 294 da Lei n ° 5. 869, de 11 de ja
neiro de 19 7 3 - Código de Processo Civil. 

O Presidente da Câmara dos Deputados no exercício do 
cargo de Presidente da República . Faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sancinoo a seguinte Lei : 

Art . 1° O art . 294 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, passa a ter a seguinte redação : 

"Art . 294 . Antes da citação, o autor poderá aditar o 
pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão 
dessa iniciativa ." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção . 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário . 

Brasnia, 14 de outubro de 1993; 172° da Independên
cia e 1 05° da República. 

INOCÊNCIO OLIVEIRA 
Théo Pereira da Silva 

mento, a ser definido em Ordem de Serviço, assinado entre 
o INSS, e o devedor, nos termos da minuta-padrão aprova
da pelo Instituto. 

1 O - Durante o período da construção da obra, obser
vado o cronograma elaborado pelo INSS, a cobrança do 
débito correspondente será sustada . 

11 - Em não havendo a conclusão da obra no prazo 
acordado, o devedor sujeitar-se-á aos acréscimos legais da 
mora, ficando a critério do INSS conceder prorrogação do 
prazo acordado, nas mesmas condições pré-estabelecidas . 

12 - Constatada pelo INSS a inexecução da obrigação 
por parte do devedor, o acordo será rescindido , restabele
cendo-se integralmente, o valor total do débito correspon
dente ao custo da obra, sem prejuízo do recebimento da 
mesma, no estágio em que se encontrar, dando-se prosse
guimento à cobrança da dívida. 

13 - Valendo-se o devedor da contratacão de terceiros 
para execução da obra, o INSS não se resp~nsabilizará por 
quaisquer encargos decorrentes dessa contratação. 

14 - Também, ensejará rescisão do acordo o não 
recolhimento das contribuições previdenciárias vincendas, 
devidas ao INSS . 

1 5 - Os procedimentos necessários à operacionaliza
ção desta Resolução de Serviço serão disciplinados por 
ordem de Serviço Conjunta das áreas envolvidas no proces
so . 

1 6 - Os devedores interessados terão um prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da vigência da Ordem de Serviço 
Conjunta, para protocolarem os seus requerimentos, nas 
Superintendências Estaduais do INSS ou, no caso de Brasí
liai DF, no Núcleo Executivo de Administração Patrimonial. 

1 7 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas a RS n° 1 56, de 18 de março 
de 1 983 e a RS n° 03, de 1 O de julho de 1990. 

César Eugênio Gasparin 

Serviços médicos -SDE proíbe AMB 
de fixar preços uniformes 

DESPACHO MJ/SDE N° 336, DE 19.10.93 (D.O.U . 
20.10.93) 

Processo Administrativo n° 61 193. Representante: Fe
deracão Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 
Capitalização (Presidente: Dr. JOÃO ELISIO FERRAZ DE 
CAMPOS). Representada : Associação Médica Brasileira 
(Advogado : Dr. PAULO DE ARAÚJO CAMPOS - OABI SP 
23 .281 ). DECISÃO: Acolho a Nota Técnica de fls . 269/276 
do DPDE, e a manifestação de fls. 312/315 da Coordena
dora Geral Técnica Jurídica do Departamento, bem como 
despacho de fls. 316 do seu Diretor, e ainda, o Parecer de 
fls. 431 /436, da lavra da Ora . LÁZARA COTRIM, aprovado 
pelo Dr. FABIANO DE CRISTO CABRAL RODRIGUES, no 
despacho de fls . 443, os quais passam a fazer parte inte
grante desta decisão, para todos os efeitos legais. Os autos 
do Processo Admininistrativo demonstram cristalinamente a 
imposição de conduta comercial uniforme ditada pela Re
presentada . O Parecer de fls . 297/301 do Ministério da Fa
zenda, assevera existir unificação de preços em decorrência 
da Tabela de Honorários Médicos, ditada pela AMB e que a 
"Associação Médica Brasileira não tem característica de 
ente público, não podendo, portanto, estabelecer preços de 
servicos das atividades médicas, no País, com caráter ofi
cial"." ISTO POSTO, tenho como procedente a imputação e 
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mantenedora a Associação dos Magistrados de Pernambu
co, com o apoio do egrégio Tribunal de Justiça. 

Pretendemos a criação de uma Escola Superior da Ma
gistratura trabalhista, cuja iniciativa fora do então Juiz do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Região, Francisco 
Fausto, hoje Ministro do colendo Tribunal Superior do Tra
balho. O anterior Presidente, Mílton Lyra, designou uma 
comissão para elaborar o projeto. Tive a honra de integrá
la, ao lado dos Juízes Clóvis Corrêa, Gondim Filho, Márcio 
Rabelo e do Procurador Everaldo Gaspar. Depois de várias 
reuniões, o Projeto ficou pronto. A Associação dos Magis
trados Trabalhistas apresentou várias sugestões, que foram 
imediatamente aprovadas pela Comissão. Infelizmente, nos
so trabalho não chegou a ser submetido ao Tribunal para a 
devida aprovação. O tempo passou. Os pedidos dos advo
gados e estudantes, no sentido da criação de uma Escola da 
Magistratura Trabalhista, são reiteradamente formulados. 
Até parece que temos força para fazer alguma coisa, quando 
na realidade a nossa participação foi a de colaborar na ela
boração do Projeto. Com a nova administração do TRT ca
pitaneada pelo Juiz Clóvis Corrêa, o tema voltou a baila, so
bretudo depois de um encontro com o Desembargador Eté
rio Galvão, Corregedor-Geral da Justiça de Pernambuco e 
Diretor da Escola da Magistratura estadual. Nova esperança 
foi alimentada com a idéia de ampliação dos Cursos e 
Clientelas da Escola da Magistratura, já em funcionamento 
para preparar e aperfeiçoar os bacharéis candidatos, não só 
para a magistratura estadual mas para Juízes do Trabalho e 

Juízes Federais. A idéia é maravilhosa e de fácil implanta
ção. O medo é que não se esgote na simples idéia. É preciso 
que seja colocada no papel e se concretize nos limites pre
vistos pela Constituição Federal e proposto no novo Esta
tuto da Magistratura, com o aumento do número de matrí
culas e turmas da atual Escola, participação dos magistrados 
rabalhistas nos Conselhos da Escola e inclusão no currículo 

do curso de preparação para juízes (que por sinal é muito 
bem distribuído) das matérias Direito do Trabalho, Direito 
Processual do Trabalho, Direito Previdenciário e Direito 
Sindical ou Coletivo do Trabalho. 

Implantada esta alteração na Escola da Magistratura 
estadual, teríamos uma área de especialização para a Ma
gistratura trabalhista e, sucessivamente, para a Justiça Fe
deral, passando a funcionar como o grande pólo centraliza
dor no Nordeste de formação e aperfeiçoamento dos ma
gistrados, com a programação de cursos de extensão para 
reciclagem dos juízes trabalhistas, inclusive os juízes clas
sistas. É necessário decisão. É, aliás, o que não falta, na ação 
dos eminentes juízes envolvidos na concretização da cons
trução da razão conclusiva dos vários horizontes da expe
riência, semeando os magistrados do futuro, capacitando 
e renovando as aptidões do estudo e aprimoramento dos 
magistrados do presente, sendo a sociedade nordestina le
gítima destinatária dessa memorável promoção. 

(*)O autor é Juiz e professor universitário. 

ACÓRDÃO NA ÍNTEGRA 

ACÓRDÃO A 
JUSTIÇA DO 

Relator: Desembargador Semy Glanz 

I 
Custeio do sistema confederativo de representação 

sindical. Imposição de cobrança por sindicato. Art. 89, IV. da 
Constituição Federal de 1988. Sem lei reguladora, não pode 
~sindicato impor contribuições. - -

Vistos e examinados os autos da apelação n'? 3.880, em 
que é apelante o Sindicato da Indústria da Panificação e 
Confeitaria do Município do Rio de Janeiro e apelada a Pa
daria e Confeitaria Marselha Ltda., 

Acordam os integrantes da 4~ Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça em negar provimento ao recurso. Unânime. 

Pretende o sindicato apelante impor a cobrança de 
"contribuição assistencial" a um estabeleci~ento que en
tende não ser cabível a cobrança, além de alegar já haver 
outro sindicato patronal. Funda-se o pedido no art. 8'?, IV da 
Constituição de 1988. Julgado improcedente o pedido, apela 
o autor, dizendo que não se aplica ao caso o art. 149 da 
Constituição, indicado na sentença, já que não se cuida de 
tributo e que não pode haver interferência na vida sindical, 
donde a legalidade da cobrança, que não depende de lei 
complementar. A apelada apóia a sentença. 

A matéria vem sendo estudada pela doutrina e enfocada 

pela jurisprudência. Assim, o Prof. Ario~~ayão Romita ana
lisa O texto, COncluindo que a lmpOSIÇa e conlflbdiçao de
pende de lei, já que o sindicato é soberano apenas quanto 
aos associados. Assim, se o art. 149 da mesma Constituição 
dá exclusivo poder à União para contribui_ç_ões sociais, não 
havendo lei, não pode ser exigida qualquef" delas. O fato é 
ãírlcJã~Tlãls 9rãVeeiüando se cuida decõbrarl"Çaaos empre
gerêlos, não sendo estes associados ou nao se podendo des
cOntãr quantias arbitrárias dos salários. Ora, o inciso IV do 
art. 8'? nao regula o desconto, e ninguém é obrigado a fazer 
algo senão em virtude de lei. Da mesma forma, o eminente 
Ministro Arnaldo Süssekind afirma: "Portanto, ~ob pena de 
admllil -se qóe a Carla Magna deu ao sindicato um poder 
para tributar ma1or do que o dáUnião Federal, ter-se-á de 
concluir que, sem prévia lei disciplinadora dessa contribui
ção especial, a assembléia-gerai da aludida associa ão não 
Poderá dispor sobre o seu fato a or, a penodicidade, a 
base de cálculo e os percentuais de distnbuição entre as en
tidades componentes do "s1stema confederativo da repre
sentação sindical respectiva", e, bem assim, fixar ilimitada
mente o valor da prestação."10 trabalho do Prof. Ario~ 
Romita está em Os Direitos Sociais na Constituição e Outros 
Estudos, Ltr., 1991, págs. 233 e segs.; e a citação feita do 
Min. Süssekind é de seus Comentários à Constituição, 2'? vol. 
art. 8ç, Freitas Bastos, 1991, págs. 47 e segs.). 

· . Arnaldo Süssekind invoca lves Gandra Martins, 
para quem "as con n u1 oes e peciais no Brasil, sobre te
rem natureza tributária ... apenas podem ingressar no uni
verso jurfdico pelo veiculo da lei complementar, colocado no 
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texto constitucional como garantia do sistema e do contri
buinte, simultaneamente" (Contribuição Sindical, in Suple
mento Trabalhista, ltr. n'? 113/89). 

A análise do art. 8'? da Constituição leva a esta conclu
são. Diz ele que é livre a associação profissional ou sindical. 
logo, quem não quer associar-se, não é obrigado. Mas, se 
alguém é obrigado a pagar algo, sem justificativa, esta for
ma de pagamento constitui tributo. A contribuição sindical 

não chegou a ser extinta. Se os sindicatos têm poder tribu
tante, deve haver lei reguladora. Da! negar-se provimento. 

Rio, 20 de outubro de 1992. 
Des. Aurea Pimentel Pereira 

Presidente 
Semy Glanz 

Relator 

JURISPRUDÊNCIA 

ESTÁGIO 
Contrato: exigências 
EMENTA: Contrato de estágio ou bolsista - Exigências legais. Não 
atendidas as exigências da Lei n2 6.494/77, que rege a admissão de 
estagiário e bolsista, prevalece o contrato no regime celetista. (TRT 
- 13~ R- Ac. n2 9940- Rei. Juiz Brandão Libânio- DJPB 02.08.92-
pág. 05) 

EXECUÇÃO 
Fraude 
EMENTA: Para ser reconhecida, com a penhora de bens alienados a 
terceiro, é necessária a demonstração de que a ação possa reduzir o 
executado à insolvência, ou seja, de que seus próprios bens sejam 
insuficientes (art. 593, 11, do CPC). Agravo provido para julgar pro
cedentes os embargos de terceiro. (TRT- 18~ R - Ac. n2 1196/92-
Rei. Juiz Emfdio dos Santos- DJGO 13.08.92- pág. 32) 

Responsabilidade 
EMENTA: O (ilrocedi m ento executório corre contra a sociedade e 
não cont o ' sócio, não podendo este ser responsabilizado, ~e-
diante avame dos seus bens particulares,pela divida contralda 
pela emp sa reclamada, sobretudo pela limitação legal imposta, 
face à natureza da sociedade constitufda. A responsabilidade patri
monial quanto à execução forçada em curso, incumbe à devedora, 
contra quem se dirigi~!, o pleito obreiro, figurando ela, a sociedade, 
no pólo passivo da · ação trabalhista movida, respondendo pelas'· 
obrigações da f advindas, com seus bens presentes e futuros. Agravo 
de Petição conhecido e improvido. (TRT- 10~ R- 1 ~ T- Ac. 1687/92 
- Rei. Juiz Fernandes Caron- DJDF 05.08.92- pág. 22817) 

FÉRIAS 
Abono 
EMENTA: O abono de setenta horas, previsto em convenção coleti 
va, só é devido quando houver gozo efetivo das férias, e será pago 
por ocasião do retorno do obreiro ao trabalho. (TRT- 12~ R- 2~ T
Ac. n2 2612/92- Rei. Juiz Godoy Ilha- DJSC 18.08.92- pág. 41) 

FÉRIAS INDENIZADAS 
Adicional de 1/3 
EMENTA: O adicional de 1/3 sobre as férias (Constituição Federal de 
1988, art. 72, inciso XVII), deve ser pago mesmo quando estas são 
indenizadas, não havendo necessidade de serem gozadas para se 
fazer jus ao recebimento. Revista conhecida e à qual se nega provi
mento. (TST- 5~ T- Ac. n2 0973/92- Rei. Min. Armando de Brito
DJ 07.08.92- pág.11893) 

FÉRIAS PROPORCIONAIS 
Adicional de 1/3 
EMENTA : O dispositivo constituciçmal é indicado às férias anuais, 
com o intuito de proporcionar ao trabalhador melhor gozo do pe
rlodo de descanso. (TRT- 10~ R- 1~ T- Ac. n2 1494/92- Rei. Juiz 
F. de Oliveira- DJDF 05.08.92- pág. 22820) 

PROFESSOR 
Substituto 
EMENTA: A professora municipal substituta tem garantia de em
prego pelo perlodo assegurado na letra b do i nciso 11 do art. 10 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (TRT- 1~ R- 2~ 
T- Ac. n2 2607/92- Rei. Juiz Godoy Ilha- DJSC 18,08.92- pág. 41) 

PROVA 
Ônus da 
EMENTA: Compete ao autor a prova dos fatos constitutivos do di
reito. Ao alegar a reclamada fato extintivo, a ela incumbe a prova 

desse fato. (TRT - 15~ R - 4~ T- Ac. n2 006966/92- Rei. Antonio 
M(lzzuca- DJSP 14.08.92- pág. 183) 

RADIOLOGISTA 
Salário 
EMENTA: A Lei n2 3.999/61 criou o salário mfnimo profissional re
gional do Técnico em Radiologia, igual a 2 salários mfnimos. A Lei 
n2 7,394/85 dobrou o salário profissional que passou a ser igual a 
quatro salários mlnimos,e o Decreto n2 92.790/86, que regulamen
tou a Lei, repetiu a definição dada so salário mlnimo profissional da 
categoria. (TRT - 15~ R - 4~ T- Ac. n2 006944/92- Rei. Antonio 
Mazzuca- DJSP 1-4.08.92- pág. 182) 

REAJUSlE SALARIAL 
Data-base 
EMENTA: A reforma monetária não alterou as datas-base dos rea
justes salariais das categorias profissionais. Recurso de revista a que 
se nega provimento. (TST- 4~ T- Ac. n2 625/ 92- Rei. Min. Pazzia
notto Pinto- DJ 14.08.92- pág. 12377) 

Plano Bresser 
EMENTA: A polftica salarial estabelecida pelo Decreto-Lei n2 
2.284/87 previa que o excedente de 20% da variação acumulada do 
IPC seria computado na composição do reajuste imediatamente se
guinte, ou seja, "gatilho". Em maio de 1987, como é público e no
tório, houve uma acumulação de inflação na ordem de 19,55%, sen
do, po , t'f WC de 0,45% implementou-se no primeiro dia de 
junho daquele ano, quando ainda vigorava o Decreto-Lei n2 
2.302/86, que não fjxavaJermo paliél a apiJ.!ação, mas sim a condição 
de que ocorresse a acumulação de 20%, o que se deu, ainda ncis 
primeiros dias de junhcf, a es da gência d O -lei n2 
2.353/87. Recurso de revista a que se dá provimento. (TST - 1 ~ T
Ac. n2 1793/92 - Rei. Min. Fernando Vilar - DJ 21.08.92 - pág. 
12905) 

Superior ao ajustado: compensação 
EMENTA: A partir do instante que o empregador, pela convenção 
coletiva, estava obrigado a conceder reajuste salarial de 121,48% 
sobre o salário de março daquele ano. e no perlodo decorrido entre 
março/87 a agosto/87 e agosto/87 a março/88, concedeu reajustes 
superiores àqueles, a titulo de adiantamentos para reajustes futuros, 
é evidente que a compensação requerida pelo empregador temam
paro jurldico e é perfeitamente legal. (TRT- 1~ R- Ac. n2 1179/92 
-Rei. Juiz Galarça Lima- DJGO 18.08.92- pág. 42) 

RECURSO 
Adesivo 
EMENTA: O recurso adesivo deve ser interposto no prazo das con
tra-razões. Protocolado no nono dia, não pode ser conhecido, face à 
sua extemporaneidade. {TRT - 3~ R - 3~ T - RO 07492/91 - Rei~ . 
Juiza Ana Barbato- DJMG 01.08.92- pág. 50) 

Alçada 
EMENTA: Fixado o valor da causa para efeito de alçada em impor
tância inferior ao dobro do mfnimo legal, incablvel recurso, ressal
vada matéria constitucional. Exegese dos§§ 32 e 42, do artigo 22, da 
Lei n2 5.584/70, {TRT- 21 ~ R - Ac. n2 0035/92- Rei. Juiz Miranda 
Monte- DJRN 27.08.92- pág. 13) 

Inovação da lide 
EMENTA: É defeso à parte argüir fatos inovadores do pleito quan
do, não questionados na fase cognitiva do andamento processual e 
mencionados no julgado, alterem substancialmente o pedido. (TRT 
- 10~ R - 1 ~ T - Ac. n2 1521/92- Rei. Juiz F. de Oliveira- DJDF 
05.08,92- pág. 22823) 
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PRQÇ. N1 TST-RO-PÇ-69947/93.5-CAC.SPÇ-659/94)-1• R8Gilo 
.. RELATOR: MINISTRO NEY OOYLE 

-~. 

.. Recorrente: SINDICATO DOS AUXILIARES E TtCNICOS DE 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

ENF.BRMAGEM DO 

Advogada: Ora. Andrea Cardoso Muller 
Recorrido: SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS 

SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Advogado: Dr. Cláudio Roberto Alves de Alves 
VFCjajr 

DE SERVIÇOS DE 

I 
EMENTA: ~lssidio Coletivo. Ilegitiaidade de Parte. Existência de 
Registro da Novel Entidade Sindical Apenas no Cartório de Títulos e 
Doc\DIBllto.t. o registro da EUttidade sindical no Cartório de Pessoas 
Jurídicas, embora confira personalidade jurídica, nAo assegura ao 
Sindicato legitimidade para atuar em juizo, em se tratando de dissídio 
coletivo, sendo indispensável a demonstraçAo do depósito dos respecti
vos atos constitutivos no Ministério do Trabalho, cu1a competência 

I 
residual remanesce, enquanto lei ordinária não vier dlspor de outra 
forma. Recurso Ordinário conhecido, mas ao qual é negado provimento. 
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"O Pleno da Corte já teve oportunidade de as
sentar a recepção, pela atual Carta, das normas de ín
dole ordinária em tudo que não contrariem a proibição 
constituticional alusiva à interferência e à intervenção 
do Poder Público na organização sindical". 

Assinalou o competente Ministro-relator que: 

"As normas da Consolidação das Leis do Trabalho 
envolvidas neste caso - artigos 511 e 570 - estão em 
pleno vigor, especialmente no que definem o que se 
entende como categoria diferenciada e a possibilidade 
de agrupamento de categorias que, pelo pequeno nú
mero de integrantes, não possam se sindicalizar efi
cientemente pelo critério da especificidade, sendo-lhes 
assegurada a constituição de sindicato específico tão 
logo fique viabilizado." 

E concluiu: 

"O preceito do inciso 11 do artigo 82 da Constitui
ção Federal atribui a trabalhadores e empregadores a 
definição não da categoria profissional ou econômica 
que é inerente à atividade, mas á base territorial do 
sindicato, o que pressupõe o respeito à intangibilidade 
daquela- da categoria - mormente quando fixada por 
estatuto normativo especial. Ainda que inexistisse tal 
legislação, o surgimento de sindicatos conforme a es
pecificidade da função exercida acabará por fulminar o 
princípio da unicidade sindical." 

Embora tenhamos considerado inoportuna a manuten
ção do princípio da unicidade sindical obrigatória pela Carta 
Magna de 1988, certo é que esse monopólio de representa
ção sindical, agora imposto por preceito da mais alta hierar
quia jurídica, está explicitamente vinculado à categoria, eco
nômica ou profissional, devendo ser observado em todos os 
níveis do sistema (art. 82, 11). Daí a recepção das disposições 
da CLT pertinentes, e até imprescindíveis, à organização 
sindical compulsoriamente esteiada nesse princípio, entre as 
quais se encontram as que conceituam as espécies de "cate
goria", dispõem sobre a concentração e dissociação de cate
gorias similares ou conexas, tratam da subdivisão de cate
goria, definem atividades econômicas preponderantes o.u 
independentes, regulam a formação de federações e conf~
derações etc. 

Neste sentido já nos havíamos pronunciado, ao co-
mentarmos o art. 8q;n:-dãLe1 Maior: -

"O conceito de categorias profissionais (de traba
lhadoresfeconômicas (de empregadores), a possibili
dade de sindicalização por categorias similares ou co
nexas e a dissociação de uma ou mais das categorias 
concentradas são objeto de normas legais, cuja vigên
cia é imprescindível à preservação da regra funda
mental da Carta Magna sobre a organização sindical." 
(Comentários à Constituição, Rio, Freitas Bastos, Vol. 11, 
1991, pág. 5. 37/38.) 

No regime da pluralidade sindical, com liberdade de 
struturação e representatividade, a lei pode e deve omitir

se a respeito, cabendo aos próprios grupos de trabalhadores 
ou de empresários exercer, em sua plenitude, a liberdade 
sindical coletiva, constituindo sindicatos de categoria, profis
são, offcio, empresa e até estabelecimento, com a dimensão 
e conceituação que julgarem convenientes. A lei, nessa hi 
pótese, quando existente, deve dispor apenas sobre a aferi-
r:l=\n rln !=ôÍnrlir.::.tn m;:ti~ r~nrP.<:.Pnt~ti'"' n~r~ fine: riA nt::~~nnri~:u ... ;n 

coletiva e, bem assim, definir critérios para solucionar con
flitos de representatividade. Em muitos países esses rumos 
decorrem da jurisprudência administrativa ou judiciária. 

Para o funcionamento do sistema sindical brasileiro, tal 
como consagrado pela Constituição, cumpre deduzir que a 
autoridade competente, referida no inciso I do seu art. 82, é 
quem terá de examinar os pedidos de registro das associa
ções sindicais, quer se trate de grupo ainda não sindicaliza
do, quer se cogite de concentração, dissociação ou des
membramento (subdivisão) de categorias. E só o Ministério 
do Trabalho e da Previdência Social, que tem atuação admi
nistrativa nacional, possui o cadastro das entidades sindicais 
que lhe permitirá exercer essa competência, com a finalida
de de preservar a unicidade de representação sindical e -a 
observância das normas legais a respeito recepcionadas pela 
Carta Magna. Conveniente seria, a nosso ver, que o Secre
tário Nacional do Trabalho, para supervisionar o exercício 
dessa competência, pudesse contar com um conselho pari
tário de natureza consultiva, composto de representantes 
das confederações de empregadores e de trabalhadores. 

Nem se alegue que o exercício dessa competência, re
sultante da CLT, importa em interveniência.imprópria na vi
da das entidades sindicais. Conforme tem decidido, reitera
damente, o Comitê de Liberdade Sindical da Organização 
Internacional do Trabalho- o mais respeitado forum de sal
vaguarda dos direitos sindicais- o registro dos sindicatos 
em órgãos administrativos, geralmente no Ministério do Tra
balho, não arranha a liberd~de sindicaC desde que assegu
rado às partes interessadas o direito de apelar para tribunais 
contra as decisóes que deterirém.ou indeferirem-os registros 
(Cf. verbetes de jurisprudência n2s 275 a 278 do citado Co
mitê, inLaLibertadSindical, Genebra, OIT,3~ ed., 1985, págs. 
59/60). Demais disto, a p~ópria Carta Magna brasileira, no 
mesmo inciso que veda "ao Poder Público a interferência e 
a intervenção na organizaÇão sindical", explícita: "ressalva
do o registro no órgão c'o~petente" (art. 82, 1). 

Aliás, a Suprema Corte já havia decidido: 

"O reconhecimento não constitui limitação à liber- ~ 
dade de associação sindical. Trata-se de ato vinculado, 
de estreito controle de legalidade da criação de enti
dade sindical" (Ac. do Pleno, de 03.05.89, no 
MS-20.829-5, rei. Min. Célio Borja, Rev. L Tr., n2 53, 
agosto de 89, pág. 976). 

E, do recente acórclão que ensejou estas considerações, 
cumpre reproduzir as considerações a propósito externadas 
pelos eminentes Ministros Carlos Veloso e Celso de Mello: 

"No Superior Tribunal de Justiça, tive a oportuni
dade de votar, por mais de uma vez, no sentido de que 
é necessário o registro da entidade sindical no Minis
tério do Trabalho. Vimos que o registro no órgão 
competente é uma condição de funcionamento da en
tidade sindical (C.F., art. 82, 1). Se era no Ministério do 
Trabalho que se fazia tal registro, tenho como recep
cionada a norma infraconstitucional inscrita nos arts. 
511 e seguintes da Consolidação, que dizem respeito 
as registro, mesmo porque é o Ministério que tem o 
arquivo garantidor da unicidade sindical (C.F. art. 82, 
11)." (C.V.) 

"lnobstante possa o Sindicato constituir-se inde- ~ 
pendemente de prévia autorização governamental -

~~.st~ qu:_ ~- pl~~a ~~.s_u_~- aut~~-o_n;~a ~~rí~~co_,_i~~ti~~':io~ 

n 
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Constituição não vedou a interferência estatal, desde 
que, em atividade plenamente vinculada, no procedi
mento administrativo de outorga do registro sindical 
e de personificação da própria entidade sindical, ve
nham a ser satisfeitos, por esta, os requisitos de or
dem legal e de natureza constitucional." ( <'. M.·} 

Neste sentido sempre nos manisfestamos, sublinhando, 
inclusive, que a prática de ato administrativo vinculado ja
mais poderia ser considerado atentatório à liberdade sindi
cal (CF. ob e vol. cits. pág. 30). 

Por conseguinte, assim como o Ministro do Trabalho 
xpediu a Instrução Normativa n'l 01/91, invoc~ a nova 

orientação do Superior Tribunal de Justiça para manter o 
Arquivo de Entidades Sindicais Brasileiras e a omissão do 
lv1inistério quanto ao registro do qual deveria decorrer a in
vestidura sindical com a preservação da unidade de repre
sentação por categoria, cumpre presumir-se que a referida 
Instrução será agora radicalmente alterada em respeito à 
exegese firmada, por ampla maioria, pelo Pleno da mais alta 
Corte do País. Afinal, a Carta Magna atribui ao Supremo 
Tribunal a última palavra sobre a interpretação dos precei
tos constitucionais. 

(') ARNALDO SÜSSEKIND, Ministro aposentado do TST e Presidente 
Honorário da Academia Nacional de Direito do Trabalho. 

Adicional de Insalubridade - base de cálculo e percepção cumulativa 

Sebastião Geraldo de Oliveira (*) 

1. DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALU
BRIDADE APÓS 05.10.88 

Nos últimos anos, os tribunais trabalhistas discutiram 
longamente a respeito da base de cálculo do adicional de in
salubridade, em decorrência do Decreto-lei n'l 2.351/87 que 
criou o salário mínimo de referência. Atualmente, o enten
dimento pacífico é de que esse adicional incide sobre a con
traprestação mínima devida ao trabalhador, pouco impor
tando a denominação de salário mínimo ou Piso Nacional 
de Salários, conforme previsão do artigo 192 da CLT, res
paldado ainda pelo Enunciado 228 do colendo Tribunal Su
perior do Trabalho. 

Enquanto se desenvolvia essa discussão, ocorreu uma 
inovação no tratamento jurídico do adicional de insalubrida
de que não pode ser ignorada e que- curiosamente- não 
tem sido cogitada. O artigo 72, inciso XXIII, da Constituição 
Federal promulgada em 1988 estabelece como direito do 
trabalhador: "adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei". 

o artigo 192 da CLT fala em adicional sobre o salário 
mínimo, mas a Carta Magna agora prevê "adicional de re
muneração", sinalizando que a base de cálculo passou a ser 
o salário contratual. Pode-se argumentar, é certo, que o dis
positivo remete o assunto para regulamentação por lei ordi
nária e, neste caso, prevaleceria, pelo princípio da recepção, 
a base de cálculo fixada no artigo 192 mencionado. Todavia, 
não se pode ignorar o vocábulo "remuneração" constante 
da Lei Maior, cuja acepção tem contornos bem definidos na 
doutrina jurídico-trabalhista, valendo ressaltar que a pre
sunção, principalmente no Direito Constitucional, é de que o 
legislador tenha preferido a linguagem técnica. Enfatiza o 
clássico Carlos Maximiliano que "todas as ciências, e entre 
elas o Direito, têm a sua linguagem própria, a sua tecnolo
gia; deve o intérprete levá-la em conta ... A linguagem tem 
por objetivo despertar em terceiros pensamento semelhan
tes ao daquele que fala; presume-se que o legislador se es
merou em escolher expressões claras e precisas, com a 
preocupação meditada e firme de ser bem compreendido 
e fielmente obedecido".1 

Com o propósito de apreender o inteiro conteúdo do 
dispositivo, é imperioso situá-lo no contexto jurídico em que 
está inserto, munindo-se dos métodos exegéticos para se
gura interpretação. Aliás, é ainda o grande Carlos Maximi-

liano que recomenda: "Ele (o juiz) age mais como investiga
dor do que criador; a sua argúcia revela-se em se não ape
gar a um texto, incompleto para o caso, e recorrer inteli
gentemente a uma combinação; preferir o conjunto ao tlis
positivo isolado, o Direito à regra, a ciência revelada por um 
código inteiro, ou por diversos, a um artigo só, distinto com 
um raio de ação limitado, restrito".2 

Assim, urge pesquisar a natureza e finalidade dos adi
cionais previstos na legislação trãba!hista. Os adicionais são 
parcelas complementares ao salário que visam a cámpensar 
o empregado por um trabalho desgastante ou penoso, 
prestado em condições mais adversas do que as normais. 
Aquele que labora além da duração normal recebe o salário 
acrescido do adicional de horas extras; aquele que trabalha à 
noite recebe o adicional noturno; aquele que labuta em con
dições de perigo recebe o adicional de periculosidade etc. 

Uma análise sistemática dos diversos adicionais na le 
gislação trabalhista autoriza a concluir que o texto Constitu
cional veio mesmo consagrar que a base de cãlculo do adi
cional de insalubridade é o salãrio contratual, como aconte
ce no cálculo dos adicionais de horas extras, noturno, de 
transferência e de periculosidade. Até o adicional de risco 
dos marítimos, criado pela Lei n'l 4.860 de 26.11.65, incide 
sobre o salário-hora contratual. Não há razão lógica ou jurí
dica para dar tratamento jurídico diverso a situações seme
lhantes, contrariando o vetusto brocardo jurídico: "onde 
existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma re
gra de direito; onde é a mesma razão da lei, aí deve a lei ser 
a mesma" (Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio; ubi ea
dem legis ratio, ibi ipsa /ex). 

Aliás, esta perplexidade da diferença do tratamento ju
rídico para questões de natureza semelhante vem sendo re
gistrada pela doutrina trabalhista, valendo transcrever a 
opinião sempre abalizada do Dr. Gabriel Saad: 

"Aqui, queremos por em destaque as diferentes bases 
de cálculo dos dois adicionais: o de insalubridade tem por 
base o salário mínimo da região; o de periculosidade é calcula
do sobre o salário percebido pelo empregado, excluídas as 
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da em
presa. Não compreendemos os motivos que levaram o le
gislador a diferenciar os dois cálculos. Os riscos produzidos 
pela insalubridade e aqueloutros que se originam da mani
pulação de explosivos e inflamáveis se revestem da mesma 
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§ 4~ Eventuais antecipações ou reajustes concedidos 
além dos expressamente previstos nas Leis n~s 8.222 e n ~ 
8.238 observarão o que dispuser a norma que os tiver origi
nado. 

Art. 3~ O percentual de reajuste fixado em 75,79% (se
tenta e cinco inteiros e setenta e nove centésimos por cento) 
para os trabalhadores integrantes do Grupo IV pela Portaria 

Segurança no trabalho - prazo 
de validade dos EPI 

PORTARIA MTPS/SNT/DSST N2 01, DE 21.01.92 (D.O.U. 
22.01.92) 

O Diretor do Departamento de Segurança e Saúde do 
Trabalhador, da Secretaria Nacional do Trabalho, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 155 e 167 da 
Consolidação das Leis do Trabalho com a redação dada pela 
Lei n~ 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e o disposto nos ar
tigos 2~ e 4~ da Portaria MTb n2 3.214, de 08 de junho de 
1978, 

Considerando a necessidade de dar maior elasticidade 
no prazo de validade dos Certificados de Aprovação (CA), 
para evitar o acúmulo de pedidos de renovação; 

Considerando o prazo estabelecido pela Portaria DSST 
n2 12, de 03.12.90, ser excessivamente curto e ter sido esta
belecido de forma provisória, resolve: 

Art. 1~- Revigorar o prazo e 05 (cinco) anos para a va
lidade do Certificado de Aprovação (CA), podendo ser reno
vado, obedecido o disposto no artigo 32 desta Portaria. 

Art. 2~- Ao DSST fica reservado o direito de estabele
cer prazos inferiores ao citado no Art. 12 desta Portaria, bem 
como solicitar amostras do EPI, marcado com o nome do 
fabricante e o número de referência, além de outros requi
sitos para a sua aprovação, quando julgar necessário. 

§ 12- Quando não existir laudo técnico, emitido por la
boratório credenciado, e o C.A. ter sido emitido mediante 
responsabilidade técnica, o prazo de validade do C.A. será de 
01 (um) ano. 

Art. 3~- De conformidade com subitem 6.8.3 da NR 6, o 
requerimento para a aprovação e registro de EPI deve ser 
instruído com os seguintes elementos: 

a) cópia do Certificado de Registro de Fabricante (CRF) 
estabelecido pela Portaria DSST n2 05 de 28 de outubro de 
1991; 

b) memorial descritivo do EPI, incluindo, no mínimo as 
suas características técnicas principais, os materiais empre
gados na sua fabricação e o uso a que se destina; 

c) laudo de ensaio do EP I, emitido por laboratório devi
damente credenciado pelo DSST; 

d) cópia do alvará de localização do estabelecimento, 
atualizado. 

Art. 4~ - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua 
publicação, ficando revogada a Portaria DSST n2 ,2, de 
03.12.90 e demais disposições em contrário. 

' Jaques Sherique 

n2 1224/91 fica alterado para 77,06% (setenta e sete inteiros 
e seis centésimos por cento), devendo ser observado o dis
posto no art. 2~. inciso 11 , da referida Portaria. 

Art. 4~ Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 12 de ja- · 
neiro de 1992. 

Marcl1io Marques Moreira 

Segurança do trabalho - prazo de validade 
dos extintores de incêndio 

PORTARIA MTPS/SNT/DSST N2 02, DE 21.01.92 (D.O.U. 
22.01.92) 

O Diretor do Departamento de Segurança e Saúde do 
Trabalhador, da Secretaria Nacional do Trabalho, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 155 e 200 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada 
pela Lei n2 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e o disposto 
no artigo 22 da Portaria do MTb n2 3.214 de 08 de junho de 
1978, 

Considerando a existência de norma técnica de ensaio 
hidrostático, para extintores de incêndio no país; 

Considerando a não existência de fundamentação legal 
sobre o assunto a nível nacional e internacional; 

Considerando a necessidade de adequação ao Progra
ma Brasileiro de Qualidade e Produtividade e ao Programa 
de Competitividade Industrial, do Governo Federal, resolve: 

Art. 1~- Fica revogado o art. 22 e seus Parágrafos, da 
Portaria DSST n2 06 de 29 de outubro de 1991, que estabe
lecia o prazo de validade do corpo do extintor de incêndio. 

Art. 2~ - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Jaques Sherique 

DOUTRINA 

Organização ~diç~l: categoria~ registro 

Arnaldo Süssekind 

Até a presente data, a mais importante decisão judicial 
sobre a organização sindical à luz da nova Constituição bra
sileira vem de ser proferida pelo colendo Su premo Tribunal 
Federal no julgamento do RMS-21305-1-DF. Em~ 
plenária, que terminou a 17 e ou u rode 1991, a Corte Su
p'i-ema reformou acórdão do Superior Tribunal de Justiça, 
para conceder a Segurança impetrada pelo Sindicato Nacio
nal dos Aeronautas e cassar o ato do Ministério do Trabalho 
e da Previdência Social que assegurará o funcionamento do 
Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil. 

Aduza-se que esse oportuno e bem fundamentado 
aresto, do qual foi relator o douto juslaborista Marco Aurélio 
Farias de Mello, está respaldado em expressiva maioria, de 
vez que somente os ilustres Ministros Célio Borja e Sepúl 
veda Pertence foram votos vencidos. 

Depois de ressaltar que: 
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Dissídios trabalhistas no serviço público - contratação de empresas especializadas 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS (D.O.U. 21.01.92) 

N<? 011, de 20 de janeiro de 1992 (em conjunto com o Minis
tério da Infra-Estrutura e com a Secretária da Administração 
Federal). "Sim. Em 20.01.92". 

Excelentlssimo Senhor Presidente da República, 
Submetemos à consideração de Vossa Excelência pro

posta para tornar obrigatória a contratação, por parte do 
Banco Central do Brasil - BACEN, das empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas subsidiárias. e demais 
empresas controladas, direta ou indiretamente, pela União, 
de empresas prestadoras de serviços técnicos profissionais 
de natureza jurldica especializadas na área trabalhista, para 
fins de defesa, até a última instância, interesses em juízo, 
quando reclamados em ações individuais, plúrimas ou cole
tivas na Justiça do Trabalho sempre que houver possibili
dade de conflito de interesse da parte dos quadros jurídicos 
próprios. 

2. A contratação das pessoas jurídicas prestadoras dos 
referidos serviços deverá ser sempre precedida de licitação. 

3. Nesse sentido, sem prejufzo do cumprimento das di
retrizes gerais e setoriais do programa de Gestão das Em
presas Estatais- PGE, instituído pelo Decreto n'? 137, de 27 
de maio de 1991, e das resoluções do Comitê de Controle 
das Empresas Estatais- CCE, instituído pelo Decreto de 12 
de fevereiro de 1991, caso haja o assentimento de Vossa Ex
celência, os dirigentes das empresas estatais farão convocar, 
no- prazo de quinze dias, reunião do órgão competente para 
deliberar sobre a matéria, e os representantes da União vo
tarão de modo a assegurar o cumprimento do disposto na 
presente Exposição de Motivos, para viabilizar a implemen
tação célere da medida ora proposta. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência, Senhor Presidente, os protestos do nosso mais 
profundo respeito. 

Marcl7io Marques Moreira 
Ministro da Economia, Fazenda 

e Planejamento 
João Eduardo Cerdeira de Santana 

Ministro da Infra-Estrutura 
Carlos Moreira Garcia 

Secretário da Administração Federal 

Contribuições previdenciárias - diferenças e majorações - novos prazos para pagamento 
PORTARIA MTPS/GM N!! 3.015, DE 17.01.92 (D.O.U. 
20.01.92) 

O Ministro de Estado do Trabalho e da Previdência so
cia l, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo 
único, inciso 11, da Constituição, 

Considerando a Lei n'? 8.212, de 24 de julho de 1991, que 
instituiu o Plano de Custeio da Seguridade Social; 

Considerando o Regulamento da Organização e do 
Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto n'? 
356, de 07 de dezembro de 1991, e legislação especifica, re
solve: 

ArL 1!!- O prazo previsto para recolhimento das contri
buições de que trata o§ 12 do artigo 3'? da Portaria/MTPS n'? 
3.002, de 02 de janeiro de 1992, fica prorrogado para 07 de 
fevereiro de 1992. 

Parágrafo único- O não recolhimento das contribuições 
de que trata o "caput" no prazo previsto implicará cobrança 
dos acréscimos legais a partir de 07 de dezembro de 1991. 

ArL 2!! - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

ArL ~- Revogam-se as disposições em contrário. 
Antonio Magri 

Salário mínimo e reajuste salarial para janeiro 
PORTARIA MEFP/GM N!! 42, DE 20.01.92 (D.O.U. 
21 .01.92) 

O Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planeja
mento, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
art. 84, parágrafo único, inciso 11 da Constituição Federal e, 
tendo em vista o disposto na Lei n'? 8.222, de 5 de setembro 
de 1991, reso lve: 

ArL 1!! O salário mínimo fica fixado em Cr$ 96.037,33 
(noventa e seis mil, trinta e sete cruzeiros, trinta e três cen
tavos) mensais, Cr$ 3.201,24433 diários e Cr$ 436,53332 ho
rários a partir de 1 '? de janeiro de 1992, em decorrência da 
aplicação do reajuste de 119,82342% correspondente à va
riação acumulada do INPC no período de setembro a de
zembro de 1991, acrescido do aumento real de 4,02% (qua 
tro intei ros e dois centésimos por cento), nos termos do art. 
10, inciso 11, da Lei n'? 8.222, de 5 de setembro de 1992. 

ArL 2!! O percentual de reajuste, de que trata o art. 42 da 
Lei n'? 8.222, de 5 de setembro de 1991, a ser aplicado a par
tir de 12 de janeiro de 1992, é de 119,82342%, correspon
dentes à variação acumulada do IN PC nos meses de setem
bro a dezembro de 1991. 

§ 1 <? f) percentual de que trata o " caput" deste artigo 

aplica-se à parcela salarial não superior a Cr$ 288.111,99 
(duzentos e oitenta e oito mil, cento e onze cruzeiros, no
venta e nove centavos), dos trabalhadores integrantes do 
Grupo I, cujas datas-base ocorrem nos meses de janeiro, 
maio e setembro. 

§ 22 A base de incidência do reajuste de que t rata este 
artigo será o salário vigente em 1 '? de setembro de 1991, 
considerado o abono incorporado pela Lei n'? 8.238, de 4 de 
outubro de 1991, e deduzida a importância, em cruzeiros, 
decorrente da antecipação fixada na Portaria n'? 907/91 que 
ainda não tenha sido compensada na forma do art. 1 <?, § 1 <? 

da Lei referida neste parágrafo. 

§ 32 Para o cálculo do salário relativo a janeiro de 1992 
dos trabalhadores referidos nesta Portaria, deverá ser ob
servado o disposto neste parágrafo. 

!"-Somar-se-á o valor do reajuste calculado nos termos 
deste artigo ao valor do salário vigente no mês de dezembro 
de 1991. 

11 - Do valor resultante do cálculo descrito no inciso 
anterior, deduzir-se-ão as parcelas decorrentes das anteci
pações de que tratam as Portarias n'? 907/91 e n'? 1.030/91 
que ainda não tenham sido compensadas. 
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TST defende unicidade sindical ... 
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a criação de 
nova entit!edc; siMigll somente~ ser admitida se houver 
'desmembramento do sindiC'ãiõjá existeiii:' Sê" uma categoria 
m tepreseDíãdâ ;; Sêu Órgã> dê classe, somente dentro 
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Ministro Marcelo Pi.antel 
SINDICATO DOS CONDOM1NIOS DOS EDIFÍCIOS 'coMERCIAIS, RESI
DENCIAIS E MISTOS DO RIO DE JANEIRO 
Dr. Jos' Alberto Couto Maciel 

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EDIFÍCIOS · NO MUNICÍPIO DO RIO 
DE JANEIRO E SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VEMDA, 
LOCAç.\0 E ADMINISTRAçAO DE IMóVEIS COMERCIAIS E RESIDEN

·ciAIS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - (SECOVI - RJ) 
Drs. Hildebrando B. de Carval.llo e Carlos Roberto F. de 
Andrade · 

1• Região 
BMBNTA: Criação de Sindicatos. Há que ocorrer a divisAo interna, · para 
criação de novo sindicato. No caso por'•• não comprovada a representa
tividade da categoria, o antigo Sindicato continua com a representa
ção. Provimento negado ao recur~o. 

o Tribunal Regional do Trabalho da. Primeira Região, após 
homologar acordo ultimado pelas demais entidades engajadas no feito, 
extinguiu o processo, sem julgaaento do mérito, com relação ao Sindi
cato dos Condomínios dos Edifícios Comerciais, Residenciais e Mistos 
do Rio de Janeiro, por entender que ao mesmo falece personalidade 
jurídica, em razão da ausência de registro dos atos constitutivos, no 
órgão competente. . 

Irresignado, o Sindicato mencionado interpõe recurso ordiná
rio, buscando a reforma da decisão recorrida, para que seja reconheci
do legítimo representante da categoria profissional, conforme expõe ~s 
fls. 199/202. 

Apelo adm~tido (despacho ~e fls. 204), contra-arrazoado 
(fls. 206/210 e 212/214), sobre ele manifestou-se a Procuradoria-Geral 
da Justiça do Trabalho (parecer de fls. 217/218), concluindo pelo 
improvimento do apelo. 

É o relatório . 

l - Conhecimento. 
Reunindo o apelo os pressupostos recursais inerentes ~ esP'

cie, dele conheço. 
2 - Cdr~ncia de acõo. 
o Grupo Normativo ..t .llW2 .determinou a extinção do processo, 

sem apreciação meritória , por entender que o Sindicato, ora recorren
te, carece do direito do ação, em razão da sua ilegitimidade ativa Ad 
~. sustentando falecer-lhe personalidade jurídica, por ausência 
de registro em órgão competente. 

Quanto a esta questão preliminar, examinada pelo Regional e 
ensejadora da extinção do processo por ilegitimidade ativa do recor
rente, assim considerado em função do seu registro procedido no Cartó
rio de RegitJtro Civil de Pessoas Jurídicas (does. de fls. 80/96), 
filio-me ~ linha de entendimento, já proclamada em outros votos da 
minha autoria, segundo a qual a liberdade sindical, em que pese ter 
merecido do legislador constituinte sinais de inequívocos avanços, 
ainda se apresenta de forma mitigada, por força de determinadas 
restrições, até agora ocorrentes. Dentre elas, duas se relacionam coa 
a matéria ~ examine: a unic~dade sindical e o registro do sindicato. 

A Constituição vigente nAo autorizou a criaçAo arbitrária e 
aleatória de sindicatos. É opiniAo geralmente aceita que, enquanto n&o 

1 i ~~--- ~ _ ... ~ v-- -- • a • ,. ____ ., ___ .. 

dele pode nascer a divisão através de atos normais, com a 
convocação de assembléia que demonstre a vontade sobera
na do grupo, sem a prevalência de interesses pessoais. Eis o 
facrsúnile da decisão, publicada no Diário da Justiça: 

GABRIEL SAAo (Consolidação das Leia do ~abaÍho CÓaenta4a, 22a. 
edição, São Paulo, 1990, pAga. 354 e ~60, itens 3 e 7, respectivamen
te). 

e) nesse sentido tem-se, igual.ante, manifestado a jurispru
dência: 

"E~Rn!JL: Mandado .de Segurança - . Organizaç4o Sindical - R.ec)istro de 
-Entidade Sindical - Atribuição - Constituição Federal, artigo a•, 
itens I e II. · 
- A constituição Federal erigiu coao postulado a livre associaç4o 
profissional e sindical, estabelecendo que a · lei não poderá exigir 

a torizaçAo do Estado para a fundação de · sindicato -resàalvado 0 
gistro no orgão competente, vedado ao Poder Públic~ a interferên

c a e a intervenção na organização sindical. Persistência, no campo 
legislaçAo, da regência das regras legais anteriores que não 

screparam da nova realidade constitucional, antes dão-lhe embasa
m nto e operatividade. Atrib.uição residual do Minist,rio do Traba

ho para promover o registro sindical, enquanto lei ordinária nã 
ier a dispor de outra forma. Atuação restrita, no caso, à verifi· 

cação da observância ou não da ressalva constitucional que veda iÍ' 
existência de organização sindical da mesma categoria profissional 
em idêntica base territorial. 
- Segurança em parte concedida" (Mandado de Segurança n• 29-DP -
Registro n• 89.72838- Rel. Ministro Miguel Perrante, DJU de 
18/12/89, pág. 18.454). 

ÀS considerações alinhavadas, prende-se o problema da cria
ção dos sindicatos e da restrição referente à un-icidade sindical. 
Assim: 

a) ' óbvio que o registro supõe o preenchimento de condições 
legais preestabelecidas pois seria absurdo imaginar que o próprio 
sindicato .auto-proclamasse . representante de uma determinada categoria 
profissional ou econômica;· 

b) na falta de lei ordinária que estabeleça condições 
próprias ~ efetivação do registro, hâ que se valer, em razão da já 
chamada teoria da recepção, das disposições consolidada~ inerentes à 
questão. Com efeito, tais pressupostos estão previstos na CLT, ao 
enumerar os requisitos que os estatutos dos sindicatos deverão conter 
para serem levados ao registro exigido pela constituição Federal (CLT, 
art. 518, § 1•, alíneas A, ~. Q e~); 
. c) considerando que a J&x. 1&gym veda a criação de mais de 
uma entidade sindical em qualquer grau, representativa da categoria 
profissional ou ecopômica, na mesma base territorial (Constituição 
Federal, art. 8•, II), pode-se deduzir que o legislador constituinte 
quis precatar um certo enquadramento sindical, a fim de não atropelar 
a própria autonomia, Tanto é assim que, mesmo admitindo seja a base 
territorial definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, 
prevalecem, como pontos cardeais, a unicidade e o município como base 
territorial mínima; 

d) dai o escólio de EDUARDO GABRIEL SAAD (op. cit., pág. 
384, item 4), assim expresso: . . 

"O enquadramento sindical é simples decorrênc1a do reg1me unitário 
ainda vigorante no Pais, com forte ranço corporativista. Não tem 
ele razão de ser nos países em que se respeita, integralmente, a 
liberdade sindical. Paradoxalmente, o Brasil conservou o sindicato 
único mas liberou-o de todos os grilhões que o prendiam ao Estado. 
Para 'o futuro o enquadramento sindical será apenas de utilidade 
nos casos de' conflito entre os · antigos sindicatos e os novos. 
servirA para provar que a entidade mais antiga jA adquirira o 
direito de representar determinada categoria numa determinad~ base 
territorial"; 
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99/202. 
Apelo admitido (despacho de rls. 204), contra-arrazoado 

(fls. 206/210 e 212/214), sobre ele manifestou-se a Procuradoria-Geral 
da Justiça do Trabalho (parecer de fls. 217 /2la), concluindo pelo 
ímprovímento do apelo. 

É o relatório. 

YQ~Q 

1 - Conhecimento. 
Reunindo o apelo os pressupostos recursais inerentes l espé-

cie, dele conheço. 
2 - Cc~rí.'ncia de: acs'lo. 
o Grupo Normativo .a. s:w.Q .determinou a extinção do processo, 

sem apraciaçAo meritória, por entender que o Sindicato, ora recorren
te careca do direito do ação, em razão da sua ilegitimidade ativa ~ 
~, sustentando falecer-lhe personalidade jurídica, por ausência 
de registro em órgão competente. 

Quanto a esta questão preliminar, examinada pelo Regional • 
ensejadora da extinção do processo por ilegitimidade ativa do recor
rente assim considerado em funçÃo do seu registro procedido no Cartó
rio de Regitltro Civil de Pessoas Jurídicas (does. de rla. 80/96) I 

filio-me ~ linha de entendimento, já proclamada em outros votos da 
minha autoria, segundo a qual a liberdade sindical, em que pese ter 
merecido do legislador constituinte sinais de inequívocos avanços, 
ainda se apresenta de forma mitigada, por força de determinadas 
restrições, até agora ocorrentes. Dentre elas, duas se relaciona• coa 
a matéria ~ examine: a unicidade sindical e o registro do sindicato. 

A Constituição vigente não autorizou a criaçio arbitrAria • 
aleatória de sindicatos. É opinião geralmente aceita que, enquanto nlo 
for promulgada lei ordinária (Const. Federal, art. a•, I, AQ in1t1Q), 
prevalece o entendimento de que tem aplicação a teo.ria da recepç&Q, 
segundo a qu~l os dispositivos da legislaçio anterior l edição ela 
carta Magna J)ermanecem em vigor, naquilo que não colidem com ela. 
Dá-se, assim, uma novação, o que significa que as normas ordinAriaa 
são recepcionadas pela nova ordem constitucional e submetidas a um 
novo fundamento de validade (Cf. CELSO RIBEIRO BASTOS, in coment6rios 
à constituição do Brasil, Vol. I, São Paulo, l9aa, pág. 367). Isto 
quer dizer que o Titulo V, da CLT (Da Organizaçio Sindical) man~m-se 
vigente naqueles dispositivos que não contrariam o art. a•, da nova 
Lei Maior. 

Neste ponto parece-me oportuno tecer alguns coment6rioa 
sobre o problema do registro dos aindicatos no órgio competente. 

a) desaparecendo o reconhecimento, o sindicato passa a exis
tir legalmente após o registro dos estatutos no órgão próprio. Isto 
significa que o"art. 520 consolidado está parcialmente revogado, quer 
quanto à carta de reconhecimento assinada pelo Ministro do Trabalho, 
quer no que tange à existência da associação profissional, como etapa 
prévia l criação do sindicato, mas permanece vtgente no que pertine l 
necessidade de confertr-se ao sindicato uma base territorial especifi
ca. 

b) todavia, à falta de lei ordinária, onde registrar-•• o 
sindicato? A resposta deve levar em conta a natureza do sindicato, que 
não se enquadraria entre as associações civis e, muito menos, entre aa 
sociedades comerciais, constituindo-se numa associação especifica. 
Adeaaia, o sindicato é extreaaaente complexo. Cada categoria, ou 
conjunto de categorias conexas ou similares, pode ter o seu sindicato 
c se não houver mapeamento prévio das atividades ou categorias • das 
bases terri toriaís, os sindicatos de maior representatividade i rio 
prevalecer sobre os mais fracos. 

c) os registros de pessoas juridicas civis e comerciais nlo 
estão preparados para o registro sindical. Não eatão, nem devea estar. 
o legislador constituinte, aliás, teve consciência disto, tanto que 
endereçou o registro a órgão competente, sem determinA-lo. 

d) e, órgão competente melhor aparelhado ,, sea dllvida, o 
Ministério do Trabalho. Esta, inclusive é a opinião de AMAURX MASCARO 
NASCIMENTO (Direito Sindical, São Paulo, l9a9. oáa. 23ll e de EDUARDO 
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_, ~~ ....... "'" o reg1stro supoe o preenan1•nm M concl1ps 
legais preestabelecidas pois seria absurdo iaaginar que o próprio 
sindicato auto-proclamasse . representante de uma determinada categoria 
prorissional ou econômica; 

b) na ralta de lei ordinária que estabeleça condições 
próprias à e.reti vação do_ registro, há que se valer, em razio da já 
cham~a teor~a d~ recepçao, das disposições consolidadas inerentes à 
ques 0 • Com efe~to, tais pressupostos estão previstos na CLT ao 
enumerar os requisitos que os estatutos dos sindicatos deveria cdnter 
para serem levados ao registro exigido pela constituição Federal (CLT 
art. 5la, § 1•, alíneas A, ~. Q e L); ' 
. c) considerando que a l&x. l&9:Y.m veda a criação de mais de 
uma entidade sindical em qualquer grau, representativa da categoria 
pro~issional ou eco~õmica, na mesma b~se territorial (Constituição 
Federal, art. a•, II), pode-se deduz~r que o l~gíslador constituinte 
quis precatar um certo enquadramento sindical, a fim de não atropelar 
a própria autonomia. Tanto é assim que, mesmo admitindo seja a base 
territorial definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, 
prevalecem, como pontos cardeais, a unicidade e o município como base 
territorial mínima; 

d) dai o escólio de EDUARDO GABRIEL SAAD ( op. c i t. , pág. 
3a4, item 4), assim expresso: 

"O enquadramento sindical é simples decorrência do regime unitário 
ainda vigorapte no Pais, com forte ranço corporativista. Não tem 
ele razão de ser nos países em que se respeita, integralmente, a 
liberdade sindical. Paradoxalmente, o Brasil conservou o sindicato 
dnico, mas· liberou-o de todos os grilhões que o prendiam ao Estado. 
Para o futuro, o enquadramento sindical será apenas de utilidade 
nos c .asos de conflito entre os · antigos sindicatos e os novos. 
servirá para provar que a entidade mais antiga já adquirira o 
direito de representar determinada categoria numa determinada base 
territorial"; · . 

e) como se observa, tendo o legislador constituinte adotado 
a liberdade sindical com os abrandamentos já apontados, não se pode, 
abruptamente, prescidir de um órgão como a Comissão de Enquadramento 
Sindical. Por isso mesmo é de se esperar que a lei, ao ser promulgada, 
conserve o referido órgão, vez que o mesmo prestaria serviços de ines
timável valor às entidades sindicais e à própria Justiça do Trabalho 
(Cf. EDUARDO GABRIEL SAAD, op. cit., pág. 3a4, ítem 6); 

f) no que diz respeito ao desdobramento, é oportuno lembrar 
que, no sindicalismo brasileiro, de inspiração ~orporativista italia
na é possível a concentração de várias categor~as em um único sindi
cato (CLT, art. 570, § único). Por via de conseqüência, desde que uma 
cateroria apresente possibilidade concreta, nos termos do art. 571, 
consolidado, pode se dissociar do sindicato principal. Sob o regime 
vigente, essas categorias, ditas similares ou conexas, poderão 
desmembrar-se sem prévia anuência do Ministério do Trabalho ou da 
Comissão de Enquadramento. Advirta-se, contudo, que a assembléia que 
deliberar favoravelmente ao desmembramento, nas condições já expostas 
no presente voto, a criação do novo sindicato deverá ter sido convoca
da para tal fim. 

. Torna-se evidente que . o desmembramento se dará dentro do 
próprio sindicato titular original da carta sindical, se dela dispõe. 
A dita liberdade sindical, realmente, não é absoluta! Há condiciona
mento de ordem constitucional que não dá direito à associaçio realmen
te, livre, que só viria com a pluralidade sindical. Por esta ou aquela 
circunstAncia a Con~ti tuição Federal deu com Ullla aio e tirou com a 
outra, usando frase apropriada de outrem ao analisar a hipótese, 
porque manteve o registro, a unicidade e a organizaçio confederativa, 
limitações sempre presentes na formaçio de um novo sindicato, par4me
tros que não podem ser ultrapassados. Consagrado o Estado de Direito 
em que vi vemos, nio há como legitimar um atropelo à ordem j uridica 
prevalente, restritiva desta dita liberdade, até que á lei discipline 
a questAo. A liberdade total só existiria se passasse uma esponja 
sobre toda a legislação existente e partisse do zero absoluto na maté
riA. cara se criar alao ao alvedrio de auem auer aue seia. 
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Código de Ética da Radiodifusão Brasileira 
A influência dos meios de comunicação, 

principalmente da tevê, tem sido muito debatida, 
tornando-se assunto polêmico. Muito se fala 

em providências para se coibir excessos; 
mas poucos sabem das determinações contidas no 

Código de ~tica da Radiodifusão Brasilera, que 
deveriam orientar os programas das emissoras de 

rádio e televisão. Este documento foi assinado pelos 
representantes dos empresários de radiodifusão, 
em 17-1-91. Eis alguns artigos daquele Código: 

Art. 52 - As emissoras transmitirão entretenimento 
do melhor nível artístico e moral, seja de sua produ
~· seja adquirido de terceiros, considerando que a 

diodifusão é um meio popular e acessível à quase 
totalidade dos lares. 

Art. 62 - A responsabilidade das emissoras que 
transmitem os programas não exclui a dos pais ou res
ponsáveis, aos quais cabe o dever de impedir, a seu 
juízo, que os menores tenham acesso a programas ina
dequados, tendo em vista os limites etários, prévia e 
obrigatoriamente anunciados para orientação do públi
co. 

Art. 72 - Os programas transmitidos não advogarão 
discriminação de raças, credos e religiões, assim como 
o de qualquer grupo humano sobre o outro. 

Art. 82 - Os programas transmitidos não terão cu
nho obsceno e não advogarão a promiscuidade ou 
qualquer forma de perversão sexual, admitindo-se as 
sugestões de relações sexuais dentro do quadro da 
normalidade e revestidas de sua dignidade específica, 
dentro das disposições deste Código. 

Art. 92 - Os programas transmitidos não explorarão 
o curandeirismo e o charlatanismo, iludindo a boa fé 
do público. 

Art. 10 - A violência física ou psicológica só será _ .. __ ._ -- _.... . - ..,._ 

condenáveis, social e moralmen provocadoras de 
degradação e da ruína do ser humano. 

Art. 13 - Nos programas infantis, produzidos sob 
rigorosa supervisão das emissoras, serão preservadas a 
integridade da família e sua hierarquia, bem como 
exaltados os bons sentimentos e propósitos, o respeito 
à lei e às autoridades legalmente constituídas, o amor à 
'pátria, ao próximo, à natureza e aos animais. 

Art. 14 - A programação observará fidelidade ao 
ser humano como titular dos valores universais, partí
cipe de uma comunidade nacional e sujeito de uma 
cultura regional que devem ser preservados. 

Art. 15 - Para melhor compreensão, e conseqüen
temente observância, dos princípios acima firmados, 
fica estabelecido que: · 

1 - São livres, para exibição em qualquer horário, 
os programas ou fllmes: 

a ) que não contenham cenas realistas de violên
cia, agressões que resultem em dilaceração ou mutila
ção de partes do corpo humano, tiros a queima-roupa, 
facadas, pauladas ou outras formas e meios de agres
são violenta com objetos contundentes, assim como 
cenas sanguinolentas resultantes de crime ou acidente; 
não tratem de forma explícita temas sobre estupro, se
dução, seqüestro, prostituição e rufianismo; 

b ) que não contenham em seus diálogos palavras 
vulgares, chulas ou de baixo calão; 

c ) que não exponham ou discutam o uso e o tráfi
co de drogas, notadamente as alucinógenas e entorpe
centes, não apresentem de maneira positiva o uso do 
fumo e do álcool; 

d ) que não. apresentem nu humano, frontal, lateral 
ou dorsal, não apresentem visíveis os órgãos ou partes 
sexuais exteriores humanas, não insinuem o ato sexual, 
limitando as expressões de amor e afeto a carícias e 
beijos discretos. Os filmes e programas livres para 
exibição em qualquer horário não explorarão o homos
sexualismo; 

• 
Ministro Antônio Britto 

comunica à CNTC 
transferência do CRPS 

para Brasília 
Em 12 de fevereiro passado, o ministro An

tônio Britto, da Previdência Social, enviou ofício 
ao presidente da CNTC em que comunica a 
transferência para Brastlia do Conselho de Re
cursos da Previdência Social - CRPS, encarrega
do de julgar os recursos apresentados contra de.. 
cis<?es do INSS, dos processos de interesse dos 
segurados. 

No ofício, o ministro lembra a constituição 
do CRPS, integrado por 18 Juntas de Recursos 
( 1 ~ grau ) e 4 Câmaras de Julgamento ( 2~ 
grau ), compostas por 4 membros, sendo 2 ~ 
sentantes do Governo, 1 dos empregadores e 1 
dos empregados. Conforme o ministro, "às Con
federações, por sua expressiva representativida
de, reservam-se os assentos nas Câmaras de Jul
gamentos". 

Referindo-se às origens do CRPS, ainda fun
cionando no Rio, junto com as presidências das 
autarquias vinculadas ao extinto MP AS, Antônio 
Britto assegura que "o bom senso administrativo 
orienta no sentido de sua transferência para Bra
sília, o que lhe conferiria, de pronto, maior pro
ximidade com os órgãos centrais do MPS e a 
conseqüente melhoria da assistência jurídica 
prestada ao 6rgão, tomando-o, de outra forma, 
mais ágil na resolução dos processos examiMdos 
pelas Câmaras de Julgamento e Conselho Pleno. 
Facilitaria, também, o estreitamento do relacio
namento entre o MPS e as confederações patro
nais e operárias com assento naquele colegiado 
as quais, de sua parte, já têm suas sedes fixadas 
em Brasflia". 

E segue o ministro: "Diante do exposto, sir
vo-me do presente para comunicar a V. S! que 
estou determinando a transferência do CRPS para 

· · de abril visando. única e 
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' dequados, tendo em vista os limites etários, prévia e 
obrigatoriamente anunciados para orientação do públi-

co. 

Art. 7~- Os programas transmitidos não advogarão 
discriminação de raças, credos e religiões, assim como 
o de qualquer grupo humano sobre o outro. 

Art. 8~ - Os programas transmitidos não terão cu
nho obsceno e não advogarão a promiscuidade ou 
qualquer forma de perversão sexual, admitindo-se as 
sugestões de relações sexuais dentro do quadro da 
normalidade e revestidas de sua dignidade específica, 
dentro das disposições deste Código. 

Art. 9~- Os programas transmitidos não explorarão 
o curandeirismo e o charlatanismo, iludindo a boa fé 
do público. 

Art. 10- A violência física ou psicológica só será 
apresentada dentro do contexto necessário ao desen
volvimento racional de uma trama consistente e de re
levância artística e social, acompanhada de demonstra
ção das conseqüências funestas ou desagradáveis para 
aqueles que a praticam, com as restrições estabelecidas 

fleste Código. 

Art. 11 - A violência e o crime jamais serão apre
sentados inconseqüentemente. 

Art 12- O uso de tóxicos, o alcoolismó e o vício 
do jogo de azar só serão apresentados como práticas 

CÓDIGO DE ÉTICA DO JORNAL 1ST A - Os pro
fissionais de imprensa também têm o seu Código, 
aprovado. em 1986, que, dentre outros, fixa como de
veres a d~vu!gação de todos os fatos que sejam de in
teresse pubhco; a luta pela liberdade de pensamento e 
expressão; a oposição ao arbftrio, ao autoritarismo e à. 
opressão; o combate e denúncia a todas as formas de 
corrupção, em especial quando exercida com o objeti
vo de controlar a informação; o respeito ao direito de 
privacidade do cidadão. 

N:J jornalista é vedado aceitar oferta de trabalho 
remunerado em desacordo com o piso salarial da ca-
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facadas, pauladas ou outras formas e meios de agres
são violenta com objetos contundentes, assim como 
cenas sanguinolentas resultantes de crime ou acidente; 
não tratem de fonna explícita temas sobre estupro, se
dução, seqüestro, prostituição e ruflanismo; 

b ) que não contenham em seus diálogos palavras 
vulgares, chutas ou de baixo calão; 

c ) que não exponham ou discutam o uso e o tráfi
co de drogas, notadamente as alucinógenas e entorpe
centes, não apresentem de maneira positiva o uso do 
fumo e do álcool; 

d ) que não. apresentem nu hwnano, frontal, lateral 
ou dorsal, não apresentem visíveis os órgãos ou partes 
sexuais exteriores humanas, não insinuem o ato sexual, 
limitando as expressões de amor e afeto a carícias e 
beijos discretos. Os filmes e programas livres para 
exibição em qualquer horário não explorarão o homos
sexualismo; 

e) cujos temas sejam os comumente considerados 
apropriados para crianças e pré-adolescentes, não se 

adnúti.ndo os que versem de maneira realista aos des
vios do Comportamento humano e de práticas crimino
sas mencionadas nas letras a, c e d acima; 

Parágrafo único - As emissoras de rádio e televisão 
não apresentarão músicas cujas letras sejam nitida
mente pornográficas ou que estimulem o consumo de 
drogas. 

Os artigos são fac-sfmiles das págs. 14, 15, 16 e 17 do 
livro "A Ética na Comunicação", de Reinaldo Santos. 

tegoria ou com a tabela fixada por sua entidade de 
classe; submeter-se a diretrizes contrárias à divulga
ção correta da informação; frustrar a manifestação de 
opiniões divergentes ou impedir o livre debate. 

O Código também determina que o jornalista deve 
evitar a divulgação de fatos, com interesse de favore
cimento pessoal ou vantagens econômicas, ou de ca
ráter mórbido e contrários aos valores humanos. O 
profissional de imprensa deve ouvir, sempre, antes da 
divulgação dos fatos, todas as pessoas objeto de acu
sações não comprovadas, feitas por terceiros e não 
suficientemente demonstradas ou verificadas. 

Referindo-se às origens do CRPS, ainda fun
cionando no Rio, junto com as presidências das 
autarquias vinculadas ao extinto MPAS, Antônio 
Britto assegura que "o bom senso administrativo 
orienta no sentido de sua transferência para Bra
silia, o que lhe conferiria, de pronto, maior pro
ximidade com os órgãos centrais do MPS e a 
conseqüente melhoria da assistência jurídica 
prestada ao órgão, tornando-o, de outra forma, 
mais ágil na resolução dos processos examinados 
pelas Câmaras de Julgamento e Conselho Pleno. 
Facilitaria. também, o estreitamento do relacio
namento entre o MPS e as confederações patro
nais e operárias com assento naquele colegiado 
as quais, de sua parte, já têm suas sedes fixadas 
em Brasília". 

E segue o ministro: "Diante do exposto, sir
vo-me do presente para comunicar a V. S! que 
estou determinando a transferência do CRPS para 
Brasília até o dia 30 de abril, visando, única e 
exclusivamente, a melhoria no atendimento aos 
que recorrem aos serviços da Previdência Social. 
Por estar certo de que essa Confederação enten
derá o alcance da medida é que me dirijo a V. 
S!. para solicitar seu inestimável apoio, a fim de 
que o processo se conclua o mais rápido possí
vel, sem traumas, evitando-se soluções de conti
nuidade". 

Em resposta, Antônio Alves de Almeida deu 
integral apoio à iniciativa, que ele classifiCOu de 
corajosa e que já deveria ter sido tomada pelos 
ministros que antecederam a Antônio Britto. O 
presidente da CNTC destacou: 

"Podemos assegmar a V. Ex! que essa sua 
decisão é das mais oportunas, uma vez que sendo 
o CRPS órgão de instância superior não se justi
ficava continuar sediado no Rio de Janeiro, pois 
como um órgão de cúpula da Previdência Social 
teria que ser sediado na capital da Reptíblica, 
onde se encontra o Ministro da Previdência So
cial. Nos Estados devem continuar as Juntas, 
como Instâncias de 1 ~ grau, onde suas decisões 
são passíveis de recurso para o CRPS". 
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31 o dia poderá 
ser pago a 

,, mensalista 
A Comissão de Tiabalho, Admi

nistração e Serviço Pdblico da Cimara 
dos Deputados aprovou, em dezembro 
passado, o Projeto de Lei 3044192 do 
deputado Geraldo Alckmin ( PSDB -
SP ) que determina o pagamento do 
31~ dia dos empregados mensalistas. 
A atual legis1ação trabalhista adota O 

critério da lei civil, que considera mês 
o período de 30 dias. 

Desta forma, o empregado traba
lha 5 dias dé graça por ano e 6 quan
do se trata de ano bissexto. Com o 
objetivo de reparar essa falha na le-

• .. _:__ f.ope'J.-11.:_._ - - .;_ .. _ -1ft~ 

.. 
CONCEITO DE INCOMPATIBILIDADE (4) 

J. ANTERO DE CARVALHO 

Na edição de outubro passado, de wn cargo inferior, o que, por certo, 
iniciamos s6rie de artigos com o título afetaria a sua dignidade profissional, 
acima, abordando litígio trabalhista pois tal fato se apreaeotaria como te-

envolvendo o conceito de mcc.apa- baixamento e bnmiJbaçãn''. 
tibilidade. Sustemou a Junta que wn empre-

Relembremos o caso: uma empre- gado exen:endo por longo tempo car
sa estrangeira demitiu, sem <jualquer go de confiança ( não se pode duvidar 
formalidade, seu agente geral no Bra- que as funções de "chefe supremo no 
sil, apesar de ser empregado estável, Brasil", como denominou a mesma 
que havia exercido, em caráter efeti- Junta, tenham esse caráter ), não pode 
vo, as funções de chefe do serviço . retomar, "sem qualquer razão plausí
comercial. Incooformado, o funcioná- vel, ao exercício de um cargo inferior, 
rio apelou para a Justiça do Trabalho, o que, por certo, afetapa a sua dipi
recJJli'JUlDdq a reintegração ou· paga- dade· profiaioul pois tal fato se 
mento das indenizações. apresentaria como tebaiumento 

h ·1h - " Desde então, teioos, nesta série de· e nnn açao • 

''rebaixamento moml''. Em que 
teria coosistido? 
No fato desse baldrio ir servir 
sob as ordens de uma chefia 
que era, na ordem da nome. 
clatura da carreira, uma .letra 
inferior à sua! 
Ora, aqui está todo o equívoco 
da decisão. Confunde o quadro 
de carreira da empresa com a 
sua linha hierárqujca. Hierar
quia que vem dos étimos gte-
gos hiero (-sagrado ) e are 
( comando ) é uma classifica-
ção de lugares pela ordem de J 
subordinação. É uma escala de 
,, __ ... ___ ..:J ________ .... _,, 



\J . TST defende unici.dade sindical . .. . 

Não é missão do Poder Judici6rio legitimar situações ao 
arrepio da lei, ou para atender aqueles que, avidamente, buscam inter

. pretar a lei a seu bel-prazer. 

1 Prevaleceu o sistema de categorias profissionais. no Regi-
Constitucional vigente e esse sistema redil, fascista ou não, corpora
tivista ou n6o, ficou mantido. Dai a inexpressividade do sindicalia~ 

, nacional, que só se agrupa em categorias fortes, ficando as categorias 
menores absolutaaente _ inanés, ·relegadas ao ostracismo, mesmo permitin
do a possibilidade do desdobramento, apesar mesmo da persisUncia 
conden6vel de constituiç'6o - sindical, foco de interesse de muitos que 
viem na formaçlo do sindicato próprio a possibilidade de daílfrutar 
rica mordomia. H6 sofreguidão para se criar sindicatos, de qualquer 
forma, -•mo, ine~ressivos, correndo para bus_car registro em cartórios 
de pessoas jurid~cas ou outros equivalentes. 

O objetivo da criação do sindicato só pode ser o interesse 
da categoria, cuja defesa é sua meta. Se uma categoria est6 represen
tada por um sindicato, somente dentro dele mesmo pode nascer o movi
mento de · cissiparidade através de atos normais, tais como convocação 
da assembléia específica, com agenda própria e definida, quorum e 
representatividade · que demonstrem a vontade soberana do -grupo que se 
deseja agregar, descartando, assim, a prevalência de interesses 
pessoais e isolados. 

Jamais o aventureirismo de 
reunir, auto-proclamar-se sindicato, 
base territorial usurpadora de outra 
de carta própria - agora realmente 

pequeno grupo informe em se 
constituir-se com definição de 

do verdadeiro sindicato, titular 
inexistente - legitimaria essa 

) 

constituição, porque não dimana da vontade dos representados. Porém, 
para os sindicatos oficialmente reconhecidos h6 de se propiciar o 
desmembramento, através apenas da expressão do movimento separatista 
significativo, respeitando-se o enquadramento, que continua consagrado 
na Constituição Federal de 1988. H6 milhares de sindicatos constituí
dos legalmente e o desmeMbramento deve raspei ta r essas si tuaç~s. e 
ser possível, apenas, se secundado pela vontade de ponderável grupo, 
para que não se pertube a vida sindical. 

Assim, o. desmembramento só poderá se dar dentro do próprio 
sindicato titular da carta Sindical, se dela possuidor, ou se anterior 
àquele que se quer desdobrar. . 

Desse modo, só se admitiria a criação legítima do Sindicato 
dos Condomínios dos Edifí'cios Comerciais , Residenciais e Mistos do 
Rio de Janeiro, conforme restou demonstrado, se a mesma decorresse de 
desmembramento do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e 
Administração de Imóveis comerciais e Residenciais do Município do Rio 
de Janeiro. 

Assim, nego provimento ao recurso . 
ISTO POSTO: 
ACORDAM os Ministros da Seção de Dissídios Coletivos do 

Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, negar provimento ao 
recurso, com ressalvas do Excelentíssimo Senhor Ministro Ursulino 
Santos. 

Brasília, ],6 de. dezembro de 1992. 
MARCELO PIMENTEL - Presidente na forma regimental e Relator 

Ciente: JOÃO BATISYA BRITO PEREIRA - Subprocurador-Geral do Trabalho 

( FAC-5fMILE DO DIÁRIO DA JUSTIÇA, DE 26-2-93) 

., 



ENTIDADES SINDICAIS - LEGITIMIDADE 
O Departamento Jurfdico da CNTC emi

tiu o seguinte parecer, em 4-5-93, assinado 
pelo Dr. Rodolfo lcamar Alyaçenga de Car
valho, sobre o arL 8ª da Constituição; repre
sentação legal das categorias profissionais; 
e contribuição sindical: 

"A Constituição de 5-10-88, no Capitulo 
11, sobre Direitos Sociais, consagrou a liber
dade de associação profissional ou sindical; 
o princfpio da unicidade sindical; e o siste
ma confederativo, mantendo praticamente a 
estrutura sindical do País. 

No 'caput' do artigo 8Q, considera livre a 
associação profissional ou sindical, obser
vados os itens 11 e IV, que expressam as se
guintes ressalvas: 

11 - é vedada a criação de mais de 
uma organização sindical em qual
quer grau, representativa de catego
ria profissional ou econômica, na 
mesma base territorial, que será de
finida pelos trabalhadores ou em
pregadores interessados, não po
dendo ser inferior à área de um Mu
nicfpio. 
IV - A assembléia geral fixará a con
tribuição que, em se tratando de ca
tegoria profissional, será descontada 
em folha para o custeio do sistema 
confederativo da representação sin
dical respectiva, independentemente 
da contribuição prevista em lei. 

Ao mesmo tempo que consagra a liber
dade de associação profissional ou sindical, 
vedando ao Estado a faculdade de expedir 
autorização para a fundação de sindicatos 
(art. 8Q, I ), ressalva o re istro no órgão 
competente. Tal proibição nao 1mpe e a ma
ndtençao por parte do órgão governamental 
de um cadastro das entidades sindicais. 

S. R lS ~ 
legitimidade representativa das categorias zador e re evante. ( Ac 
anteriormente organizadas em entidades 0449/91 ). 
sindicais, não fazendo jus ao direito de re
colhimento da contribuição sindical prevista 
no inciso IV, do arL 8Q, da Constitui
ção. 'Centrais sindicais' e outras recente
mente criadas, como "'confederações' e 'fe
derações', não possuem legitimidade repre
sentativa, nem personalidade sindical. Po
dem agir como associação, mas sem exercer 
a representação legal dos interesses indivi
duais e coletivos dos trabalhadores, nas 
questões judiciais ou administrativas. 

A lei tornou indivisa a categoria profis
sional e a ninguém é reconhecido o direito 
de dividi-la, principalmente quando já se 
encontra enquadrada na conformidade do 
princfpio da unicidade sindical e represen
tada legalmente dentro da estrutura sindical. 

A Constituição/88 não rompeu total
mente com a sistemática corporativista, ve
dou, apenas, a criação de mais de uma or
ganização sindical, em qualquer grau, na 
mesma base territorial, mantendo as dispo
sições da CLT que disciplinam a matéria e 
continuam eficazes por não serem incompa
tiveis com as normas constitucionais. Eis as 
disposições da CLT: 

Art. 513 - São prerrogativas dos 
sindicatos: a ) representar perante 
as autoridades administrativas e ju
diciárias os interesses gerais da 
respectiva categoria ou profissão li
beral ou os interesses individuais 
dos associados relativos a atividade 
ou profissão exercida. 
Art. 516 - Não será reconhecido 
mais de um sindicato representativo 
da mesma categoria econômica ou 
profissional ou profissão liberal, em 
uma dada base territorial. 

Sindicato- Desmembramento. A or-
ganização sindical pressupoe a re
presentação da categoria profissiq
nal. Tratando-se de categoria dife
renciada definida à luz do disposto 
no§ 3Q, do arL 511, da CLTbdes,Ea
be capilar de desdobramento, por 
lmc1aÍiv , onsl-
era as as funções exercidas pelos 

sindicalizados. O disposto no pará
grafo único, do art. 570, do referido 
Diploma, aplica-se às hipóteses de 
existência de categorias similares ou 
conexas, e não de categorias dife
renciadas, muito embora congre
gando trabalhadores que possuem 
funções diversas. A definição atri
bufda aos trabalhadores e emprega
dores diz respeito à base territorial 
do sindicato (arL 8Q, inciso 11, da 
Constituição ) e não à categoria 
profissional em si, que resulta das 
peculiaridades da profissão ou da 
atividade econômica, na maioria das 
vezes regida por lei especial, como 
ocorre, com relação aos aeronautas. 
Mostra-se contrária ao princfpio da 
unicidade sindical a criação de enti
dade que implique desdobramento 
de categoria disciplinada em lei co
mo única. Em vista da existência do 
Sindicato Nacional dos Aeronautas, 
a criação do Sindicato Nacional dos 
Pilotos da Aviação Civil, não sub
siste em face da ilicitude do objeto 
Segurança, concedida para cassar
se o ato registrado no Ministério do 
Trabalho. ( STF RMS 21 305-1, 17-
10-91. Rei. Min. Marco Aurélio). 

Os Tribunais Re ionais e o Tribunal S""u_- ___ _,Q...,.u,_,_em'-'-'----'-n=ã~o ~tem reoresenta ão válida 
·------L-------~~~~~~-----



mesma base territorial, que será de
finida pelos trabalhadores ou em
pregadores interessados, não po
dendo ser inferior à área de um Mu
nicípio. 
IV - A assembléia geral fixará a con
tribuição que, em se tratando de ca
tegoria profissional, será descontada 
em folha para o custeio do sistema 
confederativo da representação sin
dical respectiva, independentemente 
da contribuição prevista em lei. 

Ao mesmo tempo que consagra a liber
dade de associação profissional ou sindical, 
vedando ao Estado a faculdade de expedir 
autorização para a fundação de sindicatos 
( arl 8º, I ), ressalva o re~istro no órgão 
competente. Tal proibição nao 1mpede a ma
nrnençab por parte do órgão governamental 
de um cadastro das entidades sindicais. 

As normas constitucionais inseridas nos 
itens 11 e IV, do arl 8º, da CF, confirmam, 
por evidente compatibilidade, a unicidade 
sindical e o sistema confederativo da CLT, 
pois se assim não fosse, seria o mesmo que 
admitir, na área da representação sindical, 
um vazio legislativo. 

Os Sindicatos, as Federações e a Confe
deração Nacional dos T rabalhadore~ no 
Comércio, integrantes do grupo de enqua
dramento anterior à Constituição/88, detêm 
a legitimidade da representação dos traba
lhadores dos grupos do comércio, com di
reito exclusivo. ao recolhimento das respec
tivas contribuições sindicais. 

A CLT disciplina a organização do qua
dro das atividades e profissões, dispondo 
sobre a representação legal dos grupos pro
fissionais integrantes do sistema confedera
tivo e as condições que regem o recolhi
mento das contribuições sindicais. 

Confederações, teoerações nacionais ou 
regionais e sindicatos, organizados após a 
vigência da Constituição, nas mesmas bases 
das entidades antes existentes, não possuem 

dou, apenas, a criação de mais de uma or
ganização sindical, em qualquer grau, na 
mesma base territorial, mantendo as dispo
sições da CLT que disciplinam a matéria e 
continuam eficazes por não serem incompa
tiveis com as normas constitucionais. Eis as 
disposições da CLT: 

Art. 513 - São prerrogativas dos 
sindicatos: a ) representar perante 
as autoridades administrativas e ju
diciárias os interesses gerais da 
respectiva categoria ou profissão li
beral ou os interesses individuais 
dos associados relativos a atividade 
ou profissão exercida. 
ArL 516 - Não será reconhecido 
mais de um sindicato representativo 
da mesma categoria econômica ou 
profissional ou profissão liberal, em 
uma dada base territorial. 

Os Tribunais Regionais e o Tribunal Su
perior do Trabalho vêm repelindo a 'plurali
dade sindical', considerando parte ilegftima 
no polo processual da representação sindi
cal, todas as entidades criadas após o ad
vento da Constituição: 

O desdobramento de si ·cato deve 
se 1 1a o entre daquele que é 
titular da carta sindical. A liberdade 
sindical está condicionada na Cons
tituição e só o 'pluralismo sindical' 
ensejará realmente o sindicalismo li
vre. O sistema de categorias profis
sionais prevalente na Constituição 
obstaculiza a proliferação sindi
cal. ( Ac TST RO-DC 777 4/90, DJ 
6-9-91 ). 
Dissfdio Coletivo - Ilegitimidade 
Ativa. Qualquer desmembramento 
por parte da catego7i'a profissional Já 
representada por um sindicato le
galmente constitufdo, deve passar 
pelo crjyo demo~átjco da çategoria 
e não se sujeitar a uns poucos que 
resolvem criar um sindicato sem 
qualquer apoio em fato social autori-

do sindicato art -, mc1so , a 
Constituição ) e não à categoria 
profissional em si, que resulta d1s 
peculiaridades da profissão ou da 
atividade econômica, na maioria das 
vezes regida por lei especial, como 
ocorre, com relação aos aeronautas. 
Mostra-se contrária ao principio da 
unicidade sindical a criação de enti
dade que implique desdobramento· 
de categoria disciplinada em lei co
mo única. Em vista da existência do 
Sindicato Nacional dos Aeronautas, 
a criação do Sindicato Nacional dos 
Pilotos da Aviação Civil, não sub
siste em face da ilicitude do objeto 
Segurança, concedida para cassar
se o ato registrado no Ministério do 
Trabalho. ( STF RMS 21 305-1,17-
10-91. Rei. Min. Marco Aurélio). 

Quem não tem representação válida 
não pode vir a Jufzo em ação coleti
va. Assim, extingo o feito com rela
ção ao Sindicato dos Trabalhadores 
em Turismo do Estado do Rio de Ja
neiro, com base no inciso VI, do art. 
267, do CPC. ( Ac TRT 1ª Reg. -
DC 183/91, DO- RJ 1-7-92 ). 

Conclufmos, com suporte na Constitui
ção e na legislação ordinária aplicável à 
matéria, que apenas as entidades sindicais 
pré-existentes à Constituição/88, com base 
territorial estabelecida, detêm a representa
ção legal das respectivas categorias profis
sionais e condições para· o recolhimento da 
contrib~ição sindical. 

Somente elas têm legitimidade para ajui
zar dissldios coletivos e patrocinar os inte
resses dos trabalhadores dos respectivos 
grupos, judiciária e administrativamente. . 

As confederações, federações e os sm
dicatos deverão promover medidas pro~es
suais contra as entidades que se organ~~a~ 
nas mesmas bases territoriais e usam IliCI

tamente de meios para o recolhimento da 
contribuição sindical". 
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do orador, cuja concessão 
ao seu tempo. 

permitida a concessão de tempo 
vez ao mesmo delegado 

nas plenãrias ser6 feita através 
declarando-se a seguir aprovada a 

obtiver a maioria simples dos 
ilel•~a1ilos presentes. Em caso de d6-

ser6 por contagem individual. 
empate caber6 ao presidente dos 

voto de desempate. 
ibei'açoes do Congresso serão toma

simples de votos dos delega
plenária. 

para a apresentação de questão 
son1en·te seri concedida desde que se 

o andamento dos trabalhos, 
do regimento ou pedido de in

à mesa. 

de grupos de trabalho poderão 
somente pelos respectivos parti

bros da comissão organizado
e assessores designados. 
de encerramento a comissão or

.t .. t .. rn~tin, .. r6 a leitura das con
IDainente aprovadas, cujos traba

~rinrnu•nh• serão distribuídos à cada 
[pm·ticiipa111te, às autoridades e enti-

organizadora do Congresso é 
seguintes membros natos: 

Alves de Almeida - Presidente da 

José Carlos Perret Schulte -
da Federação dos Trabalhadores 

- RS 

-------------------- • A verdade sobre a aposentadoria 
dos juízes temporários 

O primeiro juiz temporário a se aposentar 
no cargo foi o Ministro Minervino Fiuza Lima, 
do TST, num processo que durou 3 anos. A 
longa luta do beneficiado foi por inexistir qual
quer legislação sobre aposentadoria de juízes 
temporários. 

A Lei Complementar 35, de 14-3-79, dis
pondo sobre a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional, estabeleceu no parágrafo único do 
art. 7 4: "Lei ordinária disporá sobre a aposen
tadoria dos juízes temporários de qualquer ins
tância". O direito dos juízes classistas foi in
corporado ao ordenamento jurídico, através da 
Lei 6.903/81". 

Com a Constituição/88, que estabelece mo
dificações no Poder Judiciário, dando o trata
mento de magistrados aos juízes classistas, o 
Supremo Tribunal Federal promoveu a revisão 
da LOMAN, tendo o seu anteprojeto absorvido a 
Lei 6.903, em seus arts. 89 e 90: 

"Art. 89 - O Juiz Classista da Justiça do 
Trabalho será aposentado: 

I- por invalidez; 
11 - compulsoriamente, aos 70 anos de ida

de; 
111 - voluntariamente, após 30 anos de ser

viço, computado o tempo de atividade remune
rada abrangida pela Previdência Social. 

Parágrafo Unico. Nas hipóteses previstas 
nos itens 11 e 111, a aposentadoria somente será 
concedida se o juiz, ao implementar a condição, 
estiver no ofício judicante e contar, no cargo em 
que a requerer, pelo menos 5 anos contínuos 
de efetivo exercfcio". 

"Art. 90- Os proventos de aposentadoria, a 
que se refere o artigo anterior, serão: 

I - integrais, quando o juiz classista: 
a ) contar 35 anos de serviço; 
b) se invalidar, por acidente em serviço ou 

por moléstia grave, contagiosa ou incurável, 
especificada em lei. 

11 - proporcionais ao tempo de serviço 
quando o juiz classista: 

ALCEU PORTOCARRERO 

O custo desse "efeito retroativo" repercute 
até hoje, porque, mesmo com o falecimento de 
alguns, o total de classistas aposentados está 
em torno de 1100 em todo o país. Mas se o 
fato foi, ou é considerado, um mal, para o qual 
não há qualquer remédio jurídico, trata-se de 
direito adquirido, assegurado na Constituição. 

O juiz classista, além dos 35 anos exigidos 
de contribuição previdenciária para se aposen
tar, contribui, como o juiz de carreira, durante 
pelo menos 5 anos de judicatura, para o INSS a 
fim de fazer jus à aposentadoria. Conforme da
dos do TST, eis as despesas com aposentados 
na Justiça do Trabalho, em 1991: 

2 mil 844 servidores inativos: 
Cr$ 39.426.718.7 43,00 
473 juízes de carreira: 
Cr$19.437.062.723,00 
988 juízes classistas: 
Cr$ 13.624.309.214,00 

Se esses 988 classistas não estivessem 
aposentados como juízes, estariam aposentados 
pela Previdência Social, dado o seu tempo de 
contribuição; e dos 13 bilhões de cruzeiros, te
ria que ser deduzido obrigatoriamente o quanto 
lhes estaría pagando a Previdência, como apo
sentados comuns, para se chegar, finalmente, 
ao custo real de sua aposentadoria como juízes. 

De menor expressão é o custo dessas apo
sentadorias, se considerarmos que a Justiça do 
Trabalho arrecadou de custos e emolumentos, 
em 1991, Cr$5.843.513.905,00 (dados do 
TST ), enquanto no Orçamento da União a 
mesma Justiça recebeu 0,58% do orçamento em 
1991 e 0,33% em 1992 ( menos de 1 por cen
to ). Apresentamos cifras de 1991, porque o 
TST não concluiu as informações sobre 1992. 

Para 1993 o custo da aposentadoria dos 
juízes vitalícios será bem superior ao gasto com 
a aposentadoria dos temporários. No que se 
refere ao número de aposentados, ocorre o in
verso; basta ver o ocorrido em 1991 e fazer a 
n.f"l"\:n,..- 'l ~o f" 
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viço, computado o tempo de atividade remune- lhes estaria pagando a Previdência, como apa
rada abrangida pela Previdência Social. sentados comuns, para se chegar, finalmente, 

Parágrafo Uni co. Nas hipóteses previstas ao custo real de sua aposentadoria como jufzes. 
nos itens 11 e 111, a aposentadoria somente será De menor expressão é o custo dessas apo
concedida se o juiz, ao implementar a condição, sentadorias, se considerarmos que a Justiça do 
estiver no offcio judicante e contar, no cargo em Trabalho arrecadou de custos e emolumentos, 
que a requerer, pelo menos 5 anos continuas em 1991, Cr$ 5.843.513.905,00 (dados do 
de efetivo exercfcio". TST ), enquanto no Orçamento da União a 

"Art. 90- Os proventos de aposentadoria, a mesma Justiça recebeu 0,58% do orçamento em 
que se refere o artigo anterior, serão: 1991 e 0,33% em 1992 ( menos de 1 por cen-

1- integrais, quando o juiz classista: to). Apresentamos cifras de 1991, porque o 
a) contar 35 anos de serviço; TST não concluiu as informações sobre 1992. 
b) se invalidar, por acidente em serviço ou Para 1993 o custo da aposentadoria dos 

por moléstia grave, contagiosa ou incurável, jufzes vitalfcios será bem superior ao gasto com 
especificada em lei. a aposentadoria dos temporários. No que se 

11 - proporcionais ao tempo de serviço refere ao número de aposentados, ocorre o in-
quando o juiz classista: verso; basta ver o ocorrido em 1991 e fazer a 

a ) for aposentado compulsoriamente e projeção para 1993. O paradoxo se explica, 
contar menos de 35 anos de serviço; porque o classista de Junta, em atividade ou 

b) aposentar-se voluntariamente e contar aposentado, percebe, no máximo, 2/3 do que 
mais de 30 e menos de 35 anos de serviço". recebe o presidente do colegiado. E dos 11 00 

O projeto de Lei Complementar que dispõe jufzes temporários aposentados, mais de 90% 
;;obre o Estatuto da Magistratura Nacional foi são constitufdos de classistas de JCJs. 
encaminhado pelo STF à Câmara dos Deputa- A tendência de classistas se aposentarem é 
dos em 17-12-92. cada vez menor, dada a média de idade. Hoje 

ASPECTOS FÁTICOS ela é inferior a 50 anos, e por mais reconduções 
que ocorram. a grande maioria não terá o tempo 

Diz o art 11 da Lei 6.903: de contribuição para a Previdência exigido para 
"Farão jus ao beneffcio de que trata esta a aposentadoria ( as reconduções hoje estão 

Lei, com efeitos financeiros devidos somente a limitadas a 1 nas Juntas e 2 nos TRTs e TST ). 
partir de sua publicação, os Jufzes Temporários Os 1100 jufzes classistas aposentados 
que, mesmo antes dela, tenham implementado ( menos de 0,01% do universo de mais de 11 
as condições estabelecidas para a aposentado- milhões de aposentados pela Previdência So
ria, observado o disposto no art 4Q". cial ) não têm qualquer significado, em termos 

A conseqüência imediata do efeito retroativo de custo, para o Erário, enquanto, por outro la
para a aposentadoria assegurada pela Lei do, são conseqüência da similaridade de direi-
6.903, a quem até mesrAO há muitos anos já não tos que deve existir com os jufzes de carreira, 
estava mais na judicatura, foi a de que menos pois exercem idêntica atividade na Justiça do 
de l ano depois do advento da lei, os classistas Trabalho. 
aposentados estavam assim distribufdos: mi
nistros do TST: 4; classistas dos TRTs: 38; 
vogais de JCJs: 240. 

O autor~ presidente da Associação Nacional 
dos Jul'zcs Cassistas da Justiça do Trabalho 
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1- CLT- Caixa- Jornada Diária de 
Trabalho- PN n. 12, da SOC do TST 

O Precedente Normativo n. 12, da Seção de 
Dissídios Coletivos, do Tribunal Superior do Tra
balho (TST), aprovado pela Resolução Adminis
trativa n. 37/92, de 25.06.92, publicada no DJU de 
08.09.92, página 14.415, estabelece: 

"Não se concede ao caixa o horário de 06 (seis) 
horas, por analogia com o dos bancários". 

2 - CLT - Aviso Prévio - Dispensa pelo 
Empregado - PN n. 24 da SDC do TST 

O Precedente Normativo da Seção de Dissídios 
Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, apro
vado pela Resolução Administrativa acima men
cionada, tem o seguinte enunciado: 

" O empregado despedido fica dispensado do 
cumprimento do aviso prévio quando comprovar 
a obtenção de novo emprego, desonerando a em
presa do pagamento dos dias não trabalhados" . 

3 - PIS - CONFINS - FINSOCIAL -
Contribuição Social sobre o Lucro -
Redução da Multa e Parcelamento dos 
Débitos - MP n. 317 

a) Em suplemento anterior, comentamos a Me
dida Provisória n. 317, de 24 de abril de 1993, que 
dispunha sobre a redução e parcelamento dos cré
ditos relativos às contribuições sociais adminis
tradas pela Secretaria da Receita Federal, excluí
das, portanto, as contribuições previdenciárias. 

b) A Medida Provisória foi reeditada com o n. 
322 (MP n . 322, de 26 de maio de 1993). 

c) Por não terem sido votadas pelo Congresso 
Nacional, o Chefe do Poder Executivo baixou a 
Medida Provisória n. 329, de 25 de junho de 1993, 
publicado no DOU de 28 do mesmo mês, página 
8.567, cujo artigo 3g repete a matéria regulada no 
art. 2u da MP n. 317, relativa às contribuições so
ciais. 

d) A MP em questão entrou em vigor na data 
de sua publicação. 

4 - Entidades Sindicais - Registro no 
"1\tlnistério do Trabalho - Decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) "'"' 

a) No Suplemento Trabalhista n. 63/90, em 
dois artigos, tratamos do registro das entidades 
sindicais, depois da promulgação da Constituição 
de 05.10.88, em face da norma constitucional es
tabelecendo que "a lei não poderá exigir au tori
zação do Estado para a fundação de sindicato, res
salvado o registro no órgão competente, vedadas 
ao Poder Público a interferência e a intervenção 
na organização sindical". 

b) Naqueles dois artigos, demonstramos sobe
jamente que o registro de sindicato em órgão pú
blico não configurava interferência ou interven
ção do Poder Público na organização sindical. 

c) Escrevemos, ainda: 

"A respeito do registro, por desconhecimen
to ou desprezo dos princípios jurídicos elemen
tares, criou-se uma confusa situação, que ne
nhuma razão teria para existir". 

c.1) Dissemos também que sempre houve no 
País duas espécies de registro das pessoas jurídi
cas, conforme sua natureza: 

I - o registro comercial e 

li - o registro civil. 

O primeiro efe tuado nas Juntas Comerciais, ór
gãos ou repartições públicas; e o segundo, nos 
cartórios de registro civil. 

Ambos os registros constituem funções públi
cas, eis que os serventuários de justiça (segundo 
caso) agem por delegação do Poder Público. 

d) Acrescentamos que os que defendiam a te
se de que o registro não poderia ser realizado pe
lo Ministério do Trabalho, por ser órgão público, 
"c01úundiram registro com autorização govemame/1-
la/" . 

e) A nossa opinião acabou sendo sufragada pe
lo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
Mandado de Injunção n. 144-8 - São Paulo, re
quendo pela Associação Profissional dos Bombei
ros Civis, julgado em sessão plenária de 03.08.92, 
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sendo Relator o Ministro Sepúlveda Pertence (cer
tidão integral do acórdão em nosso poder). 

f) Da ementa do acórdão, transcrevemos o se
guinte trecho: 

" II - Liberdade e unicidade sindical e compe
tência para o registro das entidades sindicais (CF, 
art. 8°, I e 11): recepção em termos, da competên
cia do Ministério do Trabalho, sem prejuízo da 
possibilidade de a lei vir a criar regime diverso. 

1. O que é inerente à nova concepção constitu
cional positiva de liberdade sindical é, não a ine
xistência de registro público - o qual é reclama
do, no sistema brasileiro, para o aperfeiçoamen
to da constituição de toda e qualquer pessoa ju
rídica de direito privado -, mas, a teor do art. 8°, 
I, do texto fundamental, "que a lei não poderá 
exigir autorização do estado para a fundação de 
sindicato": o decisivo, para que se resguardem as 
liberdades constitucionais de associação civil ou 
de associação sindical, é, pois, que se trate efeti
vamente de simples registro - ato vinculado, su
bordinado apenas à verificação de pressupostos 
legais -,e não de autorização ou de reconheci
mento discricionários. 

2. A diferença entre o novo sistema, de simples 
registro, em relação ao antigo, de outorga discri
cionária do reconhecimento sindical não resulta 
de caber o registro dos sindicatos ao Ministério 
do Trabalho ou a outro ofício de registro público. 

3. Ao registro das entidades sindicais inere a 
função de garantia da imposição de unicidade -
esta, sim, a mais importante das limitações cons
titucionais ao princípio da liberdade sindical. 

4. A função de salvaguarda da unicidade sin
dical induz a sediar, "si et in quantum", a com
petência para o registro das entidades sindicais 
no Ministério do Trabalho, detentor do acervo das 
informações imprescindíveis ao seu desempenho." 

g) Em seu voto, o relator afirma: 

"É indispensável precatar-se o intérprete 
constitucional, mormente quando se cuida de 
textos novos, contra a tentação de ver na Cons
tituição o que nela se deseja ver, independen
temente do que efetivamente esteja ou não es
teja na letra ou no sistema dela" . 

"O registro das pessoas jurídicas, não apenas 
o que se atribua ao Ministério do Trabalho, 
mas também o que se faça conforme a lei per
tinente, na Ordem dos Advogados ou no Re
gistro do Comércio, por exemplo, assim como, 
também, nos casos comuns, aquele a que se 
proceda nos ofícios do Registro Civil, é sclllpre 
UI/I ato estatal, de caráter administrativo" . 

"Autorizaçiio e registro são i11stitutos jurídicos 
illC011ju11díveis". , 

h) Destarte, o simples registro das pessoas ju
rídicas, para aquisição de personalidade, seja em 

repartição pública, seja em ofício do registro ci
vil, não interfere com a liberdade que elas têm de 
praticar os atos lícitos. No caso dos sindicatos, 
com a liberdade sindical. 

5 - FGTS - Processos Relativos à 
Movimentação do FGTS - Competência 
- Súmula n. 82, do STJ 

1} A Súmula n. 82 do Superior Tribunal de Jus
tiça (STJ) reza: 

"Compete à Justiça Federal, excluídas as recla
mações trabalhistas, processar e julgar os efeitos 
relativos à movimentação do FGTS" . 

2) A Súmula foi publicada no DJU, Seção I, de 
02.07.93 págs. 13.283 e 13.284. 

6- CLT- Jornada de Trabalho- Contrato 
para Determinado Número de Horas 
Diárias - Costume de Trabalhar -
Número Inferior de Horas Diariamente 
-Modificação da conduta do 
Empregador pretendendo adotar o 
Contrato por Escrito Firmado 
Anteriormente - Decisão da SDI do TST 

a) Os empregadores devem se acautelar, quan
do modificarem as condições de trabalho pactua
das com seus empregados, quando mais benéfi
cas aos mesmos. Nessa hipótese, não mais pode
rão voltar às antigas condições. É o que decidiu 
a Seção de Dissídios Individuais (SDI) do Tribu
nal Superior do Trabalho (TST). 

b) No julgamento dos Embargos em Recurso 
de Revista n . 16.977/90.6 - 3a Região, decidiu a 
SOl do TST, por votação unânime, sendo Relator 
o Ministro José Carlos da Fonseca, o seguinte: 

"Embora os autores tenham sido contrata
dos para laborarem em jornada de 08 horas 
diárias, por vários anos cumpriram jornada di
versa em virtude de alteração introduzida pe
la reclamada. O retorno à situação relativa ao 
contrato constitui alteração unilateral e preju
dicial aos empregados que incrustam em seus 
contratos de trabalho situação mais benéfica". 

c) O acórdão (ementa) foi publicado no DJU, 
Seção I, de 14.05.93, pág. 9.152. 

7- FGTS - Alteração de Uma das Hipóteses 
de Levantamento - Lei n. 8.678/93 

a) A Lei n. 8.678, de 13 de julho de 1993, publi
cada no DOU de 14 do mesmo mês, veio a dar 
nova redação ao inciso VIII, do art. 20, da Lei n . 
8.036, de 11.05.90. 

b) O art. 20, inciso VIII, da Lei n. 8.036 dispu
nha: 
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"Art. 20 - A conta vinculada do trabalhador 
poderá ser movimentada nas seguintes situações: 

VIII - quando permanecer três anos ininter
ruptos, a partir da vigência desta Lei (14.05.93), 
sem crédito de depósitos" . 

c) De acordo com a nova redação, o inciso VIII 
tem agora o seguinte enunciado: 

"VIII - quando o trabalhador permanecer três 
anos ininterruptos, a partir de 1a de junho de 
1990, fora do regime do FGTS, podendo o saque, 
neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniver
sário do titular" . 

d) A Lei n . 8.678 entrou em vigor na data de 
sua publicação. 

8 - INSS - Benefícios Indevidamente 
Recebidos- Devolução- Resolução n. 
164/93 

a) O Presidente do Instituto Nacionnl de Segu
ro Social - INSS baixou a Resolução n. 164, de 07 
de julho de 1993, publicada no DOU de 09 do 
mesmo mês, regulando a devolução de benefícios 
indevidamente recebidos pelos segurados. 

b) O art. 115, inciso II, da Lei n . 8.213, de 
24.07.93, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social, dispõe: 

"Art. 115 - Podem ser descontados dos bene
fícios: 

li - pagamento de benefício além do devido" . 

c) A Resolução referida prescreve que "os va
lores indevidamente pagos podem ser desconta
dos da renda mensal do benefício em pnrcelns não 
superiores n 30 %". 

c.1) Contudo, "na hipótese de o beneficiário ha
ver procedido de m á-fé, utiliznndo-se de meios 
fraudulentos pnra n obtenção do benefício, o des
conto será integrnl suspendendo-se o pngnmento 
de tnntos benefícios qunntos necessários no ntin
gimento do valor global indevidnmente pngo". 

c.1.1) O desconto integrnl somente será efetua
do após comprovadn a má-fé, ntravés de regular 
procedimento de auditoria ou inspetoria . 

d) A Resolução entrou em vigor na data de 
sua publicação. 

9 - Contribuição Sindical Legal (Prevista na 
CLT) -Entidades e Instituições não 
sujeitas ao Registro do Capital Social 
que não exercem Atividades Econômicas 
-Isenção- Portaria MT n. 937/93. 

a) O Ministério do Trabalho baixou a Portaria 
n. 937, de 23 de julho de 1993, publicada no DOU 
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de 26 do mesmo mês, página 10.430, disciplinan
do os §§ 5° e 6D do art. 580 da CLT. 

b) Prescreve o seu art. 1°: 

"Art. 1° - Para efeito do disposto no pará
grafo 6° do artigo 580 da CLT, consideram-se 
entidades ou instituições não exercentes de ati
vidades econômicas com fins lucrativos, asso
ciedades, associações e fundações de caráter 
beneficente, filantrópico, assistencial, caritati
vo ou religioso, mantidas, cxclusivamellle, por 
colltribuiçõcs, doações, auxílios ejou subve11ções, e 
que: 

a) apliquem seus recursos integralmente na 
manutenção e desenvolvimento de seus obje
tivos; 

b) não remunerem seus dirigentes; 

c) não distribuam lucros a qualquer título, e 

d) mantenhnm escrituração de suas receitas 
e despesas em livros revestidos das formalida
des que nssegurem a respectiva exatidão". 

c) A isenção será reconhecida por despacho do 
Ministro do Trabalho, mediante requerimento da 
entidnde interessnda, acompanhado dos documen
tos previstos na alínea anterior. 

d) A Portnria entrou em vigor na data de sua 
publicação. 

e) A Portaria é eminentemente inconstitucio
nal, pois o art. se, inciso I, da CF, veda a interfe
rência e a intervenção do Estado na organização 
sindical. 

e.1) Quem deve decidir se a entidade ou ins
tituição está isenta ou não do pagamento das con
tribuições é a próprin entidade sindicnl e não o 
Ministro do Trabalho. 

f) É até gozado ... O que o Ministro do Trabn
lho deveria fnzer (e não faz), como, aliás, já deci
diu o Supremo Tribunal Federal, é o registro das 
entidades sindicais. Aí, quando não há qualquer 
interferência do Estado, o Ministério se omite. Em 
outros casos, quando há evidente interferência, o 
Ministério se acha no direito de ditar regras pa
ra os sindicatos. 

10 - Contribuições Previdenciárias -
Redução de 0,25%- IPMF
LC n. 77/93 

a) A Lei Complementar n. 77, de 13 de Julho 
de 1993, republicada no DOU de 24 do mesmo 
mês, página 10.393 (última versão do texto), dis
põe no art. 19, inciso li, que durante o período de 
incidência do IPMF (até 31.12.94) as alíquotas das 
contribuições previdenciárias dos segurados ficam 
reduzidas em pontos percentuais referentes ao 
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valor do imposto devido (IPMF) e até o limite de 
sua compensação. Como a alíquota do IPMF é de 
0,25%, a redução corresponderá a esse ú1dice per
centual. 

b) A norma acima somente se aplica à parce
la não superior a dez salários mínimos. 

c) Cabe esclarecer que a Lei Complementar 
n. 77 ainda não está produzindo efeitos, presu
mindo-se que passe a vigorar efetivamente a par
tir de 27.08 .93. 

d) Assim, deverá abranger o mês de competên
cia de agosto, cujo recolhimento é efetuado em se
tembro. 

e) Destarte, as empresas devem se aparelhar 
para que não recolham a maior a contribuição 
previdenciária de seus empregados, sob pena de 
ter que ressarci-los da quantia indevidamente pa
ga ao INSS. 

f) Consoante o disposto no art. 19, § 4°, da LC 
n. 77, o acréscimo de remuneração retro mencio
nado não integrará a base de cálculo do Imposto 
de Renda da Pessoa Física. 

11 - Aposentados - Aumento dos Proventos 
em Decorrência do IPMF - LC n. 77/93 -
Acréscimo Sujeito ao IR 

a) A LC n. 77, de 13.07.93, republicada no DOU 
de 24.07.93 (última versão do texto), prescreve no 
art. 19, inciso IV, que os valores dos benefícios 
previdenciários de prestação continuada e os de 
prestação única, constantes dos Planos de Bene
fícios da Previdência Social, serão acrescidos de 

percentual proporcional ao valor do imposto de
vido (IPMF) e até o limite de sua compensação. 
Considerando que a alíquota do IPMF é de 0,25%, 
esse será o percentual do aumento. 

b) Tendo em vista que o § 1° do art. 19 faz re
ferência apenas aos incisos li e III (este vetado) 
não há limite do valor dos benefícios para o acrés
cimo retro indicado. 

c) Por outro lado, o § 4° do art. 19, diz que o 
acréscimo de remuneração resultante do dispos
to nos incisos li e III (este vetado) não integrará 
a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa 
Física; assim, os proventos e aposentadoria não 
gozarão da isenção fiscal, relativamente ao acrés
cimo. 

d) Como explicado na alínea anterior, a LC n. 
77 ainda não está produzindo efeitos. 

12 - Dispensa do Empregado - Motivos da 
Dispensa - PN n. 47/92 da SDC do TST 

a) O Precedente Normativo n. 47/92, da Seção 
de Dissídios Coletivos - SDC do Tribunal Supe
rior do Trabalho - TST, tem o seguinte enunciado: 

"47 - Dispensa do Empregado: O empregado 
despedido será informado, por escrito, dos moti
vos da dispensa". 

b) O PN n. 47 foi aprovado pela Resolu
ção Administrativa n. 37/92, de 25 de junho de 
1992, do TST, publicada no DJU de 08.09.92, pá
gina n. 14.415. 

São Paulo, agosto de 1993. 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL - REAJUSTAMENTO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO 

PARA CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO- AGOSTO DE 1993 

Portaria GM/MPS 11. 407, de 02 de agosto de 1993- (DOU 04.08.93)- Divulga o reajustameuto de todos os 
36 zíltimos salários-de-co11tribuiçiio utilizados 11a apuração do salário-de-be11ejício, para ji11s de cálculo 

de aposentadoria por idade, tempo de serviço, especial e invalidez, de abono de perma11ência 
em serviço e do auxílio-domça, para o mês de agosto de 1993. 

O Ministro de Estado da Previdência SociaL no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo úni
co, inciso li, da Constituição. 

Considerando a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que instituiu os Planos de Benefícios da Previdência So
cial; 

Considerando a Lei n. 8.542, de 23 de dezembro de 
1992, que determinou a substituição do Índice Nacio
nal de Preços ao Consumidor- INPC pelo Índice pa
ra Reajuste do Salário Mínimo - IRSM para todos os 
fins previstos nas Leis n. 8.212 e n. 8.213, ambas de 24 
de julho de 1991, a partir da referência janeiro de 1993; 

Considerando o Regulamento dos Benefícios da Pre
vidência Social, aprovado pelo Decreto n. 357, de 07 de 
dezembro de 1991, com a nova redação dada pelo De
creto n. 611, de 21 de julho de 1992; 

Considerando a Medida Provisória n. 336, de 28 de 
julho de 1993, que Altera a moeda nacional, estabele
cendo a denominação "cruzeiro real" para a unidade 
do sistema monetário brasileiro, resolve: 

Art. 12 O reajustamento de todos os 36 últimos sa
lários de contribuição utilizados na apuração do salá
rio-de-benefício, para fins de cálculo de aposentadoria 
por idade, tempo de serviço, especial e invalidez, do 
abono de permanência em serviço e do auxílio-doença, 
para o mês de agosto de 1993, será feito medi ante a 
aplicação, mês a mês, dos seguintes fatores de atuali
zação: 

Mês-Ano 

/\go-89 ..... 
Sct-89 
Out-89 ................................................................... . 
Nov-89 ..... ... ....................... ..... ........ .. 

Dez-89 ................. .. 
Jan-90 ............................... . 
Fcv-90 ............................................... . 
Mar-90 .... ...... .. .. .... ... ..... ................................................... . 
Abr-90 ... ......... .................................... .. ....... .. ...... .. ..... ...... . 
Mai-90 ........ ... .. ..... .... .. ..... ............................................... ... . 
Jun-90 .. .................................... ... .......... .. .. .. ...................... . 
Ju1-90 ........ .. ........ ... ..................................... .. ... ........ .. .. .. 

Ago-90 ... ............................................ . 

F a tons 

38.827,8565 
29.154,4200 
21.382,0462 
15.409,373 1 

111 .378,7790 
6.860,6418 
4.079, 1021 
2.344,4463 
1 .286,8846 
1.122,2504 
1.045,8023 

936,7631 
831,7910 

Sct-90 ....... .. ..... .. ... ... .............. ....... .. .. .. ............ ..... ..... ...... .. . 
Out-90 ... ... .. ..... .... .... ... ........ ........... ....... .............. ....... .... ... . 
Nov-90 .............................................................................. . 
Dcz-90 ............................................................................... . 
jan-91 ............................................................... . 
Fcv-91 ... ....... .... ............ ...... ... ..... .. ............. ....... .......... .... ... . 
Mar-91 .. .............. .. ............................................... .. ..... .. .. .. 
/\l>r-9'1 ................ ... .. ... .................. ....... ... ........................... . 
Mai-91 ............................................................................... . 
Jun-91 .............................. ................................................ .. 
Jul-9 1 ........ .. .................. . 
/\go-91 ................................. .......... .. .. ........ ......... ............. . 
Set-91 .............. ............................... ....... ............... .... ... .. .. .. 
Out-91 .... .... ... ......... .......... ................... ................. ... .. ....... .. 
Nov-91 ......... .............. .. .. .. ... .. 
Dcz-91 ............................................................................... . 
jan-92 ......................................................... .......... ........... . . 
Fcv-92 ............ .. 
Ma r-92 .. .. 
Abr-92 ............................... .. 
~1ai-92 .... 
jull-92 ................. ......................... .. ..... .............. ..... ..... ....... . 
Jul-92 .............................. .. ...................... . 
/\gu-92 ...... .. ......................................................... .. 
Sct-92 ...... .. .......................................................... .. 
Out-92 ..... 
No,·-92 .................................. ... .. ............ .. .................. .. .. .. 
Dcz-92 ........................................................... .. .................. . 
jall-93 ...................................................................... .......... . 
F\!v-93 ........... .. ...... .. ....... . ....... ............. .. . 
Mar-93 ............................................ ... .... ... ... .... ... .... ....... ... . 
/\br-93 ... ............................................................................ . 
Mai-93 ....... ............................... ......................................... . 
Jun-93 ......... .................................................. ..................... . 
Jul-93 ............................................................................... .. 

741,4789 
648,9400 
567,1066 
485,0381 
407,1161 
336,5987 
280,0322 
250,4984 
238,5472 
223,6100 
201,7595 
179,9175 
155,6111 
134,5884 
111,1566 

87,8847 
70,7891 
56,2175 
45,1619 
37,1336 
30,7296 
24,6824 
20,4240 
16,7300 
13,6705 
11 ,0264 

8,7463 
7,1171 
5,6674 
4,4308 
3,5196 
2,7742 
2,1631 
1,6848 
1,2926 

Art. 22 Quando o período de cálculo for superior a 
36 meses, em face do recuo permitido pelo art. 30 do 
Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, os 
salários-de-contribuição contidos entre o 3~ e o 482 me
ses serão corrigidos pelos seus respectivos fatores . 

Art. 3º Após apuração da média dos salários-de-con
tribuição nos termos desta Portaria, o resultado será 
convertido em cruzeiros reais, na forma do § 12 do art. 
12 da Medida Provisória n. 336, de 28 de julho de 1993. 

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Antônio Britto 

, SÃO PAULO- 1993- ANO 29- l,Tr Sup. Trab. 101/93- p 638 
::;. ;.:-.•:{< . ,.;;;.,• :-::;::.};-;-. N.· •• -:·,· .·.< , ..• ·,·,·.· .. . ·:-;-.. ;-.-.·.·,.-. .·:·.·-·.·:T,·.-.·. ~~~ --· , ,·, ·*·'· .·:· ... ·:·. .·.· . . :-.u . . );· .V:· ·:-. ..:-: :~.,.{i.~-.-.•: 



PREVIDÊNCIA SOCIAL- FATORES PARA CÁLCULO DO PECÚLIO 

Portaria GM/MPS 11. 409, de 02 de agosto de 1993- (DOU 04.08.93)
Estabelece, para o mês de agosto de 1993, os fatores de atualização para o cálculo do pecúlio 

O Ministro de Estado da Previdência Social, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo úni
co, inciso li, da Constituição, 

Considerando a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, 
que instituiu os Planos de Benefícios da Previdência So
cial; 

Considerando os artigos 116, 117, 118 e 119 do Re
gulamento dos Benefícios da Previdência Social, apro
vado pelo Decreto n. 357, de 07 de dezembro de 1991, 
com a nova redação dada pelo Decreto n. 611, de 21 de 
julho de 1992; 

Considerando a Medida Provisória n. 336, de 28 de 
julho de 1993, que altera a moeda nacional, estabelecen
do a denominação "cruzeiro real" para a unidade do 
sistema monetário brasileiro, resolve: 

Art. 1° Estabelecer, para o mês de agosto de 1993, os 
seguintes fatores de atualização das contribuições (du
pla cota) vertidas de janeiro de 1967 a junho de 1975, 
para fins de cálculo do pecúlio correspondente, apura
dos mediante a aplicação do índice de reajustamento 
de 1,3037: 

Ano 

1967 ... 

1968 ·· ·· ·· ··· ··· ·· ······· ······ ······ 
1969 ·· ··· ···· ······· ····· ··· ··· ...... ..... .... .... ..... ..... ... ........... . 

1970 ···· ··· ······· ··· ····· ··· ·· ·· 
1971 .... 
1972 ........................... . 
1973 .......................... . 

1974 ··· ···· ······ ··· ····· ····· 
1975 ·········· ······· ······· ··· 

Fatores 

26 .337.554.490,86 
21.412.839.924,61 
17.696 .648.638,12 
H.747.174.789,19 
12.289 .312 .284,19 
'10.327.138.883,76 
8.902 .730.038,33 
7.357.471 .05 1,18 
5.331.502.782,69 

Art. 2° Estabelecer, para o mês de agosto de 1993, os 
seguintes fatores de atualização das contribuições ver
tidas de julho de 1975 a julho de 1991, para fins de cál
culo do pecúlio, apurados mediante a aplicação do ín
dice de reajustamento de 1,3079: 

Período 

3' Trim/75 

4il Trinl/75 .................................... ··············· ...... .. 
Pl Trim/76 ........ . 

2• Trim/76 . 
3' Trim/76 . 
4° Trim/76 .. 
1' Trim/77 ........... . 
2' Trim/77 .. .... ..... . 

3° Trim/77 .. . 
4° Trim/77 ........... . 
1' Trim/78 
2' Trim / 78 
3' Trim/78 
4' Trim/78 ... . 

1' Trim/79 
2' Trim/79 
3' Trim/79 ......... . 
4' Trim/79 ...... . 
1' Trim/80 .. ... ... ........... . 

2° Trirn/80 ............... .. 

3' Trim/80 .................. .. . 
4' Trim/80 .... ...... ...... ...... ................... . 
1°TrimjRI 

F.1tores 

11 .215 .445 .749,6701 
10.546.51 1.982,5280 

9.842.836 .285,2474 

9.D5.875A53,9n4 

8.322 .996.428,1849 
7.568 .209.521 ,4885 
6.859 .715 .627,7 122 

6.382.7H. 174,6536 
5.779 .371 .944,1 693 
5 .383 . 102.658,5274 
5.080 .268.058,3361 
4.693.306 .652,2879 
4.253.180.828,0900 
3.874 .377.504,7445 

3 .560.0'17.559,5269 
3.286.502 .780,0555 
2. 923.413.347,5534 
2.633.527.650,44 38 
2.291 .736 .836,5413 

2.024 .901 .829,484 3 
1.811.806.139,0224 
1.635.339 .692,3732 
1.454 .684 .699,9068 

2' Trim/81 
3' Trim/81 
4° Trim/81 
1' Trim/82 .... . 
2' Trim/82 ....... .... ... ..... ... ..................................... . 
3' Trim/82 .... . 
4' Trim/82 
1' Trim/83 .. .. ... ......... ... ....... ...... ... ... .. ..... .... ... ..... ... . 

2' Trim/83 
)ul/83 ....... . 
Ago/83 ... . 
Sct/83 ................. . 
Out/83 .. ... . . ................... . 
Nov/83 ...... . .................... . 

Dcz/83 .... . 
)an/84 
l'cv /84 ......... . 
Mar/84 .......... . 
Abr/84 ..... .... . 
Mai / 84 ........... . 
)un/84. 
)ul/84 ........... . 
Agu/84 ... . 
Sct/84 .... . . 

Out/84 
Nov/84 
Dcz/84 
)an/85 
Fcv /85 
Mar / 85 
Abr/85 
M.li/85 ............. ............. . 
)un/85 ............. ............ ....... . 
)ul/85 ............. .. .. ...... . 
Agu/ 85 ..... ..... .. .... .. .. . 
Sct/~5 .......... .. .. ........... .. ... ... .... .. .. ...... ............... . 
Out/85 .... ....... .. ... ................ .... ... .. .... ... .. .. ..... . 
Nu,·/85 .. ... .... .. ............ ... .... ......... .. ........................ . 
Dcz/85 
)an/ 86 

Fc\' /86 
Mar/ 86 
Abr/ 86 .. 
Mai / 86 
)un / 86 . 
)ul / 86 .. ... 
Ago/86 .................... . 
Sc t/ 86 ......... . 
Out / 86 
Nu\·f86 ... . 

Dcz/86 ........ . ............ ......... . 
)an/ 97 .......................................... . 
Fcv / 97 . . ................. . 
Mar / 87 .. . ..................... . 

Abr / 87 
Mai/87 .. 

)un/87 ... . ..... .... ..... ............. ... . 
)ul/87 .... . 
Ago/87 .. ...... . 
Sct/87 
Out/87 .. ... . ................ .... . ...... ................... . 
Nov/87 ... ............. .. ..................... ... .. .. .. .......... . 
Dczf 87 ..... . 

J•n / 88 . 
Fcv / 88 

Mar/88 .... . 
Abr / 88 ............... ........... ........ . 

M•i/88 ............ ........... . 
Jun / 88 ............. . 
)ul/88. 

1.211 .666.914 ,1629 
1.007.304 .204,8492 

841.350 .186,9175 
710.136.460,7634 
607.339.143,4863 
512.152.386,5829 
417.814 .289,2895 
340.860.025,9431 

273.761.164,5194 

215.023.311,9030 
196.626 .126,0568 

180.631 .570,7606 
164.422.676,4422 
149.395.411,7731 
137.369.447,4539 
127.250 .663,0585 
115.515.400,3953 
102.527 .957,4396 
92.903.439,7879 
85.032.723,3325 
77.828.808,641 o 
71.039.503,6080 
64 .195.794,7178 
57.854 .031 ,3480 
52 .185.941,4268 
46.195 .248,3113 

41.896.890,0824 
37 .792.157,2768 
33.453.800,8110 
30 .258.406,0205 
26 .761 .121 ,H31 
23.852.397,4088 
21.612.162,8834 
19.725 .369,9394 
18.270.000,3844 

16.833.520,7120 
15.379.151,7065 
14.063.326,4H8 
12.614.731,'1240 
11 .091 .756,7058 

9.511 .834,1890 
8.290.339,1647 
8 .263.318,1 H5 
8 .236.385,1351 
8 .042.379,0901 
7.745.933,8329 
7.430.189,0832 
7.107.690,2281 
6 .769 .110,3684 
6.401 .737,7868 

5.959 .934,1081 
5.537.903,0902 
4.725.092,5957 

3.937.625,8519 
3.427 .310,7699 
2.824 .189,8083 
2.280.385,0250 
1.925.896,3235 
1.771.443,2549 
1.641.744,1036 
1.522.945,8183 
1.390.346,7913 
1 .228.116,4293 
1.072.469,5947 

917.492,3865 
775.261,1807 

666 .093,4450 
556.609,7322 
47l.Oü,5385 
392.796,3063 
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Ago/88 .... .. .. .. ............. .. ... ... ........... ........... ... .......... . 
Set/ 88 ... ... .. .......... ... .. .......... ............................. ...... . 
Out/88 ................ .. ... ..... .. .. .. .. ..... .... ........ .... .. ........ .. . 
Nov /88 .... .... .. .. .. .. ........ ....... ....... ......... .. .. .. ... ... ....... . 
Dcz/88 ...... .. .. ..... ...... ............... ............... ...... .......... . 
Jan/89 ... ...................................................... .. ........ . 
Fcv/89 .. .... .. .. .. ...................................................... .. 
Mar/89 ........... ... ...... .. .. .. .. .. .. ... .... .... .... .. .... .... ... .. ... .. 
Abr/89 .......... ... .. .. ............................................. ..... . 
Mai/89 ....................................... .... ... .... ...... .... ....... . 
Jun/89 ............... ........... ..... .... ..... .. ... .. .... .. ... .. ... ... .. .. . 
Jul/89 .... .. .. .. .. ......................................................... . 
Ago/89 .................................................. ... .... ... ...... . 
Sct/89 ... ... .. ... ........ .. ... ............................................ . 
Out/89 .... .... .. ........ .. .. .... .. ... ......... .. ......................... . 
Nov /89 ....... .... ....... ... .. .. ... .. ... .. ....... ... .................... .. 
Dcz/89 .. ...... .... .... ..... ................ ... .. ........................ .. 
Jan/90 ..... .... .......................................................... .. 
Fcv /90 ........ .. ........................................................ .. 
Mar /90 ....... .... .... ............................................ .. ..... . 
Abr/ 90 ..................................... .............................. . 
Mai/90 .. ............... ........................................ ..... ..... . 
Jun/90 ............. ............ ...... ...... ........ ...... .. ..... .......... . 
Jul/90 .............. ... ....... ......... ... ................................. . 
Ago/90 .... ....... .... ...... ... ..... .... ................................. . 
Set/90 ........ ................... ... .... ... ... ... .. .. ......... ..... .. ... .. . 
Out/90 ..................................................... .. ... ....... .. . 
Nov /90 ..... ....... .. ....... ................. ............................ . 
Dcz/90 ... .. ..... .. ........ ............................................... . 
Jan/91 ....................... .. ............... .. ......................... . 
l'c•·/91 .. ... .......................... .................................... . 
Mar/91 ....................................... ..... ...... .... ... ...... .. .. . 
Abr/91 ..... ... .. ...... ..... .. ......... ....... ............................ . 
Mai/91 .............. ....... .. .. .... ..... ..... ... ... .. .................... . 
jun/9 1 ... ... .. ... ... .. ................................................... . . 
Jul/91 ....................... ..... ......................................... . 

315.637,1852 
260.739,3957 
209.571 ,9584 
164.156,3000 
128.916,9456 
99.772,3 125 
81.274,8054 
68.447,1766 
56.941 ,2351 
51.1 48,0760 
46.37 1,9910 
37.027,0358 
28.662,9016 
22.088,6650 
16.194,6823 
11 .729,3259 

8.266,9325 
5.366,3222 
3 .426,3222 
1.976,5914 
1.068,8742 
1.065,3904 
1.007,7035 

916,3571 
824,4159 
743,1080 
656,3456 
575,3288 
491,6440 
41 0,4545 
340,3349 
317,0333 
291,2443 
266,4968 
243,7 180 
222,0508 

Art. 3° Estabelece r, para o mês de agosto de 1993, os 
seguintes fatores de atualização das contribuições ver
tidas a partir de agosto de 1991, para fins de cálculo dos 
pecúlios devidos ao segurado que se incapacitar defi
nitivamente para o trabalho antes de completar o pe
ríodo de carência e ao aposentado que voltar a exercer 
ou permanecer em atividade abrangida pelo Regime 
Geral de Previdênc ia Social, apurados mediante a apli
cação do índice de reajustamento de 1,3037: 
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Meses Fatores 

Ago/91 .... ....... .. ........................... .......................... . 185,9588 
Sct/91 .................................................................... . 166,1088 
Out/91 ................. .... .. ........ ... .. .... .. ..... .. ... .. ... ... ....... . 142,2408 
No v /91 ... ........ .... .. ....... ....... ................................... . 118,7616 
Dcz/91 .................... ................... ... .. .......... ....... ... ... . 90,9911 

Jan/92 ........... ............. ........ .... ........ .... ... ..... ...... .... .. . 70,8543 
Fcv /92 ..... ..... .. .. ..................................................... . 56,4666 
Mar/92 ........................................... ...... ................. . 44,9539 
Abr/92 ...................................... ..... .... ........ .. ...... .... . 36,1744 
Mai/92 ... .. ..... ..... ........ .. .. ........................................ . 29,8764 
Jun/92 ......................................................... ....... .. .. . 24,9365 
Jul /92 ..... .. ...... ......... ...... ...... ... .... ............................ . 20,6002 
Ago/92 ........... .... .. .. ... ................... ........................ .. 16,6547 
Sct/92 ... .. ........................................................... .... . 13,5162 
Out/92 .. ......... .. ... .. ... ..... .. .. ... ...... .. .. .... ... ................. . 10,7802 
No v /92 ................................................................ .. . 8,6193 
Dcz/92 ............... ... .... .... .......... ... .. ......... ... .. .......... .. . 6,9911 
Jan/93 ..... ...... .. ...... ... .......... ....... .. .... ....................... . 5,6403 
Fcv/93 ................................................................. .. . 4,4496 
Mar/93 .. .... ........ .................................................. .. . 3,5202 
Abr/93 .......................... .. ........ .. .. .. .. ... .... .. ............ .. 2,7980 
Mai/93 .. ... .. ..... .... .. .... ...................... ..... .................. . 2,1822 
jun/93 ................................................................... .. 1,6959 
jul /93 ..................................................................... . 1,3037 

Art. 4Q A liquidação do pecúlio será efetuada me
diante aplicação das contribuições descontadas ou re
colhidas nos respectivos períodos de contribuição pe
los fatores indicados, após a conversão em cruzeiros 
reais, na forma do§ 1Q do art. 12 da Medida Provisória 
n. 336, de 28 de julho de 1993. 

Art. 52 O segurado aposentado que recebe r pecúlio 
e voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Ge
ral de Previdência Social fará jus ao recebimento do no
vo pecúlio após 36 (trinta e seis) meses contados da no
v a fi I iação. 

Art. 6Q Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Antônio Britto 

...---..., 
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REGISTRO SINDICAL 

Instrução Normativa GM/MTb n. 3, de 10 de agosto de 1994 - (DOU 12.08.94) 
- Dispõe sobre Registro Sindical. 

O Ministro de Estado do Trabalho, no exercício da 
competência prevista no artigo 87, parágrafo único, in
ciso li, da Constituição Federal, e para dar integral 
cumprimento ao Acórdão prolatado pelo Superior Tri
bunal de Justiça, no Mandado de Segurança n. 29-DF, 

Considerando que o sindicalismo brasileiro, ao lon
go do último meio século de história mais expressiva, 
apresenta cinco constantes que indicam seus pontos 
fundamentais de definição de perfil: a unicidade, o en
quadramento, a base territorial, o registro e o sistema 
confedera tivo que, acolhidos pela legislação, compõem 
realidade extensa e intensamente praticada. 

Com menção expressa desde a Constituição de 34 e 
com rumo que pouco se alterou a partir do início dos 
anos 40, passando pela democrática Lei Magna de 46 
e pelos dois documentos constitucionais do regime mi
litar - 67 e 69 - o sindicalismo ganhou significativo 
espaço na "Lex Legum" de 88. Nesta, aqueles pilares 
tiveram menção e até conceito, ganhando ênfase só al
cançada na lei ordinária. 

A unicidade, pelos cuidados e pela exaustiva ampli
tude do conceito, evidencia que é o centro em torno do 
qual gravitam os demais pontos de amarração que, com 
propriedade, podem ser chamados pontos cardeais. Não 
fora ela, os demais poderiam ser convenientes ou acon
selháveis, mas perderiam a condição de indispensáveis. 

Para que a unicidade, na extensão definida, possa 
ser eficiente, o enquadramento, a base territorial, o re
gistro e o sistema confederativo apresentam-se como 
exigências necessárias. 

Considerando que a unicidade tem, pelas mãos do 
conceito constitucional (artigo 82, Il), tudo que precisa 
para transitar da hipótese da norma ao concreto da rea
lidade, e que a "definitio legis" salta da Lei Suprema 
pronta e acabada para reger a vida sindical. 

À conta do amplo conceito que a entroniza consti
tucionalmente, a unicidade está bem armada para de
sempenhar sua função na vida do sindicalismo. As con
trovérsias que qualificaram as discussões na Assembléia 
Nacional Constituinte, desapareceram com a vitória las
treada no texto do inciso li, do artigo 82 • 

Contudo, o registro e seus consectários - enqua
dramento e base territorial - tornaram-se objeto de 
controvérsias. 

Daí resultou, não a paralisação que seria de se es
perar, mas autêntica corrida à criação e registro de sin
dicatos cartorários. E a unicidade passou inegavelmen
te a ser agredida. 

Considerando que todo sindicato é associação, mas 
que nem toda associação é sindicato e que essa distin
ção é fundamental para o trabalho de esclarecimento ca
paz de afas tar confusão responsável por danos irrepa
ráveis ao sindicalismo. 

A Constituição atual, seguindo as anteriores, distin
gue e distancia a associação civil da sindical. No Capí
tulo I, que trata dos direitos e deveres individuais e co
letivos, reserva os incisos XVII a XXI, do artigo 52 , à 
disciplina das associações civis. Das associações sindi
cais cuida, detida e detalhadamente, no artigo 82, den
tro do Capítulo li, que dispõe sobre os direitos sociais. 



Considerando que onde a lei distingue, especialmen
te a Constituição, é de rigor a sucumbência interpreta
tiva. 

A distinção não é de graça, nem foi plantada incon
seqüentemente. Resulta da natureza das coisas, esse im
perativo sobre o qual foi edificado o direito natural, on
de, com tanto brilho, pontifica São Thomaz de Aquino. 

A sindical é a mais espontânea das associações. Por 
isso as leis mais modernas garantem-lhe tratamento es
pecial recheado de privilégios: receita, quando não com
pulsória, cercada de garantias; representação "ex lege" 
da categoria, com abrangência sobre direitos e interes
ses, individuais e coletivos; direito - poder de partici
par nas negociações coletivas de trabalho; garantia de es
tabilidade aos membros de sua diretoria, desde a can
didatura; zoneamento para ocupação de território, com 
garantia de monopólio da representação por precedência. 

Para ter tudo que a Constituição lhe outorga e a le
gislação lhe assegura, inclusive privilégio de nome ou 
designação (CLT, artigos 561 e 562), o mínimo que se 
lhe poderia exigir seria registro especial, distinto do re
gime aberto e simplesmente formal da associação civil. 
A verdadeira igualdade consiste no tratamento desigual 
aos desiguais. 

Considerando que para reduzir ao mínimo as indis
pensáveis limitações que o Estado Democrático de Di 
reito impõe, inclusive à liberdade sindical, o inciso I do 
artigo SQ, após vedar, à própria lei, dispor sobre a fun
dação de sindicato, faz ressalva quanto ao registro. No 
jogo redacional exigido para be m conceituar o que po
de no interior do que não pode, a Lei Suprema acabou 
enevoando o que teria de ser transparência cristalina. 

Em cima de cláusula "ressal vado o registro no ór
gão competente" estabeleceram-se arenas doutrinária 
e jurisprudencial, com debates, discussões e discórdias 
que, muitas vezes, lembram fogueiras de mais calor do 
que luz. 

A incandescência foi tão grande que instaurou, em 
órgãos do Judiciário, gigantesco conflito positivo de 
jurisdição. 

O Poder Legislativo tentou regulamentação que 
morreu pouco adiante do nascedouro, ensarilhando ar
mas diante das pressões multilaterais, que acabaram 
mais freio do que motor. 

Considerando que este Ministé rio, mesmo obrigado 
à resposta clara e limpa apta a dar integral cumprimen
to ao Acórdão prolatado no Mandado de Segurança 
n. 29-DF, do Superior Tribunal de Justiça, preferiu ficar 
aquém do mínimo indispensável com as instruções nor
mativas que, após várias alterações, estão consolidadas 
no texto da vigente n. 1, de 27 de agosto de 1991. 

A indecisão, que sempre se agrava com a meia-de
cisão, vem jogando para o futuro herança cada vez me
nos suportável, dado que o quadro da vida sindical de
teriora-se progressivamente. 

As divergências doutrinárias, com discussões que se 
renovam, devem ter limites curtos na área do Executi
vo, um poder caracterizado pela ação que se exerce so
bre o concreto. 

Considerando que já está ultrapassada a hora un
décima para resolver o problema, e a relativa pacifi
cação jurisprudencial constitui base suficiente para o 
Ministério compor solução, a esta chegamos através 
da fórmula expressa nesta Instrução, decidindo e ado
tando a solução que deveria ter sido a resposta do Mi
nistério ao Acórdão prolatado do Mandado de Segu
rança n. 29-DF. 

De qualquer modo, o atraso ainda pode ter conta
bilização positiva, pois o enriquecimento cultural per
mitido pela evolução doutrinária e jurisprudencial fa
cilita equacionar a fórmula resolutiva e autoriza afian
çá-la legal e legítima. 

E\•idenciadas as notórias diferenças que distinguem 
e até extremam as associações civis e sindicais, a con
clusão inevitável é a de que o registro delas não deve 
ser o mesmo. 

Até para a pessoa natural, cuja existência é tutela
da antes do próprio nascimento, o registro constitui 
condição " sine qua non" do ser em estar. 

Considerando que é a da essência essencialíssima da 
pessoa jurídica o registro como condição existencial, 
com todos os atributos que a qualificam e identificam, 
desde a associação filantrópica até a sociedade anônima. 

Para a entidade sindical o registro tem toda a impor
tância que o caracteriza em termos gerais, computados 
acréscimos significativos: é que o registro pressupõe 
unicidade com seus consectários, representação, base 
territorial e localização no sistema confederativo. 

O sindicato nasce para representar categoria pree
xistente e inorganizada em determinada área territorial, 
armado de poderes para fixar e receber contribuições. 

Considerando que somente o 11011 seJrse exacerbado 
permitiria aceitar que o simples registro formal no Re
gistro de Pessoas Jurídicas Civis ou, no ainda mais im
próprio Registro de Títulos e Documentos, pudesse ser 
a certidão de nascimento da entidade sindical dotada 
de todos os atributos que a distinguem, qualificam e 
identificam como expressão de pessoa jurídica sindical. 

Embora toda promiscuidade seja desgraça, ou pro
messa de o ser, mal exponenciado seria o que metesse 
no mesmo saco, pela origem do registro, sindicatos e 
associações civis. 

Considerando que a solução consubstanciada nesta 
Instrução tem assentamento básico em julgados que se 
multiplicam nos Tribunais Superiores, com ênfase para 
o guardião da Lei Maior, o Supremo Tribunal Federal. 

No Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, de
tém precedência cronológica, o Acórdão prolatado no 
Mandado de Segurança n. 29-DF, relator Ministro Mi-
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guel Ferrante, instaurou o problema que ainda corre 
atrás de solução satisfatória. 

Considerando que a citada decisão, depois de refe
rir-se à "persistência, no campo da legislação de regên
cia, das regras legais anteriores que não discrepam da 
nova realidade constitucional, antes dão-lhe embasa
mento a operatividade", proclama a "atribuição resi 
dual do Ministério do Trabalho para promover o regis
tro sindical, enquanto lei ordinária não vier dispor de 
outra forma", com "atuação restrita, no caso, à verifi
cação da observância ou não da ressalva constitucional 
que veda a existência de organização sindical da mes
ma categoria profissional em idêntica base territorial". 

Para responder, sem corresponder, à determinação 
de cumprimento da ordem judicial, daí resultante, o 
Ministério do Trabalho, ainda muito envolvido e bas
tante dominado pelo sentimento emocional de que a li
berdade sindical não admitiria qualquer embaraço, bai
xou a Instrução Normativa n. 5, de 15 de fevereiro de 
1990, logo substituída pela Instrução Normativa n. 9, 
de 21 de março de 1990 e depois pela Instrução Norma
tiva n. 1, de 27 de agosto de 1991. O Arquivo das En
tidades Sindicais Brasileiras, simples arquivo à altura 
semântica da palavra, destituído de qualquer efeito ou 
eficácia no orbe jurídico, ao invés de resolver o proble
ma, agrava-o. Enquanto isso, a jurisprudência, que se 
desenvolve à jusante daquele Acórdão do Superior Tri
bunal de Justiça, ganha corpo e vai tomando conta da 
consciência jurídica do País, com reflexo decisivo na 
doutrina. O Arquivo Sindical, que só nasceu arquivo 
para prevenir a reação que o registro poderia trazer, já 
exibe todos os si11ais de i11capacidade para preservar o prill
cípio co/lstituciollal da 1111icidade si11dical. 

Considerando que no Superior Tribunal de Justiça 
outros julgados engrossaram a tese sustentada no Man
dado de Segurança n. 29-DF. 

Considerando que a jurisprudência do Tribunal Su
perior do Trabalho evoluiu no mesmo sentido, e que a 
tese que a expressa está exposta no nosso voto profe
rido no RO-DC-7774/90.7 - Ac. SDC-502/91, cujos tre
chos básicos vamos transcrever adiante: 

"A Constituição vigente não autorizou a criação ar
bitrária e aleatória de sindicatos. É opinião geralmen
te aceita que, enquanto não for promulgada lei ordiná
ria (Constituição Federal, artigo 8°, I, "ab initio", pre
valece o entendimento de que tem aplicação a teoria da 
recepção, segundo a qual os dispositivos da legislação 
anterior à edição da Carta Magna permanecem em vi
gor, naquilo que não colidem com ela. Dá-se, assim, 
uma novação, o que significa que as normas ordinárias 
são recepcionadas pela nova ordem constitucional e 
submetidas a seu novo fundamento de validade (Cf. 
Celso Ribeiro Bastos, "in" Comentários à Constituição 
do Brasil, Volume 1, São Paulo, 1988, página 367). Isto 
quer dizer que o Título V, da CLT (Da Organização Sin
dical) mantém-se vigente naqueles dispositivos que não 
contrariam o artigo 8°, da nova Lei Maior. 

Neste ponto parece-me oportuno tecer alguns co
mentários sobre o problema do registro dos sindicatos 
no órgão competente. 

a) desaparecendo o reconhecimento, o sindicato pas
sa a existir legalmente após o registro dos estatutos no 
órgão próprio. Isto significa que o artigo 520 consoli
dado está parcialmente revogado, quer quanto à carga 
de reconhecimento assinada pelo Ministro do Trabalho, 

quer no que tange à existência da associação profissio
nal como etapa prévia à criação do sindicato, mas per
manece vigente no que pertine à necessidade de con
ferir-se ao sindicato uma base territorial específica; 

b) todavia, à falta de lei ordinária, onde registrar
se o sindicato? A resposta deve levar em conta a natu
reza do sindicato, que não se enquadraria entre as as
sociações civis e, muito menos, entre as sociedades co
merciais, constituindo-se numa associação específica. 
Ademais, o sindicato é extremamente complexo. Cada 
categoria, ou conjunto de categorias conexas ou simi
lares, pode ter o seu sindicato e se não houver mapea
mento prévio das atividades ou categorias e das bases 
territoriais, os sindicatos de maior representatividade 
irão prevalecer sobre os mais fracos; 

c) os registros de pessoas jurídicas, civis e comerciais 
não estão preparados para o registro sindical. Não es
tão, nem devem estar. O legislador constituinte, aliás, 
teve consciência disto, tanto que endereçou o registro 
a órgão competente, sem determiná-lo; 

d) e, órgão competente melhor aparelhado é, sem 
dúvida, o Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social." 

Considerando que a decisão mais abrangente den
tro da jurisprudência vitoriosa é a do Supremo Tribu
nal Federal -Tribunal Pleno - no Mandado de Injun
ção n. 1448-SP - Relator Ministro Sepúlveda Perten
ce, cuja ementa, em sua segunda parte, estabelece: 

"li -Liberdade e unicidade sindical e competên
cia para o registro de entidades sindicais (Constituição 
Federal, artigo 8°, I e II): recepção, em termos, da com
petência do Ministério do Trabalho, sem prejuízo da 
possibilidade de a lei vir a criar regime diverso. 

1. O que é inerente à nova concepção constitucional 
positiva de liberdade sindical é, não a inexistência do 
registro público - o qual é reclamado, no sistema bra
sileiro, para o aperfeiçoamento da constituição de to
da e qualquer pessoa jurídica de direito privado-, 
mas, a teor do artigo 8°, I, do texto fundamental,' que 
a lei não poderá exigir autorização do Estado para a 
fundação de sindicato': o decisivo, para que se resguar
dem as liberdades constitucionais de associação civil 
ou de associação sindical, é, pois, que se trate efetiva
mente de simples registro - ato vinculado, subordina
do apenas à verificação de pressupostos legais -, e não 
de autorização ou de reconhecimento discricionários. 

2. A diferença entre o novo sistema, de simples re
gistro, em relação ao antigo, de outorga discricionária 
do reconhecimento sindical não resulta de caber o re
gistro dos sindicatos ao Ministério do Trabalho ou a ou
tro ofício de registro público. 

3. Ao registro das entidades sindicais inere a função 
de garantia da imposição de unicidade - esta, sim, a 
mais importante das limitações constitucionais ao prin
cípio da liberdade sindical. 

4. A função de salvaguarda da unicidade sindical in
duz a sediar, "si et in quantum", a competência para 
o registro das entidades sindicais no Ministério do Tra
balho, detentor do acervo das informações imprescin
díveis ao seu desempenho. 

S. O temor compreensível - subjacente à manifes
tação dos que se opõem à solução-, de que o hábito 
vicioso dos tempos passados tenda a persistir, na ten
tativa, consciente ou não, de fazer da competência pa-

sAo PAULO- t994- ANO 30- LTr Sup. Trab. iiS/94- p 693 , 

• 



ra o ato formal e vinculado do registro, pretexto para 
a sobrevivência do controle ministerial asfixiante sobre 
a organização sindical, que a Constituição quer pros
crever - enquanto não optar o legislador por discipli
na nova do registro sindical -, há de ser obviado pe
lo controle jurisdicional da ilegalidade e do abuso de 
poder, incluída a omissão ou o retardamento indevidos 
da autoridade competente." 

Considerando que o Ministro Relator, em exausti
vo trabalho, vasculhou doutrina e jurisprudência, com
pondo voto de muita lucidez, cujas passagens de maior 
interesse para o tema é imperativo transcrever: 

"33. Mas - aqui, o ponto essencial -, depender a 
aquisição da personalidade jurídica de um sindicato de 
um registro público, ou seja, estatal, nem traduz exigên
cia de autorização do Estado para a sua fundação, nem 
afronta, por si só, de qualquer modo, a liberdade de as
sociação sindical, assim como jamais se entendeu que 
afetasse a liberdade de associação civil, também asse
gurada pela Constituição." 

"35. Autorização e registro são institutos inconfun
díveis . O decisivo, para que se resguardem as liberda
des constitucionais de associação civil ou de associação 
sindical, é, pois, que se trate efetivamente de simples 
registro - ato vinculado, subordinado apenas à veri
ficação de pressupostos legais -,e não de autorização 
ou de reconhecimento discricionários . 

36. Ai é que verdadeiramente se situa a inovação 
substancial e libertadora do novo sistema, de simples 
registro, em relação ao antigo, de outorga discricioná
ria do reconhecimento, instrumentalizado na carta sin
dical: essa diferença, contudo, não resulta de caber ao 
Ministério do Trabalho ou ao registro civil a competên
cia para registrar sindicatos." 

"43. Essa função de garantia da unicidade sindical 
que, a meu ver, inere à competência para o registro da 
constituição das entidades sindicais, é que induz a se
diar essa última, "si et in quantum", no Ministério do 
Trabalho e não no Registro Civil comum. 

44. É patente, com efeito, que a incumbência de ga
rantia da unicidade sindical supera, prática e juridica
mente, as forças do ofício do registro civil de pessoas 
jurídicas: se a lei futura decidir cometer-lhe a tarefa, a 
fim de exorcizar a lembrança dos tempos de manipu
lação do movimento sindical pelo Ministério do Traba
lho, não bastará transferir-lhe nominalmente a compe
tência, mas será necessário dotá-la, não apenas de ins
trumental de informações sobre o quadro sindical pree
xistente, mas também de poderes para solver, em se
de administrativa, eventuais conflitos, dos quais, ho
je, não municia a Lei de Registros Públicos. 

45. Daí se extrai a meu ver a opção, nos quadros da 
ordem pré-constitucional, pela recepção, sob a Consti
tuição nova, da competência legal do Ministério do Tra
balho para o registro de entidades sindicais. 

46. Detentor do cadastro geral das organizações sin
dicais já constituídas, o Ministério do Trabalho dispõe, 
assim, do instrumental de informações imprescindíveis 
ao registro, que pressupõe, como visto, a salvaguarda 
do princípio da unicidade." 

"51. Não importa que, para que se tornem aplicáveis 
sob a nova ordem fundamental, os preceitos da CLT, 
pertinentes ao registro sindical, hajam de sofrer, além 
da eventual ablação dos textos com ela incompatíveis, 
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reinterpretação adequadora à Constituição (Xavier de 
Albuquerque, ob. cit., LTr 53-11/1275). O direito ordi
nário pré-constitucional, como observa Jorge Miranda 
(Manual de Direito Constitucional, 1983, II/243), é re
criado ou novado pela superveniência de uma nova 
Constituição, que tem de o penetrar, de o impregnar 
dos seus valores, de o modular e, se necessário, de o 
transformar. A reinterpretação adequadora à nova 
Constituição é condição necessária da recepção de to
do o direito ordinário pré-constitucional, que com ela 
se possa compatibilizar, a qual, de sua vez, é um im
perativo da continuidade da ordem jurídica, malgrado 
as mutações constitucionais." 

"57. O problema de identificar o órgão competen
te para o registro dos sindicatos, não é de hierarquia 
constitucional: se hoje estou em que se recorrer ao di
reito preexistente, é porque não há lei sindical poste
rior à Constituição e quiçá de melhor inspiração. 

58. Penso mesmo que a lei futura, com proveito pa
ra democratização e a autonomia do sistema sindical, 
pode e deve avançar no sentido de confiar à autoges
tão das entidades que o compõem, tudo quanto for pos
sível delegar-lhes no registro, no controle da unicida
de e na solução de eventuais conflitos. 

59. São passos, no entanto, que só o legislador po
de dar. Até que os dê, a recepção do direito pré-cons
titucional, adequável e adequado à ordem nova, é a so
lução jurídica, no ordenamento jurídico vigente, que 
viabiliza o exercício da liberdade sindical." 

Considerando que embora mais fácil e rápido teria 
sido sintetizar o douto julgado, impusemo-nos à obri
gação de transcrever suas passagens mais significati
vas por v.árias razões. A primeira é de homenagem a 
quem compõe tanto, tão bem e com tanta correção, ju
rídica e literal. Ademais, a versão para a síntese, em tra
balhos desse porte, corre risco maior do "traduttore tra
dittore". De outro lado ninguém diria melhor do que 
está dito como expressão - síntese da doutrina sobre 
a matéria. Finalmente, nos termos em que está coloca
do, o voto evidencia, com riqueza inigualável, a inadim
plência ministerial que vem respondendo com menos, 
o que pode e deve atender com mais. 

Do mais recente julgado que rege o tema (Ação Di
reta de Inconstitucionalidade n. 813-5-DF - Supremo 
Tribunal Federal -Pleno - Relator Ministro Marco 
Aurélio) o longo e erudito voto do Ministro Celso de 
Mello, com esclarecimentos de inestimável valia, recla
ma a transcrição das considerações mais incisivas: 

"Sem o registro 110 órgão estatal competente- que ain
da collti11ua a ser o Ministério do Trabalho, (grifo nosso) 
circunstância esta que confere maior efetividade ao 
princípio da unicidade sindical, posto que permite a um 
órgão estatal tecnicamente aparelhado a possibilidade 
de realizar fiscalização mais intensa sobre a integrida
de desse postulado fundamental da organização sindi
cal - torna-se inviável a aquisição, pelo interessado, 
da personalidade jurídica de natureza sindical. 

Sem a integral realização desse procedimento - que 
não se confunde com a vedada e proscrita tutela esta
tal para efeito de fundação de Sindicato - a entidade, 
ainda que registrada no Registro Civil das Pessoas Ju
rídicas, não terá caráter sindical, desvestindo-se de 
qualquer validade, para esse específico efeito de direi
to, a concretização do registro meramente civil." 

- ........ 
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Considerando que em síntese e na essência, o respal
do que gara11te sustentação jurídica ao registro do sindica
to no Mi11istério do Trabalho reside no consenso que se for
ma e se firma de que a CLT em iniÍmeros de seus preceitos 
que dispõem sobre a organização sindical, especialmente ar
tigo 558, foi recepcionada pela Constituição. 

A tese finca raízes na doutrina da permanência ou 
continuidade do direito à "recepção". 

Considerando que a nova ordem jurídica, mesmo 
quando instalada por força de revolução, não passa so
bre o direito existente como tufão que não deixa pedra 
sobre pedra. Inclusive porque o direito, na parte sus
tentada pela tradição, hábitos e costumes, tem, não ra
ro, mais força do que o direito legislado. 

Considerando que os estudiosos, na busca de argu
mentos para viabilizar a tese da recepção, chegam a 
convocar a hermenêutica da reinterpretação das normas 
existentes, de modo a redescobrir ou reinventar ângu
los reveladores da compatibilidade com as inovações 
constitucionais. 

Tanto esforço não é preciso, inclusive por dar a im
pressão aos menos avisados de que se trataria de au
têntica ressurreição. 

No clássico "The Interpretation of Statutes", de Pe
ter Benson Maxwell, cuja primeira edição é de 1875, 
"Chapter IX" - "Exceptional Construction, Section 5 
- Modification of the language to meet the intention", 
encontra-se a seguinte primorosa lição do que poderia
mos designar a mais moderna receita de hermenêuti
ca construtiva: 

"Onde a linguagem do estatuto, no significado or
dinário da construção gramatical, conduz a manifesta 
contradição com o aparente propósito do ato, ou a al
guma inconveniência, absurdo ou injustiça, presumi
velmente não pretendidos, construção interpretativa po
de ser feita para modificar o significado das palavras 
e até a estrutura da sentença. Isso pode ser feito par
tindo de regras de gramática, atribuindo significado não 
usual a determinadas palavras, alterando sua coloca
ção, rejeitando-as conjuntamente, ou interpelando ou
tras palavras, sob a influência de irresistível convicção 
de que o legislador não poderia ter pretendido o que 
as palavras significam, na certeza de que as modifica
ções assim feitas são meras correções de carência de lin
guagem aptas a revelar o sentido correto." 

Considerando que ademais e principalmente, nos 
domínios da hermenêutica sopram novos ventos que 
impõem novos rumos. O direito se torna menos caste
lo da norma, baixando-se a ponte que o liberta para 
chegar à realidade, esta convertida em centro das con
siderações com força capaz de guiar as decisões. Theo
dor Viehweg restaurou a tópica, reendereçando a inter
pretação jurídica ao problema que o direito precisa re
solver concretamente. O pensamento jurídico é tópico, 
proclama aquele mestre. 

Na Constituição, o método tópico-concretista assume 
importância maior, dado que ela, quase sempre, é col
cha de retalhos costurada em função de armistícios en
tre correntes políticas antagônicas. A Constituição, ao 
contrário do direito civil, não tem história, nem filoso
fia e, muito menos, doutrina. Ela é um navio que rece
be e transporta todos os tipos de carga, tudo em função 
de interesses, conveniências e sentimentos da época de 
sua feitura. Suas normas são mais recados políticos e 

ideológicos. do que colocações jurídicas. Mesmo quando 
sistematizada, nela as contradições correm soltas. 

Considerando que a liberdade constitucionalmente 
outorgada ao sindicato não pode e não deve ser enten
dida como expressão autoritária da norma a que a rea
lidade tem que se submeter, mesmo que a submissão 
importe soterramento. 

Considerando que o registro e seus consectários en
quadramento e base territorial constituem conditio si
ne qua non à observância da unicidade, que a própria 
Lei Suprema impõe à base de definição acima de qual
quer dúvida, e atento a que, por força da realidade, só 
a manutenção daquele pelo Ministério do Trabalho se 
apresenta capaz de resolver a equação constitucional 
e garantir-lhe solvência jurídica, o que se impõe, com 
todas as forças do bom senso e da melhor lógica, é a in
terpretação que considera recepcionados os preceitos 
da CLT que dispõem sobre registro sindical, especial
mente o artigo 558. 

A bibliografia brasileira sobre sindicalismo é pobre. 
Os estudiosos de direito do trabalho, ao comentarem 
a CLT, é que abordam a organização sindical. 

Considerando que o advento da Constituição de 
1988, com a bandeira da liberdade sindical do artigo 8°, 
I, excitou o interesse pela matéria. Multiplicaram-se os 
artigos em revistas e jornais. Um dos mais completos 
resultou de erudito parecer do Ministro aposentado do 
Supremo Tribunal Federal, Jurista Xavier de Albuquer
que, publicado na Revista LTr, Volume 53, n. II, 
novembro/89, sob o título "Liberdade Sindical - Re
gistro Sindical - Enquadramento Sindical". Nesse es
tudo, uma notável exibição de talento e cultura, o au
tor passa em revista os principais trabalhos escritos pós
constituição com o propósito de examinar e traduzir 
hermeneuticamente a vasta mensagem que se aperta na 
síntese de seu artigo 8°. Com maestria, segurança e 
tranqüilidade conclui que o Ministério do Trabalho con
tinua a sede própria para o registro sindical até que, se 
for o caso, lei nova forneça o endereço do órgão com
petente referido na ressalva constante do artigo 8°, I. 

Considerando que as inúmeras citações desse Pare
cer pelo Relator e demais Ministros que concorreram 
para a formulação do Acórdão prolatado no Mandado 
de Segurança n. 29-DF - Superior Tribunal de Justiça 
- evidenciam sua importância na composição da tese 
vitoriosa. 

O debate doutrinário, com imediato reflexo nas de
cisões dos tribunais, que caracterizou o imediato pós
constituição, perdeu em calor o que ganhou em luz. 

Considerando que o importante não é apenas ter 
olhos de ver a sensibilidade de sentir o novo quadro ju
rídico estável que, com amplo assentamento jurispru
dencial e vigoroso respaldo doutrinário, substitui o tu
multo que se seguiu à promulgação da Lei Maior de 88. 
O importante será rápida substituição da fórmula con
cebida para a realidade anterior e, assim mesmo dela 
devedora, por outra ajustada ao novo quadro. 

Enquanto o Ministério do Trabalho, com a Instrução 
Normativa n. 1/91 refere-se a arquivo com declarado pro
pósito de ostentar neutralidade, os julgados que tratam da 
matéria fixam-se em registro, salientando os efeitos jurí
dicos deste, em especial o de atribuir, à pessoa jurídica, per
sonalidade sindical. 
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Não devemos e até mesmo não podemos ficar pro
gressivamente aquém da realidade que deu vigoroso 
salto no período de vigência da Instrução Normativa 
n. 1/91. 

Considerando que se o sindicalismo fosse realida
de social menor, o bastante para justificar mais displi
cência do que atenção, cometeríamos grave erro de ava
liação colocando-o, como estamos fazendo, na agenda 
prioritária das preocupações da Pasta, com o propósi
to de transformação radical na forma e na substância 
do tratamento que o Governo lhe dispensa. 

A associação sindical já nasceu revolução no siste
ma associativo do mundo civilizado. 

Reunindo condições para unir patrões de um lado 
e empregados de outro, com a finalidade de buscar o 
confronto para encontrar o entendimento capaz da paz 
social, o sindicato é uma das constantes na história da 
civilização dos séculos recentes. 

Desde a mais convincente democracia - a inglesa 
- até a mais extremada ditadura - a stalinista - o 
sindicato se apresenta força bem situada no centro dos 
grandes acontecimentos. 

Considerando que no Brasil, se não bastasse a men
ção constitucional desde 193-l, a rica e vistosa estrutu
ra que lhe dedica a Constituição de 88 seria suficien
te para evidenciar sua transcendência. Não são poucos 
os que, à base dos poderes e privilégios outorgados pe
lo artigo 82 da Constituição, conclui que o sindicalismo 
não fica longe de estar Estado dentro do Estado. Exa
gero à parte, a conclusão tem o mérito de alertar os que 
têm atribuições relacionadas à matéria sindical sobre 
a extensão da conseqüente responsabilidade. É preci
so dar, a seus problemas, respostas inteiras, capazes de 
convencer no plano da lógica e de resolver no terra-a
terra do concreto. 

Considerando que os julgados dos Tribunais Supe
riores autorizam, pressupõem e mesmo determinam o 
registro sindical no Ministério do Trabalho. 

O fundamental é substituir o arquivo, manifestação 
de passividade, pelo registro, uma tomada de posição 
no sentido de garantir, às entidades sindicais, um sis
tema de controle apto a garantir eficácia ao condicio
namento constitucional, basicamente à unicidade. 

Considerando que para evitar qualquer atropelamen
to da liberdade pela intervenção ou interferência do Es
tado, adotamos a fórmula de instrução do processo de 
registro à base de informações do próprio sindicalismo, 
via sistema confederativo consagrado pelo artigo 82, IV. 

O Ministério volta a ser a sede do registro, atuan
do mais como árbitro que recebe e interpreta dados pa
ra efetivar o ato como resultado de cuidadosa apura
ção da vontade sindical. 

Superada a fase sob domínio de exagerada devoção 
à liberdade sindical, cumpre dar-lhe condições de ser 
efetivada objetiva, pragmática e utilmente. 

Considerando que a neutralidade jurídica tão invo
cada no Arquivo AESB não pode eternizar a castração 
do sistema, que se torna de fácil abordagem pelo aven
tureirismo interessado em invadir o sindicato, não pa
ra servi-lo, mas, para dele se servir; 

Considerando que o equívoco que se formou à som
bra do primeiro impacto das inovações trazidas pela 
Constituição, permitiu que se armasse interpretação de 
terra arrasada em cima do direito existente; 
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Considerando que da perplexidade assustada, que 
tomou conta do sindicalismo, aproveitaram-se interes
sados na derrubada de situações consolidadas e esper
tos ansiosos por espaços vazios que lhes consentissem 
assentamentos sindicais; 

Considerando que a tese que corria desenvolta, co
memorando a morte do registro sindical no Ministério 
do Trabalho, o único apto a conceder personalidade ju
rídica de natureza sindical, ensejou que se instauras
se o clima de pré-anarquia de que tem se valido os que 
desejam tomar conta do mundo sindical através de au
têntico "vale-tudo"; 

Considerando que a jurisprudência lúcida e corajo
sa, sustentada por doutrina de cabeças luminares da cul
tura excepcional, autoriza e até impõe o retorno ao ca
minho certo, ajustado seu processamento de maneira a 
não permitir práticas que representem intervenção ou in
terferência do poder público. Alcançar tal objetivo é sim
ples e fácil, tanto mais que tendo a Constituição consa
grado o sistema confederativo da representação sindical 
respectiva, deixa claro o endereço do mecanismo que po
de ser adotado para coadjuvar os procedimentos neces
sários ao reg•stro, com prévio enquadramento e locali
zação territorial, garantida a unicidade; 

Considerando que em nosso regime de Poderes in
dependentes e harmônicos entre si a quintessência re
side em cada um fazer o que pode e cumprir o que de
ve, ambas as tarefas na plenitude, sem as reduções que, 
não raro, comprometem mais do que a negativa de 
curnprimen to; 

Considerando que o Acórdão prolatado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, no Mandado de Segurança n. 29-DF, 
depois de referir-se à persistência, no campo da legisla
ção de regência das regras legais anteriores que não dis
crepam da nova realidade constitucional, antes dão-lhe 
embasamento e operatividade, proclama a atribuição re
sidual do Ministério do Trabalho para promover o regis
tro sindical, enquanto lei ordinária não vier dispor de ou
tra forma, com atuação restrita, no caso, à verificação de 
observância ou não de ressalva constitucional que veda 
a existência de organização sindical da mesma catego
ria profissional em idêntica base territorial; 

Considerando que os princípios da unicidade sindi
cal (inciso II) e da liberdade sindical (inciso I), consagra
dos com tanta ênfase no artigo 82 da Lei Suprema, exi
gem que a interpretação os compatibilize de modo a via
bilizar a aplicação dos dois sem prejuízo a qualquer um; 

Considerando que tanto a unicidade quanto a liber
dade não podem operar em sistema de auto-aplicação 
indiscriminada; 

Considerando que, à luz da doutrina dos poderes im
plícitos, toda vez que a lei determina um fim, os meios 
necessários à sua realização, se não estiverem explícitos 
é porque, indispensavelmente, estão implícitos à espe
ra da interpretação capaz de dar-lhes cumprimento; 

Considerando que o lastro da mencionada decisão 
judicial reside no princípio da continuidade do direi
to e das instituições, tantas vezes invocado na funda
mentação dos votos que dão legitimidade ao julgado; 

Considerando que o quadro que se apresenta hoje 
autoriza e impõe revisão da Instrução Normativa n. 1, 
de 27 de agosto de 1991, para reapresentá-la segundo 
fórmula capaz de dar pleno cumprimento à decisão do 
Judiciário; 
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Considerando que a essência da liberdade para ser 
livre a nível do concreto da vida passa pela técnica de 
ajustamento às limitações que a convivência de insti
tutos exige, como é o caso da liberdade sindical fren
te à unicidade sindical, ambas consagradas, com igual 
ênfase, pelo artigo 82 da Lei Maior; 

Considerando que para compor o mencionado ajus
tamento com a ambição de alcançar o máximo de fun
cionalidade com o mínimo de atrito, faz-se necessário 
utilizar todas as disponibilidades constitucionais, em 
realce as que, potencialmente, se apresentam no siste
ma confederativo da representação sindical respectivo 
referido no inciso IV do artigo 82 da Constituição; 

Considerando a desordem que se estabeleceu com 
os depósitos indiscriminados da fundação de sindica
tos, comprometendo o princípio da unicidade sindical; 

Considerando que a Carta Magna veda a criação de 
mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 
representativa de categoria profissional ou econômica; 

Considerando também e fundamentalmente que o 
Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, 
decidiu que o artigo 558 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT foi em parte recepcionado pela nova 
ordem constitucional, autorizando a efetivação, no âm
bito do Ministério do Trabalho, do competente registro 
sindical (Acórdão de 3 de agosto de 1992 no MI-1448); 

Considerando, como ponderou essa decisão, que a 
Constituição proíbe a exigência de autorização doEs
tado para a fundação de sindicato e não o seu registro 
no órgão competente, o qual corresponde a mero ato 
administrativo vinculado, subordinado apenas à veri
ficação de pressupostos legais; 

Considerando, ainda, que a suprema Corte já afir
mara a plena vigência do artigo 511 da CLT, que defi
ne as categorias econômicas e profissionais, e do arti
go 570, que trata da formação de sindicatos por cate
gorias específicas ou por agrupamento de categorias si
milares ou conexas (Acórdão em sessão plenária de 17 
de outubro de 1991 no R-MS n. 21.305.1), resolve: 

\ 

Art. 12 Compete ao Ministro de Estado do Trabalho 
decidir sobre o registro de sindicatos e das correspon
dentes federações e confederações, na conformidade do 
que dispõem a Constituição Federal e as leis vigentes, 
vedada qualquer alteração dos respectivos estatutos. 

Art. 2° A Secretaria de Relações do Trabalho orga
nizará o Cadastro Nacional das Entidades Sindicais, 
com os estatutos das entidades registradas e a especi
ficação: 

I - das categorias ou profissões representadas pe
los sindicatos e respectivas bases territoriais; 

II - dos grupos de categorias correspondentes às 
federações; 

III - dos ramos econômicos ou profissionais concer
nentes às confederações nacionais. 

Art. 32 O pedido de registro de sindicato será ins
truído com os seguintes documentos, impassíveis de 
apreciação pelo Ministério do Trabalho: 

I - edital de convocação dos membros da catego
ria para a assembléia geral de fundação da entidade, 
publicado em jornal de comprovada circulação na pre
tendida base territorial, bem como no "Diário Oficial" 
do Estado onde se realizará a assembléia; 

' II - ata da assembléia geral a que se refere o inci-
so anterior; 

III -cópia do estatuto aprovado pela assembléia 
geral, que deverá conter os elementos necessários à re
presentação pretendida e, em especial: 

a) a categoria ou categorias representadas; 

b) a base territorial; 

c) os órgãos da administração, sua composição, du
ração dos mandatos, regras para eleição dos seus mem
bros e critérios de substituição; 

d) fontes de receita e normas de controle das despe
sas, inclusive prestação de contas. 

§ 12 - Para efeito do registro, as profissões liberais 
são equiparadas a categorias profissionais diferenciadas. 

§ 2° - Na hipótese de sindicato a ser formado por 
dissociação de categorias ou desmembramento de ca
tegoria, a assembléia geral reunirá somente os associa
dos integrantes do grupo que pretender constituir o no
vo sindicato. 

§ 32 - Aplica-se o disposto neste artigo, no que cou
ber, aos pedidos de alteração do estatuto do sindicato. 

Art. 4° - O pedido de registro de federação e de 
confederação será instruído com o respectivo estatuto 
e cópias autenticadas das atas da assembléia de cada 
sindicato ou do Conselho de Representantes de cada fe
deração, das quais constarão a expressa autorização pa
ra constituir a nova entidade e a ela filiar-se, aplican
do-se, no que couber, o prescrito no artigo anterior. 

Art. 5°- O requerimento visando ao registro sin
dical será entregue no Protocolo Geral do Ministério do 
Trabalho, admitida, em qualquer caso, a remessa pos
tal registrada com Aviso de Recepção. 

Art. 6°- Protocolizado o requerimento, o pedido de 
registro será imediatamente publicado no "Diário Ofi
cial" da União, correndo as despesas por conta do in
teressado, abrindo-se o prazo de quinze dias para im
pugnação por sindicato cuja representatividade coin
cida, no todo ou em parte, com a do requerente. 

Parágrafo único - A impugnação poderá ser tam
bém apresentada por qualquer entidade sindical, fede
ração do correspondente grupo ou pela confederação 
do mesmo plano econômico ou profissional. 

Art. 7° O Ministro de Estado do Trabalho mandará 
ouvir a Confederação do ramo econômico ou profissio
nal competente envolvido que terá o prazo de 25 dias 
para opinar sobre os seguintes aspectos: 

a) observância da unicidade sindical; 

b) regularidade e autenticidade da representação. 

Art. 8° O Ministro de Estado do Trabalho fundamen-
tará a decisão que indeferir registro sindical ou que de
ferir a impugnação, baseando-se no pronunciamento do 
órgão sindical ou qualquer outro elemento de aprecia
ção legal pertinente. 

Parágrafo único - Se a impugnação for em termo 
desfavorável, que não permita o registro, o pedido se
rá pré-anotado para o fim exclusivo de precedência até 
que as causas impeditivas sejam afastadas por acordo 
entre as partes o.u por decisão judicial. 

Art. CJJ Esta Instrução entrará em vigor trinta dias após 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Marcelo Pimentel 
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Instrução Normativa GM/MTb n. 4, de 16 de agosto de 1994- (DOU 17. 08.94) - 1 

Altera o art. 9R, da IN 11. 03, de 10 de agosto de 1994. 

O Ministro de Estado do Trabalho, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista a necessidade de modifi
cação da Instrução Normativa n. 3, de 10 de agosto de 
1994, publicada no Diário Oficial da União, Seção I, de 
12 de agosto de 1994, que dispõe sobre Registro Sindi
cal, resolve: 

Art. 1g O art. 9g da Instrução r'rormativa n. 3, de 10 
de agosto de 1994, publicada no DOU de 12.08.94 pas
sa a ter a seguinte redação: 

"Art. 9" Esta Instrução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário". 

Marcelo Pimentel 

CIPA- PRAZO- PRORROGAÇÃO- GRUPO DE TRABALHO TRIPARTITE 
- INSTITUIÇÃO 

Portaria GM/MTb 11. 968, de 9 de agosto de 1994 - (DOU 11 .08.94) - Prorroga o prazo 
de que trata a Portaria 11. 5, de 18.04.94 e institui Grupo de Trabalho Tripartite e dá outras providências. 

O Ministro de Estado do Trabalho, no uso de suas 
atribuições, e: 

Considerando o disposto no parágrafo único do ar
tigo 163, Título 11 da Consolidação das Leis do Traba
lho- CLT; 

Considerando que na execução o funcionamento das 
OPAs entrou em período de distorções, passando a ser, 
efetivamente, trampolim para um excesso de garantias 
de emprego, violentando o livre arbítrio da administra
ção empresarial legalmente garantido; 

Considerando que os dissídios coletivos passaram a 
conter ampliações de conceitos sobre sua execução, ab
solutamente indevidos, figurando a CIPA praticamen
te como órgão co-gestor de administração em certos casos; 

Considerando que, nesta altura, com a experiência 
já adquirida, torna-se necessário estabelecer, por lei, os 
parâmetros de execução do sistema, a fim de evitar des
virtuamentos que possam acabar por prejudicar sua real 
finalidade; 

Considerando que se faz necessário realizar adapta
ções na Norma Regulamentadom n. 5, da Portaria n. 3.214, 
de 8 de junho de 1978, para situá-la rigorosamente den
tro da lei após consulta aos setores interessados, resolve: 

Art. 1g Fica prorrogado em 180 dias, a partir da da
ta de publicação desta Portaria, o prazo previsto no ar
tigo 2g , da Portaria n. 5, de 18 de abril de 1994. 

Art. 2g Fica instituído Grupo de Trabalho Triparti
te, sob a Presidência do Ministro de Estado do Traba
lho, com a participação de representantes do: 

I- Governo: 

Ministério do Trabalho; 
Ministério da Saúde; 
Ministério da Previdência Social; 
Ministério dos Transportes; 
Ministério das Minas e Energia; 
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; 
Secretaria da Administração Federal; 

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho. 

11 - Trabalhadores: 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos; 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria; 
Confedemção Nacional dos Trabalhadores do Comércio; 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Enti-

dades de Crédito; 
Confederação Geral dos Trabalhadores; 
Central Geral dos Trabalhadores; 
Central Única dos Trabalhadores; 
Força Sindical. 

III- Empregadores: 

Confederação Nacional da Indústria; 
Confederação Nacional do Comércio; 
Confederação Nacional dos Transportes; 
Federação Nacional dos Bancos; 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 
Serviço Social da Indústria; 
Serviço Social do Comércio. 

§ 1g O Grupo de Trabalho terá o prazo de 120 dias, 
para reexaminar e efetuar adaptações no texto da Por
taria n. 5, de 18 de abril de 1994, para situá-lo dentro da 
legislação existente e, concomitantemente, apresentar um 
anteprojeto de lei para adequação dos artigos 163, 164 e 
165 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

§ 2g As despesas exigidas para o comparecimento às 
reuniões, constituirão ônus das respectivas entidades 
representadas. 

Art. 3g O Ministro de Estado do Trabalho, nos seus 
impedimentos eventuais, será substituído, na Presidên
cia do Grupo de Trabalho, pelo Secretário de Seguran
ça e Saúde no Trabalho. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Marcelo Pimentel 
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Nome: Arnal.do Suesekind 

Cargo: Ministro aposentado do TST e co-autor da CL! 
0J'g~O: 

Representado por. 
Nome: 
Cargo: 
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A ~t • • Sindicnto dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro 
~;imi la1c~ no Município do Rio de Janeiro 

A!'•~n .. 

• l 

< n 1 c ~ · l 1 u r ~ 11 p 8 r r o s 8 L t d a . 

Açfio de cumprimento. Convençio 
coletiva. ContribuiçAo confederativa. 
Precedentes da Corte. 

1. Como assentado na jurisprud€ncia 
da or te, é da tradição do sistema de 
negociação coletiva a estipulação do 
desconto assistencial, que d~ origem _6 
açíio de cumprimento, e que al.çança. o 
·mpregado que nlio manifestar oposiçiio 
per~nte o seu empregador, até dez dias 
nntes do primeiro pagamento do sal~rio 

reRjustndo . Se foi inserida na convenç'o 
coletiva cllusula relativa ao desconto 
cabí~·ei é a ação de cumprimevto para 
f~zzcr valer o acordado. 

2 . A regra do inciso IV. do artigo 
BQ, .a Constituiç§o Federal, que autoriza 
e assembléia geral do sindicato a fixar a 
ch iJ.fl'lcfr. contribuição para o custeio do 
sistema éonfederativ·o da representação 
sindical, tem normatividade suficiepte 
partJ incidir desde ., entrada eiiJ vigor da 
Constituição Federal, não configurando, 
portanto, norma de eficAcia limi1ada. 
Segundo Cooley . a norma a.uto-e:recut8vel é 
aquela que · fornece os elementos 
sufi ientes para ~ue .o direito · seja 
goY.edo e protégido, ou o dever imposto, o 
que é be o caso d reg~a qo~ ·r cultou a 
fi~aç5o da çon~ri~uiç~o çonf~derat1v4. 
r 0 • 'I :w "- .- "'-;or~· 1~"'.: t<to •'.• ,..;-..... , .,., .; 

I"" • .. " -· • - ... , • ..,... .;/~ 

· 3. _A - cop!~~:nut;Ao~· .:.C.(Iufederatitri,J, 
fixod4 J1,.elà ~:. a.ss~rpbl~i_~.' -::~ ~.{~1 .· . do 
~ç,_}~ldÍc .rd('J 1 n!lcf pede l'9brí;rar .,:q· !?;npreg!ida 
q .'le . nlh., 6 . fj. 1 i~iJ~~ ·- .' A. ~-: ... Cc_ll{J t í tui çf.L? 
f e_.rJ e ro_l , _;'_ . ?!Q ~i"''~ t s 5, ~b..~ 1 ~H:t;;;·;. _ ~ . .' _iJ.. ,.··.· -· ~i v J;.r.t 
ct.>soctaç/Jo·_ p:rafj, . .!UOn«.l :· ., -9!1 ; 7.;· :s~ndJ.ça.lJ 

. vedando il~&f~fiel"'· nit~r-t'r:~f'etJÇÍ4 .~ .. á!> Poder 
~~ :: :· ·. .: ·.~.:"_:. 5~>···~:..- -,, . ·~'-. . ... -1(- . -~ . 
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Público, e estabelecendo que ninguém será 
obrig~do a filiar - se ou a manter-se 
filiado a sindicato, n§o permite que a 
imposição de uma contribuiçlo fixada por 
um órgão sindical alc~nce a genera l idade 
da 8tcgoria profissional, eis que só a 
lei pocJer8 impor ta l dever, daf 
explicar-se a manutenç§o, no próprio 
texto constitucional, da contribuiçlo 
prevista em lei. Não é razoável uma 
int rpretação que torna compulsória para 
a generalidade dos integrantes da 
categoria uma contribuição criada por um 
órgão sindical, quando todo o sistema é o 
da livre associação profissional ou 
sindical, assegurada a liberdade de 
filiaçiio. 

4. Recurso provido para -:f(í 1 ga r 
procedente, em parte, o pedido . 

l. : 

I 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes 
as acima indi .adas. • 

~ C)Ft~~~, por maioria. os Desembargadores da 1ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em dar 
provimento ao recurso para julgar procedente, em parte, o pedido 
para condenar a ré · no pagamento das contribuições devidas, 
drdu1ida~ a importâncias pagas pelos recibos de fls. 64, 65 e 
66. exclufda a contribuição da empreggda que manifestou a s ua 
oposição (fls. 67}, liquidados os valores por cálculo do 
Contador, computada a correção monetária do mês em que a 
contribuição deveria ter sido recolhida de acordo com as 
convenções coletivas e a Circular nQ 28/92 (fls. 10 a 4 7 ), e os 
juros de mora da citação. Custas e honorários de .. 10% sobre o 
~alor da condenação . Pela vencid•, - ven~ido o Desembargador -
Martinho Campos, que nega provimento eo recUrgo. 1 - ~ -2-

. i ! ~" ~ -~ 
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p~ra os trabalhadores associados aos sindicatos, mediante 
deliberação da assembléia geral do sindicato. Junta declaração 
de empre g do que manifestou sua oposição ao pagamento. bem como 
recibos de contribuições recolhidas. 

A sentença julgou improcedente q pedido com custas e 
honorários de 10% sobre o valor da causa pela parte vencida. 

O ttpelo ~ u t<:Jtta que 11s contribuiçõe são estabelecidas pelos 
p r ( l p r i os t r b a 1 h 11 ri v r c s i n t e g n\ n t e s das c a t ego r i as me d j ante 
as se mbléia geral para custeio do sistema confederativo. Alega 
que com a no\·a Constituição Federal, art. 8Q, inciso IV, a 
contribuição confederativa tornou-se obrigatória, não constando 
do texto qualquer ressalva sobre a anuência prévia do 
trabalhador, alcançando toda a categoria, pouco importando se 
sindicalizado, ou não, o trabalhador, apoiado em lições de 
Manoel Gon alves Ferreira Filho. 

O recurso foi contra-arrazoado. 

t o relatório. 

Preliminarmente afirma-se a competência da Justiça · Comum 
Estadual para julgar a matéria, como assentado na S6mula nQ 57, 
do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 38/459). ')-. ~ 

... .. .... ,-.·- :;., 
A questão posta nos autos deve ser enfrentada, desde logo, 

sob dois aspectos. O primeiro alcançando os termos , · das 
convenções coletivas de trabalho. ú segundo alcançando a 
Circular nQ 28/92, baixada pelo Sindicato autor para discíplinar 
a cobrança da contribuição confederativa -prevista no art~' 82, 
inciso IV d~ Constituição Federal. , .w':. 

• ~-:-., I,._ • 
sobre o _pr1me1ro 

o mesmo 

.:. 



' 11 

• 
.... ·_ .. 

' \. I"• .. 

, .. 
-! ,. - : .· .. 

PODER JUDICIARIO 
lRlBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

1ª C~i~ARA CÍVEL - SUt1ARISSIMA 
APELAÇÃO CíVEL NQ 77/94 2 . 469 

pt,derfl ser cfctivflclo se trabalhRdor 
p e r ó n t e o s e u e 111 p r e g a do r • a t é d e z d i a s 
salário rejus t ado (Precedente n . 74, 
Direito do Trabalho e Previdência 
1.992 . ps . 216/217) 

não manife s tnr oposição 
do primeiro pagamento do 
db TST)". (Pareceres 

Socia l , Ltr., São Paulo, 

O segundo aspecto cuida da natureza jurídica do 
do art . 89, da Constituição Federal. 

inciso 1V, 

Arnaldo Sussekind, sempre preciso . entende que a norma 
const'1tuc!onal fica pendéri"t'e de regulamentação legal. "sob pena 
de admitir-se que a Carta Magna deu ao sindicato um poder de 
tributar ma.ior do que o da União Federal", eis que 
"considerar-se que a assembléia geral do sindicato tem um poder 
ilimitado em relação à contribuição confederativa, significaria 
admitir a ef i cácia jurídica de urna resolução que a fixasse, por 

c 

xemplo. em 20% do salário contratual, com a periodicidade 
mensal. sendo o seu produto dividido na seguinte~ pro~~rção: 99% 
para o próprio sindicato, 0,5% para a federaçã~do seu grupo e 
0,5% para a correspondente confederação. Este exemplo pode 
configurar um absurdo; mas, precisamente porque absurdo, 
evidencia que o preceito não deve ser tido como - auto-aplicáveí, ., 
isto é, de eficácia plena e imediata" . ... Segundo Arnaldo · 
~u~'sekind. sabidamente . um dos mais eminen{ç;, cultos e 
re~peitados especialistas--em ~eirc;-do trabllho em nosso pa~ 
a- "Assembléía Nacional .Constttu1nte pretendeu constitucionalrnr _ - ,. . . 
o chamado "desconto assistencial", então . d~e uso corrente .nas 
convenções , acordos çoJetivos e sentenças normativas proferidas ,. 
em dissídios coletivos. Entretanto, . a.cábou por prever u.ma · 
contribuição especial, dando um poder anômalo ao sindicato, pois ·· 
corno assen~·ra Antônio Nicácio, a . .contribuição fixada pela -· 
assembléia geral é uma prestação pecuniár~a compuls6r).a. ~,, ~· 
abrangendo a categoria {econômica ou profissional) . e não apenas 
os associado~ ("O Poder de - tributar '.,:' dos .. $Índicatos", .·: .J.n , · 
Suplemento Trabalhista Ltr, n. 37/89}". (9b. cit., ps. 215/216) -

., 

que "o poder de poljcii do_ Estado: 

I 
f 
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Congresso, com alterações, vetadas, contudo, pelo Presidente da 
Repóblica, com o que permaneceu íntegra a disciplina da 
Conso lid ação das Leis do Trabalho. Para Celso Ribeiro Bastos ~ão 
cnrt~.cterf tic s da no,,. el Clntribuiç§o: "a) o ser instituída em 
Assembléia cera l do sindicato (hipótese única de uma obrigação 
de pagar, le\'ada a efeito sem suporte na lei); b) o ser cobrada 
de forma auto-executória. por meio de desconto em folha: c) o 
ser voluntária, na medida em que dependente de deliberação nesse 
~ ntido dtt a sse mbléia. mas ao mesmo t empo vinculante, visto que 
colhe mesmo os que não votaram. ou o tenham feito contrariamente 
a sua instituição: d) o destinar-se ao custeio do sistema 
confederativo a que se vincule o sindicato" . Para Celso Bastos é 
curioso que um imposto. que no passado já recebra severas 

críticas. saia reforçado pela cobrança de outra co_n_t _ribuição, 
c o m pro p 6 s i t os i d ê n t i c os • é d i z e r , cus t e a r de s p ~s s i n d i c a i s . É 
certo que se limitou ao custeio das confederações e, de outra 
parte, conferiu-se liberdade às assembléias para _ deliberarem 
sobre o assunto". Conclui o mestre que o que existe de concreto 
"é o mesmo antigo imposto sindical, mais a po,sibilidade . d~ 
criação de outra contribujção da mesma natureza, - tudo conforme 
decidirem as a sembléias sindicais"~ (Come~iários ~Constituição 
do Bras i 1, Saraiva, São Pauto. 22 Vol. - ~ . 1.989 ~ p . . 520; v. 
Sussekind, cit., nota da p. 214) ·.;, - ' " L• • ·· _. ;.-

-~ • • • . - 'V 

"T - : _. ' 

Segundo Manoe l Gonçalves . F~rr~ira ~i~lbo . ·~a , contribuição 
confederativa "poderá ·. ser-:. ins~it-uída pata· qHa-t!io da . 
confederação a que se filiar, · emborã indiretament~; determinado ·. 
sindicato. Deverá ela, porém, ser · e9tabelecidã - ~m assembléia 
geral._ Adotada, poréJ!!, pelo SÍ!}dicato, deverÁ._ er _deséontada em 
folha pelo empregador" . (Comentál:ip_s à CoJl_stitüiTâo ,B}·asileira 
de 1988, Saraiva, , S. Paulo, VoL 1,d990, - ps •.. ·109/t10) : · 

• ! 
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:, 

. : 

i 11 ~ t 1 Ullll' 11 o n n ::; 1 c ::-- 1 • c c t i v u s {s 1 a_ • 1 c s s a I v ando , ex p r e ~- s a 111 e n t e • a 
c L' n t r i b u i ç. <I o que c a t.> e à as~ e 111 b I é i a ge ra 1 f i x a r par a c u s t e i o do 
sistema confederativo, que, por isso, não é institu ída pela 
L'nião. l curso de Direito Constitucional Positivo, RT, s.· :.Paul<?, 
)H C'd . • l . CJS4 , pp. 2 t>7 e 59 1) 

R e c Ll n h e c c n do embora que a ma t é r i a é c o n t r o\-e r t ida . pesa o do 
•uuito .-2-t'J'Íll'tiii L' lll 0 ~rc n·~ peitodo ~ Arnaldo SJsc;ck.ind, a 
777'7!:, , l ,. f q u (' 11 I t' i t u 1 a d a r e g r a do i n c i s o I V • do a r t . 8 Q da 
Cor _ titui iju federal não autoriza a conclusão de que a mesma é 
no t self-eAecuting, para acolher a velha classificação do 
diTei to lllllt·ric.ulo. difundida entre nós por Rui Rarbosa. Como 
'~ ~ l ll nus I i~,C•t:·s de Cel s o Ribeiro Hastos e José Afon s o da Silva. 
o que a Co ns tituiç ão federal estabeleceu foi uma nova 
c c• n t r i b u i ç ã o . ll ã o i n s t i t u í d a p e 1 a l1 n i ã o • d e p e n d e n t e a p ~ n a s d a s 
a 5 <: e m b I é i a s s i n d i c a i s . A r e g r a i n d i c a q u em f i x a li-/ c o n t t i b u i ç ã o , 
como ser6 cobrada , e qua l a destinação, considerando-a 
i depende nte de outra contribuição prevista em lei. Ademais, 
es ta regra deve ser interpretada no sentido do caput do artigo, 
que es t abeleceu ~er livre a associação profissiona l ou sindical, 
discrimin~ndo o s princípios que dev e m ser observados, dentre os 
qu ais o de fi xa r uma co ntribuição, nos termo~ indicados. Neste 
se ntido, é esc lare cedo r o voto condutor do Ministro Garcia 
Vit>ir . qllnndo do julgnme nto do RE 34 .5 52- 6 -MG, mostrando que a 
liherd de. ind i ca ] na no,·a rdem onstitucional é muito ampla, 
''proibindo até rr.esmo à lei de exigir autorização do Estado para 
a f und a ção o sind i ca to. Não pode o ~oder Público estabelecer 
condiçõe , restrições para se criar .uma assoc i ação sindical. 
H0je não f:e di:--cutc mai ua liberdad e de instituição e total 
Autonomia para rgan i za r-se e sua imunidade perante o Estado. 
Está bem claro pelo texto constitucional (artigo 8Qt inciso l} 
serem vedadas a o Pode r P~blico a interferência e a intervenção 
na organi:-ação estata l" (RSTJ 50/367). Com essa clara 
interpretação, evidenttment e, ape sa r dos riscos apontados por 
:!.lÊs t re Sus:-ekind não pod e ser considerada de ~J"içác:ia 1 im itada. 
a rP5ra de inci. o IV , do art i go SQ, já agora utilizando a mais 
moderna chssifica-ão 'ntrnJuz.iéa ror José Afonso da Silva . ·•-

Th,:nss Coo ey. ~ o :,;,eu c;lá.s.:-~ o " Trea~ise on - .the 
-- nst itut i >J;al !.iroi tat !ons'' apr~ .!Jentoq natureza das úOt~:!lS . 
cons tituc.'cr~. is do pon ~<> de .,,j ta da · e~a-· aplicabtlidade, 

nsLtHndo que 'é pe c;;= f.,·el d izer q•Je úma nürma .ton~titu c;q.nal. · . i ·~_ 
•;to-<exêcut& ·et :~•.if:Lr;do :ife1·ec e el~me-ntos co-~ficie!':tt.cs k)nr• '. ileto .. -:. · 

('s q:.:ai::- "'E' ' •.. ; · t.t goza r ·e proteger .é dire:to ·~-r :r,.~ ·t rbã.do; ·":,, t,_:a. :· o ·,.-
. • d ' .·~ "t " - , .,J -~ ~ • e r ir,, í • c t c : 'lu e n " o I! a u t c - e .: ~ c u '.. á.,. e i q. u 3 , o ap '~ ':l s t .fh..u ç ª' · : . 

;· ) inopit•-3 8(''1 ;;- ~ <: '-·~!o:; {..er normas p;~r ; ,,!~ro : d.tís · r_•.;;.d::r ·e.;r ' ·a -:.::; 
i:·ri r• c pio . t•;i ,iJ11: :-;r o ,t\i'f,; r de 1 i,. ~-·.;to~-. - 1.!?03, .. . if) . 
: n . ~ -; • r a.· '. :· 1. t . • ~ i - J • , u e ·• ,~ d n ;: u r'ina c.. o s t l ~ !.l •. 1 r· '!'d : é · 
" ;,;:I ~ '?.~.f"\u·.~\cl ; '-' r . ~if ;;!•fi'' sté ,"J:Jde_ p-:;~sa; ' ~té 0~.!e Se·,.ª 

(- ... ;t·'eo- --: ~:' _ · -<·\··~ ~~ ·· · 
l~ 't.,,_L,_.~ . . . .. ~ 
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.::uscc t J, ·c f de \r:cvçiin, ~E-nrlo probl e ma rele\'Ftnte deterrnill'tr ess e 
I i 111 i t e . H: r i f i c a r q 11 a i s os e f e i t os p a r c i a i,s e p o s s í v e i s d e cada 
lllna (v. José Afonso da Silva, Aplicabilidade das Normas 
c~ u 11 st i t u c i o 11 :.t i s . K r , S â o P a u l o , 1. 9 6 8 • p . 6 9 ) . P a r a r e s o 1 v e r 
'll('dern.llP€:n t e c~~ ~e p rn blcma . .José Af o n s o da Silva e nt ende u ser 
ino;;uf icien te ~-(· p a L df cL ll O III1a s e m dois grupos, prop >r1do uma 
trípli ce c· racterfstica das normas constitucionais quanto à 
e fi cácia e à ap li cabi lidade. Assim, existem as normas 
r r' n s t i f u c í <'r. ;1 í s d c c r i c Á c i <'.1 p 1 c n 8. i n c I u i n d a que !li s g u c , d e de 
., t llt: ;,, J.t L' lll , . i~ur tln l'>ns tituif.·ão. produzc·m tu rlos os seus 
<> f cit ~•s es-::c nciais (ou t é m a possibilidttde de produzí-Ios), 
tuJos os ubje t i ,o s vi sa dos pelo l egisl ador constituinte. porque 
~~te criou . de~de l .po uma noJmatividade para is so sufici ente. 
inc id illdo <.Jiscta e imediatnwen t e sob re a matéria que lht!s 
con~ t i tu i o'bjeto; a~ de eficácia contide., abrigando as normas 
gue tain>ém incidem imediatamtn te e produzem (ou podem produzir) 
todos os efei t s queridos, mas prevêem meios ou COPG eitos que 
rtrrn1tem w.anter sua e fic ácia con tida em certos -i1rn ites, dadas 
certas circunstâncias ; e as de eficácia limitada, al canç~nd o as 
que não pro u ze rn, com a simples entrada em vigor, to dos os seus 
cfPit s essenciais, porque o legislador constituinte, por _ 
qualquer motivo , não estabe leceu sob re a matéria, umA 
norma ti~i dade para isso bastante, deixando essa tarefa ao 
legis l ado r ord'nário ou a outro órgão do Estldo (ob. cit., . p. 
7 6 ) . 

Co rno vi to, n§o é possível enqu nd rar a regra do inciso JV, 
do artigo 8Q, dR Constitu ição Federal~ dentre as normas 
çor. tituciuu:lis de e ficá ci a l imitada . Quando muit o seria 
rR70ável, e nicamente , considerá-la cono de eficácia co tida, 
ou seja, n legisi.ador constituinte regulou . sufici;;otemente a 
m3!éria , •ei xn do margem para que o legis lad o r ordinário possa 
e~tRbelecer termos gera is de s ua ap!ica~ifidade. 

Incidindo imediatamente, tendo, pois, normatividade 
uf.iciente . outr a questão deve ser resolvida; ~ssim a que cuida 

do alc.ence da col>rança. Aquí, tam ém~ a : con trovérsia .ão ~é 
meno r, eis que muitos acplhem a idéia de ser· a contribuiç!Q 
c:o nf':" ;.lera'"iHl >brig U)ria 1 i.1dependenteroente· de iser o ':'l'l!fHegado 
fili:dó . ou :.ã, ~u sindic-ãto . pelo só. fato de perte ncer a U!lHi _ 

.i.=-!.c;mir"'HJ tfil(>g:. ria profiss.ior. 1. Todavia, 'é possh·el er>tendér "".: 
, ·1e a tontrí ~Jtd\o ·-. euí r~coihid~ do ri:s~oc.í.Ado . ;:io fLi~--3o, is tó. · .--" .. ... .. ... . - ... ~ 

ç,-.ffi '!pCi'i !1' ~f\ciso V, trO mesmo fHtigo 8Q, ·~~ que ÓÍ"'·f0e - q'!;u~ ~· 
r. in~th~m "'rtí ,ü d :,~td p fd ar-Se ou ... _-,.:!5. n'\~t-se íi'i:tdo. ~ ~ ··'.;... 

r i ~··· J' ' ~ 
~ n~ ,· n1o. · ·" .. .., 

re--pE· i o ElOS que ; ,_nten:f~m.:~·>' _eritido c 01 

~ ,-:r., r te .~r·nsí:~t:r. ·~·1e r:1o · é :· P'9Ss.1n~l ~--· ln:et'p;::etar v 

:.•\3 :tu,...~~·.n 

• ~-l. - ; • ,.- L ;_'• .. 

ld,•H• . ... l .~~ G•1 n'•f.!mbJéia &~Pd f >·t .... " 
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PODER JUDJClARIO 
ff-{ 1 8U tl. L DE JUSIIÇA UO f:SHWO UO fUO DE JANEIRO 

1 ·} t_i'\ :·t;i R"' 1 EL - S UI'1()RI S Sif1A 
A~ LAÇ~O CÍVEL NQ 77/94 I 2.469 

C(" tltribui i'i o no <; <: nt ido de t nná-la obrip.ntória até mc"> m para 
:~<JUl'l~..·s qllL' ll t t l ' ~ iio filindos . Só quem pode t or11ar geral e 
c ç mrulsória c!ete11ninada cobrança fixada por um órgão 
deli .eratÍ\.' 0 de alcance limitado, é a lei, não uma assembléia f 
geral de ~indi c Rt , orgAnizRdo se m qualquer interfer'-ncia do 
~ t a Jo . O yue n Constituição impôs foi a liberdade de a s sociação 
prof'i !' si t'llal ou sindica l. observado o direito de cada um 
fi I id.J s e . .,u nfi0. ele ru ;1ntcr -, e 1 i J indo . ou não, a sinriicato 
(t!IL' J ::. o\' , do 111t. O). t\âoérazolíve l obrigar quem não está 
fili a do a a ~ar uma contribuição fixada por um órgão sindical 
que não c alcança. a cujas decisões não está subordin9.do. Daí, 
PLr i o:: so m C'~ mo , a Constituição ter ressa lvado a permanf:ncia da 
c 1.1 n t r i ' u i ç ii <.~ p r e \" i s t li e rn I e i . 

Anote-se que a origem da contribuição confederativa é o 
Ein igo des conto assi tencíal, que, como estabelecido pela 
doutrír.a e peln juri s prudência especializada, só poderia ser 
efetivado se o trabalhador não manifestasse oposição perante _o 
seu empregador, até dez dias do primeiro pagamento do salárjo 
r aju~tado . • 

' S certo ser vigor o so o argumento utilizado pelos que acol~em 
a obrigat o ri~d de g e ne ralizada da contribuição confederati~a, 
in~e pe ndent eme nte d e ser, ou não, o contribuinte filiado, eja 
no que di z 1 e~peito ~o 3lcan e da representaç o sindical, ieto 
é, caher a o ;indi R o a defesa dqs direitos e interesses 
coletivos ou i ndividuais da categoria, inclusive em questões 
judic i ai~ ou RJminist ativas (inciso 111, dom smo artigo), seja 

o que c or 1c. ernc a o . to do texto constitucional não ressalvar a 
incicJ .: nci a rera os não filiados, cuidando , ao contrário. de 
e~t a. lecer que , ~ m se trat a ndo de categoria profissional, será 
a <.ontrihu!ç ã o des c ontada em folha, para custeio do istema 
co nf e e rati · 0 , como q ue passando a. idéia . · de ser .da 
r c~pc ~~ a bil iJ & ' e de toda a categoria , p r meio de om• 
c nntrihui çã f i xa~a por •.:m 6 rgão interno .-· do sindicato. pouco 
im po rl· d a si nct ica i t ~ çã · ~ ma nuten~ o do i c t ern 
7~pl· -~ -· '... .l<io .:;iJl ' d ll . C.n t f,l .. o t J iilt~J:rp.rc. a o·

1 
o juízo 

•::'i!r t e , r:ão f·.__..:! -.en L ::. r o p ri nc ipio CCt!lsti !.i.Ci ~~ar · da Jibf"rd 
'!e f i I í n ;- .;; u . ...., m , fttl.d. t G ~ JH~ s 3 •• o · p r i n \; { p i o c o n s t H u c i o na 1 
;· · ~ r a 'eg;rl} , ... ~~ . !'!ât) (>. p• ... s ín~l impor q utH>OV~ r ti_po 

... 

$ 

t 
' 
' . 
1 

L~ ~ ~~ ~ 5 ~ g~r d ! p0 r ~m ~rs:o.~cm a ! ~~oqa _ ltmi ~ a~o; Qu~~ ~ ;o 
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PODER JUDJCIARIO 
1Rl8UNAL DE JUSliÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

1ª C~MARA CÍVEL - SUMARlSS IMA 
1'\l'fLilÇ·~O !VEL NQ 77/94 2.469 

c r i a f u !I' R c o n t f i h u i ç fi o c o m pu 1 s 6 r i a par a que rn não q u i s f i 1 i a r-se . 

A !'tll tl:. po i s. tJ.col he o e nte ndimen t o de que a contribuição 
C'\ 'llfl dt'lfl q1 é ob1 igatória . apenas. para os fili ados . 

f i :ada a interpretação sobre o alcance da . . cobranç a 
pretend1da pelo sindicato autor, a Co rte provê ~, recurso para 
julgar proc~dente, em parte, o pedido, deduzidas as impo rtâncias 
pnp1s [H.:! s recibos de fls. 64, 65, 66, bem assim excluí da a 
cobrança sobre a tn•pregada qu e manifestou a s ua oposição (fls. 
6i). Qt:anto !'lO alegado pela ré de não possuir em pregado em 
outubro de 1. 48 5. outubro de 1.986, ab ril e outubro de 1.988l 
agos to) outubro e no,·embro de 1.990, abril., julho , outub ro e 
no~embro de 1 . 991, nenhuma prova apresentou, com o que não pode 
ser conside rada. Os valores devidos serão liquidados me diante 
cá l culo d Con t ador . computada a c.orreção monetár i a a partir do 
m~s e m deveria a contri uição ter si do recolhida~ nos termos das 
c o n Y e fl ç õ e s c o te t i v as e da C i r cu. I a r n Q 2 8/9 2 f l s. 1 O a 4 7 ) , mais 
os jur;s de mora a contar da cita ção . 1 us tas e honorários de 10~ 
"o t1 r e o ,, l\ l o r do c o n e nação pe In r é . · 

nio de' neíro. 03 d · m'.li o de 1.994 

Dtsemt~rgb~or Ellis Flgue ' r , presid~ntt sem voto 

~· - ' . 
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~LAÇÕE~ COLETIVAS ~ IRhR\~0 
(SimpÓsio da CVRD sobre a nova Constituição) 

(Vassouras - Setembro de 1988) 

I - ORG~iiZACÃQ SINDICAL(Art.92) 
) 

[

Coletiva - grupo 
A Liberdade sindical nã vidual - trabalhador e 

onv.87 e l.rei-
to Comparado) Autonomia - associação (SÓ 

, 
empresario 
assegurou esta) 

B)Re resentatividade~idade sindical compulsÓria por categoria 
, 

1.Foi necessaria;mas estava na hora de mudar 
2.Ti os de representatividade:categoria,empresa,profissão ou of!ct 
3.C · .Conceito-Cate~orias diferenciadas (profissões).Desmem-

ra ento de,catego~ias,similares. N 

4.Enquadramento previo necessario - Lei ? 6rgao tripartite ou bi-
partite ? 6rgão interconfederal ou confederal ? 
territor~estatutos 

6.Conflitos intersindicais inevitáveis =Órgão mediador{qu.lquer dos 
mencionados ? Administrativo ?)-Recurso à Justiça Comum. 

C)Contribui ão sindical com ulsÓria e noder tributário 
1.Hierarquização constitucional de preceito corporativo 
2.Solução direito comparado: uota de solidariedade,canon de parti

,._~;;-

cipação ou agency shop 
D)Autonomia=estatutos e funcionamento a/intervenção do Poder PÚblico -------1.Autonomia e não soberania- Controle provocado pelo Poder Ju-

diciário (Conv.OIT-87) 
2.0bjetivos da associação 
3.6rgias internos=composição e funcionamento 
4.Procedimentos p/ declarar greve 
5.EleiçÕes sindicais e recursos(independente apelo ao Judiei'~~ 
.-~-~r~o cartorial no Órgão previsto em lei (MTb.).Denegação e 

não modificação.Recurso ao Judiciário 
E)Estabili ã~e condicionada do dirigente ou representante sindical 

-eleiçÕes:do registro a um ano apÓs o mandato 
F)Mandado de Segurança colet1vo(Art.52,LXX) 

-Substituição proceseual=lei poderá relacionar casos 
G)Anosentados=direito de votar e ser votado. 

H)Centrais sindicais=fora da estrutura sindical (Confederativa por ra
mos) 

1.Associações civis 

2.Nem convenções ou acordos coletivos,nem dissÍdios coletivos, 
nem greves. 

3.Não beneficiárias das contribuiçÕes sindicais compulsÓrias. 
4.Poderão receber contribuiçÕes voluntárias das associações sindi-

, IV , I 

cais,pois o Poder PUblico nao podera controla-las.- Super 
poder. 
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II - iE U~I4Çl~ COLE!IY! 
A)Objetivo:convenção(categoria) ou acordo coletivo(empresa ou empresas) 

B)Participação obrigatÓria do sindicato(Art. Q,VI),representante dos in
teresses coletivos da categoria(Art. 2,111). 

C)Procedimentos regulados por lei=sobrvivência da CLT 

-negociação com ou sem greve 
D)Espaço reduzido virtude ampla intervenção estatal(agora ampliada) 

1.Floresce e motiva sindicalização ~0nde o Estado estabelece ape

nas os direitos básicos. 
2.Graus de intervenção estat l=intervenção reduz-se na razão in

versa do fortalecimento da organização sindical. 

E)Flexibilização 
1.Redução salarial (Art.?º,VI) 
2 .Revezamento ininterrupto (Art. 72 ,r :rv) -Ü>-~~ tb-'~~ ( )( HJ) 

3.Pactos sociais=parâmetros c/ atendimento à macro economia. 
F)Malogro: 

1.Arbitra em,por consenso (Art.11~,§ 12) 
2.Dissidio Coletivo,por qualquer das partes(Art.120,§ 22). 

III - jBEP. 
A)Empre ados de empresas privadas=direito amplo,mas não irrestrito(Art.92) 
. )Servidores da Administração PÚblica,direta,indireta ou fundacional: 

"nos termos e nos limites definidos em lei complementar" 

(Art. 3tl-, VII). 
C)Servidores mil itares=proibida (Art.43, § 52). 
D)Empresa 

eral=meamaa obrigações trabalhistas das privadas(Art.17jj, 
§ 1 Q) 

2.Exceção:possibilidade de ser limitado o direito de greve(Art.3~ 
VII). 

E)Empresa rivada=derrogação da legislação atual no que for incompat -
vel com o sistema,os princÍpios e as normas,antes mesmo da 
nova lei. 

1.Momento e objeto da greve=solidariedade,polÍtica etc. 
-Auto-limitação por convenção ou acordo coletivo. 

2.Sujeito ativo=sindicato,e não trabalhadores,que representa inte
resses coletivos da categoria (Art.82,III),tem de partici
par obrigatoriamente da negociação coletiva(VI) e,em caso 
de malogro desta,é a parte legÍtima p/ instaurar DissÍdio 
coletivo (Art.120, §22). 

3.Serviços essenciais=aten imanto das "necessidades inadiáv s da 
comunidade".Até lei:tribunais.Conceitos ONU e OIT. 

4.Abusos=ncupação,agressões,danos materiais,piquetes obstativos etc. 
-Lei estabelecerá penas. Sobrevivência 

digo Penal e da Lei nº4.330/ 64. 

lj .o-\~ =-(l,d - ~~ ~ {~. ~.J ------
, 

de alguns arts,do Co-
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( ... 5.Piguetes=propaganda,aliciamento pac~fico e nao obstativo 

-OIT (Verbete 433) 
-EEUU:"comportamento pacÍfico",sem "exercer coação ou intimi-

dar outros trabalhadores no exercÍcio dos seus direi~ 
tos"(Jurisprudência-Lopes-Monis,págs . 81/2). 

-PORTUGAL:deve consistir em "desenvolver atividades tendentes 
' a persuadir os trabalhadores a aderirem a greve,por meios 

pacÍficos,sem prejuÍzo da liberdade de trabalho dos não
aderentesn'Art.4º da Lei nQ65/77). 

IV - REPRESE] T4NTE
1 
:gp~ 'tl}ABALfiAPORES, ,:U. flWR1)S4 (Art.11) 

A~Empresas e/mais de 200 empregados=delegado de fábrica(ou de empresa) 
e não delegado sindical:eleição por todos os empregados 

B)Constituição:um por empresa - Lei ou convenção/acordo=nº proporcional 
aos empregados,por empresa ou estabelecimento. 

C)Bntendimento com o setor de recursos humanos p/ questões de pessoal que 
"' ençam à reserva sindical• acultativamente: ) 

1.Conciliação ou mediação de lit~gios individuais 
2.Participação nos procedimentos internos p/ decidir reclamações. 

t> 
V - JVSTICA. l.1.Q TR.J\BALHq 

A)Poder Judiciário 
. . ..... 

B )Tripartismo-~ 

C)Com etência ampliada: 
1.Entes de direito pÚblico,interno e externo(imunidades) 

, -2. Lei=controversias oriundas de relaçao de trabalho 
3.Competência residual:lit!gios decorrentes do cumprimento de suas 

decisÕes,inclusive coletivas (desconto assistencial) 

4.Poder normativo:amplo,acima das disposiçÕes legais e convencia-

! ,.. , ' , 
nais m nimas de proteçao ao trabalho aplicaveis a especie. 

D)Arbitragem,por consenso,exclui congecimento de dissÍdio coletivo. 
1.Regulamentação por lei 
2.JT poderá apreciar aspectos formais e nulidades;não o mérito do 

laudo. 
E) Sentença normativa em Dis.Col. e laudo arbitral pÕem fim às greves. 

IV (continuação) 

----~ D)Direito comparado:executa,a nÍvel individual,os encargos geralmente 
atribuÍdos aos Comitês de Empresa: 

1.Recebimento sistemático de informaçÕes de interesse da empresa e ... 
dos seus empregados. 

2.Consulta s/ dec~es a tomar,de interesse de empregados,inclusive 
P- -

atos de nenalizacão e de despedida. - , , 3.Implantaçao de novas tecnicas ou metodos ~ trabalho,visando ao - -· ma,... __ _ 
aumento da produção e da produtividade. 

4.Estudos s/ o re~lamento ~a empresa,quadro de pessoal ou escala 
de cargos e salários. 



DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 
(Curao de reciclagem da CVRD - Fribprgo -Novembro de 1989) 

I- AGDii~D 
A - Direito do Trabalho=nasceu,é e será ~teryencionista 

a)n!vel intervencão=razão inversa do poder sindical (democracias) 

b)daÍ import~cia do Direito Coletivo do Trabaljo: 

1)organização sindical 
2)negociação coletiva,c/ ou s/ greve 
3)solução dos conflitos coletivos. 

B - !!zapel à2, sindiçat~ 
a)complementor intervencionismo básico = fixação e/ou revisão de 

condiçÕes de trabalho e ambientais na empresa 
b)flexibilização sob tutela sindical = exig;ncias da implantação . 

novas tecnologiae.T!mida adoç~o pela Carta de 1988. 

II I AL BRASILE M 
A - Liberdade sindical=elenco direitos humanos fundamentais (Declaração • 4t Univ.Dirs.Homem-ONU,art.XXIII e Conv.OIT-87 ·- 1948) 
B - Conceito direito comparado e internacional: 

a)liberdage ~ grupo 

b)liberdade~ trabalhador e do empresário 
c)liberdade da associação (autonomia). -----c - Constituição bras.de 88=proclamou liberd~de,mas só assegurou autonomia 

D - Incidência normas constitucionais s/ org.sindical: 
a)art.82 =trabalhadores e empregadores em geral (atividade privada), 

, 
inclusive empresas publicas e soc.de ec.mista 

) , Ccl vis)( . .., . .. b art.37,nºVI =servidores publ~1 Admin1straçao d1reta dos tres 
, . , 

poderes em qualquer orb1ta geografica,suas autarquias 
e fundações de direito pÚblico) 

4t c)art.42,§ 5º = servidores militares (membros das Forças Armadas,po-
licias militares e corpos de bombeiros militares). 

, 
III - Analise do 

A- Unicidade ~indical ~r categoria,~- baée territorial m!nima municipal 
a)manutenção sistema corporativo 

b)liberdade sindical importa: 
1)faculdade de pluralidade 
2) " 

3) ". 

B - Liberdade 
C - Autonomia 

de estruturacão:categoria,profissão,empreaa,estabelecimento 
ou oficio 

de ~Ae territoriaÀ. 
condicionada ~ filiação 
(n2I) 

(nQV) 

a)libérdade p/ estatutos,estruturação interna,eleiçÕes,atividades etc, 
sujeita aos fins sindicais e ao princÍpi o da legalidade 
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b)não-intervencio e não-interter;nsia ~der PÚblico (Executivo), 

salvo quanto ao registro 

1)não-penalização de dirigentes 
2)não-penalização da entidade 

3)representação ao Judiciário por meio do M.P.da União. 

D - f!egietro = personalidade jur!dica d,e direito eindical(n~I) 

E -

) 
, , 

a MTb.=corolario necessario da unicidade sindical por categoria _ 

b)recepção das normas ~ CLT s/ categoriaa,aglutinação,dissociação, 
divisão etc. 

c)conveniência Órgãa~tripartite ou paritário consultivo 
d)possibilidade de indeferimento = ato administrativo vinculado e - , nao arbitrario 
e)apelo ao Poder Judiciário(art.52,nQXXXV) 

f)situação vigente:licitude registro CartÓrio de Registro de Pessoas 

JurÍdicas ant~ ~assividade MTb. 
g)lei futura decidirá (Impropriedade do projeto em curso) 

ContribuiçÕes compulsÓrias (nºIV) -a)contribuição anua*=tributo:só a União,por lei(art.149) -CLT 
b)contribuição JLa assembléia 

1)assistencial? (!oi a intenção) 
2)p/ custeio do sistema confederativo (é o que está escrito);mas 

o sindicato não tem poder tributário(art.149) e a Const. 
exige lei complementar indicativa do fato gerador,dos 

contribuintes e da base de cálculo(art.146,III,~) 

3)contribuição de associado,agora c/ desconto em folha compulsÓrio 
e p/ ser repartida entre o sindicato,sua federação e 
sua confederação de ramo • ,. 

4)lei futura definirá;mas terá de faz~-lo sem afrantar a Const. 
F - Direito do aposentado:votar e ser votado 
G - Estabilidade sindical 

A 

a)dirigentes sindicais~suplentes de associação sindical,nos tres - n!veis - Não alcança as associações profissionais 

b):zpresentante ~categoria eleito na entidade sindical p/ tribunais 
do trabalho,conselhos de prev.so~ial etc.,inclusive suplentes. 

c)nQ que não configure abuso de direito ------lllliioiiiío-d)estabilidade na correspondente empresa 

e);:epresentante ~ ~ssoal (art.11) e delegado sindical=l~i futura. 
H- Natureza jurÍdica das centrais sindicais (art.5º,nºXXVII): 

a)associaçÕes civis,e não sindicais ... 
b)não tªm legitimidade p/ conv.ou ac.col.,greve,arbitragem e dis.col. 

I - Substituiçã o pr ocessual ou representação ? (n- III) 
a)exegese e histÓrico da norma 

b)CPC = regra:legitimidade e capacidade;exceção:substituição proces

sual. ~xceçÕes:ação cumprimento,difer enças reajustes salários e 
adicionai s insalubridade e periculosidade. 
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IV - •NE•GO ... CI. A111çi• O A 
• r - , 

A - P!rticinaçao obrigatorie. ~ sindica{o (n2VI) 

a)na negociação coleti~;não como parte em .acordo coletivo 

b)poder moderador 

B - Conv.de categoria e ac.col.de empresa/e 
C -Aplicação erga omnes (art.72,n2XXVI =reconhecimento como fonte formal 

• D- Flex1bilização=art.72,VI(irredutibilidade salarial),XIII(compensação - de horários e jornadas) e XIV(turnos ininterruptos de revezamento) 

E - Incorporação ~condiçÕes ~contratos individuais 
- A a)vigencia condicionada 

b)revieão benéfica 

c)omissão novo instrumento (art.114,§ 22,áQ fine) 

V - GREVE ( VI e VII do esquema Manaus) 

VI - SOLUÇÂO DOS COKFLITOS COLETIVOS 

A - cordo na neg.col.ou resultante de greve 
B- Arbitra~em (art,114,§ 12)- Conveniência lei especial- CPC 

C- Dissidio Coletivo na J.T. (art.114,§ 22) 

a)conciliação homologada 

b)sentença normativa 
, 

D- Pre-fase obrigatoria =tentativa frustrada de neg.col.(art.114 da 

Const. e art.3º da Lei de greve-n27.783/89). 



A ORGANIZA ÂO SI NDICAL :BRASILEIRA E A OIT 
nlililiiiiilliíliilt~--

(Ciclo _de Altos Estudos JurÍdicos da Associação de Advo-

gados Paulistas -São Paulo -Novembro de 1989) 

I - LIBERDADE SINDICAL=elenco direitos humanos fundamentais na Declaração 
g Universal dos Direitos d.o Homem (ONU-NY-1948,art.XXIII). 

A -Violação um deles cria obstáculos eficácia demais - Sabedo~ia p/ harmo

nizá-los=direitos naturais ou valores essenciais à vida. 
B -ECOSOC (ONU): soli tação convenção simultânea a/ liberdade sindical:.-à OIT 

=Conv.87 (OIT- São Francisco - 1948). 
C -Regulamentações direitos humanos=Pactos ONU - 1966 (Ler art.8Q,~,Pacto 

Internacional dos Direitos EconÔmicos,Sociais e Culturams) 

II - ""S DA OIT S/ DIREITOS SINDICAl ---A - 87/48 - liberdade sindical e direito de sindicaliza2~o = a mais impor-
~ ~ pa , 

tante: garantia da liberdade sindical frente aos poderes publicos(99 

ratificações em jan.89).Conceito tL~iversalizado de liberdade sindical: 

a}liberdade éoletiva=dos grupos de trabs.e empresários; 

b)liberdade individual=de cada trab.ou empresário; 
o)liberdade da associacão=autonomia de estruturação e funcionamento. - .. 

B - 28/ 49_- D_!reit,s> _22 sindicalização .L.~ negociação coletiva = comple-
' ... menta a 87,visando a proteçao dos trabalhadores frente aos emprega-,.. 

dores e suas organizações e à independ~ncia reciproca entre as or-
nizaçÕes de "trabs.e de empregadores,além de determinar o fomento à 
negociação coletiva (115 ratificações -record-inclusive o Brasil) . 

C - lJ5 17t - protecio ~ reufresentan:tes ~ trabalhadores ~empresas. 
Essa proteção alcança tanto os representantes do pessoal,e;eitos pe
los colegas,ainda que se exija a condição de sindicalizado,quanto o 

delegado sindical desig~ado pelo sindicato mais représentativo(44 
ratificações em jan.de 89).Preserva a compet~ncia dos sindicatos com 

o quais eles d~vem colaborar. 

D - 141/15 - organização ~ tr~balhador;s rurais=aêapta as normas da Conv. 
87 às peculiaridades rurais,sem afetar os princÍpios básicos;consi
dera trabalhador o arrendatário,o parceiro agricola e o pequeno pro-

, ~ ~ ~ 

prietar~o,desde que nao empreguem mao-de-obra, salvo em reduzido nQ e 

de caráter sazonal(26 ratificações em jan.de 89). 

E - 151/78 -Direito de sindicalização e de negociação coletiva dos servi-___ .__ -- .. -, , 
dores publieos=estende normas da Conv.98 ao serviço publico,assegu-

ra aos servidores os direitos civis e polÍticos esenciais ao exerci
cio da liberdade sindical e dispÕe:· s/ os procedimentos p/ a solução 
dos conflitos trabalhistas,c/ ênfase p/ a neg.coletiva,21 ratif . .,!}. 

F- 154/81 -Promoção da negociação coletiva • instrumento de caráter pro------mocional,visando a que seus objetivos sejam alcançados por etapas 

sucessivas (09 ratifs.em jan.de 89). 
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1ft - SISTE A. SINDICAIS 
A 

1.regra =omissas ou c/ regras muito gerais 
2.exceçães = normas gerais, c/ algumas regra~ detalhadas (Portugal) 

B - LegislaçÕ e: 
1: paises s/ legislaç! o especi~ca- direitos sindicais regidos por 

princÍpios constitucionais , leis geràis e convebçÕes OIT = Alemanha 
Ocidental,Grã Bretanha,Itália,Suécia,Urugüai,etc. 

2.paises c/ legislação especifica = Argentina, Espanha,França,México, 
--------- - 4 Portugal etc. 

lV - CONFRONTO ENTRE A CONSTITUI ÃO DE 88 e CONVEN 0ES DA OIT 
~====-=~ - .... -

CMU>O DE APLICAÇÃO DO DIREITO SI1T])ICAL ---·--A - ART.82 = empresas ~rivad~s,inclusive as estatais (sociedades de eco-
nomia mista e empresas pÚblicas),seus empregados,os trabalhadores 

tt 2~tiiônomos ~os avulso~ . 
, .. 

B- ART.37,n2VI = servidor publico dos tres poderes,em todas as esferas 
, 

g~ograficas. 

C - ART.42,§ 52 = servidor militar (Forças Armadas,PolÍcias militares e 
Corpos de bombeiros militares) - proibida a sindicalização. 

-D - S~m problemas 

Sem problemas 

~ ........... r .. = AUTONOfUA SINDICA 
A - Liberdade ~ grupo p/ fundar sindicato s/ prévia autorização de qual

quer dos poderes do Estado . 
-compatÍvel c/ 87 (art.2Q) 

,. - ~ , , 
B - Nao intervençao,nem interferencia do Poder Público,salvo em materia ,...... ..... ~ 

de registro ou o Poder Judiciário (Art.5Q,XXXV) 

1~Registro =personalidade jurÍdica de direito sindical 

2,Ato ~dministrativo vinculado e ato arbitrário = deferimento ou de--- , ____ _ 
. negação do registro - ap- lo ao Judiciár~o (Verbetes 265 e 276). 

3.Órgão_competente = MTb. - con~quência da unicidade sindical compul-
F• s -----

. sÓria por categoria. Recepc~~~=conceito legal de categorias. 
4.Competência dos CartÓrios de Registro de Pessoas JurÍdicas em razão 

da omissão do Jo1Tb . - Caos sindical c/ pluralidade de fato. 

5. Verificação necessária respeito principi _p i!., legalidade (art. 82'}, in

clusive normas constitucionais,e fins sindicais(art.10). 
-Sem problemas 
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ART Q,NQII = REPRESENTATIVIDADE 

ART.8Q,NQIV = CONTRIBUI 0 COMPULS6RIAS -A - ~mnutenção ~ tributo sindical institu do por lei ~ederal - Recepção 
das disposiçÕes da CLT compatíveis c/ a Carta Magna de 88. -B - Contribuição fixada pela assembléia do sindicato p/ custeio do siste-----ma sindical c_~o•n•f•e•d•e•r•a•t•i~v~o~-........_ ___ ioíliiiioi ........ -

1.Sindicato não node ter poder tributário= prerrogativa da União 
_.........,_ 

instituir por lei contribuiçÕes sociats de interesse das catego-
r i as profissionais ou econÔmicas (art.149) 

2. Tributo .não ~e ~ criado ~ ~ .1.!U... complementar indique 
.gerador,contribuintes e ~~ cálcu1o (art.146,III,~) 

3,Contribuição assistencial ? Foi a intenção inicial 

fato -
4. Exeges~ pertinente:contribuição de associado (estatutária),obri

gatoriamente fixada pela assembléia da associação,c/ desconto em 
folha oompulsÓrio,p/ ser repartida entre o sindicato,aua federa
ção e a correspondente confederação.Divisão estabelecida em lei 

, , 
o~,ate la,pelo estatuto. 

C -Violação ~ Conv.87 (art.2º)=vinculação indireta obrigatÓria do tra
balhador ou do empresário,incompativel c/ a liberdade sindical. 

1.Verbete 227- E~rén CÓrdo~,pág.~~~ 
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D - Solução desejável=i uota ~ solidariedade ou canon de participação 
, , '7i!l 

1,0IT- Verbete 324- Efren,pag.~~ 

2.Precedentes:Grécia,Espanha,Turquia,Co1Ômbia,Filipinas etc. Caso SuÍça. 

iiARiillliaiiilliillll = LIBERDADE CONDICIONJI 
-Atrita-se c/ a Conv.87,art.2º=direito de filiar-se à"organização de sua 

escolha." 

= PARTICIPA ÂO OBRIGATÓRIA NA 1TEGOCIA ÃO 
--~~~~- -~--,~ 

A - Exegese=n:gociacao~ ~o acordo coletivo -Anais da Assembleia. 
B - Poder orientador e moderador e não sujeito de direitos e obrigaçÕes. -----Este;no acordo coletivo,é a empresa que o firma. 
C- Sem problemas (Convs . 98 e 154) . 

O APOSEl-TTA O 
A 

- Sem correspondencia. 

= 
A Dirigentes de or anizaçÕes si nd i cais,de qualquer gra , e seus suplen-

• -~ Ex~usão das a ssociações profis sionais . 
B - Representantes da categoria , grupo ou r amo , eleitos na organização sin-,. 

dical p/ tribunais do trabalho , consel hos de previdencia social , etc , 

e seus suplentes. _. - A 4 
C- Não abrangencia do repr esentante do pessoal (art .11 ) e do delegado ....,;-------s indical - ~ossibilidade extensão por lei . 

D - Estabili~ade na correspondente empresa. 
E - Consonância c/ a -Conv. 98 . 

ART . 82 PARÁGRAFO = 
A - Sindicatos rurais = at r i tos e conformi dades 

87 e 141) 
mencionados (Convs . 

B - ColÔnia de pescadores = eficácia dependente de l ei especial - Difi
culdades em face do trabalho autônomo dos seus membros. 

ART = 

A - Direito à liyre sindicalização - Aplicação analÓgica do sistema do 
art.8º ou livre mesmo ? 

B - Campo aberto p/ a futura lei.Até lá,livre,pois a afirmação do direi------to é feita sem limitações. 

C - Se for impost;;t unicidade sindical e tributo sindical,haverá conflito 
c/ as Convs.87 e 151 • 

.. ~~~~º = SERVIDOR MILITAR 
A- Proibição ~ sindicalizaçao e de greve= Forças Armadas,Policias Mili

tares e Corpos de Bompeiros Militares. 
B- Consonância c/ as Convs.87 e 151. 



REFOR!-IULAÇÂO DA CLT NO SEU TÍTULO V E I.:AT RIA COf"ZXA 

, -I - Titulo V = Organizaçao Sindical 

a) CapÍtulos 

- Instituiçãõ sindical 
- Enquadramento sindical 
- Contribuição sindi cal 

b ) Matéria conexa : 

- negociação coletiva 
- direito de greve 
- diss Í dios coletivos 

c)CLT (elaborada 1942/43) - Precedentes na matéria:Decretos- leis - .. ' . ,., de 1939 a 1 942 , v~sando a organ~zaçao do Estado Corporativo 
..-s--___,;~-

previsto na Constituiçã o de 1937 . 

1 )~1onopÓlio de representa ão da categoria ou profissão 

2)Preordenamento s i ndical pelo Estado 

3)0rgani zação sindical hierar uizada=categorias,grupos e ramos , 
sem central sindical 

4)Poder sindical de tributar os representadcs (Comst . de 37,art . 158) 

5)~ençÕes coletivas de categoria 

6)Proibição das greves 

?)Poder normativo da J . T. nos dissÍdios coletivos econÔmicos . 

inová- la (DDLL recentes eom-

II-~Elaborá-la não é o mesmo do que escrever histÓria de ficção . Por 
isto deve respeitar : 

) - , , 
a ~anifestaçoes historico- sociologicas ; 

b)condiçÕes econÔmicas ; 

c)organização jurÍdico- polÍtica . 

III - Precedentes marcantes ~ BRASIL : 

a)trabalho escravo até 1888 ; 
' , , 

b)economia preponderantemente rural ate a decada de 40; 
) 

, , 
c i lhas de densidade operaria em territorio continental 

- sindi cato forte - espÍrito sindical 

d)1903=lei sindical rural; 
concentração operária; 

e)1907=lei sindical geral;mas sem condiçÕes sÓcio- econÔmicas 

f)1914/22=UniÕes fabris (Anarquistas imigrantes - greves) ; 

g)Lei de acidente do trabalho (1919) ; 

, . 
favorave~s; 

h)Leis das Caixas (1923) e de férias (1925)=espontâneas . 

IV - I11odi -fi.QacÕes __w relevo apÓs ~: 

a)Qonst ,j§ - Social- democrática 

1 )Lei ordinária=organiza ão sindical e exercÍcio funç ões delega
das do poder pÚblico (art . /9 ; -- - -

2)Lei ordinária=re~~lamentação do direito~ ~eve(art . 158 7 
3)J . T. no Poder Judiciário,com poder normativo(art . 123). 
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b)Direito de ~:DL-9 . 070/46 (tutra) e Lei 4330/64 <:eação 62/63); 

c)DL- 229/67=acordo coletivo em resa (rompeu principio corporativo) e 
.-- permitiu ComissÕes Fa.ri tárias de Consulta e Colaborr~ ção; 

d)Const . 67 

1)0rganização sindical regulada por 1ei , podendo arrecadar , por de

legação do poder pÚblico , t r ibuto institu{do nela U ·ã em fa
vor das categorias (art . 16ó , comb . com o art . 21;f.2º ,nºI) . 

2)Direit de reve(art . 165 , nºXXI),salvo nos se~;iços pÚblicos e 
atividades essenciais(art . 162); 

3)J . T.com poder normativo(Arts . 141e 142) . - -

V - Tentativa ~ayualização geral da CLT - Geiseli1975/78) : 

a)Handato restrito nas relações coletivas de trabalho; -
b)Revogação da faculdade do K. Tb . intervir nas associaçÕes sindicais; 

c)l-Iaior autonomia sindical; 

d)~implificação de procedimentos e mais espaço p/a neg . col . 

e)Pequenas alterações formais p/o exercicio do dir . de greve . 

VI - Tentativas _Qg__"americanizar" a legisl . do trab . (1-!acedo- Delí'in) : 

a) . DL- 2065/83=salários-liberalização progressiva (meta : ag . 88); 

b)Pro..:eto do NTb . -83 s/ neg.col .,mediação , arbítragem e greve= libe-
- ralização geral (Publicado,não foi mandado ao Cong .Nac . ) 

c) De c . 88 84)83 = Serviço I:iac . de Iediação e Arbitragem, c/ Cons . Fed . e 
Regionais de RelaçÕes do Trabalho - MTb . 
Instrumentalização do Projeto supra,afrontando sistema cons
titucional e legal 

d)rteação em cadeia=IAB~OAB e entidades sindicais:revogado o 1º , aban
donado o 2º e nao aplicado o 3º · 

VII- Con resso B~asileiro de D±r~ do Trabalho (BrasÍlia - 1984) -- --- - -
a)Academia Nac . de Dir . do trab . e TST =620 delegados 

b)Ler conclusões 4 - 9 - 10 - 11 - 12 e 13 . 

VIII- Orientação Min . Pazzianotto 

a)para já=lei de neg . col . e dir . de greve --
b)logo denois=dissÍdifficoletivos na J . T. 

c)para depois da futura Constit uição=organização sincical e , se for o 
caso,reformulaçãõ da regulamentação s/ a greve . 

IX - Qonvensão OIT- 87 =liberdade sindical e dir.de sindicalização 

a)Aprovada pela 9âmara dos Deputaados,ora em exame no Senado 

b)Aplicação imediata (12 meses da ratificação) - Nanismo jurÍdico . 

c)Confusão alguns comentadores brasileiros . 

d)Importância jurisprudência da OIT (Com . Peritos - -
Art . 2 (fls . 5)=ler texto 

A 

e Comite Lib . Sind . ) : 

1)Dir . de todos , salvo forças armadas e po1Ícia(art . 9) 

2)Unidade e pluralidade =Verbetes 16 e 18 0fls . 6 e 7) 

3)y~de de fato e imposição legal . Pa{ses latinos . --
4)Estrutura e representatividade =não pre- fixado . 3scolha do 

grupo : categoria , empresa , profissão o~oficio . 

5)Contribui~ão sindical compulsÓria • ~rbete 20 (fls . 9).Quota 
de solidariedade ou canon de participação . 

~rt . 3 (fls . 10) 
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Art . 3 ( fls • 1 O) 

1)estatutos e regulamentos administrativos; 

2)eleiçÕes sindicais,sem interferência Governo; 

3)programas de ação,inclusive greve (ler jurisprudência fls . 12/13) . 

Art . 4 (fls .1 4)=intervencã~ administrativa na organização sindical . 
n 

Jurisprud:ncia (ler - fl~16) . 

Art . 5 (fls . 17) =federa Ões,confederações e filiação entidades inter
nacionais . 

X - Persuectivas de reforma 

a)Liberdade sindical = autonomia e não soberania 

1 )re neito à ordem jur:Ídica:Pacto da OlHJ (art . 8º) e Conv. 87(art . 8); 

2)revogação da interven ão administrativa nas associaçÕes sindicais; 

3)autonomia estatutos , observados os contornos legais; 

4~eleiçÕes,~ ~supervisão do ~· rgão de recurso (prováv~el) . 

b)Unidade sindical =preservação 

1)pafs desiguaL~ente desenvolvido; 

2)Encontro Confeds . Trabalhadores e CCJCLAT _c/ Sarney(Exceção : CUT) 

c )Contribuição sindical comuulsÓria = extinção paulatina , apezar maio
ria das-ass . sindicais ser contra . 

- Quota de solidariedade sindical . E as ass . de empregador~? 

p/ negociar e menos formalida-

" " N , - , 

-InstltUl~ao de orgaos paritarios nas grandes empresas e,depois, 
nas de medio orte . 

e)Direito de greve= re lamenta ão menos rfgida,c/ respeito~~

teresses aas comunidades locais~ da Ua ão (Tenho dÚvida , porém, 

em face da Lei de Newton na polÍtica social) 

- Direito comparado e Pacto da O~m. 
, 

- Fases necessarias : 

1a) :periodo de espera,c/neg. ã.ireta; 

2a)greve ,c/ neg . direta e mediação ; 

3a)arbitragem ou decisão de tribunal do trabalho . 

A lei sem liberdade conduz ao autoritarismo;a liberdade sem lei,ao anar

quismo . 
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O SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL 
~ 

por Arnaldo Sussek ind <Ministro aposentado do Tri-

bunal Superior do Trabalho. membro da Comissio de 

da OIT e Presidente honor~rio da Academia Nacional 

de Direito do Trabalho • 

O inci~:;o III dC> <:\ t'·t. B~ da Con~:;titu i <,~~~\o d<·:-: :1.9Bf.l, qu<-:: 

confere ao sindicato ~a defesa dos direitos E interesses coleti-

vos ou individuais da categoria, inclusive em quest3es Judiciais 

e adrninistrat ivas~. vem suscitando grande controvérsia no campo 

do Direito Processual do Trabalho E também, obviamente, no do 

~ireito Sindical. 

Muitos Juristas continuam a entender que a nova Carta 

Magna nâo alterou D ordenarnentD Jur{dico pertinente ao tema, ra-

zâo por que sd haver~ subst itui~âo processual nas hipdteses em 

que a lei atribui~ especificamente a legit ima~âo extraordin~ria 

ao sindicato <EDUARDO GABRIEL SAAD, D~LIO MARANH~O. VALENTIM 

CARRION, INDAL~CIO GOMES NETO, CARLOS SIMBES, FERNANDO BELFORDT, 

ALUiSIO CORREIA DA VEIGA, OSWALDO MOREIRA ANTUNES e JOS~ DA FON-

SECA MARTINS Junior). Outros. PC>rém, sustentam que a norma cons-

titucional ampliou essa legitima~âo an6mala, bastando que haja 

delibera~âo da assembléia do sindicato autorizando a açâo admi-

nistrat iva ou judicial CCELSO RIBEIRO BASTOS, J0LIO C~SAR DO 

PRADO LEITE, CELSO NEVES, FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA>. 



• 

'') 
r: •. 

A Jnica diferença entre o disposto no inciso const itu-

c i on<:\1 f::m foco e C) r:.·:st<:\tu. ído nc) <:\r·t .. ~'.i1.~l .. <:1.1 ín(:·~<:l. <:\, cl<':l. CI...T é· que 

esta atribu.ia ao sindicato a representaçio dos "interesses indi-

vicluais dos associados .... re1at ivos à at iviclade ou. profissâo 

enquanto que aquele menciona "interesses ...... indivi-

duais da categoria". No mais, a alu.sâo a "interesses gerais ela 

respectiva categoria ou profissâo 1 iberal", da CI...T, C O I'' I" i!"' ~; p O n cl E 

aos "interesses colet ivos •••• da categoria" da nova disposiçâo 

constitucional .. Como se infere, a representaçâo nâo se restringe 

mais a "associados", podendo alcançar os membros da respectiva 

categoria; mas os direitos susceptíveis de serem defendidos pelo 

sindicato perante os drgâos administrativos e Judiciários hâo de 

ser, ainda que individuais, de interesse da categoria .. 

~ certo que a Subcomissio de Direitos dos Trabalhadores 

P Servidores PJb1ic:os, a Comissâo da Ordem Social e a Comissâo 

de Sistemat izaçâo da Assembléia Nacional Constituinte haviam 

conferido expl {cita e genericamente às entidades sindicais a 

qual idade de substitutos processuais: 

"~entidade sindical cabe a defesa dos direitos e inte-

I'' E~ !:i !::. <:-:· 5 cl <:\ C ;::1. t €·~ !:J O I'' i \:l. , i n cf i V i d 11 a i !!i O 1.1 C: O 1 1!.~ t i V O Si , i n C l U !!i i .... 

ve como substituto processual em quest~es Judiciais ou 

administrativas". 

En tI" 0~t an to, a expressâo "substituto processual" foi !'iUPI'' i m i da 

pelo Plenário da Assembléia, no 12 turno de votaçâc, sendo que a 

emenda que tentou restabelecê-la foi rejeitada no 29 ~:·: •.í.l t i mo 



,-
turno. Destarte, houve manifesta deliberaçâo de nio outorgar 

associaç~es sindicais, pela via constitucional, a condiçâo de 

substituto processual em todos os casos de interesse da catego-

ria representada. 

Essa circunstância tem evidente valor histdrico na in-

terpretaçâo do preceito em foco. E, com a propositada supressio 

das palavras nsubst ituto processualn, o Constituinte fez preva-

lecer a doutrina tradicional, em virtude da qual essa lefJ i ti m<:\-·· 

çio extraordinária deve resultar de expressa previsâo legal para 

C(:\d(:\ hipdteS(·;: .. 

mente a entidade de qualquer grau a impetrar mandado de seguran-

ça coletivo em defesa dos interesses de seus membros ou associa-

dos (;·,\r·t. r::·() 
... J •• y I... XX) • 

("' .. ,o mo bem observou INDAI...~CIO GOMES NETO, n(:\tl'"c\Vé!:; da 

leitura jur{dica, a partir da letra e da interpretaçâo histdri-

c:a, torna-se poss{vel encontrar o real significado que o 

lador pretendeu emprestar à norman <nO sindicato e a substitui-• çâo processualn. nJornal do II Congresso Brasileiro de Direito 

Processualn, S. Paulo, I...Tr., 1990, pág. 61). 

Do estatu{do no art. 89, n2 III, resulta a posiçâo do 

sindicato como representante dos direitos e interesses coletivos 

ou individuais da categoria. O que nâo induz a perda de eficácia 

Jur{dica das disposiç~es legais anteriores que atribuiram ao 

sindicato a qualidade de substituto processual nas hipdteses ex-

plicitamente especificadas. E nada impedirá que leis futuras am-

pl iem o elenco dos casos de legit imaçâo extraordinária do sindi-

cato, tal como previ o art. 69 do Código de Processo Civil. 

------------------------



Como dilucidou PONTES DE MIRANDA, uCompreende-se que só 

a lei possa estabelecer que alguém exer~a. em nome próprio, di-

reito alheio. A titularidade do direito 0 que leva~ pretensâo e 

à a~âo ••• Sd lei espec i al pode atribuir a alguém o poder de exer-

C E I'. a pretensgo pre-processual e a processual em nome 

(uComentário ao Código de Processo Civilu, Rio. Forense, vol. I. 

j_ 9?~l p :;,\~:J" 200) " 

A distinçâo entre representante E susbt ituto processual 

0 unissonamente proclamada pelos processualistas nacionais e es-

trangeiros: o r e presentante atua em nome do representado, que é 

parte no processo~ o substituto atua no interesse de outro, mas 

em seu próprio nome, sendo ele mesmo parte no processo. 

de questionar-se direito alheio. 

A r e g r a {que a pretensio ou a defesa de um direito ou 

interesse seJa postulada pela pessoa f{sica ou Jur{dica direta-

mente interessada, ainda que por intermédio do seu representan-

• te. lste age no processo judicial ou no procedimento administra-

t ivo em nome do representado. Essa representaçio pode ser volun-

tária ou determinada por lei. Por constituir exce~io , a substi-

tuiçâo processual configura uma legit imaçâo extraordinária ou 

an8mola, sendo necessário, segundo CALMON DE PASSOS CuMandado de 

Seguran~a Coletivo, Mandado de Injun~âo e Habeas Datau, Rio Fo-

1989, pág. 12), que exist ~ um nexo entra o interesse do 

~:;ubst i tuto f:: D do ~:;ub~::-t i tu {do. 

O art. 82 da Carta Magna afirma que o sindicato repre-

senta a correspondente categoria (n9 II), cabendo-lhe a defesa 



dos direitos e interesses coletivos ou individuais da mesma, se-

Ja em quest~es judiciais ou administrativas Cn9 III>, seJa nas 

negociaç3es colEtivas Cn9 VI). Tais disposiç3es se sintonizam 

com o com<:\ndo do <:l.t't. ~i:í.a d<:\ CLT, ~:;E:gundo o qu.<:l.l i ncumb(":· ao ~:;in--

dicato representar os interesses gerais da categoria perantE as 

autoridades administrativas e Judiciárias Cal [nea a ) e, em seu. 

nomE, celebrar conven~~es coletivas de trabalho Cal[nea b ) ou 

su~:;cit;"'''' dissfdio colF:tivD (;-,,r·t. o:=:;; da CI...T>. A nova Con~:;tit:ui···· 

ç~o apenas substituiu a rEpresentaç~o dos uinteresses i nd i v i··-

duais dCls associados, relativos à atividade ClU profissio exerci-

d <:\ 11 
, pela representaç~o dos interesses uindividuais da catego-

• 11 ,,. 1 <:\ • 

Nas relaç~es cC>letivas de trabalho, o sindicato e, PDr-

tanto, o representante legal da correspondente categoria, na sua 

base territor i al. Trata-se, por~m. de uma representa~~o sui ge -

neris , porque a categoria nâo tem personalidade Jurfdica. E 1 <:'-

atende aos aspectos pecu.l iares do direito colet i vo do traba l ho: 

• os direitos defendidos ou. conquistados em nome da categoria pro-

fissional se irradiam em proveito dos trabalhadores que a in tE·:·-· 

gram ou. ven h am a integrá-la durante a vigfncia do 1''<-?~:;pect: i vo 

instrumento normativo, seJam ou nio associados do sindicato. Mu -

tatis Mutandis , o mesmo ocorre com as empresas que co mp3em ou 

venham a compor a categoria econ8mica representada na negociaç~o 

c:o1~:-:tiv<:\, arbitragem ou diss[d i o coletivo. Na n:.-alidade, CCllllD 

ressaltCJu. CARLOS SIM6ES, nessa representaç~o legal o sindicato 

(na sua falta, a federaçâo do grupo ou a confedera~âo do rEspec-

ti vo I'· amo) se confunde cCJm a pr6pria categoria. T ,,. (:\ t <:\ .... ~:; E: • na 

verdade, de um caso 11 de legit imaçâo ordinária exclusiva das en-



• 
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tidades sindicais" <"Os sindicatos e a representaçâo processual 

da categoria", in Revista LTr n9 54, S.P •• 1990, p~g. 400). 

Tal como na negociaçâo coletiva e no processo de diss{

dio coletivo, tamb~m na açâo direta de inconstitucional idade pe

rante o Supremo Tribunal Federal o interesse da confederaçâo 

sindical se confunde com o dos componentes do respectivo ramo 

profissional ou econ8mico, em nome de quem pode atuar. autoriza

da por preceito da Lei Maior (art. 103, n9 IX). 

A legit imaçâo extraordin~ria dos sindicatos em determi

nadas hipdteses preestabelecidas tem larga aceitaçâo na legisla-

çâo comparada. JEAN-CLAUDE JAVILLIER lembra que na França, al~m 

do "direito de defender os interesses coletivos da profissio", o 

sindicato pode atuar na Justiça "colocado no lugar do assalaria

do", na apl icaçâo das regras relativas ~s convenç~es coletivas 

de trabalho, ao trabalho a domic{l io, ao trabalho tempor~rio, 

aos trabalhadores estrangeiros e ~ equiparaçâo profissional en-

tre homens e mulheres. E, depois de esclarecer que o sindicato 

nâo precisa de um mandato do trabalhador para agir, aduz que es

te tem o direito de ser avisado e o de se opor~ açâo Judicial 

<"Manuel du Droit du Travail", Paris, LGOJ, 2a. ed., 1988, 

248). 

EVARISTO DE MORAES FILHO alude~ França e registra que 

tamb~m na Alemanha, na Argentina e na It~l ia os sindicatos podem 

"promover a chamada açio sindical a favor de um indiv{duo, mas 

defendendo um direito da categoria" (Sindicato- Organizaçâo e 

in Revista LTr" n9 44, S.P., 1980, pags. 

1071/2). 
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Na Itália vigora disposiç~o semelhante ao do nosso Cd

digo de Processo Civil: "Al~m dos casos previstos expressamente 

em lei, nigu~m pode pleitear em seu nome direito alheio" <art. 

81 do CPC); mas esta legit imaç~o extraoridnária deve ser consen-

tida pelo subst itu{do, se este for capaz CFRANCESCO CARNELUTTI, 

Insituciones dei Processo Civil", trad. espanhola, Buenos Aires, 

llea, 1959, vol. I, pág. 177. e CARLOS SIMSES, trab. cit., pág. 

403). 

A Const ituiç~o Brasileira confere ~s entidades sindi

cais a legitimaç~o extraordinária para impetrar mandado de segu

rança coletivo nem defesa dos interesses de seus membros ou as-

sociados" (art. 5?, LXX, b ). A subst ituiç~o processual - convém 

ressaltar -ocorrerá na hipdtese de invocada les~o de direito de 

associados concretamente considerados; porque, em se tratando de 

interesses abstratos da categoria, a entidade sindical, como já 

assinalamos, se confunde com a prdpria categoria, possuindo Ie

gitimaç~o ordinária para ingressar em Ju(zo. 

Da Consol idaç~o das Leis do Trabalho <CLT) constam trfs 

casos de subst ituiç~o processual pelo sindicato: 

a) aç~o de cumprimento de sentença normativa ou acordo 

t1omologado em processo de diss{dio coletivo 

872, parág. Jnico); 

(art. 

b) procedimento administrativo para aferiç~o de insalu

bridade ou periculosidade em estabelecimento ou lo

cal de trabalho (art. 195, §12); 



c) a~ao de cobran~a dos adicionais de insalubridade ou 

periculosidade <art. 195, §19). 

A Lei n9 6.708, de 1979, facultou ao sindicato o aJui

zamento de reclama~~es, como substituto processual, para cobran

~a dos salários devidos em virtude do reaJustamento semestral 

automát ice que adotou (art. 32, §29). O sistema de reaJustes sa-

lariais estatu{do por essa lei foi, entretanto, 

1987) e diplomas legais supervenientes. Mas, em 03 de julho de 

:1. 9 n t:; 7 <:'\ 1 ... E i n 9 7 n 7 B f:l <":"\ p I'" o v o u n o v (:"\ p o 1 { t i c a s a 1 (;\ I'" i a 1 ~:-: 7 {;\ p I'" <-:·: t (7: :-: ·-· 

t:o d<-:: intei'"PI'·~::t:<:\lr o di~:;po~:;to n<) inci~:;o III do a1··t. !:)9 d<:\ Ca1rt: ;:·\ 

Magna, prescreveu que "as entidades sindicais poderio atuar como 

substitutos processuais da categoria, nio tendo eficácia a de

sistência, a ren~ncia e transa~io individuais" (art. 82). 

Esse dispositivo, já revogado expressamente pela Lei n9 

8.030, de 12 de abril de 1990 <art. 14), teve o rep~dio da dou

trina. Consoante asseverou JO~O DE LIMA TEIXEIRA FILHO, na atua

liza~io de um dos cap{tulos de D~LIO MARANH~O em "Institui~~es 

de Direito do Trabalho", "norma de hierarquia infraconstitucio-

n <:\ 1 n ~i\ o p Cl d t~ , ~:\ ~J 1..1 i s <:·•. cl (':.' a u :-: { 1 i o i n t e r· p 1'· e t <:\ t i v Cl , f~ n 1.1 n c: i a Ir o q u E·: 

o preceito nio enuncia". Da{ ter-se de entender que a regra ha

veria de circunscrever-se ao campo de ap] ica~io da lei da qual 

fazia parte. "como um dos seus fragmentos". E essa orienta~âo 

vinha prevalecendo no TST, quando a exdr~xula norma foi r·<-:·: v o 9 <':\ -·· 

da .. 



Em 1989, a Lei n9 7.839 alterou a legislaçâo sobre o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço <FGTS) E conferiu ao sin

dicato legitimaçâo para aJuizar açâo na Justiça do Trabalho para 

compelir o empregador a depositar as quantias devidas referentes 

ao Fundo (art. 23). 

Em sequência, a LEI n9 8.073, de 30 Julho de 1990, quE 

"est<:l.be1<-?.'ce a Pol tt ic:<":\ Nacional d~:~ ~3:::\lcí.r·io~:;", di!:>p()!:;:: 

"AI'"t. 39 -As entidades sindicais poderio atuar como 

substitutos processuais dos integrantes da categoria~~. 

Ma n t f:~ V€~, assim, a diretriz segundo a qual o sindicato 

podE ingressar em Jutzo para pedir, sem procuraçâo do trabalha-

dcw, a prestaçâo salarial devida na conformidade da 

disciplinadora dos reaJustes E aumentos de salário. 1::. podE·~r<:Í. 

pleitear, em seu nome, direito alheio, ainda que nâo se trate de 

seu associado. ~que o art. 39 transcrito, ao contrário do quE 

estabelecia o art. 39, §29, da Lei n9 6.708, de 

11 integrantes da categoria". 

:1.97:1., 

os dois artigos disciplinadores da pol (t ica 

(arts. 19 E 29), constantes da lei aprovada pelo Con-

gresso Nacional, foram vetados pelo Presidente da Rep~blica, 

sendo o veto confirmado por decisâo do Senado Federal. lste fa

to, porém, nâo poderá ampliar o campo de incidência do disposi

tivo nâo vetado (art. 39), porquanto ele foi adotado dentro do 

contexto do diploma que visou a estabelecer a 11 Pol tt ica Nacional 

de Salários 11
• Uma disposiçâo legal nâo pode ficar solta no mundo 
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Jur{dico, desprendido da lei que teve vetados os seus dois arti

gos fundamentais. para ganhar uma amplitude que n~o decorre do 

texto aprovado pelo Congresso Nacional. Entendimento em contr~

rio afrontaria a prdpria {ndole do instituto processual. A legi

tima~~o extraordinária i uma exce~~o e, por isto. deve ser con

ferida explicitamente em lei. com especifica~~o das hipóteses 

que contempla. 

Da{ a conclus~o de que. tal como ocorreu com a incidin

cia do revogado art. 89 da Lei n9 8.030, a substitui~io preces-

sual autorizada pelo art. 39 da Lei n9 8.073 concerne as a~oes 

fundadas na legislaç~o sobre a pol{tica nacional de salários, 

nesta data objeto d~ Medida Provisdria n9 2ji, de 24 de agosto 

de 1990. 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1990. 

Arnaldo Lopes Sussek ind 



.. 

II 

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

(Curso de reciclagem da CVRD - Fribyrgo -Novembro de 1989) 

, , - . 
A - Direito do Trabalho=nasceu,e e sera ~teryençion;sta 

a)nivel intervencão=razão inversa do poder sindical (democracias) 

b)daÍ import~cia do Direito Coletivo do Trabaljo: 

1)organização sindical 

2)negociação coletiva,c/ ou s/ greve 

3)solução dos conflitos coletivos. 

B - Papel ~ sindicatq 
a)complementar intervencionismo básico = fixação e/ou revisão de 

condiçÕes de trabalho e ambientais na empresa . -b)flexibilização sob tutela sindical = exigencias da implantaçao . 

novas tecnologias.Tlmida adoção pela Carta de 1988. 

A - Liberdade sindical=elenco direitos humanos fundamentais (Declaração -Univ.Dirs.Homem-ONU,art.XXIII e Conv.OIT-87 - ·1948) 

B - Conceito direito comparado e internacional: 

a)liberdaP e ~ gruno 

b)liberdade ~ trabalhador e do empresário 

c)liberdade da associação (autonomia). -----c - Constituição bras.de 88=proclamou liberdade,mas só assegurou autonomia 

D - Incidência normas constitucionais s/ org.smndical: 

a)art.82 =trabalhadores e empregadores em geral (atividade privada), 

inclusive empresas pÚblicas e soc.de ec.mista 
) , (civis)( . . _ .. 

b art.37,nºVI =servidores publ~~Adm;n;straçao direta dos tres 
, . , 

poderes em qualquer orb;ta geografica,suas autarquias 

e fundações de direito pÚblico) 

c)art.42,§ 52 = servidores militares (membros das Forças Armadas,po

lioias militares e corpos de bombeiros militares). 
, 

III - Analise d 

A- Unicidade sjndica* ~r categoria,~~ base territorial mÍnima municipal 
a)manutenção sistema corporativo 

b)liberdade sindical importa: 

1)faculdade de pluralidade 

2) " de estruturacão:categoria,profissão,empresa,estabelecimento 

ou oficio 
3) ,,. 

B - Liberdade 

C - Autonomia 

de ~4e territorial. 
condicionada ~ filiação 
{n2I) 

a)libdrdade p/ estatutos,estruturação interna,eleiçÕes,atividades etc, 

sujeita aos fins sindicais e ao princÍpio da legalidade 



- 2 -

b)não-intervenção e não-interferincia ~der PÚblico (Executivo), 

salvo quanto ao registro 

1)não-penalização de dirigentes 
2)não-penalização da entidade 
3)representação ao Judiciário por meio do M.P.da União. 

D - Registro = personalidade jurÍdica de direito sindical(nQI) 
' a)MTb.=coroláriç necessário da unicidade sindical por categoria 
b)recepção das normas da CLT s/ categorias,aglutinação,dissociação, .............. __ 

divisão etc. 
) 

A , N , 

c conveniencia orga.e. ::-·triparti te ou pari tario consultivo 
d)possibilidade de indeferimento = ato administrativo vinculado e 

não arbitrário 
e)apelo ao Poder Judiciário(art.5º,nºXXXV) 
f)situação vigente:licitude registro CartÓrio de Registro de Pessoas 

JurÍdicas ~ ~assividade~. 
g)lei futura decidirá (Impropriedade do projeto em curso) 

E - ContribuiçÕes compulsÓrias (nºIV) 
a)contribuiç~o anua4=tributo:só a União,por lei(art.149) -CLT 
b)contribuição JLa assembléia 

1)assistencial? (foi a intenção) 
2)p/ custeio do sistema confederativo (é o que está escrito);mas 

o sindicato não tem poder tributário(art.149) e a Const. 
exige lei complementar indicativa do fato gerador,dos 

contribuintes e da base de cálculo(art.146,III,~) 

3)contribuição de associado,agora c/ desconto em folha compulsÓrio 
e p/ ser repartida entre o sindicato,sua federação e 
sua confederação de ramo. ,. 

4)lei futura definirá;mas terá de faze-lo sem afrantar a Const. 
F - Direito do aposentado:votar e ser votado 
G - Estabilidade sindical 

A 

a)dirigentes sindicais e suplentes de associação sindical,nos tres - ~ -niveis - Não alcança as associações profissionais 
b h;.;presentante ~categoria ele i to na entidade sindical p/ tribunais 

do trabalho,conselhos de prev.so~ial etc.,inclusive suplentes. 
c)n2 que não configure abuso de direito .......,.....,. __ 
d)estabilidade na correspondente emEresa 
e)representante ~ ~ssoal (art.11) e dele ado sindical=l~i futura. -H- Natureza jurÍdica das centrais sindicais {art.52,n2XXVII): 

a)associaçÕes civis,e não sindicais 
" 

b)não tªm legitimidade p/ conv.ou ac.col.,greve,arbitragem e dis.col. 

I - Substituição processual ou representação ? (n- III) 
a)exegese e histÓrico da norma 

b)C~C = regra:legitimi dade e capacidade;exceção:substituição proces
sual.ExceçÕes:ação cumprimento,difer enças reajustes salários e 
adicionais insalubridade e periculosidade. 
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A - P!zrticipação obrigatÓria ~ sindicat o (nQVI) 
a)na negociação coleti?a;não como parte em acordo coletivo 

b)poder moderador 
B - Conv.de categoria e ac .col.de empresa/s 
C - Aplicação erpa omnes (art.7º,nºXXVI =reconhecimento como fonte formal 
D- Flexibilização=art.7º,VI(irredutibilidade salarial),XIII(compensação 

de horários e jornadas) e XIV(turnos ininterruptos de revezamento) 

E - Incorporação ~condiçÕes ~ contratos i ndividuais -a)vig;ncia condicionada 
b)revisão benéfica 

) .... ( f ) c omissao novo instrumento art. 114, .l 2Q ,1:!1 fine 

V - GREVE (V. VI e VII do esquema r~naus) 

VI - SOLUÇÂO DOS COl\.FLITOS COLETIVOS 

A - cordo na neg .col .ou resultante greve 
B - Arbitrarem (art ,114, § 1º )- Conveniência lei 
C - Di ssidio Coletivo na J . T. (art . 114,§ 2Q) 

a)conciliação homolo ada 
b)sentença normativa 

especial - CPC 

D- Pre- fase obrigatÓria= tentativa frustrada de neg.col.(art.11 4 da -Const . e art .3Q da Lei de greve-nQ7 . 783/89) . 
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RELAÇUES SINDICAIS E POLTTICA VE PESSOAL NAS EMPRESAS ESTATAIS 

I - Re..ta.ç.õu e.rWt.e. e.mpJtUaó e. .6VtCÜc.a;to.6 .t>ão :tanto mcúoJtU e. meú-6 p1t06u11da6 

qua.l1:to me.11o1t a. i11:te.nve.11ç.ão do E.6:ta.do 11ct6 ne..ta.ç.õu de. :ttta.batho . 

II - Le.gi.óta.ç.ão do :ttta.ba.tho 11aõ c.e.u e. ê. Vtte.Jtve.nu.cmi.ó:ta., va.Jtia.ndo o gJta.U de.M e. 

i11te.Jtve.11c.iorú.6mo c.o116oJtme. a6 c.oncüç.Õe..t> .6Óc.io-e.c.011Ômic.a6 e. o.6 .t>i.6:te.ma6 jwr.lcüc.o

po!I:tic.o.6 de. c.a.da. p~ . 

III - O il1:te.Jtve.11c.iol'ti.6mo ê. ma.iolt, Jte.duzil'tdo o e..t>pa.ç.o pa.Jta. a. 11e.goc.ia.ç.ão c.ote.:tiva., 

quando .t>e. :tJta;ta. de. .t>e.Jtviç.o pú.büc.o e., 110 BJtMil, :ta.mbê.m de. e.mpJte..6a6 e..t>:ta.:ta.i-6. 

Ê O QUE VEREMOS NESTA PALESTRA 

1. Va. Pnoibiç.ão da. Coa.ti.t>ão a.o Vine.i:to de. Si11dic.a.liza.ç.ão 

a.) Re.votuç.ão 6Jta.nc.ua. (1789), Lei Cha.pe.üe.Jt (1781) e CÕdigo.t> Pmeú.6 EUJtOpe.U.6 + 

Re.votuç.ão I11du.6:t~a.t 

b) I nl.uo .6 ê.c.uto XI X = mo v.úne.l1:to.6 e. Ul'tiõ e..6 :tJta.batha.doJtU Jte.ivi11CÜc.Mdo Vt:te.nve.11ç.ão 

• e..t>:ta.:ta.t ( 

c.) Si11dic.a.liza.ç.ão :tote.Jta.da. a. paJt.tiJt 1824 (I11gia;te.JtJta.) e. ou:tlt0.6 p~e..6 e.UJtOpe.U.6 e. 

EEUU 

d) Re.voga.ç.ão de.ü:to de. c.oa.ti.t>ão = I11gta.:te.JtJta. (1842), EEUU (CoJt:te. de. Ma..t>.t>a.c.hU-6.6~-

1842), F.~ta.nç.a. (1864), Bê.tgic.a. (1866), Ate.ma.11ha. (1869) e.:tc.. 

e.) Vilte.Uo de. .t>i11dic.a.tiza.ç.ão = I 11gta.:te.JtJta. (1 8 71 ) , F Jta.11ç.a. (18 89) , e.:tc. 

-A 11- ,. I 

6) Ul1ive.Jt6a.üza.ção diJte.Uo.t> .6ii1CÜ.c.a.i.6 = TJta.:ta.do de. Ve.Jt6a.ilie..6 (1919), CoM:t. da. 

OIT ( 1919), Ve.c.ta.Jta.ção Ul1ive.IL6a.t do.t> V..úte.i:to.t> do Homem (ONU-1948) e. Pa.c.:to 

I11:te.Ma.c.io11a.t do.t> V..úte.i:to.t> Ec.o11Ômic.o.6 Soc.ia.i.6 e. Cu.i.:tuJr..a... (ONU-1966) 



• 

g) Fotw .útteJma.úon.a.f de. fJa.fva.gu.a.Jtda. doá CÜJLWoá áÃ..n.CÜc..cÚ.l> = Com.i..-6áão ONU-OIT 

de. Invutiga.ç.ão e Conúlia.ç.ã.o e.m ma.têJúa. de. LJ..bvr.da.de. SJ..n.dic..a.f (7950) e Comdê_ 

de. UbeJr.da.de. S.úrdic..a.f da. OIT ( 79 51) • 

A) SJ..n.dic..ato Jr.e. v o .tu.úo n.âM.o 

a.) Comu.Y!.Á..áta.: 

- VJ..nc..u..ta.ç.ã.o a.o pa.Jttido 

- Conqu.Ã..áta. do podeJr. po.e.Itic..o 

- ApÕfJ du.t!U.Úç.ão do Jr.e.g .. <.me. c..a.p..U~ta.: oJr.ga.0.6 pa.Jta.Ut~ 

b) An.aJtq u.Ã..áta. ( de.fJ a.pa.Jte.c..e.ndo) : 

- dut!U.Úç.ão do .6Ã..áte.ma. u:tata.f oJtga.rúza.do 

- du c..Jr.e.nç.a. na. a.ç.ão po.fW..c..a. 

- gJr.e.ve. ge.Jr.a.t c..omo Ã..nfJtJr.u.me.n:to de. a.ç.ão 

CL c{ O> ,u...~ _V 
a.) Ruv.<.ncüc..a.tÕJr.<.o = c..on.v.<.vê.núa. c..om o E.6ta.do 'NMa.ndo me..thoJr.u c..ondiç.Õu de. 

:t..Jr.a.ba..tho e fJe.gu.Jr.a.nç.a. fJoúa.f{ ~..o. ~ ~) 

b) Cw:tã..o = nega. .tu.ta. de. c...ta.fJáU e vÃ..áa. Jr.e.óoJuna. fJoúe.da.de. pa.Jta. toMá.-.ta. ma.J..á 

j Mta.. 

c..) AmbM: 

- pa..Jr.Uupa.ç.ão e.m M.ga.0.6 do úta.dc e na. Jr.e.gula.me.n:ta.ç.ão doá d.útU:toá fJoúaÁ.l>

:t..Jr.a.b a.tw :t..M 

- me..thoJr. Jr.e.futJr..<.buÃ...ç.ã.o da. Jr.e.nda. n.a.uon.a..t. 

C) Re.ó.te.xo nM oJr.ga.nJ..za.ç.õu áindi...c..a.J..á .<.n:te.Ma.úon.a.Ã..á 

a.) FSM (7973 - PJr.a.ga.{Comu.no-áoc..Ã..~ta. e.m 1946) 

b) CISC ( 7979 - BJr.u.XUM { ~) 

c..) CIOSL ( 7949 - BJr.u.xe..tM ( ~~) 

-QJ~~ ~~cu.~~2.~~~ 



• 

A) V -Utwo de. O!l.g a.niz aJt .ú .n di c.at 0.6 q u.e. j ui..g u.e.m c.o n ve.rú. e.n.:te.-6 ( p.tu!uttida.de. ) 1 .6 e.m 

p!té.v-<-a a.u..:totúza.ç.ã.o e c.om a. !te.plte..óe.n:ta.ç.ã.o qu.e. e.nte.nde.Jte.m (c.a.te.goJÚa. 1 of/-úo/ 

p!to{rú.6ã.o ou. e.mplte..óa.) 

B) U.b e.~tdade. -<-ncüv-<-du.ai.. de. -<-nglte..6.6 o e pe.~tma.n ê.nua. 

c) Ube.Jtda.de. c.o.e.wva. ( a.u..:tonom.i.a.) = uta.tu.to-6, uuç.Õe.-6 I pJtogJta.ma. de. a.ç.ã.o e 

a.tiv-<-da.du ( gJteve l 

V) Ru pwo ã. .e.e.ga.üda.de. apUc.á.vu a. ou.tlta.6 pU-6 oM f/-.6-<-c.M ou. j wzlciic.M . 

Pe.na.Uda.du .6Ô polt tJt-<-huna-<-.6 

E ) P eM o na.lida.de. a. cU{ u.-<-JU.da. me. diante. .6-<-m p.te6 Jte.g.{_/.) tlto 

F) Exc.fu.6ã.o pe.Moai. da. poúúa. ou 6oJtç.M aJtma.dM (C-87) ou 6wtúonâlú0.6 de. 

~te.pal!Ü.ç.Õu pÚ.blic.M ( C-9 8 l 

G l V-Ute{;to de. nego ua.ç.ã.o c.o.te.tiva. 

-~ ~((J_ ~.~c<.0~~~ 
" 

4. H.{_/.)tÕtúa. do stndic.a.li.6mo no BltMil 

A) Segunda. metade. do Se. c.. XI X = to.te.~ta.da. a.tiv.<_da.de. .6-<-ndic.a1.. po!t ai.gumM a.-6.6 o ci.a.ç.Õe6 

M.6Á._.óte_núa-<-.6 de. tlta.bai..ha.doJte6 1 ~ dA.. ~ rJ..tz ~ fJlfq 
~ ~ ~ O'.S2. {"Õ1.'t . 

( 

B) Re.c.onhe.ci.me.n.:to c.omo cWte.do: 

a.) Lu de. stndic.a.liza.ç.ã.o RuJtai.. ( 19 O 3 l 
b) Lú de. S-<-ndic.a.üza.ç.ã.o Ge.Jtai.. ( 19 O 7) 

C) Con&.ç.Õe6 .6Ôúo-e.c.onôm.i.c.M e ge.ogttâ.6-{. c.a6 &.6-{.c.uUaJta.m .6l..ndic.a.üza.ç.ã.o 

- e.-6 p:úU;to .6-<-ncüc.a.i.. - c.onc.e.ntlta.ç.ã.o o pe.ttâ.túa. 

- 1919/24 = glte.vu un-<-õu a.naJtquú.>tM 



V) Revolução de 793~ 

a.) IYLteJLvençã.o u:t.a.:ta.R.. = teg-Wta.çã.o ou.toJtga.da. e não c.onqtu.J.da.da. como na. 

EuJtopa. 

b) E~úmuto ã ú .. ndic.aLüa.ção ( v.-tnc.uta.ç.ão de diJt,tgen-tu a.o M. Tb . ) 

c.) JM.tiça. do TJta.baVto ( 7947 J = inc.a.pa.uda.de de .6otuçã.o negoua.da. ou a.Jtbdtta.da. 

pa.Jta. Ó.ttgã.o.6 .-tM.ü:tuldo.ó eYLtlte ernpiLUM e .6indic.a.to.6 

E) PILopoiLçã.o .6 e du e.nvotve. economia., .6.-tndic.a.to.ó .6 e. .toJma.m exp~LU.6.-tvo.6 e cültige.ntu 

a.6Utma.m autonomia.. MM ainda. v.-tgoJta.m JtU.tltiç.ÕU t ega.ú., que a.óMYLta.m p!tinclpio.6 

inteJma.úona.ú., da. libeJLda.de .6indic.a.t e Jte.duzern u pa.ço pa.Jta. negoua.ç.ão c.ote.:üva.. 

5. Pwclpio.6 de Viltwo s<.ncüc.a.t no BJta..óil 

A) Urú.da.de .6út.dic.a.t impM.ta. poJt tú 

a.·) enq ua.dJta.mento pJtê.-o Jtdena.do 

- c.a.tegoltia. ec.onômic.a. - c.a.tegoltia. plton,w.6iona.t 

- c.a.tegoltiM pM n,w-6.-tona.ú., dineJLe.nc..<.a.dM 

- pitO n,w.6ÕM libeJta.i.ó . , 
( ~~ ~ M.bV ~"""' -. 541- -1: 4-~} 

b) bMe. .teJtlti.toltia.t ~ ~~ ~ ~~ 6tU . 

c.) JtepJtuen.ta.ção tega.t da. c.a.tegoltia. 

B) Contltibtúç.ã.o .6-<.ncüc.o.i. c.omput-6 Õltia 

Cl Fina.Uda.du: JtepJtue.n.ta.çã.o e de0ua. do'-> inteJteMu ec.onômic.o.6 ou pMn,w-6.-tona.ú., 

da. c.a.tegoltia. ou pMó-W.õã.o e do.ó individueú.ó do.ó M.6oua.do.6. 

a.) pJtoibição a.tivida.du po.ÚÜ.c.o-po.ll.tidÔJU..M 

b l pJto.-tbiçã.o a.dvida.du e.c.onômic.M 

V l PJtoibição .6incüc.a.tiza.ç.ã.o .6e.JtvidoJtU pú.bü c.o.6 e. empJtega.do.ó de empJtUM pú.blic.a6 
- 'f\V 

(de.t>Jte.t>pe.i.to a.o a.Jt.t. 170, §Z9, da. CoYl.ó.t. e. a. Conv. OIT-98). 



E) OJtga.rúza.ç.ão lúe.Jz.CVtg túza.da. 

a.) c.a.te.golliM ou. piLO fri.-.6-tJÕU = J..<.ncüc.a.to 

b) giW.p0-6 de. a.t-<-v..<.da.du ..<.dê.n.t.i.c.a.-6, Jbrú.i.aJtU ou. c.one.x.M = 6e.dvw.ç.ão 

c.) Jta.m0-6 da. e.c.onomi.a. = c.on6e.de.Jta.ç.ão na.uonai. 

- PJtO..<.b..<.ç.ão de. c.en;tJz.ai. J..<.ndic.ai. 

6. ConóWo-6 Co.f.e.tivo-6 de. TJta.baiho: Pe.Mona.ge.m P.tU.nclpai.: S..<.ndic.a.to de. 

T Jta.b alha.do !tU 

A) Ne.goc.-<-a.ç.ão c.olet-<-va. = c.onve.nç.ão ou. a.c.oJtdo c.ole.tivo 

- Pou.c.o u pa.ç.o pa.!ta. ne.go ua.ç.ã.o = CLT e. po.e.l.tic.a. -6 ai.a.lliai. 

PM..<.b..<.ç.ã.o pa.1ta. -6 e.Jtv..<.do!te-6 pú.bUc.o-6 e. e.mp!te.ga.d0-6 e.m iliv..<.da.du U-6 e.nc.-<-a.-<--6 

(AJL.t. 162 da. CoM.t.) 

- Ex.a.ge.JtO do VL-1632, de. 09.08. 78 

7. Glta.U-6 do In.te.Jtve.nc.-<-on-<--6mo EJta.tai. = Fa.toJte.-6 H-<-Jtô.tU.c.o-Souo.e.ôg..<.c.o-6 e. S-<-Jte.mM 

Po.e.ltic.o-Ec.onôm-<-c.o-6 

A) Vue.nvolv-<-me.n.to JÔúo-e.c.onômi.c.o + Jte.g.i.me. de.mocJc..átic.o + J..<.ndic.a.to-6 6oJttu = 

me.nolt ..<.n.te.Jtve.nç.ã.o 

B) Su.bdu e.nvo.tv-<-me.nto total ou. pa!túa.l + J..útcüc.a.to-6 ..<.ne.x.p!tUJ..<.vo-6 ou. e.c.onomi.a. 

pta.n-<-6{.c.a.da. e. d..<_llig..<.da. pe.lo EJta.do = ma.-<-oJt -<-n.te.Jtve.nç.ão 

C) Po.f.o-6 da. u c.ai.a. de. ..<.nte.Jtve.nç.ã.o: EEUU ( Ca.na.dá e. I ngla.te.JtJta.) - URSS (e. pal6 u 

do .e.ut e. e.u.JtO pe.u.) 



~ 
~-'1~6 

V) I n-t:Vtve.núoru.Mlo bá.6-<.c.o = ma.A..o!tia. do!:> pa.L6 u, va.Jtia.rtdo o gJuW. de. -<.n-te.Jtve.nç.ão 

na. Jta.zão -<.nvVt6a. do podVt de. a.:tua.ç.ão doJ.J J.J-<.ncüc.a.t0-6. 

- Ca.Jta.c.te.Wtic.o = mbu.mo ga.Jta.rttido poJt lu, .6 uple.me.nta.do pe.lo c.on.tJta.:to 

-<.ncüv-<.dua.l, Jte.guta.me.n-to de. e.mpJtua., c.onve.nç.ão ou a.c.oJtdo c.ole.tivo e. laudo 

a.Jtb.<..tJw.i. ou ~:>e.nte.nça. noJtmiliva. .[ ~~ O~o.12\ F~, ~.A:« 
L~ ... ~.. . t 
'-" ~"""- ( .tM,i9GC c.eJ .VCc } 

8. .s.Ltu.a.ç.ão do BJta.-6-<.i = -<.n-te.Jtve.núort-<..6mo bâ.6-<.c.o a.A..nda. e.xa.gVta.do e.m vJ.A:tude. do 

du e.n v o f_ v-<.m e.n-to e. c. o nô m-<-c.o du-<.g ua.t e. e.x-<-.6 .tê:núa. de. .6 mdt c.a.t0-6 6 o Jt.tu .6 o mente. 

(. 

e.m a.iguma.J.J Jte.g-<.õu ou lo c.a.üda.du. Rl.g-<.da.J.J Um-<-.ta.çõ u e.m ma..tê.M.a. de. Jte.a.j U6.tU 

.6 ala.Júa.A..-6 . 
-r-rr. ~~c:M:~-~.:::.~~-~~~- ! 

::::-----~ cAJ2_ ~ ll.. ~. I 

9. Urrú..ta.ç.Õu de. Ccvui.tVt Sa.iaM.a.t e. de. Apüc.a.ç.ão GVta.t- Lu nl? 6.708/79, 

Mocü6)..c.a.da. pe.la. Lu 6.886/80 e. ~·?J.L~2 - t9-t')..{~2.t 

A) CoMe.ç.ão ~:>e.mu.t:Jta.t, -<.nde.pe.rtde.nte. a.ç.ão J.Jmcüc.a.i, c.on6oJtme. INPC Mxa.do poJt 

Ve.c.Jtexo e. de. a.c.oJtdo c.om a. .6 e.gu-<.n-te. uc.a.ta. c.umula.:t-<-va.. 

a.) a..tê 3SM = 6a.toJt + 10% - :I:(V(7( ~ 

b) de. 3 a. 10SM = 6a.toJt CR..cL ;, q_ 4 c9 ~ C(.$" ~ (/ftto-t 
c.) de. 10 a. 15SM = 80% do 6a.toJt L . 

&c.~ L < c.( 

:2. -0-<l. 
dl de. 15 a. 2 OSM = 50% do 6a.toJt ctA.-l~ct.:;-l-0- éhc;- <C. I( 

e.) ma.A..-6 de. 20SM = O% -t~:u> -o 

B) V-<.J.Jtirtç.ão e.ntJte. Jte.a.j U6.ta.me.n;to e. a.ume.n;to = u.te. nego úa.do ou -<.mpoJ.J.to pe.la. 

J . T. c.om ba.J.Je. na. e.le.va.ç.ão da. pMdutiv-<.da.de. da. "c.a.te.go!tia. pM 6-<.J.JJ.J-<.ona.t". 

C ) C!U:t<. c.a..6 

a.úonáM.o 

Qj Jte.duç.ão J.Ja.iáM.o Jte.a.i dM!:>e. média. ~nu-<. mVtc.a.do c.oMum-<-doJt de. be.Yl-6 

duJtâ.vw e. da. c.oM.tJtuç.ão úvil, gVta.rtdo due.mpJte.go c.om e.6U.to multiplic.a.doJt, 

a.iêm de. a.6Jton-ta.Jt ve.Jtda.de. c.on.tJta..tua.l 

.Qll "p!todu.tiv-<.da.de. da. c.a..te.go!tia. pM 6-<..6.6-<.ona.t" ê hVtu-<-a. 

- ~ ~ ~ <ctt-Q.. C\_ ota.~ o(.JZ_ -t'tf? '2... 
-..o-G- · '? ~lt.. + -l~.'i>?; 
- c::tsL. L( C(. "'~ S M. - Oe~ CL !1 Y6 



A) CNPS = .6upeJLvi.6Õ.O da. poUtic..a .6alaJúal dctó en.t),dade-6 e6.:ta.ta,W e dctó emp!te6ct6 

c..on.c..e.6.6ion.âM:.ct6 de .6eJLviç.o pú.büc..o ou .6ubven.úon.adct6 pe...f..a. União. 

a) au.:to!U.zaç.ã.o p!tévia pa!ta a.:to wú.ta.:telta.t ou ac..o!tdo c..oletivo, .õalvo c.oMeç.oe-6 

.6 em e6 .:tJuú.6 au.:tomâü.c.ctó ; ma.-6 , 

b) c..oMeç.Õe-6 .6 eme.6.:t/ta,W c..om pe!tc.en..:tua,W .6 upe!U.o!te-6 n.ec..eMUam au.:to.tU_zaç.ã.o, 

.6 em pite. negada. ( emp!te-6 ct6 p!U.vadctó = c.oMeç.ã.o volun..:táM:.a pa!ta exec.U:Üv0.6, 

c.oMuliolte.6 e .:têruc.o.6 de a.Uo nlvu; ?'Pite6ct6 eA.:ta.:ta,W n.ã.o c.oMeguem) 

B) ln.oc..oltlten.do ac..o!tdo, .6in.dic..a.to- V~. Col . n.a J.T . , que pode, ma.-6 n.ã.o dá ma,W 

do que o a.wnen..:to au.:to!U.zado pelo CNPS. Au.:ta.ltquia.-6 e emp!te.6a.6 púbüc.a.-6 e.6.:tão 

6oJut da. J. T. 

C) No va tei. ~.~ltemun.eJtaç.ão e va.n..:tageYI.-6 do.õ .6 e.JtvidoJte6 púbüc..o-6 6edeJta.i.6 e do.6 

emp!tegado.õ de en.tida.de-6 eA.:ta.:ta,W (Vec.. Lu n.9 1. 9 77, de 30. 11. 82 --= .õub.õ.:ti.:tui 

VDLL-1798/80, 1.880/81, 1.884/81, 1.908/81 e 7.927/82). Muho!U.a.-6 de 1televo 

.6Ô pa!ta di!te.:tolte-6 ( c.on.c.e.Uo ampl o J 

a ) c.on.c.wo de en.lida.de6 e.6.:ta.ta,W - emp!teAa.-6 pÚ.b.Uc.ctó: .6oúedade6 de ec.on.omi.a 

mi..6.:ta, .6ua.6 c..on..:t!tolada.-6 e .6ub.6idiáM:.a.6, a.t.d:Mquia.-6 em 1tegime eApeúal; 

6un.daç.Õe.6 .õob .õupe!tv~ã.o mi.n.i-6.:te!U.al e ou;tlta.6 emp!te.6a.6 .6ob c..on..:t!tole di!te.:to 

ou in.di!te.:to da. União ( A!t.:t. 19, § 19 J • 

b) JtegJta ge!tal: n.en.hum .6eJtvidoJt pú.büc.o, n.em di!U.gen..:te ou emp!tegado de 

en.lidade e.6.:ta.:ta.t pode ~te.c..ebeJt, men..6a.lmen..:te, ma.i-6 do que o .6ub.õ1.dio e a 

!tep!te.6 en..:taç.ã.o meMa.l do P. R. (A!t.:t. 79 ) - Rea..tmen..:te: .t.tmi..:te anual 

c_) .t.únL:te me.M al de ltemun.eJtaç.ã.o = 1 /12 da "Jtemun.eJtaç.ã.o pec.un..<.áM:.a anual 

global" do ano c..alen.dâM:.o, n.ã.o c.ompu.:tada.-6 a.6 .õeguin..:te-6 pa!tc..Ua.-6 (A!t.:t. 29) 

- .6alâM:.o u.:tiüdade (in. n.atuJta); 

- .õaiÁJU_o- 6am1.üa; 

diã!úa.-6 poJt .õeJtviç.o óoJta. da. .6 ede; 

- ajuda. de c.u.õ.:to pa!ta muda.n.ç.a de .6 ede; 

- gJt.a.;Ü.óic.aç.ã.o anual c..ompuL6oJU.a ( 739 ) ou equiva..ten..:te pàJta di!U.gen..:te-6 

n.ã.o emp!teg ado.6; 

- adicional po!t .:tempo de .6eJtviç.o; 



- jetm (Jtetlúbtúç.ã.o de. p!tUe.rtç.a em Ó!tgão de. delibe.Jta.ç.ão c.ole;üva; 

- ac.Jté.hcúno de. 20% do~ hortotz.âM.0-6 de. ciúte.tott que. optou pela mcúott JtemWte.ttaç.ão e. 

vart.tage.YL6 pagM ã ltMpe.c;üva e.YL-Ü.dade. ou pe.lM p!tÓptU..M JtemWte.Jtaç.Õu e. 

vart.tage.YL6 (§39 do alt.t. 19). 

rtão e e.Xau6Üvo: O que. rtão ~e. e.rtquadJtM YLO C.OYLC.ú.t.O legal de. ltemWte.Jtaç.ão YLM 

e.rt.t.Jta: p. e.x.: C.OYLVe.Jt~ão de. 1/3 f;éJU.M, gJuttió-<-c.aç.ão de. óVU..M a.tê. 20 CÜ.a.6, 

c.ortve.Jt6ão da tic.e.rtç.a-ptt0mio em pe.c.únia. 

d) .t.i.m.Ue. de. 14 ~.>a.tâlúo.6 me.YL6 eú.6 pott ano 1 irtce..u.;;:.do-6 o 139, a.6 g!Uttióic.açõu artueú-6 

ou ~.>emu.ttteú.6 e. M quota!.> de. pa.Jlliupa.ç.ão rto~.> luc.Jt0.6 (Ait.t. 99). Vbtú.to 

adq túM.do pttu e.Jtvado : 

- irtal.t.Vta.bWdade. do~.> plano~ de. c.attgo.6 e. .6 a.tâlúo~.> vige.rt.tu em 2 5. O 7. 80, mM 

em e.xtirtç.ão rta. medida da.6 vagM ( § 19 do M.t. 1 O e. 12, irt 6-{.rte.) . 

- !ac.u.tdade. do emptte.gado op.tatt pelo novo plano de. 14 ~a.táJúM apttovado pelo 

CNPS ( § 2 9 do aJt.t. 1 O ) 1 .6 em p!te. j u1 z o .6 a.ta.Jt.ta.t ( ? ) 

e.) a.de.quaç.ão do~.> plarto.6 de. c.attgo.6 e. ~.>a.tâltio~.> a rtova le..t: tart.to o~.> já apltovado~.> c.omo 

0.6 rtao ap!tovado.6 ( M.t. 1 O 1 c.apu.t e. § 39) CNPS 

6) plarto.6 de. be.rte. 6Zuo~ e. van..tag eM do pu~.> o a.t (irtc.lM.tve. ~ e.Jtviç.o.6 M.6i-6te.rtúeú.6 ) 

e. c.Mtuo, pelo emptte.gadott, de. be.rte.6.Z~o.6 c.ortc.e.cü.do~.> pott e.rttidade. 6e.c.hada de. 

P.S. 

- ap!tovaç.ão pelo CNPS, apÔ.6 avaliaç.ã.o pela SEPLAN (Att.t.6. 1 O e. 11) 

- rtão Jte.pet.tu p!toibiç.ão de. amp.tiaJt vart.tage.YL6 e.~-le.ga.-t-6 v.tge.rt.tu em 25.07.80, 

c.ort.6tart.te. do Ve.c.. 85.232/80 (Att.t.6. 59 e. 79, rt9 14). Ma.6 ve-to c.om o Ve.c.. (?) 

g) VitU..ge.n.tu (membM.6 do C. A. e. da Vbteto!U.a) : 

- d<..M.ge.n.te. da p!tÔptc.ia e.rttidade. de. que. e .6 e.Jtvidolt ou emptte.gado :; dbt. de. opç.ã.o 

e.YL.tlte. hortottâM.o~.> ou mcúolt tte.mWte.Jtaç.ã.o e. vart.tage.YL6 pagM rta e.rttidade. + 20% do~ 

hortottâ.M.o.6 do c.attgo patta o qua..t 6oi elú.to, rtome.ado ou duigrtado (Att.t. 39). 

Re.c.e.be. c.omo hortottâM.o~. 

SU.6pe.nde. o c.orz.buúo ou Jtela.ç.ão emp!te.gaú.úa, mM c.ort.ta. o .tempo c.omo de. 

.6 e.Jtv.tç.o (Ait.t. 69) • Não d<...6tirtgu.e. etuç.ão em S. A. de. rtome.aç.ão ou. duigrtaç.ão (? l 

- .6 e.Jtvidolt ou emp!te.gado etú.to, rtome.ado ou duigrtado pa.!ta ou.tlta e.ntidade. : 

opç.ão e.rt.ttte. hortoltáJúo.6, .6ua ttemWte.ttaç.ão e. vart.t.age.YL-6 + 20% hortottâM.o.6 ou mcúott 

JtemWte.ttaç.ão e. vantageM de. emptte.gado da e.YL-Ü.dade. que. cü.tU..ge. + 20% hortoJtâM.o~.>. 

Re.embo~ o peta. c.e.de.rt.te. ã. c.u.6iortâ.lu:.a ( Alt.t. 49 l , .6 e. e.mp!te.gado. 

cü.tU..ge.n.te. rtão emplte.gado : maiott ttemune.Jtaç.ão e. vart.t.age.YL-6 de. emptte.ga.do da 

e.YL.t.tdade. + 20% hortottâttio~ (Aitt. 79). 



., 

11. R~aç.Õu e.ntJte. Em,")JtUM ú,;ta,-ta,W e. SútCÜc..Mo.6 .t.i.rni.tac:UóúJnM p~a óaUa de. 

upaç.o paJta ne.gouaç.ão c..o.te.;t.,tva e. noJut1M Jte.gl.d.ame.YI.taJte.-6 c..om vantage.YI..6 e.Ulta.

.f..e.ga,W 

12. Campo pa.~ta a Po.útic..a de. Pe.-6.6 oa.f.. dM EmpJtU M E.6;ta;ta,W = ape.Jtóe.iç.oame.nto da.ó 

Jtel.a.ç.õu humanM de. ;tJtabo.lho 

A) Me.io.6 de. p.!te.ve.nç.ã.o e. me.c..a.rt.-Wmo-6 de. .6 o.f..uç.ã.o in;te.JtYI.a do.6 c..on6Wo.6 de. inte.JtU.6 e. 

a) c..on@o e. c..ompe.;t.,tç.ã.o : nu;te., uma paJt:te. vi.óa a de. o;ta de. ou;tJta; aqu~e. ê. 
ine.Jte.YI.te. ã .6oue.dade. c..apdaU.ó;ta, c..umpJtindo pJte.ve.nl-.e.o e. .6ofuuonã.-.e.o 

b) J. T. = JtU o tve. o c..onóWo e.me.Jtge.nte.; não pJte.vine. o.6 6utUJto.6. Falta de. 

me.c..a.rt.-Wmo-6 e.mplte..6alliai.6 hipe.Jt;tJto óia da J .T. (6 57-826 aç.õu e.m 81; 51,38% 

c..oncLiiado.6 e. 22,16% nã.o c..onhe.udM ou aJtquivadM = 73.54% do ;to;ta.f..) 

c.) c..omi-6.6 ão palli;tá.Jtia de. c..onúüaç.ã.o ou CÜJte.i;to de. pe.;t.,tç.ã.o (iM;tânuM 

in;te.JtYI.a-6 c..om .6 U.6 pe.Y1..6 ão da pJtU c..Jtiç.ão) . 

B J NoJtma-6 da. OIT a 1te..6pe.do, pJtU e.Jtvando a c..ompe.;tânua do.6 .6incüc..a;to.6 paJta 

quu;tÕe.-6 obje.;to da ne.gouaç.ã.o c..o.te.;t.,tva (JtUe.Jtva .6incüc..a.f..): 

a) 
b) 

c.) 

Re.c..om. Cf!/ 52 = c..oY1..6uLta e. c..o.f..abo.~taç.ão no âmbdo da e.mpJtu a; 

Re.c..om. 119/63~Jtoc..e.cüme.n;to pJtê.vio n& _c..a-6~~ de. dupe.cü~a (na e.mpJtua 
1 ou na c..a.-te.go.ltia); L ...Q ~,{?'8($Z ((bv..--r- - ~4c:GL ~jq,tf,t7.('1'3-o~tn~r 

Re.c..om. 729/67 = c..omunic..aç.Õe.-6, no âmbdo da e.mpJte..óa, e.n;tJte. a CÜJte.ç.ão e. 

o.6 e.mpJte.gado.6; 

d) Re.c..om. 130/67 = e.x.ame. de. Jte.damaç.Õe.-6 vi.óando ã .6ua .6o.f..uç.ã.o no âmbdo da. 

e.mpJte..óa. ~ ~()R ~ 

- c..oYI..6u.f..;ta e. c..o.f..ab o.~taç.ão = Inó. VII (1), pag.6. 115 e. 117 

c..omunic..aç.õu = Inó. VII (1), pa.g.6. 128, 129 e. 132 

novo aJt:t. 621 da. CLT (pouc..o U.6o - Jte.;tJtaç.ã.o poJt paJt:te. do.6 .6incüc..a;to.6 -

I n.c..ompJte.e.YI..6 ã.o) 

C) T a-<.-6 me.c..ani.ómo-6 pode.m .6 e.Jt iM;ti;tuldo.6 poJt ac..oJtdo c..o.f..Uivo c..om o .6in.cüc..a;to ou 

poJt a;to da admi..n.i.6;tJtaç.ão da e.mpJtU a ( n.oJtma ;tê.c..n.ic..a-admi..n.i.6;tJtativa n.ã.o .6 e. 

inc..oJtpoJta - Sumula 51 



.. 

Co11clU6ã.o: M e.xc.u.õ..i.vM .tún.U:aç.õu .te..ga..t.-6 1 110 campo dM Jte...iaç.õu de. tJta.ba.tho 1 

apUc.á.vw à.6 empJte6M uta:.tai....6 1 p!te..judtc.am o MW tLe..ia.uo11ame..rtto c.om o-6 

c.oMupcmde..rttu .6..i.11dtc.a:.t..o.6; mM 11ã.o ..tmpe..de..m o ape..Jtóúç.oame..rtto da po.e.1t<.c.a de. pU.6oa.i 1 

.6e..ja po!t múo de. p!toc.e..dtme..nto-6 ..i.rtte..Mo-6 v..i..6a.rtdo a p!te..ve..rt..tJt ou .6o.iuuo11M c.o116Wo.6 

de. ..i.rtte..Jtu.õe.. e. que...õ.tõu cü.óupli11aJtU 1 -õe..ja pe...to u.tabe...te..ume..rt.to de. um -õ..i..6.tema de. 

c.omurt..tc.aç.Õe..-6 c.om o ob j e.t..tvo de ..i.l'tte..JtU-6 M o-6 e..mpJtegado-6 11a c.ol1.6 ec.uç.ã.o d0-6 &<-11.6 da 

. ernp!te...óa e 110.6 pfarta-6 de aumert.to da p!todu.ç.ã.o e. da pJtOciu.;ü.v.{.dade 1 C.Ort.6 ue..YI.Üzartdo-0.6 

do.õ .6 eU6 CÜJtú.to-6 1 deve.Jtu e. ob!t..tgaç.Õe..-6 e o.6 ..t.nte..gJta11do 11a v..t.da e 110 6unuo11ame..11.to 

da ernpJtua. 
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NENTE DE DIREITO SOCIAL 

P RECER NQ 69/5o 

I IC-155 .4t55/55 

Imnôsto indical; í'undamentos Jurídicos 
e sociológicos; ten~a~iva de ex~inção 
Fundo Social Síndica~; obJe~~vos;necessi 
da de de ret·orma. -

I - Introdução 

1. A ecretaria da Presidência da República solicitou,em 

junho de 1955, o pronunciamento dêste .hnistério sôbre o 

de Lei da Câmara nQ 342, de 1955, de autoria do Deputado 

de Lacerda. · 

2. O reí'erido Projeto, que visa à extinção do 

rojeto 

Carlos 

Impôs to 

indical e do "Fundo ocial Sindical" , não t·o~, en~retan~o,ace~ ~o 

pe~a Comissão de Legislação ócial da Câmara dos Deputados , que 
~ 

resolveu aprovar o substitutivo apresentado pelo Deputado arao 

Steinbruck, consistente na simples extinção do mencionado "Fundo~' 

Por seu turno, foram apresentados algumas emendas ao substitu~ivo 

aprovado, cumprindo destacar as de autoria do Deputado Floriano 

· ubim, objetivando dar nova e mais rígida regulamentação ao " Fun 

do Social Sindical", ao transformar a C. I. S . e a • T. • • num úni 

co Departamento (De artamento de ssistência ocial do Trabalha 

dor - D •• S. T.), integrante da estrutura administrativa dêste .li 

nistério . 

3. ' s audiência da C.I •• , que opinou ela manutenção 

do recitado impôsto e do aludido "Fundo" , foi o processo encami 

nhado , pelo atual .hnistro, a esta Comissão . 

II -

4. 

Organização sindical e a leg~slação social 

- tra ba~h~sta . 

O indicato, que duran~e o século XIX constituiu a 

arma com a qual os trabalhadores lu~aram pelo advento da legisl~ 

ção de proteçao ao trabalho, resu~tou da necess~dade de uniao da 

queles que sot·r~am , na vida e no trabalho, a exploração dos que 
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detinham o poder econômico. m consequência, nos locais de gran 

de dens:td.ade operária, sur iram, com í'ormação expontânea - na tu 

ral e extra-Juríd:tca - as un:tÕes ou sind:tcatos que,agrem:tanao tr~ 

balhadores, ~utaram na Ing~aterra, na França, na lemanha, nos s 

tados Unidos da América, etc. pela promu~gação de leis com as 

quais o Estado, interv:tndo nas re~ações contratuais de emprêgo e 

organ:tzando o seguro social obri ~at6rio, passasse, a estabe~ecer, 

com caráter :tmperativo, conGiçÕes mín:tmas de proteção ao traba~bo 

e medidas coní'iguradoras da previdência social. Já em 1 tUO as 

"trade-unions" inglesas :tn:tciaram poderosa ação reivind:tcat6ria 

em í'avor da ~im:t tação da jornada de tra oa~ho, que foi coroada de 

êx:tto, dezessete anos depo:ts, com a ~e1 que est:tpu~ou em dez no 

ras a duração máxima de traba~ho diário. Era a legislação ascen 

dente ou conqu:tstada, med:tante a qual o Estado cedia à pressão 

dos grupos de traoa~haaores organizaaos. Mas essa organ:tzação s6 

se tornara possível nas zonas :tndustriais, de grande densidade 

operária, porque somente ne~as surgia expontaneamente o espírito 

sindical. 

Exam:tnando-se, embora ràpiaamente, a posiçao do nosso 

país !·rente ao mesmo fato soc:ta~, I·ácil será ver:t!':tcar-se que, 

sa~vo raríssimas exceções, até ~930 os trabalhadores ainda nao ha 

viam se organ:tzado em sind:tcatos. essa ausênc:ta de ·~ agrem:taçao 

síndica~ ,f í'àci~mente expl:tcáve~: contando, até l.tH:S~, com o tra 

balho escravo, numa economia preponderantemente agríco~a, impossi 

vel se tornara a agremiação de traoa~hadores e a coordenação dos 

seus anseios v:tsando à me~horia das cond.:tçÕes de trabalho. , já 

na prime:tra quadra do século em curso, o nascimento de uma indús 

tr:ta :tncipiente, que não enseJava a í·ormação de grandes ag~omera 

dos de operários ur·banos, bem como o iso~amento das raras comuni 

dades de traba~nadores, que correspondiam a pequenas i~has na 

imensidade do nosso terr1. t6r:to, dií'1.cu~ tavam, senão impossibi~:t t~ 

vam, a associação dos mesmos, da qua~ surg1r1.am o espírito s:tna1. 

cal e os seus movimentos reiv:tnd:tcat6rios. s normas de prot~ 

çao ao traoa~ho não poder1.am, portanto , como em outros países,ser 



• 

• 

• 

- 3 -

conquis~adas pelos prÓprios trabalhadores, nem sua aplicação 

poderia depender, preponderantemente, da ação sindical. DaÍ 

porque a legislação brasileira de proteção ao trabalho ~oi 

instituÍda pelo Estado como reconhecimento aos direitos natu 

rais do trabalhador. 

6. Fundamentos históricos e sociolÓgicos explicam, 

destarte, o motivo pelo qual a legislação brasileira de tute 

la do trabalhador ~oi outorgada pelo Estado, após a vitória 

de 1930, con~igurando-se, assim, como do tipo descendente e 

não conquistada. E, dêsse ~ato, resultou que o sindicato,que 

se constituiu em outros povos como causa dessa legislação,s~ 

gi~ no Brasil, com características de organicidade,como etei 

to do sistema jurídico decretado pelo Estado para regulame~ 

tar e proteger o trabalho humano. 

III - Incremento à sindicalização brasileira 

7. Dadas as condiçÕes econômicas, sociais e demogrf 

ficas que dificultavam a natural agremiação operária e a con 

sequente formação do espÍrito sindical, adotou o Estado brasi 

leiro, como diretr1z bás~ca da sua polÍtica social, o princí 

pio de que lhe competia ~ncrementar a organização sindical,s! 

ja motivando a formação de sindicatos ou estimulando a s1ndi 

calização, seja conferindo às entidades s~ndicais prerrogat! 

vas e recursos financeiros capazes de possib~litar o êx~to da 
- A , representaçao dos 1nteresses da respect1va categor~a. Da~ po~ 

su~r o sindicato brasileiro prerrogativas especiais (Arts.513 
I 

e ~14 da CLT) que o conr1guram como representante legal e ex 

clus1vo de todo o grupo pro~~ss~onal ou econôm~co a que cor 

responde, em determinada base terri~orial, e não, apenas, doa 

respect1vos associados. Por seu ~urno, sem embargo da liber 

dade que lhe é assegurada para a defesa dos interêsses pro~i~ 

s~onais e econômicos dos seus representados, constitu~ o sin 

dicato Órgão de colaboração do Estado, podendo exercer fun 
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n, , "" 

çoes delegadas do Poder Público. Em consequencia, devem as enti 

dades sindicais colaborar com o Govêrno no estudo e solução dos 

problemas concernentes à respectiva categoria; manter serviços 

sociais ae interêsse da classe e participar, através de represen 

tantes, de Órgãos da Administração PÚblica (Tribunais do Traba 

lho, Conselhos de Previdência Social, ComissÕes de Salário r.:íni 

mo, etc.). 

8. Como corolário lÓgico e jurÍdico dêsses postulados, 

que caracterizam a polÍtica sÓcial brasileira, não sendo possí 

vel impôr a sindicalização compulsÓria - que violaria o preceito 

constitucional da liberdade sindical - procurou a legislação br~ 

sileira estimular e ~ortalecer a associação sindical, aproxima~ 

do, por uma vinculação indireta, todos os que integram uma cate 

goria profissional ou econômica ao sindicato que a representa na 

correspondente base territorial: os direitos e vantagens que o 

sindicato conquista para o grupo representado - associados ou 

não - constitui o pr imeiro elo dessa vinculação; o segundo,que é 

a contra-prestação do primeiro, corresponde ao impôsto sindical, 

devido por todos os que, independentemente da condição do asso 

ciado, integram o grupo representado. Outros sim, com o ~ortale 

cimento econômico da entidade, oriundo dessa contribuição obriga 

tória, pode o sindicato prestar, livre de ajuda e in~luência es 

tranhas, maiores benefícios à classe, motivando o interêsse dos 

representados e bene~iciados para a agremiação ~acultativa. 

IV - O Impôsto Sindical 

9. O impôsto sindical não é, portanto, um impôsto ( sua 

denominação deve ser alterada na primeira oportunidade) e simma 

contribuição especial, de caráter compulsório, similar à taxa 

que incide sôbre os integrantes de determinada comunidade pelos 

serviços de utilidade pÚblica que a êles são prestados. 

10. A contribuição ou mensalidade paga pelo associado 
, 
e 
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facultativa, porque facultativo é o ingresso do trabalhador ou 

da emprêsa no sindicato, só se tornando exigÍvel após a manife~ 

tação da vontade do integrante da categoria, então admitido co 

mo sócio. Destarte, não é oriunda de imperativos de ordem 
, 

pu 

blica, mas do direito que assiste a tôdas as instituiçÕes gr~ 

miais de cobrar mensalidades dos seus associados, com o fim de 

prover sua prÓpria subsistência e realizar seus objetivos em 

proveito dêsses mesmos associados. Com o pagamento da contri 

buição voluntária do associado, realiza-se uma adesão-contrato, 

de caráter privado e interêsse individual. Já o impôsto sindi 

cal, consistente na remuneração de um dia de trabalho por ano 

de serviço, para os empregados, e numa importância proporcional 

ao capital registrado, por ano de atividade econômica, para os 

empregadores, é, ao contrário, obrigatório para todos os mem 

bros integrantes da categoria representada pelo respectivo sin 

dicato. Seja ou não associado, sôbre êle incide o tributo sin 

dical, eis que tem sua fonte no Direito-PÚblico. Porque ori~ 

do da categoria, deve servir à coletividade e não aos interês 

ses individuais dos associados. Com a satis~ação do impôsto, 

opera-se, então, uma verdadeira adesão legal dos componentes do 

grupo profissional ou econômico ao sindicato representativo,pos v 

sibilitando-lhes os meios indispensáveis à gestão dos interês 

ses gerais da categoria, cuja satisfação beneficia indistinta 

mente os membros integrantes do grupo representado, sejam ou 

não sindicalizados. 

11. Do produto do impôsto sindical, 60% permanecem no 

sindicato em favor do qual foi recolhido; 20% são encaminhados 

às respectivas entidades de grau superior (15% para a federação 

e 5% para a Confederação); finalmente, os restantes 20% são 

transferidos a uma conta especial, denominada '~Fundo Social Sin 

dical", que é "gerido pela Comissão do Impôsto Sindical em obj~ 

tivos que atendam aos interêsses gerais da or 

ganização sindical nacional ou à assistência 
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social aos trabalhadores" (art. 594 da CLT). 

12. O custeio das atividades sindicais brasileiras, ta~ 

to de trabalhadores como de empregadores, deriva na sua 

parte, da receita proveniente do impôsto sindical. Por 

maior 

isto 

mesmo, é inquestionável que, se extinto êsse tributo compulsó 

rio, inúmeras entidades deixarão de existir, enquanto que ou 

tras se converterão em "sindicatos de carimbo", cujas ativida 

des dependerão do auxÍlio financeiro de grupos estranhos,que os 

transformarão em instrumentos aptos para a consecução dos seus 

inconfessáveis objetivos. 

A contribuição obrigatória, paga por todos os que 

integram uma categoria profissional ou econômica, corresponde a 

um dos alicerces básicos do sistema sindical brasileiro. Aten 

deu, como procuramos demonstrar, a peculiaridade configuradas 

no cenário nacional - característicos êstes que justificam os 

poderes conferidos ao nosso sindicato e dos quais o referido 1m 

pôsto é, a um só tempo, esteio e contra-prestação. 

Afigura-se-nos, portanto, que a pretendida extinção 

do impôsto sindical é desaconselhável; mas, ainda que tal -na o 

ocorresse, inoportuna seria a revogação das normas legais que o 

disciplinam sem a concomitante e radical reforma de todo o sis 

tema jurÍdico atinente à organização sindical. Releva sub li 

nhar, por isto mesmo, as consideraçÕes a respeito aduzidas pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente aa RepÚblica na Mensagem diri 

gida ao Congresso Nacional a 15 de março do corrente ano: "A ne 

cessidade, já proclamada, de ser revista a le 

gislação sindical em vigor, para dela excluir, 

ou alterar, algumas normas que se tornaram in 

compatíveis com preceitos consubstanciados na 

Carta PolÍtica, aconselha que, paralelamente à 

garantia da liberdade sindical, sejam mantidos 

o princÍpio da unidade sindical e a obrigato 
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riedade do impÔsto sindical, nos quais se es 

teiam o poder de representação e a auto-sufi 

ciência dos sindicatos brasileiros". 

V - O "Fundo Social Sindical" 

15. Como já salientamos, o mencionado Projeto n2 •••••• 

n2 342/55 não foi aprovado pela Comissão de Legislação Social 

da Câmara dos Deputados, que pre~eriu adotar um substitutivo, 

cujo texto: 

a) Mantém o impôsto sindical sob a denominação cor 

reta de contribuição sindical; 

b) extingue o "Fundo Social Sindical". 

16. Ao encaminhar à sançã~ presidencial o Projeto que 

se transformou no Decreto-lei nQ 4.298, de 14 de maio de 1942, 

salientou o então Ministro Marcondes Filho: "Se é fora de dÚvi 

da a realidade ·de um interêsse de categoria, 

não é menos certa a existência · de interêsses 

que a esta são comuns e que transcendem mesmo, 

por vêzes, o âmbito da prÓpria confederação. 

Por isto, foram reservadas para o seu atendi 

mente e satisfação 20% da importância total ar 

recadada, que, constituindo o Fundo Social Sin 

dical, serão geridos pelos representantes dos 

prÓprios interessados, com o auxÍlio de esp~ 

cialistas e sob a vigilância do Poder PÚblico~ 

17. Como se infere, enquanto que os 60% do impôsto de~ 

tinados aos sindicatos devem ser por êstes aplicados nos obj~ 

tivos enumerados no art. 592 da CLT, atendidas "sempre às pec~ 

liaridades da respectiva categoria" (Parágrafo único do art. 

cit.) e os 20% pertencentes às entidades sindicais de grau su 

perior devem visar aos interêsses do correspondente grupo, "de 

conformidade com o que dispuzerem os respectivos Conselhos de 
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Representantes'.' (Art. 593), os restantes 20%, consti tu ti vos do 

"Fundo Social Sindical", têm por t'inalidade custear atividades 

e serviços que se nao circunscrevem ao âmbito de determinadogru 

po ou categoria e que, por isto mesmo, correspondem "aos inte 

rêsses gerais da organização sindical nacional ou à assistên 

cia social aos trabalhadores" (Art. 594). 

18. Os fundamentos jurÍdicos do precitado "Fundo" são, 

como se vê, insusceptíveis de crítica razoável; e os encargos 

que, por :rorça de lei, deve custear, são de remarcada finalid~ 

de social, beneficiando a todos os que, associados ou não de 

um sindicato, pagam a contribuição sindical compulsÓria. Toda 

via, se essas afirmaçÕes são verdadeiras, não menos certo é 

que, na prática, as realizações dos Órgãos mantidos pelo " Fun 

do não guardam proporção com a receita que lhes corresponde. 

DaÍ as críticas que, quotidianamente, se avoluma contra êsses 

Órgãos, as quais se generalizam, vez por outra, quando se not! 

cia a instauração de mais um inquérito para apurar irregulari 

dades apontadas na aplicação de suas verbas. Cabe registrar, 

outrossim, que a Comissão do ImpÔsto Sindical (CIS), que retém 

75cfo do citado "Fundo", teve suas atividades sensivelmente redu 

zidas a partir de 1954, sem embargo - ou pela razão mesma - de 

ter sido grandemente aumentado o seu quadro de pessoal. 

19· Não somos, contudo, daqueles que preferem matar o 

doente para exterminar a ent'ermidade. Os Órgãos do "Fundo So 

cial Sindical" carecem, sem dÚvida, de reforma de base, mas, 

uma vez reestruturados e disciplinados por uma regulamentação 

que atenda às liçÕes da prÓpria experiência, pode e deve pres 

tar grandes serviços à organização sindical e à coletividade 

obreira. 

20. Neste sentido, aliás, já se manifestou o Excelen -
tíssimo Senhor Presidente da RepÚblica, ao acentuar que " os 

serviços que o Fundo Sindical mant ém, ou pode manter, consti 

tuem instrumentos de alta valia para a integr~ 
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ção social do trabalhador e o bem-estar da cole 

tividade. Beneficiam, outrossim, indistintame~ 

te os trabalhadores, sindicalizados ou não, com 

atividades que não podem ser custeadas exclusi 

vamente pelos sindicatos, como legÍtima contra 

prestação a todos os que pagam o impôsto sindi 

cal. Estruturados e eficientemente administra 

dos, poderão êsses serviços contribuir de forma 

decisiva para a melhoria das condiçÕes de vida 

da famÍlia operária". E concluiu: "É mister que 

seja objeto de nova regulamentação legal,consul 

tada uma experiência de doze anos, sob diretri 

zes, estruturas e regimes jurídicos diversos e, 

até, antagônicos" (Mensagem ao Congresso Nacio 

nal - 1956, pág. 164). 

21. Tais observaçÕes estão, a nosso ver, em perfeita 

consonância com as emendas oferecidas ao Projeto n9 342-B (Sub~ 

titutivo da Comissão de Legislação Social) pelo Deputado Floria 

no Rubim, que objetivam sobretudot 

a) transformar a Comissão do. Impôsto Sindical -(C. 

I.S.) e a Comissão Técnica de Orientação Sindi 

cal (C.T.o.s.) no Departamento de Assistência 

Social ao Trabalhador (D.A.S.T.), integrado na 

estrutura administrativa dêste !fl:inistério; 

b) aproveitar no mencionado Departamento como ex 

tra-numerários-mensalistas da União, os servido 

res da CIS e da CTOS que possuírem mais de cin 

co anos de serviço pÚblico, os que tiverem in 

gressado mediante concurso ou prova pÚblica de 

habilitação e os que se submeterem a prova a 

ser realizada para êsse fim; 

c) atribu.ir ao DAST a aplicação do "Fundo Social 

Sindical". 
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22. Por fôrça do estatuído nas emendas apresentadas p~ 

lo Deputado. Floriano Rubim, competirá ao DAST: 

a) elevar o nível educacional e cultural dos traba 

lhadores e de suas famÍlias; 

b) organizar cursos de preparação ou aperfeiçoame~ 

to do dirigente sindical; 

c) realizar campanhas educacionais no interêsse da 

produção e do trabalho e divulgar leis e deci 

sÕes sôbre aspectos fundamentais do Direito do 

Trabalho e da Previdência Social; 

d) promover e estimular a adequada utilização das 

horas de lazer dos trabalhadores e respectivas 

famÍlias; 

e) manter serviço de mão de obra, visando à sele 

ção e a colocação de trabalhadores; 

f) promover, por meio de técnica de Serviço Socia~ 

a solução de problemas individuais e de grupo, 

atinentes a trabalhadores e suas famÍlias; 

g) colaborar com as entidades sindicais,quando so 

licitado, no planejamento -e na execuçao de a ti 

vidade de caráter social; 

h) colaborar com o Departamento Nacional do Traba 

lho e Delegacias Regionais na prevenção e conci 

liação dos conflitos de trabalho; 

i) empreender outras atividades que atendam aos ob 

jetivos mencionados no art. 594 da Consolidação 

das Leis do Trabalho; 

j) controlar o recolhimento do Fundo Social Sindi 

cal e praticar os atos de natureza administrati 

va necessários à consecução de suas finalidades; 
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k) encaminhar ao Tribunal de Contas da União, na 
, , . ...., 
epoca propr~a, a prestaçao de contas correspo~ 

dentes à aplicação do Fundo Social Sindical". 

23. Conforme bem ponderou o precitado parlamentar, ao 

justificar as suas emendas, "a solução racional do problema 

não será encontrada, a nosso ver, com a sim 

ples extinção dos aludidos Órgãos. Nenhuma van 

tagem adviria para os trabalhadores com a dis 
. -

tribuição do "Fundo Sindical" (noventa milhÕes 

de cruzeiros por ano) entre dois mil e quatr~ 

centos sindicatos (menos de quatro mil cruzei 

ros mensais para cada um), enquanto que a PolÍ 

tica Social do Govêrno perderia, se racional 

mente organizado, um instrumento eficiente de 

amparo à famÍlia operária. 

Destarte, aproveitando parcialmente o sub~ 

titutivo já aprovado pela ilustrada Comissão 

de Legislação Social, apresentamos novo substi 

tutivo ao Projeto número 342-A, de 1955, com o 

qual sugerimos a transformação das atuais Co 

missão do Impôsto Sindical e Comissão Técnica 

de Orientação Sindical num único Departamento 

integrante do Ministério do Trabalho,IndÚstria 

e Comércio; o Departamento de Assistência So 

cial ao Trabalhador (DAST). 

As finalidades e a competência do DAST, ex 

pressamente consignadas no Substitutivo em te 

la, ressaltam, de forma indiscutível, os valia 

sos e indispensáveis serviços que poderá pre~ 

tar aos trabalhadores brasileiros e 

vas famÍlias. 

respect,! 

Releva ponderar que o SUbstitutivo em que~ 

tão, visando a assegurar um clima de moralida 
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de no concernente ao Fundo Social Sindical, mantém 

sua inclusão no orçamento da União e torna exnres 
"' -

sa a obrigatoriedade da respectiva prestação de 

Contas ao Tribunal de Contas". 

E acrescentou: "Vale assinalar que as despesas 

de pessoal serão atendidas pelas verbas prÓprias 

do Orçamento da União, motivo por que o "Fundo So 

cial Sindical" reverteria totalmente em benefÍcio 

da ~amÍlia operária". 

24. Destarte, tal como ocorre com diversos " Fu.ndostt, 

que são aplicados por Órgãos integrantes da estrutura administra 

tiva de outros [inistérios, também o "Fundo Social Sindical" pa~ 

saria a ser aplicado por um Departamento desta Secretaria de Es 

tado. 

25. Como se verifica, as emendas oferecidas pelo Depu 

tado Floriano Rubim atendem às ponderaçÕes contidas na Mensagem 

presidencial enviada em março Último ao Congresso Nacional. Con 

tudo, por terem sido tais alteraçÕes equacionadas através de sim 

ples emendas a um substitutivo já aprovado, não pÔde o ilustre 

parlamentar dispôr, com a necessária amplitude, sob todos os as 

pectos e consequências da preconizada reforma, sobretudo no con 

cernente à criação do Órgão sugerido, que deve corresponder a 

iniciativa do Poder Executivo. ~ste, aliás, que já sublinhou a 

conveniência de uma nova regulamentação legal sôbre o assunto, 

deveria promover, baseado nas precitadas emendas, a elaboração 

de um projeto de lei destinado a solucionar, de forma definiti 

va, tão relevante e tormentosa questão. 

VI - Conclusão 

26. De conseguinte, considerando os ~undamentos 

dicos e sociolÓgicos do impôsto sindical e do "Fundo Social 

jurí 

Sin 

dical", bem como as finalidades que devem atender no concernente 

ao sistema da polÍtica sindical brasileira, opinamos por que es 
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ta Comissão se manifeste no sentido de que: 

AS/mtab 

a) não deve ser extinto o impôsto sindical; 

b) deve o "Fundo Social Sindical" ser objeto de no 

va regulamentação legal, de iniciativa do Poder 

Executivo, para consecução do que poderia esta 

Comissão ser incumbida da elaboração de um ante 

projeto de Lei que atenda, data venia, às dire 

trizes consubstanciadas na reforma sugerida p~ 

lo Deputado Floriano Fubim. 

Em 29 de agôsto de 1 956 

Arnaldo Sussekind 

Relator 
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MTIC-155.485/55 

COMISSÃO PER11ANENTE DE DIREITO SOCIAL 

RESOLUÇÃO 

Visto o relatado o processo em que a Secretaria da 

Presidência da RepÚblica solicita parecer dêste Ministério sô 

bre o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nQ 342, de 1955, 

que extingue o fundo sindical e o impôsto sindical; 

Considerando o parecer de rls. 33/45, do relator 

designado; 

· RESOLVE a Comissão Permanente de Direito Social, ~ 

dotar o ponto de vista do relator e restituir o processo ao Ga 
A • binete do Sr. Ministro, sugerindo sejam tomadas com urgenc~a, 

as medidas contidas na alínea b do item 26 do referido parecer. 

BA/mtab 

Em _30 de agôsto de 1 956 

Luiz Augusto do Rêgo Monteiro 

Presidente 

Arnaldo Sussekind 

Relator 
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r 1 o r conh ci to c o 1n lo to, visto a i v 

rá co1~ rid oci ç·o proft 1on 1 1 

t ti ' ( t. 519 a 

trad1c1on l no ra 11; 

ão de 1934 o1 dot d 

r 1ut r su r t ndid 

pro.if rar o 

curt 

s 

nov l 1 

rimbo" 

.. 
o gan1z ç o 1n ic 1 

.. 
per1 nc1 

in 1<: l. 

Co t1tu1 -

b t r P. 

' 
dos or u 

ntav ) ; 1nst1 u1r -.. si dic to prote ido or p ro 
.-. 

pr f 

d f nder o 

ruo ·o profi -o s; 

cendc-os, con 

ti vos orr spond nt :; 

to Jur!dico 
. , 

ociol.o 1cos 

t or f lid d d ; 

o 

o 

r -s 

, para 

or1a • 

1 

tr 
.. 

qu 1 1m nt -
cr ça o 

lut cntr 

do 

s t r se col -

ef ito, o lndic o -

inter s 1nd1v1d 

t e, obr tudo, dos 

tivos d r pectiva c ori profio ional ou ro isw-o. Por to 

"" o, e int r ss col tivo r sul d s litud se iç- s d v 

d e tr onti , como unia · 
, 

i c ' c d e ociolc rupo 

rofissio 1. n o, u ' 
Õ)ob o p cto jurÍdico e o-

oi 1, o intere tivo cad pro i 1 1 , co 

neqú nt m nt , p nas 1n i c o, c d ba r 1tor1 1, r 
, .. , I' 

pros nta-lo. 1or1 c r d· tro do indic to un.1 rio, fi -.. , 
bl'i ocratic nt , o t r e coletivo, r v 

<:1 do e s r..tl içÕ s do d 
., 
r1o • 

6. s c o o 1nte;r s d t r in do icÍ -
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di ' o 

t ç·o 
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d' ~ ioria:. • o .., 
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7. 

Se 11 c " 

r 1or1 

' r no conccr -nt o 1-
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, 

s urd 

1 ou profi 
" 

int r s 

indi i~Í -n ... o 

fac 1 ed 
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~ nt r d 

fiss .. o 

... 
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c r 

ci ç-o 
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.. 

v tur v rio 
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i d 

d o r. 
~ 

lo o rito ur1 G o 
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in 
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do 
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., 

i co 
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o orl 

dentr 

nto 

' 

-
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ro-

t 

, 
reito ublico cons 
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o cont' or o o co 05 
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' ~tre 

c r 

13. Por eu 

c) instaurar dis Íd1o col tivo d tr 

alho; 

d) rec b r a contribuiç·o post or 

1 1 

elos 

e) 

-ao; 

st·tutos· , 
tabele eid 

rofi_ 

f) cri r, dentro do ... 
eu bito, D 1 -

aci s Sindic 1 " • 

obrlg - estip o sifi 1c t o çoes, ou u 

col bor ta do, 
# -<CO O cr ao -

, 
t cnico e con ult1vo no tudo solll 

ç·o dos probl qu 

co protiss-o" • 

turno, a rovou o Senado a r 1 ma 
da ao zg do t. za do proJ to, el. qual 

d conheci nto do probl a 
, 

so qu d v ra 

vendo dois, 
... 

re ou u tro 
. , 

territori 1, cab ra: 

D ntr o 
... 

o pito terr1tor i 1 , 

1 a • 

indic nda 

11: 

COD.Q. 

ento ou por 

statuiu 
... 
obre o roc s-

o sihdic to u 1 ha-

-profls ao, s 

) r pr n r os 1ntr s s g r 1 

d -o; 

) c 1 br -eonv nç o coletiv d tr 

lho· , 
c) inst ur r dissÍdio col ti o d tr 

lho; 
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coletivo da 
... , 

rofiss o e apenas e, por isto, e bor 

t 
, 

varios sindic·tos, ~' necessário e to~nou a instituição de 
.. 

scolher e re rese tar ess int re se. 
, 
aloga deriva d recente Oon titui -

- It .iana çao ( rt. 9), eis que os div r o in icQ. os es pro -

fissão indi d 1 
... , 

assoei dos, gados, e prop rç o aon ero d seu 
- ,. - , , 

para formaç o de um orgao cupula, a qu e atr1bu1do o oder de r pr 

sent r a prof1s ão. D st rte1 e hora haj pluralidade para a 10 tit~ 
.. 

ç o de s1ndic tos, unid posta, n plano superior, par r 

pr -nt ç o c t oria pro~1 s1onal. 

19. v~r ad , · portanto, todos os s1ste s ten-

em para a .-...~~ 9..!. tatsh bor diversas legisl çõ s não tenham a 

cor g d 
,. 

afir -la de direito. E essa un1da4 
, 

sera tanto mais nec ~ 

sária .quanto maior for Q d rerro ativ s o rig ções atribui ... 

s · o sindicato como r pr s ntant de Qt$2Íl~:ii2t que, como unid 
: ~ , .. 
' de juridica e soei o og1oa, n o po<le ter 1$ intere se coleti -.. 

v o 
... 
obre cad probl· a que il.he seja rtinant • 

-zo. A 1 gisl çào bra ile1ra e ig~r, ao contrár1 

o do ue muitos 
.. 

u o , não est lece 
,. 

sindicato unico imposto 

te orla profissional, 1 ue s tui proe sso de seleç:o ra 

ou to r a . c·rt ind~aal à ssociaç·o profissional 1s rep~ sent t1 

• l'ossib1l1 a, a sim, p;J..ura11 d ssociações profissionais, -
d ntro d esma rafi são na mesma base terri tor1al, · as ais, medi 

ante simpl s re 1str no 
, 

oder""o inisterio do Trabalho• r pres n 

tar,. rant as autorida s administrativa -
; 

e judiei ria , os int resse individuai do 
• a socia os relativo u at1vidad ou pro• 

·'' fissão, sendo-lhes ta bé extensivas p.rez. 
, # 

roga 1 contidas na alinaa e no paragr -
, 

(colaborar 
, ... 

fo unico o art. 513 e o o orgaos 
, 

solução-t cnicos e consultivos, o estudo e 
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21. Por 

dos prob1 s qu se r laeione 

pectiv profi são) - Art. 558 

co res-

a Consol1d 
... 

çao d Le1 do balho. 

u turno, prescreve no rt. 519 ae • in ~ 
~ ' vesti ur sindical s ra conterid se 

associação profissional 1s r pre.s ntati· 
, 

v t 3u1zo do Ministro do 'l'rabal.ho, InduJ. 

* ria Comercio• constituindo L ntos p 

ra ess apr ciação, . ntr outro : 
# a) n ero a soei do ; 

b) o ser iço soei is fundados e tidos· 

c) o vlor do patr1 ânio.• 
22. .. Dest r e, e face d l 1 v1 te, p ra a r pr 

sentação .os inter s s 1ndiv1du i dos seu assoei dos co o Ór -
.. ~ , . 

g o t cnico e consultivo do · tado ssuntos cone mentes a cor -

respondente profissão, as .. ssoc aço pro .1sa-iona1 se eonstit.uem 

dentro do s1 tema de p1u.rall. a . e d r presen ação; tod via1 ra a 

· repres ntaç~o dos int resse col tivos profiss~o (tnteress s ge-

r 1s d categoria, convenção coletiv de tr lho, di sÍdio coleti

vo de tra ho, · reve, el iç·o .de representant da profissão, etc) 

só ieato, previa .nte scolh1do d ntre s assoeiaçõ s rofls-

s1ona1 , " oó.era falar e no da categoria. 
I 

quanto qu e~ alguns paise t a lut tnter-s,in-

dical surge no omento e qu a cl sse deve s r unid par a def~ 

s de suas re1v1nd1eaçÕes, no Brasil, - ~ não ocorre, porque não 

essa hora m que se leg a énti de . ais represent ti v. • o 

" 

" e 

· 1cat.o unico • repr sentativo dos interes s erais a categoria , 

po e agir, coeso e 1medi tamente, def s dos seus repr sent os. 

24. ! ter sstnalado a 0rgan1z ção Intern cional -

do Trabalho ue• no Br sil e Argentina, os sindicato como t is-

r -conhecidos d ve ser considerad o mais representativos da res-
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r spee !v profissão (nBIT • el ione~ Industr1 lles - Gen ve,l947, 

" pag. 44). 
25. O sist leg 1 brasileiro mit , ortanto, 

.. plural! de 
.. 

r pr s ta ao d int r ss individuais e .~ru ai , 

x1 in o, contudo, e d ser - no 

qu tan e ao interess 

re pres nt ç·o - co 

d rofissão. 

SINDICAL 

26. Constituição ed ral, o núnci r a 

livr asso iação profistúon ~ ou s1nd1calu, estatuiu ue lei r gy. 

1 ri "a forma d con tituiç ... o do sindicatou, d ixou c1·ro qu tanto 

unid co o a p1 rali~ad sindical não 1hfring1ri o princÍpio -

d iberd de sindical. R lmente 1 a Convenção no 87, r lativa ~ 11 -
. ~ 

ber ade sindical, aprov da na Conferenci Int rn cional do rabalbo-

_:de -o Francisco (1948) ,, não eonâiciona 
... 

existencia da lib rda~ -
' - lfl M sin ical a adoçao do reg e pluri.Xllo d r pr s nt çao. ainda recen-

te ente, na 35 
;l 

vonfereneia Internacional do rabsl.ho (Gen bra - ••• 

1952), !oi aprovada resolução pela quàl, e r s al t v a . convenJ. 
À 

enc1 de se a ·:r:-u ar , no o sindicato repr s ntativo d profis -

.., - ' ao, todos os rupos o eat gori se eonsi eraçao a r 

ça1 á origem n c1onal e à f1liaç·o po Ítica. , 
. 21. . ue o conceito de liberdade sindical -na o 

" . ., ;. 

esta subor inado adoçao do siste a unidade ou da· pluralidad • 

1nd1c l• noutr for de Organizaç~o sindical - e Const1 -

tuição Br sileir deixou at arbÍtrio do legislador ordtn' io a esco-

lh de 
, 

ualqu r delas • estara preservad a lib rd de sindical, d s-

de q: seJa assegur dot 

) l1berdad ind1v1du 1 de ib.gr s o e per 

· nência na associaç~o reconh eida ea.o sin

d~eato representativo da rofissão; 
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b} 11 rd d do sindic to r a el boração 

o u t tutos, obs r das os prece! 

to con titucio 1 1 g 1s 
, 

lic eis-

o ins col os 1 org~ ~zação s~ 

di c • ·' 
c) liberda o s1nd1c to r a leiç-o dos 

eus 1r1gen s, dos e r pr s ntan 
t s pro fi 

.. 
ao; 

d} li rda d reunião P r es o e dell-

b r 
... ... 

çao obr proble s que s relacio -

n di r ta ou 1nd1ret ente co proti 

-saOJ 

) to o sindicato, s interven 

ção do o, salvo nos ·ca os e pr ssa-

que não a ten-

t o t o princÍpio supr nciona• 

dos. 

28. .... ..,,.,__.nte , r p 1 do o pr c lto da liber-

de sindical, c r , a nosso er, r stab lecido o r 1IB que 

lhor ossibilita a cons cução. dós fins objetiv os p la sindic lha-

-o. o int ress coletivo . d profissão d tro de determina-

bas t rritor 1 deve 
~ 

r re resent do por uaa unica entidade, t~ 

do aconselha 
... 

con a r çac d unida e sindic 1. 

29• Conto c ntuou v ri to d ora ilho, "pelo 

sin ic t 
, 

i c 
... # 

nao obrig torio - : er 

neee livre indic l~ação, p rt1e1pando -

o sindicato u ira, - achando-qu o naos 
À 

parti c! dida co ti obri do dele ar r 

va alg • c t ... a leg1 laçõe 
, 

o e a e a 

- , 
profi ao i ta basico do sind1ea o, o -

, 
dor e ix r 

( 
sin-1s que exige o 1e 1s 
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sindicato p r c da profiss·o, sÕ nte is o. 
- , ao 1gn1!1c· tal id a obrigat 1 dad 

e levar 1 u " 

port ... ' tao so 

tu 1 
.. 

no 

e ncarad c 

r z r rt 

nte roco 

e 

do s1nd1c to ; 

et: r qu nos <11 

s1nd1c 1 -

pr1 tista do 

li ralis o cl~ sico•. (Ob. cit., âg. 154) • 

3 • Co 

en 1 o dividu li t 

-raz o, a libe dad 
.. 

nao p e ter 1s a u l -
, 

ela ic doutrin liberal definia coao -

t o or l:l.mit o ireito 1 . outro in ivÍ uos. 

t' t bé co icio o teres cole ti vi d , conro s 

cone çõe do novo d r to oci 1" ( o s e o Bolt do PTB, S!, 

de liber-ção d 
,.. 
a 

, 
Paulo, no z, p • 1). D con eguint , o concei 

d de ~indica! n-o con ' , co o n·o p eria conter, facul ade cujo e-

x rcicio constitui obstác 
.. 

ção d 
, 

pro r'o sin ic t n de mpe -

o d s 1 nt s -çoes lei h 1 .. , 
31. O ~indic to, nao h • egar, 

, 
, nos te pos atuai , 

os princip , -s orgaos i ocial. f tiv ente, o 1n 1c to 

1 sion 1 conduzindo e an..o..&M<;;u.&~o gr 

contribui o r altar 
' 

h r o, su~ 

ss tr lh dor , ito 

condiçÕes d vida, s~ 

do in iscut!veis o re ultados - , , da sua açao, ja te pr u.zi o 

no vas·to campo das re.lações jur dicas, co -profun a r percuss o no r 

""' ecanom1co social vi en e. 

32. or ou ro lado, os s1nd1c 
• # 

os patron 1 , da . ~nd -

sinc l?in o- d c{p funç - de iri -

ir 
... 

ç o circul ção d r1q ez s cÍproco 

r nt n os ant e os pro utore , ve i a 1 , !ir ndo s 

ção n obt não de · a ma 
, ,. 

avor vei e to la obj t1T 

do a cr ~c nte prosp ridàde 
· A 

pre • 
33. Finalm n , a 1fe ta te " nela d 

11 r is se or · i zar e sind c o z a n ces id e d tr -
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trabalhador 1ntelectu l de de~ender coletivamente os seus 1nteres e 

profissionais,, ass gurando, ediante normas de rÍgida d1.sc1pl1na 1n-. 

te~, o bo r n e da pr fissão. 

34. Por tÔdos ê s · motl os é que o sindicato o

cupa hoj·e um lug r d ·. dest que nos quadros da vida social, endo, a 

Cd. instante• sol1e1t do a e prestar, internamente, sUã colaboração 

ao st do, n or an1:ação da vida profissional e econÔmica da ação-
. . ~ I • A 

ou na eo pos1çao de org os ubl1c.os d maior relevane1a1 e exter 

nte, no campo das .rela<;· s 1nt rnae1ona1s, sua eoo ração e orga ... 

n1s o que1 ao · Repartição Inte~ cional do Tr balno ou o Canse • 
~ -1ho Economico e Social da Organiz çao as çõe s Unidas t estão proc.Jl. 

rando estruturar novos rumo para o destinos da humanidad . • 

35. Da 
, 

porqu , crescendo de vulto o rol das a• 

tribuiçÕes do .1nd1cato na v1a # 

social, deixou de s ~ um ero 1nstr~ 
. # 

ento de anseios revolueionar!os ou s~ples porta vo~ de reivindl 

eações classistas, para eonst1tu1r-s num verd deiro · paieroso le .... 

entQ ·de integração soeial• o ebt ento eaotalÍtico da b.ar o.nia e soU 

darieaade ntre as elas es. 

}6. Portanto, assi eom:c o •.stado dispÕe sÔbre a 

d~ organi..z ção e func1 ento 
, 

o·s e tabaleeimentos banear1os 1 

de ensinc. ou de uros 1 justamente. porque o 1nteress coletivo e o 
it , 

be . estat- social o exige , a sim tambem dev ra estatuir a forma de 
... 

~rgani~açao e funcionamento que me~or permita aos sindicatos a rea-

lização das suas altas finalidades e o desempenho das funções que 

lbe são dele d s, QOnform pr vÁ a prÓpr1 Gónstituição Fe eral. 
- ' A 31. face dessa eonsi eraç oes, parece a este .. 

' " . Ministerio que t\ldo aconselha a manutenção, na le gislaç""o br· ile1 .... 

l'at do sist ma a unjdad sindical,. ·e prejuizo constituição ·· de · 

a soei ,;ões profi sionais par a simples r presentaÇão de interes ~s 
; - I 1n 1vidua1s e como orgaos d·e c r ter tecnieo e consultivo. 

,. 
;8. Renovo a V. Exeia., n ste ensejo, s prote$-
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A ORG IZAÇAO SINDICAL BHASILEI~A 

(Conf rência pronunciada por Arnaldo S s~ekind 
na E~cola Ju rior d Guerra.Rio de Janeiro-14 . 8 . 68. 

tórico-~ociolÓbicos 

fler início do discurso d paranmnfo) 

2-Si~te a legal 

2 . l . Finm idade~ do sindicato . Int r ~oe~ econô ico~ ou Jrofi~~ionai~ ao gru-

::>o repre~entado int rA~' ~individuai~ do~ as~ociado~.Proi ição de a-

tividade extran a a A~se~ fins:oolítica ou r ligio~a . 

2.2 . Unidad ~indical e repr ~entaçãc l gal da cat goria.Prerrogativa~:reore

~ent ação dos in ter!~~ee eol ti voe ~indicai e, convenção co l ti va, dissídio 

coletivo rev • 

2. 3 . Bnquadra ento sindical . Categorias,gruPoe 

50~iae dif renciadae . 

ra o~ pr esta .l cidoe . Cate-

2. 4 . Inv etiaura sinaical . Pluralidad d aseociaçÕee . Carta d r conh ci nto 

à ais representativa . 

2 . 5 . ContriauiçÕ e ae~ociativas e l gaie . Funda ento da c ntriluição co~p leó

ria anual. 
- -? . 6 . Fed raçoee Conf raço e . Pirâ ide ~indical para cada ra da cono ia. 

C ~tral 0indical : no reLi plural(ex . f r ancAe)e n regi mnitário(intru

nto statal,co o na URSS , ou 6Stado dentro do ~etado,co o no Bra~il 63). 

? . ? . Participação e .SrgaÕ~ eetatàae:Juetiça do i'ra alho , DHPS , CRPS,DNr<lO,etc. 

2 . 8 . Li rdad eindical . Conc i to a plo (Convm ção nº87) conceito r ~trit 

(CLT) ~ :K ~.x~:ht: XI;- ri' u::a:x.x: cr ne ti tuiçãc do sindicato, ingr ~eo e pe-r a

n"ncia do aeeociado,autono ia de ação cf . oe fine , eleição do~ dirig ntee 

e reorese tant e d ac rdo com a lei e formaçã ou filiação a entiaad e 

de grau eu9 rior cf . o e nquadra ento legal. A Constituiçãc de 1967 . 

3 . Deeenvol vi en t da organização ~inaical 

3 . l . Incre ntoe v rifica oe:l93l-legislação cru·acterística ente ~indical;l942 

-caa anha de eetí ul à sindicalização pelo r TIC;l955-incre nto resul

tante do des nvolvi ent industrial raeileiro. 

3 . 2 . ~anora a atual . ~etatí~tica (ler q adro) 

4 .• A~ ort~anizacÕee ~inaicaie internacionaie , .Q_ P~tido <vosuni~ta e o~ sindicato~ 

lra~ileir ~ . 

4 . l . FSM (Pr~5a , l94,) , CIOSL(Bruxelas,l948) e CISC (Brux lae , l945 , e~truturando 

vi n to iniciaao co a "Reru ovaru ") . úrientação filosófica . 

A "nciae a ericanae:CTAL (México),OHIT (~ xico) e CLA ->C (Santiago d'"' Chi-

le) . Internacionais de cat t oria(CIGSL) D parta nto~ profi~~ionai~(FS1) . 
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5 . 3 . Influência n .gativa da prol ngana p lítica ~alarial . 

5 . 4 . ' eiçÕ.~ 66/68,de airi ntes contrário3 ao~ o~tulad ~ aa vol ução, coa 

apôio c oraenad a co u i~ta~ ca~aad ~ e d hrupo~ da I r ja. 

5 . 6 . Falta d aotivaçã à vida ~indical:n gociação c 1 tiva i ~~ ível • 
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4 . 2 . Ação exclueiva do PC,até conquietar a FS~1 

Orientação d o C ineternacional . 1enin :"Cada partido d v , eiet àtica

ant e co p re v rança,desenvolver Ll a ação co unieta no eeio aoe ein

aicatoe,para ganhá- loe ao co unie "(Lefranc, 11 1 eyndicali5 e dane le 

ond " , Parie,pát . 55) . "t! nrecieo ea· r r eietir a tudo,cii3oor- ee a todoe 

oe eacrifícioe,e preLar , e ca3o d n c e3idad , todoe oe etratag ae,to-

da3 a e aetúcias, o 3 mé to doe il trai , eilenciar ecultar a veraa e e de-

ter inaaae ocaeiÕee , co o obj tive d penetnar noe eindicatoe , de o r a

necer d ntr del e,de realizar n 1 e u tratalho co urd ta , apezar de tu

d 11 
( Lenine, 11 A doença infantil do e equ rdie.11o, no co uni e 11

, ed . Vitória, 

Ri , pág . 53) • 

Até a to ada da FSfvl:plXHixxaxg«llxxaxcl• (1947/48),a,ão dir ta a PC no Bra

f-si l: 

-1922:Bloco vp rário e Ca pon e,a - ,.. açao ineficaz p la. falta de ronaiçoee 

eociológica~ adeauadae lllta entr leninieia . e a arquieta.B . 

-1929:Conf.doe Tra e . do braeil(CTB),de viaa fe era,face à ~evolução aeX) 

- 1935:penetração na Aliança Nacion& l Li rtadora , e algun eindicat e e 

no eio operário.~ ae ae edida e cone quent e à t ntativa revol cionária 

do e o ano e a instituição do ~e;ado Novo, l937 , i p dira a cone-

cução doe eelle bjetivoe . 
,.. 

-1945 ; o PC ao .Braeil , na l galidade,inicia a pla aça eindical.Cria orga-

nie oe para-einaicai5 , para atenuar a influ ncia da~ lid •ança a ocráti-

ca : 1ovi ento Unificador Trabalhi5ta(MUT),co Órf5M3 re gionaie locaie, 

para doutrinaçã::J, coorde1 ação e:Ii. toral ação 5 revieta. 

-1946:no Gongreeeo doB Tra alhadore3 Braeil iroe(patrouínio do TIC) , cria 

a Gonf. 3 Trabe . ao Braeil(CTB) , t nao os diri~ent e de ocrátáe a0ana

rado o ongre3so . A CTB ee filia à CTAL,dirigida por T l.d no,aue, aie 

tarue, iria ajudar os co Llnistae a to ar a ai r çb.o da FS!VI . 

~11 E 1947 o PCB é poeto na il galidude,o ; úT é f chaa.o e a CTB é aieeolvi

da 'lelo .J ereto nº23 . v46,co apôio ao Judiciário . 

4 .~. Cieão na FSM e cr . ação da CIOSL(l948) 

E dezeabro ae 1947 Leon ~ouhaux roaJe com a CGT franceea e funda a CGT 

FO • .C: janeiro d 1948 (Li a)ae Confederaçõ e latino-a, ericanae a AF!L 

fir rui poeição contra a FSlVI e e11 dezembro d 1948 (Londree)a aioria aae 

Cv.1([ deraçÕee do unuo de ocrático cone ti tu a CIOSL , afaetando-e da 

FSt•l que caira •• aõe doe co uni3tM e eocialietae de eequerda . 

4 . 4.Ação oaralela da FSM,cta CTAL e do PC . A·· m,a uartir de r: tão,coord naaM, 

eeguindo ae air trizee do co uniello rueeo . Nã contando co ae Conf dera-
-çoee raeileirae a.e tra alhador e co a 

tiva a criação d :a)co i eeõee epeciaie d 

eÕee inter-einaicaie (ClSCAI),aesignaaae 

aioria dae fed raçÕJe,incen

cat goria(ealárioe); )co ie

-lae aeee b~eiae . 
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4 . 5 . l952 : revo ação art . 530 , ~ , da CLT (prof sear id lo i& inco patív l co ae 

instituiçÕes ou os inter eeee nacionaie),proibindo a nova lei apr ciar ou 

· inv etigar,oor qualqu ror t xt ou odaliaaa ,ae convicçÕes p líticae, 

r libioeae ou filoeófica3 aoe 3inaicalizadoe . 

A plia-ee a netração co nista n e eindicat e . Oficialaent , bora ee 

filiação à FJ~ , Qitoe bea cia à sua orientação e partcipava de seus 

con reeeos . Fac reei~t&ncia uae C nf aeraç - e , criara ae Uni - e Sindicais 

(L caie) , ae UniÕes Lr raie d Trabalhadores (r ionaie) r e tabele cera 

fQnci na nto de fato da CTB;conetituira ,ainda, Pacto de Unidaa in

dical de SP,a Uniã e a e Lavrad ree e rra al a o ee A ríc lae d Brasil 

( JLTAB) e utrae . 

- l955 : fecha ento n tidades eepdriae . --l969:tentativa de funaar a CGT,c co reta n t da açao deenv lviàa ce a 

ajuda do Vic - pr sia nt -J a Goular t . F r ca~s resultante d tra al c -

orà nad dae CNTI , CrTC , CNTT , cri~t e , gruo sindical de ocrático de 3P , etc . 

- l96l : r n~ncia Jâni Quadr e ô aand Ge ral a e Tra al~had r e e (GmT)nara 

gr ve g ral . Infiltraçã c ineea e cuoana a nartir de entãe , verificada a 

fôrça d e tra al adores unificados p lo Co ando . ~riaçã de eindicat s ru

rais p lo oró>ri C v&rn ,c o apã·e do cmT • de e t ree cat lic e a 

equeraa , e quais , junto3 , i uz ~a d rr~ta a e l í der e sindicais a 

tas . 

crá-

- l963 : tranef raaç de C •and.e 

nt pel Govêrn • CGT e Pact 

Cenf . ' ral d•e Trais . ( CGT) r c nh ci

d nidade e Açã (PUA - traneport e arí-

ti oe e portuári ~) : duas ra"là e f"rçae nae d li re;çÕ ~e do G v rn , in te-

grant e à e lano aa r v luçã~ social raeil ira,qu foi etada ela 

evolQçã d 31 d arço de 1964 . 

4 . 6 . CIOSL-ORIT Internacionaie:cure s , viagene , c n reee 8 -açã d ocrática , 

luta a ti - c aunieta e n [ ciação c l tiva . 

4 . 7 . CISC - CLASC:filoeofia e cial aa I r ja, c 

da . rlatur za e oeiçã aa CBTC:não é ' r ão 
are a evident ara a equ r

e indical;congre •a eírculoe ooe-
A 

r árioe católicos e diri ntee sindicais . eeint r-cia social , cureos d f r-

a ão de líd ree , c ate a c unisa e aoe airi5 nt e qu d no ina d 

"pel;[, s? Di v rt iu da CISC e da C .. .,AaC , ._raças à ati<iud do Padr 

11. r lação à r -volução de 1964 . 

5 .- Panora•a sir di cal ~ ~ R v lu ão de 1964 

el e , 

-5 . l . Fecha ento doe ' r~ão~ sindicais ou 

e sindicat s( ?O'~) . 

aré.l.- eeindicai e ilegais e interv nça 

5 . 2. R t rn dos eindica os àe atividad e xclue va nt 3indicais , cone nâ.n-

cia coa a lei . J. glilla. entação do dir ito d r ve r etab l ci nto do 

-art . 53ü , ª , da CLT,co nova reaa;a • 



I CONGRESSO ESTADUAL DE DIREITO DO TRABALHO 

I1HtUS -BAHIA - 10-12 de dezembro de 1993 

organização sindical e negociação coletiva --------por Arnaldo S~ssekind 

I - HISTÓRIA = de Grime a direito humano fundamental 

• 

A- Proibição de coalizão • Lei Qbapelier (1791):s!ndico-sindicato -
B- Delito de conspiração= Grã Bretanha (1799),CÓdigo Penal de Na-

poleão (1810) etc. 

C- Revogação crime e tolerância= Grã Bretanha (1824),França (1864)etc. 
- A 1. Trate unions = 1~s contratos coletivos (carpint iros,mecani-

cos e tipÓgrafos}. . 
2. Aplicação a todos os empregados da empresa .(gentlement's 

agreement- OIT,"Las negociaciones coleotivas",1960,págs.12/4). 

D- Direitos= Corte de Massachusets (1842)- Lei inglesa (1671)- Lei 
w 

francesa (1884) etc -Tratado de Versailles (1919). 

E - Exp~são das convençÕes coletivas 
1• 1as leis= Holanda (1909) e França (1919). 
2. 1as constituiçÕes =México (1917) e Alemanha (1919). --------

F - Direito humano fundamental 
1~ Declaração Universal doà Direitos do Homem (ONU-1948,art.23) 
2. Convenção OIT-87 (Genebra - 1948) 
3, Comissão ONU-OIT de Investigação e Conciliação (1950) 
4.Comitê de Liberdade Sindical da OIT (1951) 
5.Pacto ·Internacional dos Direitos EcQn~micos,8ociais e 8ultu

rais (ONU - 1966 - Vigência-1976). 

II - LIBERDADE SINDICAL - CONCEITO E PRESSUPOSTOS 

A - COLETIVA = grupos de empresários e de trabalhadores: 
1. fluralidade facultada 
2, representação ~ualitativa=categoria,profissão,empresa etc. 
;. representação quantitatiya=base territorial. . -

B - INDIVIDUAL = de cada trabalhador ou empresário. 

C - ~ASSOCIAC!O (AUTONOMIA) = estatuto,organização interna,ele~ções, 
programa,atividade e filiação a entidade de grau superior. 

D - PRESSUPOSTOS: 
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D - PRESSUPOSTOS: 

1. Liberdades civis= reuni~o,expressão,imprens~ abeas 
~' Objetivos sindiaais (art.10 Çonv.87) _ 

'· PrincÍpio da legalidade (art.8º Conv.87 e art.82 Pacto ONU). 

III - LEGISLAÇÃO IlVTERl'fACIONAL ( ~ ~ ~ ~) 
A - CONVENÇÃO az,de 1948 = liberdade sindical e direito de sind cali-

~ ·· ~ I 

zaçao em relaçao aos poderes publicos. LER arts.22 e 

B -PACTO DA ONUtde 1966 = regulame~tação de 
versal dos Direitos do Hémem LER art.82 

da Declaração Uni-

C - CONVENÇÃO 98,de 1949 = direito de sindicalização e de negociação 
coletiva = proteção dos direitos sindicais dos trabalàadores 
frente aos empregadores e suas organiz~çÕes,garantitL indepen-

.., ~ ,. 
dencia de todas as organizaçoes e a negociaçao coletiva. 

D- C6HVENÇÂO 163,de 1981 = fomento da negociação coletiva. 

E- Outras convençÕes para setores especÍficos= rurais {149/75),admi
nistração pÚblica(151/78) e territÓrios não-metropolitanos(84/47). 

IV - !_VQLUÇÃO ~ LEGISLAQÂO .§l@I [.AL BRASILEIRA 
4 - . 

A - 1903 = Dec.978 (Rodrigues Alves) = rurais-crédito. -
B - 1907 = Dec.1637 (Afonso Pena) = liberdade e,( pluralidade sindical 

1.modestos res~ltados • falt~ de esp!riio sindical que emana .. , 
.de eoncentraçoes operarias. 

• 
2.uniÕes fabris anarquistas = ~eves s-o ~ ~aulo,~io,Salvador e 

Recife = Lei de acidentes do trabalho de 1919 • 

C- 1931 = Dec.Legislativo 19.770 (GetÚlio-Collor) =unidade sindical 
~ ' I .. - I obrigatoria,c liberdade de estruturaçao e de represent~çao,c 

reconhecimento pelo Ministério (co-autores socialistas). 

D - 1934 = Dec.Legisl.24.694 = GetÚlio frustou pluralidade da Consti-........ 
tuição~ }9'34,4 dias antes promulgação= 1/3 do grupo ••• 

E - 1939/42 = DL-1402/39 e complementos (GetÚlio-Falcão-Oliveira Vian

na e Rego Monteiro) = Consequência Carta Magna de 37: --unicidade sindieal,representação legal da categoria ou profis-
são,enquadramento ofieial,pirâmide hierarquizada em cada ramo 
da economia,reconheqimento pelo MTre,imposto sindical,fiscali
zação e penalidades. 
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F - 1943 = CLT teve de incorporar legislação da véspera. -
G - :.onstitui~Ões ~ 1,946 !...!2Q = deixaram p/ a lei ordib.ária. 

H- Constituição de 1988 =manteve os princÍpios da Carta de 37: -- ~--~ , . 
-unicidade sindical compulsoria por categoria economica e profissio-

,.. ~ , , 
nal - sistema confederativo - contribuiçao compulsoria,alem de tri-
but o anômalo - Assegurou,porém,autonomia sindical. 

V -A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A LEGISLAÇÃO SINDICAL - RecepQão parcial. -- - -- ___ ......... ______ _ 
A - CA}~O DE APLICAÇÃO --""-------1 - Art.Bº: 

a)empresas privadas e seus empregados,inclusive sociedades de eco
nomia mista,empresas pÚblicas,pessoas fÍsicas ou jurÍdicas equi-

, 
paradas a empresas,atividades rurais e empregados domesticos; 

b)trabalhadores avulsos; 

c)t~abalhadores autônomos (liberais). . t 
2 - Art.37.yi = servidores pÚblicos ;!!!s,em todas as esferas geo-

, , 
'~&ficas e de pode~ publico. 

3 - Art.42,§ 5º = proibicão~/ ~ servidores militares,inclusive po
licias militares estaduais e corpos de bombeiros. 

B - ~UTONOMIA SINDICAL (art,82,I) 
1.Revogou ,ou derrogou todas as normas s/estatutos,organização inter--_ na,eleiçÕes, g~stão financeira,fiscalização e penalidades. 
2.Extinguiu Com. Enquadramento Sindical e quarro of icial (model(O), 

substituindo reconhecimento por registro. 

C - ~EGISTRO E INVESTIDURA Sil1DICAL ------1,Unicidade impÕe registro em Órgão c/ cadastro nacional. 
2.~administrativo vinculado e não interfer!hcia indébita: 

a)Juntas 6omerciais = sociedades comerciais; 
b)OAB = sociedades de advogados; 
c)TSE = Partidos Pol~tioos,depois de escritura 

3.~ = Votos ~Ca:r~l~o~s~V·e~l~o~s~o~jj~~~~--~~~~~ 
-~~daddo de Injunção 

4.0IT = Comitê de Liberdade - Verbetes .,..._.. . 

5.Teimosia do MTb. =mais de 15.000 entidades sindicai 
a)oaos resultan~e d~ pluralidade de fato . (Q~em é .quem ?) 

b)Congresso LTr.nov.92 = registro no MTb.=66,20%. 

-~~ 00 = .-t'\,'2_ ~~C? 
-~~-=- ~<9 t' 

'-~-'7 r r (0rn .aJ.. cc? 7 
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D -UNICIDADE SINDICAL CO~JYLSÓRIA (art,82,II) 
24 ... 

1. E~ q~alguer grAU,p2r categoria profissional ou economica,com ~ 
. mÍnima municipal. 

' 
2~ . Fere a liberdade sindical do grupo:,2!I - .. ,. ........ . 
3~ cReoepciona arts,CLT refer~ntes conceito de categorias,sindicali

F 

zação preferente,aglutinação e desmembrQ~,. .. ~~-.~ 
- Da{ enquadramento oficial como modelo -

4, Centrais = não integram 9 "sistema confed!!~~==~~~~ .. 
sindical respectivo"(art.82,IV) --respectivo a cada ramo eoonomico 
ou profissional,que exige unic~dade em todos os nÍveis (II) 
a) são .associacões giyie (art.52,XVII),sem legitimidade p/ neg, -
b) 

c) 

col.,dis,col, de inconstitucionalidade, 

E - qgNTRIBUIÇAES SOMPULSÕR!AS (Art.8º,IV) 
1, F~utenção do "imposto sindical" da Cart~ de 37 

p 

a) revogação dos arts. da CLT s/ aplicação e contrÔle 
b) ~olação da liberdade sindical~~- Verbete 227 
c) quota de solidariedade - OIT-324 
~ -

2. Contribuicãç confederatiWL 
a) tributo anômalo ..,.Chit' .... AL!<7 -----....s b) em vigor - ·controvérsia - LER papel 
c) toda categoria ? 

d) necessidade~ regulax~o leg!l - Rnteprojeto IAB. 

e VI - • RATIFD?ÂO ~ CONVENÇÃO OIT-87 ! ~ f A?TO da ONU 

A - Conv,87 enviada Congresso pelo Pres.Dutra - .. , 
1~ Parecer Com.Leg,Social Camara ap.Plenario 
2, Sustação pelo Senado Federal 
3. Atrito c/ a Constituição de 1988 • ...----- -

B- Surpreendente ratificação do Pacto da ONU em 24,01.92,c/ vigênet.a / . -.. ..... ----.. .. . 
~cional ~m 24.4.92,cf.Decreto de promulgação 591,de 06,7.92. ·· 
1. Art.52,§ 22,da Const. não torna constitucional a ratificação, 

pois a incorporação *dos tratados ratificados é complementar 
dos "direitos e garantias expressos nesta Constituição". 

2. A Convenção de Viena s/ o direito dos tratados e a decisão 
do STF_!/_aRepresentação ~Procurador ~ra1 (Décio .Miranda, 
julgando inconstitucional arts.ou expressões da Conv.110,para 
ef eito de sua aplicação no Brasil · (Ac.do Pleno de 14.6.74 na 
Representação nº803,!Q DJ de 04.3.78), 
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VII - !zEGOCIAÇÃO COLETIVA NO BRASIL 

A - !alta~ tradição gerada _;por ~fer!Ptes fatore!: 
1. Organização sindical incapaz de eqâilibrar forças dos atores 

sociais -salvo exceções; 
~. Legislação outorgada e não conquistada; 

- e 3, Sistema legal intervencionista e detalhista; - -.,. I 4. Facilidade para instauraçao de diss1dio coletivo. 

B- ~ovo T!tulo VI da CLT - D.L.-229/66 (iniciativa minha): 
1, Deseorporativou =acordo coletivo e/ empresas 

' -- · ,. . ~' Deposito e nao homologaçao pelo MTb. 
3, Eficaeia erga omnes e não extensão pelo MTb. 
4. Insffiuaçao p/ com.issões de , c(,)nsulta e cola\)oração e planos de 

participação(art.621) ---Art.623 não é meu. 

C - CONSTITUIÇÃO DE 1988 = .prestigiou a negociação coletiva: 
1~ Flexibilização= art.7~,VI,XIII e XIV; 
2. T.ornou obrigatÓria a participação dos sindicatos na neg.coleti-

-.. ---....._ . .. .!!... (art. 8º , VI) ; 
A N ..., ,.. 

3. Prevalencia das condiçoes de proteçao ao trabalho das oonvençoes 
. . , 

e ac(,)rdos coletivos como parametros m1nimos da sentença normativa 
(art.114,§22) -Da! Lei 8.542/92:claÚsulas integram os contratos 

. -
individu is e só podem ser supr~midas ou reduzidas por novo ins-
trumento a negociação coletiva; 

4. Facultou,por consenso,a arbitragem excludente do D.C. 

D - . tzLEXIBILIZAÇIO ~ne~ssidade de regulamentação ;gal ~ 
1, enumerar casos- incluir implemento de teçnologia; 
2. fixar limites e efeitos,inclusive duração. 

LETIVO DE TRABALHO -

(art.114, §u~ ~. 

A - Que é ? / co,convenç o articulada,oontrato ? 

B - Termo 

1, Instrumento nvenções e 
~' ~entes - Cehtrais,confede ações e 
3. Eficác a territorial = nacion 
4. os jurÍdicos (controvérsia). 

e 8630/93) 

coletivos; 

)complementar da legislação impera 
b)substitutiva da lei ordinár,!a,até ia ~ejus. 
c)Congresso LTr.nov.93 - SP - 79,07% cpmplementar. 
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D - NOME INADEQUADO = contrato:prestações recÍprocas consensualmente 
, 

estipuladas - comutativo e sinalagmatico. 

E- BRASI!4 = pais desigualmente desenvolvido c/ estruturas sÓcio-eco--.... 
nomicas dessemelhantes. 

1. Inconveniência de legis~ação detalhadas e,pela mesma razão,de 
instrumento de neg.col.nacional e geral. 

2f Cultura Jurldic~ romano-germânica = prevalência da lei. 
3. Centrais sindicais ainda não são entidades . sindicais. 

F- DISTINÇÃO~~ FLEXIBILIZAÇÃO !_CO§ TR4TO COLETIVO 
. ' 

1. Flexibilização= alteração~ pejus episÓdica~~ prejulz~ 
sob o prisma global --2. Contrato coletivo do anteprojeto Collor = possibilidade de redu-
zir não só as condiçÕes contratuais,mas as normas legais. 

G - ~OLUÇÔES RECOMENDAÁVEIS 
1 • CLT pa :zódig<( ;!_ regras ~s gerais e sem regulamentaçÕes pro

fissionais , abrindo espaço p/ _a negociação coletiva. 
2~ Ampliar agente~ negociadores. 

""' , .... 
3. Admitir convençoes ~ ~po, d_!..categorias ou ate de ramos econo--micos;nunca gerais e nacionais,substitutivas da lei. ------4. Articulação = convenções ~ocais ou acordos de empresas adaptariam 

~ , 
as normas legais gerais e as de convenços superiores aplicaveis 
' .., , . as respectivas condiçoes ou peculiaridades socio-economicas. 

---------------Num pais desigualmente desenvolvido, 
~ preciso evitar que o neo-liberalismo contratual inspirado em 

1~ ROUSSEAU transforme o laisser faire da Revolução Francesa em 
laisser mourir. 

RAFAEL CALDERA ficha-



UNIDADE E PLURAT-~DADE SINDICAL NO BRASIL 

Palestra de ARNALDO SU3SEKI}ill na ASSOCIAÇ O DOS 

ADVOGADOS de São Paulo (SP-26.9.90) 

A - Tema de direito sindical = liberdade sindical 
A • 

-OIT = Comite de L&berdade Sindical 

, ' B- Historia=do delito ~liberdade sindical 

c Revolução industrial - Revolução Francesa = coalisÕes operárias 
e 

..., 
D - Crime 

[

1799/1800 - Ingl~terra =11 Combinations Acts" 

1810 - França =Codigo Penal ...... 
E -

,. [1 824-Inglaterra = Revo~ação delito de conspiração 
Tolerancia - , . 
--------· 1864-França = Modificaçao Cod~go 

[
1871-Inglaterra~Trade-Unions Act" (Disraeli) 

F - Direito 1884-França=Lei Waldecn-Rousseau 
A 

sequencia 

G - Centrais sindicais [ 1886 EEUU =AFL 

1895 - França =CGT 

H - Direito universal 
[

1919 •Tratado de Versailles - OIT 

1948 = Convenção 87 da OIT 

I - Direito humano 
í\wdamen tai 

[

19.48 - Declaração Universal dos 
Homem (art.XXIII) - 01TU 

Direitos do 

1951 -Comitê de Liberdade Sindical- OIT 

II -LIBERDADE SINDICA 
.. 

A - Condicionamento as liberdades aivis 

B - Direitg humano fundamental,mas pão absoluto 

1.Superdireitgs:vida , saÚde,segurança e corolários da dignidade 

pessoal 

c -

2.Art.Bº,s,do Pacto Internacional dos Direitos EconÔmicos,So

ciais e Culturais (ONU- IT-1966) 

Conse j t g internacional e de direito comparado.Triplice aspectos: 
as 
1 .Liber gage ~ 

, 
grupos de trabalhadores e de empresarios de 

ativid2des afins = pluralidade/~e resenta - • 
, 

2. ~iberdade ~ ~ trabalhador ~ empresario = sind . de sua escolha 
3.Liberdade da associação (autonomia sindical) -----.. -estatutos,organização interna,eleiçÕes,pro rama e atividades 

-ob jetivos sindicais e principio da leealidade. 

4.S!ntese conceitual=art.2º da Conv . 87 . 
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III -HISTÓRICO NO BRASIL 

A - 1903 - lleÇ. 979 --(Rodrigues Alves) [ 

~ ,:;tzicultura - I2-uralidadEf 
Credites oficiais 

Cooper ativas 

B - :JQ1 - j?e( 1 , 637 
(Afonso Pena) l 

Aplicação geral 

~iberdad~ de representatividade 

PlBfali§ade sindical 

C - ~ - Dec.Leg . 1 9 . 770 
(GetÚlio - Collor) 

D - 1~4 - Dec . Leg . 24 . 694 
(GetÚlio Vargas) 
- 4 dias antes da 

Constituição de 34 . 

E - 1JJ1 - Con~)j i t pj çi,o 
corporatiyistr 

1939 - DL- 1. 402 

1940- DL-2.377 

1943 - CLT 

Unicidade sindical 

~berqa ct ~ de representativi ade 
Registro no íTIC 

Federações regionais ecléticas 

Central do trab . e Central da Ind , e Com . 

Pluralidade sindical = 1/3 da profissão -- , - Empregador=5 empresas ou 10 socios 
... ,. 

Representatividade =profissges ~enticas, ... 
similares ou conexas - Empregador=mesma ------ ... -atividade economica 

Registro no MTIC 

UniÕes municipais ecléticas 

Fed~rações estaduais de grupo 

Confederações nacionais de ramos 

Unicidade sindical 

Representatividade por categoria,salvo 

prof . liberal e cat . prof . diferenciada 

e e al\eoim n'l!o- pelo fJITIC 

Federações de grupos 

ConfederaçÕes de ramos econ , e profissionais 

F - Consti tuicÕes ~e 

1,2'º e 1967/69 [

Regras gerais para a lei regulamentar 

C.,l;l : ecepcionada 

G - Consti tuicão J_e 1288 

IV - ANÁLISE CRiTICA 

r
Regra~ especificas consagradoras dos 

princÍpios da Cart!. i2-1 937 e autono
mia sindical . 

A - Sindicato=esnÍrito sindical - concentração operária - cidades 
industrializadas e portos 

B - ~asil dk 19&Q =necessidade estimules legais p/ estimular as-... , 
sociaçoes sindicais e fortifica- las 

C - DJ:senyolviffiep\O certas regiÕes e atividades gerando aindicat~s 
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fortes , que romperam com vÍnculos ao MTb . 

D - Constituinty (1987- 1988) =momento assegurar liberdade sindical : 
• 
1. Pl uralida.de e liberdade de sindicalização; 

2.Representatividade livre; 

3 . Autonomia sindical; 
4 . Quota de solidariedade e não tributo c/ contribuição obrigatÓria . 

V - ~ ART . 8Q6~ CON...,TITiji ÇÂO lA, FORMA ~ 013zGANIZAÇÂO SINDICAL 

A - gamgo ~ aplicação=trabalhadores e empregadores da atividade 

privada (sociedades de economia mista e empr esas pÚblicas) . 

B - Unicidade síndica. ~ cateeoria , c/ 2ase mÍnima ;nunici pal(nQII) 

1. Contrária à liberdade sindical (Conv . OIT- 87) 
.............. iliiillio> - ............ lliíá 

a)pluralidade facultaqa e unidade de fato (exemplos) 
ãíJL a 

e,<;l.~ 

b)OIT=verbete ....... 224 e Com. de Expertos (Separata Registro) 

c)Representatiyidade livre:categoria , profissão , ofÍcio,em

presa ou estabelecimento 

d)base territorial livre , sem área mÍnima . - -
C - Registro - Personalidade jurÍdica sindical( UQI) 

a)Corolário da unicidade sindical por categoria ------
b )Exigência de cadastzy nacional - SÓ o r.1TPS possui. Iv!aio-

, 
ria pais es=regis tro no MTb . 

c)Não fere a autonomia sindical:a)ressalva inciso I;b)ato __. __ 
administrativo vinculado e não arbitrário . 

d)Não afronta liber dade sindical = OIT: erbetes 275/277 e - -Comissão de Expertos (Separata Registro). 

e )Decmsão do STJ,c/despacho denegatÓrio de efeito suspensi-....... ._. .... __ 
vo pelo Pres . do STF: Mandado de Segurança acolhido para 

que o Ministro do Trabalho "examine o' pedidci.> de registro 

dos sindicatos que lhe forem submetidos e , a vista dos ele

mentos apresentados , defira-os ou indefira-os , com vistas 

ao controle do atendimento ao disposto no art . 8Q , inciso 
II , da Constitu ição Federal . " 

f)Portaria ~flPS-09/90 - Improprie ade:arquivo e não regis-- , 
tro , sem a pratica o ato administrativo vinculado . 

g)Recepção ~ n~s ~ CL. !(unidade sindi cal (A . do STF 
de 03 . 5 . 89 no MS-20 . 829 . 5;rel . Min . C~LIO BORJA , inclusive 

aglutinação , desmembramento e preferência pela represen-
,. 

tatividade de atividades identicas. 
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h)conveniência Órgã~ tripartite ou paritário consultivo. 
J1 

i)Apelo ao Judiciário (art . 5º , XXXV , Ia Const . ) . 

C- Unicidade em todos os nÍveis-Sistema confederativo (art . 82,IV): - _. .......... 
A 

1. Sindicato =categoria de atividades identicas , similares ou co-
nexas . E os profissionais liberais ? 

2. Fedàração = grupo de atividades idênticas , similares ou conexas _,. 

3. Confederação nacional = ramos econÔmicos ou profissionais . 

D - Centrais sindicais = fora do sistema~confederativo . . ---
1. Meras associações civis (art ~5Q , XVII a XXI) .Dai pluralidade. 

2. Não firmam cpnvencões ou acordos coletivos. 

3. Não têm legitimidade ativa ou passiva em dissÍdio coletivo . 

4 . Não podem deliberar s/ ~eve . 

E - Contri bui ão para .2. sistema confederatiyo 
..... 

1. Substitu:Uq o "desconto assistencial" , c/redação equivoca . 

2. Necessidade ~re§Blamentadora- Abusos já iniciados . (art . 146) 

3.Melhor teria sido "Q•u .. o,.t,.a• <l2. solidariedade" ou "Canon de parti-
cipação" . 

, 
4 .~ ~ tributo s-,i•n•d•i•c•a•l por Medida Provisoria 

- Exegese do art . 149 da Constituição e objetivo da ressalva . 

l 



A CONVENÇÂO OIT-51 E OS SISTE viAS SDilliCAIS DA 

FRAHÇA,ITÁLIA,ESPANRA S PORTUGAL 

(Conferência proferida no Instituto Euvaldo Lodi,Porto 
Alegre,em 17 de maio de 1989)~~ ~ <t.4f{f, 

I - COlnrEN ÃO =tratado multilateral,de caráter normativo,aberto à ratifica
ção dos Estados- membros da Organização que o aprovou . 

A OIT = regulamentar,de princÍpios e promocionais 
- Eficácia nacional 12 meses apÓs sua ratificação por ato soberano . 

III- CONVE~ÇOES SOBRE DIREITOS Sllf.DICAIS (tipo regulamentar): 
- 87/48 = liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização -

Direitos assegurados frente aos poderes pÚblicos~~ ratificações) • 
.::;.r,L.-.~,.::n = direi to de sindi.ca~ização e de ne ociação coletiva ~ rroteção 

dos direitos sindicais frente aos empregadores;independencia re-
A • 

ciproca entre as organizações de trabalhadores e de empregadores; 

estimulo à negociação coletiva(1 Ã4 ratifs .- Bra · , 

~~~1 = proteção aos re 

('-' ratifs . )~ 
- 141 75 = organização dos 

resentantes dos trabalhadores nas empresas 
~ --=:-- -

trabalhadores rurais (,., ratifs . )~ 
-1 51 78 = direito de sindicalização e de negociação coletiva dos ser

vidores pÚblicos (l8 ratifs.) . 

- 154/81 = prÓ~oção da negociaçã9 coletiv~ ~ ratifs . )~ -
IV - DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HO~lliM (011J-NY- 1948) - -a)Mesmo ano Conv . 87 - Coincidência articulada a pedido 01~ . 

b)Art .XXIII -"Todo homem tem direito a organizar sindicatos e neles 
ingressar para proteção dos seus interesses" . 

c)Art . 82 do Pacto I ternacional dos Direitos EconÔmicos ,Sociais e Cul-- ";:'._. ........... ., 
turais (ONU-NY- 1966) : "0s Estados que são partes neste Pacto se o-
brigam a assegurar: •• ••• c)o direito que têm os sindicatos de exer
cerem l~vremente sua atividade sem outras limitaÇÕes que as pre-

, 
vistas em lei e que constituem medidas necessarias numa sociedade 

, , 
democratica,no interesse da segurança nacional ou da otdem publi-
ca,ou para prot eger os direitos e as liberdades de outrem" . 

V - C01~ENCÂO OIT-87/48 --íArt . 1º (ler) =prevalência da norma internacional a que o Estado so--beranamente aderiu sobre o direito interno 

a)art . 27 da Conv . de Viena s/ o direito dos tratados 
b)Jurisprudência do STF - primazia norma constitucional interna 
c)Nova Constituição brasileira= art.52,§ 2Q . 

- Art . 22- "0s trabalhadores e os empregadores,sem distinção de ~ .l 

quer espécie,terão di~~ito de constituir , sem autorização prévia , 
organizações de sua eecolha , bem como o direito de filiar-se a 
essas organizações sob a única condição de observar os seus es
tatutos" . 
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a)conceito de liberdade sindical=grupal (s/prévia autorizaç~o ou 
----'--- -- ---------enquadramento);individual (ingresso , per~anência e saida) 

b)camno ~ aplicação=todos os trabalhadores , pÚblicos e privados,e 

empregadores . Exceção facultada:forças armadas e policia(art . 9Q) 

c)pluralidade sindical=não é imposta ,mas tem de ser facultada(ver

betes 224 a 226) 

d)re resentatividade=matéria estatutária : categoria , empresa,profis

são ; oficio ou estabelecimento e qualquer base territorial 

e)contribuiçÕes=além da estatutária,só quota de solidariedade p/ 

os não- associados beneficiados por convenção . Taxa com ulsÓria 

viola liberdade sindical (verbetes 227 e 324) . 
~ii,~~ ~ ~ ~to Lf-VmoLt,-1~~- tio~ . ,. 

-Art . º=n1 . As organizações de trabaihadores e de empregadores tem o 

direito de elaborar seus estatutos e regulamentos administra

tivos,o de e l eger livremente seus representantes,o de organi

zar sua administração e suas atividades e o de for~ular seu 

programa de ação . 

2.As autoridades pÚblicas deverão abster-se de toda interven

ção que tenda a limitar este direito ou prejudicar seu exer

cÍcio legal" . 

a)conceito 

b)estatuto 

de autonomia sindical -
e ~ganização interna=s/ aprovação e/ou alteração pe-

pÚblico competent e p/ o registro (V . art . ~º) 

livres=supervisão intra- sindical prevista no estatuto. 

Recurso p/ o Judiciário 

d) pr2 grama ~ ação = direito de greve considerado implÍcito 
.... , 

- nao e direito absoluto e irrestrito . Super- direitos ou direitos --
naturais:vida,saÚde e segurança,dos quais decorre o direito ao 
trabalho 

- principio da legalidade (art . 8º) .... 
- objetivos sindicais (art .1 0) 

- art . 8Q do Pacto da 011ü (já lido):direitos da comunidade e da 

~ação,além dos 
"' 

direitos e liberdade de outrem -
- jurisprudencia do Comitê de Liberdade Sindical : .., 

nº372 - greves politicas 
,... , 

nº394 - greve em funçao publ ica ou serviços essenciais 

nº434 - piquetes obstativos do trabalho 
, 

nº496 - controle pelo Judiciario 

-Caso r concretoo:hospitais(409),abastecimento de agua(410) e 
controladores de vôo{412) 

- Art .. 4_Q - "As orgabizaçÕes de trabalhadores e de empregadores não 

estão sujeitas a dissolução ou suspensão por via administrativa" . 
a)princ!pio da não-intervenção a~istrativa 

b)inter venção sÓ pelo Judiciário,quando provocado(verbetes 496 e 

497) . 
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-Art, 5.2 - (ler) 
~ 

a)formação de federaçÕes ~de confederaçÕes 

b)filiação a organizaçÕes internacionais de trabalgadores e de 

empregadores. 

-Art.6º -(ler) =aplicação dos arts.22,3Q e 4º às federações e confede-
... 

raçoes. 

-Art.7º -(ler) 
a)investidura sindical (personalidade juridica) pelo registro ti--. :e,2_ cartorial 
b)Órgão competente=lei determinará - Legislação comparada:MTb. 

c)registro denegado - recurso ao Judiciário 

d)denegação possivel por violação ao principio da legalidade(art.8º), 

objeto estranho às finalidades sindicais(art.10) ou aspectos 

formais. 

-Art.82 - (ler) =princinio ~ legalidade 
F" 

-Art.9º - (ler)=faculdade de excluir forças armadas ~policia 

-Art.10- "fomentar e defender os in~eresses dos trabaL~adores ou dos - --empregadores". 

-Art.11 - adoção,pelo Estado,das "medidas necessárias Ge apropriadas 

para garantir aos trabalhadores e aos empregadores o livre 

exercicio do direito de sindicalização" • 
.., • , • • N ,... Conclusao:l.mpossl.vel .,!_ratl.fl.c'açao da Convençao 87 pelo Brasil:;:o art.82, 

incisos II e IV,da Constituição,tornaria inconstitucional essa ra

tificação. 

a)precedente do STF = Conv.OIT-110/58 
) , "" b responsabilidade internacional f~ente aos orgaos de controle da 

OIT - Tratado de Viena. 

VI - SI§!~Mâ8 SINDICAIS 

a)pa:ises sem legislação especifica - Direitos regidos por princÍpios -----constitucionais,norrnas gerais s/ direito de associação e Convenção:. 

OIT- 87 = Inglaterra,Alemanha Ocidental ,Itália, Suécia ,Uruguai etc . 

b)paises ~legislação esnecifica = França ,Espanha , Portugal , Argentina , 

Brasil etc. 

VII- FRANÇA 

a)Constituição~ 1958=outorga ~lei dispor s/ os principies fundamen

tais da organização s indical(art .38) 

b)Lei ne 1936 (Acordo de Hatignon)=liberdade sindical,convebção coleti
va e delegados sindicais . 

c)Lei de 1968(Acordo de Grenelle)=confirma a de 1936 e prevê os conse
lhos de empresa. 
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-sentativo,na categoria ou na empresa . 

e)Pluralidade de direito e de fato 

f)Centrais mÚltiplas : 

-~ (comunista/ socialista) 

- CGT Force Ouvrier (independente) 

- CGTU (C . G. du Travail Unitaire - Independente de partidos ,adota posi-

ções politicas) 

- CFTC (C . Française des Travailleurs Chrétiens) - , , - Outras : de"Cadres"(reune tecnicos,executivos e a.tnx burocratas),de 

trabalhadores autônomos etc). 

- CGPE (C . G. du Patronat Français) ---
VIII- ITÁLIA 

a)Constituição ~ 1947=organização sindical livre(pluralidade,sujeita 

apenas a registro na repartição indicada por lei,desde que os estatu-
, - , 

tos tenham ~ democratica;convençao coletiva aplicavel ~ omnes, 

mediante representação unitária proporcional aos associados de cada 

sindicato xxiaZRXXHKE da cate oria ma e~raxa (art . 39) . 

b)Estatuto do Trabalhador , de 1970:penaliz ção da conduta anti-s5~dical -----.... c)Centrais mÚltiplas : 

- CGIL (C.G.Italiana do Trabalho - comunista/socialista) --CISL (C . Italiana dos Sindicatos Livres - democrata-cristã ) -- UIL (União Italiana dos Trabalhadores - social-democrata) • ..-
IX - ESPANHA 

a)Constituição de 19 = livre direito de sindicalização,grupal e indi-____ _...._- - --.. 
vidual,salvo forças armadas e corporaçÕes c/ disciplina militar;plu-

ralidade facultada em todos os nÍveis (art .28) . -
b)Lei de 1985: 

-conceitos de .liberdad~ de autonomia sindical (Iguais Conv. 87) 
- IV • ,_ , , 

-suspensao~u d~ssoluçao so pelo Judiciario 

-convenção coletiva c/ aplicação erga omnes,facultada a cobrança da 

quota de solidariedade (canon de participação),aceita pela OIT (6u------tros paises : Grécia , ColÔmbia,Turquia e SuÍça). 

-condenação de práticas anti-sindicais 

c )Centrais mÚltiplas: 

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

Socialista Obrero Espanol) 

-CCOO-ConfederaciÓn Sindic l de Comisiones Obreras-33,40% (VÍnculos 

c/ o Partido Comunista Espanhol) 

- USO- UniÓn Sindical Obrera- 04 ,64% (Doutrina social da Igreja) -- ELA- STV- Solidariedad de Trabajadores Vas cos-03,30% (Sindicalismo a-
• , 

narquico , ligado ao Partido Nacionalista Vasco) 
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-Outras -preponderantemente regionais (09,86%) 

-trabalhadores não sindicalizados (12,09%). -CEOE (ConfederaciÓn Espanola de Or anizaciones Empresariais)=grande 

fÔrça sindical (70% de sindicalização):em 1982,101 confederçÕes se-.-.- , , .... 
toriais e 42 territoriais,alem da Confedracion Espanola de Mujeres 

Empresarias e a ConfederaciÓn Espanola de la Pequena e r~i.ediana Em-
' presa,estavam filiadas a CEOE 

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

d)Convencões = três tipos: 

-Acuerdo Marco Confederal (Consequência dmPactos de Moncloa) :1979 

( CEOE- UGT) ; 1 980 ( CEOE- UGT).; 1 981 · 'CEOE~UGT e CCOO) ; 1 983 ( CEOE-UGT e 

CCOO)=salários e condiçÕes gerais de trabalho,além de regras para 

as convenções de niveis inferiores; 

- Convenção ~ setor (categoria) firmada por sindicatos; 

-Convenção ~ empresa,firmada entre a direção da empresa e o respecti-
,. 

vo Comite e os delegados de pessoal. 

- ConvençÕes de nivel superior limitam ou excluem objeto das conven

çÕes de nivel inferior. 

e)Agente negociador=associação mais representativa,que resulta das elei-
-. ça L 

"" A çoes para os comites de empr esa e os delegados de pessoal. 

X - PORTUGAL 

a)Constituição 2.!;_ 1976 (art . 56): 

-liberdade sindical p/ defesa dos direitos e interesses dos trabalha-- ,..---
dores; --pluralidade em todos os niveis; 

-liberdade de ingresso e permanência no sindicato,não podendo "ser o-----brigado a pagar quotizaçÕes p/ sindicato em que não esteja inscrito~ 

- autonomia sindical e direito de exercer atividade sindical dentro da 
empresa; 

A ' - independencia frente aos empregadores,ao Estado,a Igreja e aos parti-
• 

dos e associações politicas . 

b)Decreto-lei nº215- B/75 =regulamenta essas normas. 

c)Centrais mÚltiplas : 

- CGTP (C . G. dos Trabalhadores Portugueses - comunista --UGT (União Geral do Trabalho - socialista/social- democrata) -- Não há central patronal (Confs . da Agricultura,do Comércio e da IndÚs------tria) . 



OS DIREITOS SINDICIAS NA REFORMA DA CONSTITUIÇÃO 

ASSEl1BLLEIA NACIONAL CONSTITUINTE ~liberdade sindical enfim !!! 

-Mas o art.82 teria consagrado essa liberdade ? 
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' I v A REVISÃO DO SISTEMA SINDICAL . BRASILEIRO ------ - ----
Por Arnaldo Süssekind 

I - REFORMULACÁO_E2 SIS~ SINDICAL = Revisão constitucional 

-Tema escolhido na suposição de modificação substancial no art.82. 

II - -tTUALIZACÂÔ ~ SISTEMA = ~ ~e .,ai2 !!,2 fazem ••• 

A - Papel de congreseos,associações culturais de Direito,entidades 
sindicais e juristas = discutir,pleitear ou sugerir. 

B - Dai oportunidade este Congresso. 

~-HISTÓRIA ~ SINDICALISMO= HistÓria da liberdade sindical:de crime 

a direito humano. 

A- PROIBICÁO =Lei Chapelier (17~1) da Revolução Francesa (1789) -
B - DELITO ~ CONSPIRAÇÃO 

1-1799 - Grã Bretanha 
2-1810 - CÓdigo Penal Francês (Napoleão) etc.etc. 

C ~ TOLERADA 

1 - 1824 = Grã Bretanha 
2 - 1864 = França etc etc 

D - DIREITO 

1 - 1824 = CÔrte de Massachussets (EEUU) 
2 - 1871 =Lei inglesa (Disraeli) 
3 - 1884 =Lei francesa etc etc 
4 - 1919 = Tratado de Versailles. 

E - NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

1 - 1as leis =Holanda (1909) e França (1919) 

~· 

2 - 1as ConstituiçÕes =México (1917) e Alemanha (1919). 

F - D~I;;,;.H_....EIT..,O._~O FUNDAMENTAL 

1 - 1948 =Declaracão Universal dos Direitos do Homem (ONU,art.23) 
e Convenção OIT-87 -2 - 1950 - Comissão. ONU-OIT de Investigação e ·Conciliação em Ma-

, 
teria de Liberdade Sindical 

3 - 1951 - Comitê de Liberdade Sindical da OIT -
l.{- . 



- 2 -

IV - LIBERDADE SINDICAL - Conceito no Direito Comparado 

A - COLETIVA = Faculdade dos grupos de trabalhadores e de empresários 
de constituir sindicatos ,~e sua escolha 

1. Pluralidade facultada e não imposta 

2. Representaçãõ qualitativa = categoria,profissão,empresa etc. 
3. Representação quantitativa = base territorial. 

B - INDIVIDUAL = de cada trabalhador ou empresário. 

C - ~ ASSOCIAÇÃO (Autonomia) = estatuto,organização interna,eleiçÕes, 

programa ,atividades e filiação a entidade superior. 

D - PRESSUPOSTOS 

1. Liberdades civis= reunião,expressão,imprensa,apelo à Justiça, 
com habeas corpus etc. 

2. Objetivos sindicais (art.tO Conv.87) 

3. PrincÍpio da legalidade (art.8 Conv.87 e art.8 Pacto ONU). 

V - LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

A - CONVENCÂO ê7,de 1948,da OIT =a mais importante - ratificada por 

1~ paises = Liberdade sindical e direito de sindicalização 
em relação aos poderes pÚblicos - LER ARTS.22 e 3º 

B - PACTO DA ONJL.,de 1966 =Regulamentação de parte da Declaração Uni
versal dos Direitos do Homem - LER ART ; 82 

C- CONVENÇÃO 98,de 1949,da OIT =Direito de sindicalização e de ne

gociação coletiva - proteção dos direitos sindicais frente aos .. ... 
empregadores e suas organizaçoes,garantia de independencia de 

todas as associações sindicais e fomento à negociação coletiva. 

D-OUTRAS CONVENÇÕES ~OIT = 149/75 (organização dos trabalhadores 

rurais),151/78 (sindicalização na administração pÚblica)e 165/lf 
~ (fomento da negociação<coletiva). 

E-~ f:> N U (iq_6GJ-~~ :2.'1.-<#'t2..(~.~~"•:S'l,(t~ 
--ll-!...---~...-..~Â- ..!, liEGTSSÇiô-sJ:NDTCAL 13R1iSILEIRA <9·1-· <:(2 • 

t 

( 

( 

A Dec.978 (Rodrigues Alves) • rurais p/ créditos 

B- 1907 =De .1637 (Afonso Pena) • liberdade e pluralidade smndical 
1. Modestos esultados =falta de espÍritos· dical 
2 • 

c -

anarquistas (São Paulo,Rio,Sa e Recife) 

a lei de acidentes do trabalho (1919). 

~~iiaii--.--.iiiíiiiill .... ) = unidade sindical obri
gatÓria,c/ liberdade de struturação e de representação;reco

nhecimento pelo MTb. (Co-aut res socialistas confessos). 

D - 1934 = Constituição:plurelidade. De eg.24.694,quatro dias antes 
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da promulgação:1/3 do grupo. Frustou a pluralidade ••• 

E- 1937 =Carta outorgada= MonopÓlio de re~resentacão sindical e im-
e _._ --

posto sindical (GetÚlio) - DL-1402/39 e complementos:unicidade 

sindical,representaçãõ legal da categoria ou profissão,enqua

dramento oficial,pirâmide hierarquizada pJ cada ramo da econo

mia,imposto sindical c/ aplicação controlada,reconhecimento pe

lo MTb,c/ fiscalização e penalidades. 
... 

F- 1943 = CLT= Sob a vigencia da Carta de 37,teve de incorporar a __... 
legislação da véspera. 

G- ConstituiçÕes~~ 2-1967/69 =Deixaram p/ a lei ordinária,que - . ... nao fo~ alterada em substancia. 

H - CONSTITUIÇÃO ~E~ = falou em liberdade,porém manteve os ~in
cÍpios~ Carta~ 37:unicidade sindical por categoria,siste-

~ , , 
ma confedarativo - contribuiçao compulsoria,alem de tributo a-

... 
nomalo - Assegurou,entretanto,a autonomia sindical • ........ ____________________ _ 



• 
.. - RELAÇ ES COLETIVAS DE TRABALHO NA COJSTITOIÇÂO BRASILEIRA 

(TRT da 13a Região- João Pessoa- 12.11.91) 

por Arnaldo Sussekind ( 1inistro aposentado do TST 

ITTRODUÇÃO 

A - DIREITO COLETIVO DO TPJffiALHO 
1-0rganização sindical 
2-Negociação coletiva 

a)direta 
b)greve - mediação 

3-Arbitragem 
a)facultativa = , , -arbitres escolhidos ou orgaos administrativos 
b)compulsÓria , , -= arbitres escolhisdos , orgaos administrativos ou 

tribunais. 

e II - LIBERDADE SIHDICAL - Direito comparado 
A- HistÓria= crime(1799 e 1810),tolerada( 824e1864),direito(1871 e 

1884) e direito humano fundamental(1948) 

B - CONCEITO 
1-Liberdade sindical coletiva = grupos de trabalhadores ou de empre

gadores com ativi ades afins 
~~ a)pluralidade facultativa 

b )representatividade .-· e é:h:ttn.a a nos estatutos 
, . 

2-Liberdade sindical in ividual = cada trabalhador ou empresar1o 
3-Liberdade sindical a associação (autonomia) = organização interna, 

estatutos,eleiçÕes,programa e ativi ades 

C - PRESSUPO TOS FU1~&~SNTAIS 

1-Liber ades civis = o_ ·inião,reuniãÕ,imprensa,habeas corpus etc. 
2-0bjetivos sindicais 

D - TRATADOS I f ERUACIO ~AIS MULTILATE tAIS 

1-Convenção OIT-87/48 (LER arts.2 a 5,8 e 10) 
2-Pacto da ONU de 1966 (LER art.8,~) 

3-Comitê de Liber ade Sindical (OIT-1951) e Comissão de Investigação 
e Conciliação em r~téria de Liberdade Sindical (ONU-OIT-1950). 

III - ORGA JIZAÇÂO STh"'DICAL - CO!WTITUIÇÂO BRASILEIRA 

A - CA íPO DE APLICAÇ. O 

1-Empresas privadas,inclusive as sociedades de economia mista e as 
empresas pÚblicas,e os seus empregados(art.82 e art.173,§12) 

2-Trabalhadores autônomos(art.8º) 
3-Trabalhadores avulsos{art.72,XJ~IV,e art.82) 

4-Pessoas fÍsicas ou jurÍdicas equiparadas a empresas e seus empre
gados(art.8º) 
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5-Servidores pÚblicos civis = todas as esferas do Poder PÚblico 

(art.37,VI) 
a)livre associação (Confirmada pelo art. 2 O da Lei ào Regime 

nico dos Servidores Civis da União,suas autarquias e fun

dações pÚblicas federais) - (art.37,VI) 
6-Servidores militares (inclusive as policias militares e os cor

pos de bombeiros) = proibida(art.42,§ 5º) . 

B - SISTEMA DO ART.82 DA CONSTITUI~O 
1-Unicidade sindical "em qualquer grau",por categoria profissional ou 

econÔmica(II),do "sistema confe erativo de representação sindical 
respectiva"(IV),com base minima municipal(II),assegurada a contri
buição cOmpulsÓria dos representados(IV) 

-Liberdade sindical ? 
r 1 N 

2-Monopolio de representaçao 
a)fere liberdade sindical do grupo (Verbetes 224 e 225) 
b)fere iberda e sindical individual (Verb~226) 

c)representatividade grupal(Conv.87) = categoria ,profissão ou 
oficio,empresa ou estabelecimento (LER Efrén-17) 

d)representatividade territorial = qualquer dimensão 

e)unici ade em to oa os niveis =sinds.,feders. e confeds 
-Centrais sindicais ? são associações civis(art.5Q,XVII a XXI). 

3-ContribuiçÕes compulsÓrias = fere Conv.87 (Verb.227) 
a)Contribuição sindical anual(imposto sin ical) = veto à extinçAo 

ecresciva resultante da a teraçãc da ~ extintiva 
b)Contribuição confederativa = po er tributário anômalo 

-necessidade de regulamentação (IAB) - abusos 
c)Quota de soli arieda e (Verb.324) 

4-Autonomia e registro = fun ação da associação sindica sem autori
zação do Esta o,proibi a a intervenção ou interferência o Po-
er PÚblico,salvo o registro pela autoriade competente(!) 

â)Respeita a Conv.87 
b)Revoga grande parte do Tit.V a CLT 
c)Registro=atoaa~min · strativo vinculado -e não arbitrário-

sob controle ju icial(LER "Registro",pág.90,eVerbs.275/8) 
d) ~ecisÕes ju ici~rias = anexas 
e)Portaria ~TPS-01/91 =anexa (resumir) 
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c} no entanto, o Banc o e~etivamente pa

(;iOU certos Yalorcs a tais ~uncioná -

rios a t::Ctulo de quinquênios, como 

está cristalino nas folhas de paga -

mento anexas (does. n!ls~ ,.Q e 

) ; 

d) tomemos um dos três exemplos anexos, 

e vejamos: 

Marcos Errol Mendelski recebeu, em 

julho/80, 6 3.000 a t::Ctulo de guin -

guênio, e nada a t::Ctulo de anuênio; 

o perito, na planilha, menciona 

"ANUEN/AP", 6 .,.000, "ANUEN/PG", ze

ro, ''DIF / ANUEN~, 6 3. 000, "QUINQ/ AP", 

6 1.272,34; e portanto, como não e-

xiste nenhuma coluna de "guingu ênio 

- ra gue o ~uncionárió pago", con ...; 

nada recebe o gue não é verdade ; 
i 

em resumo, es. ~uncionário , nesse 

mês, efetivamen~ e recebeu do Banco , 

somando~se anuênios e ouinouêníos 

6 3.000~ e o peri to diz gue ele nada 

recebeu, nem .. a um t::Ctulo nem a ou-

tro. Com isto, o Banco, gue algo 

já pagou, estaria sendo obrigado a 

Eagar de novo, a pagar Eela segunda 

~-

Cálculo dos aujnquênios - Item 8.b da 

M.C. 

O perito judicial tomou por base o orde

nado adicionando-lhe o anuênio, para aferir o quinquênio,o que 

representa uma incidência de adicional sobre adicional, contra

riando a lei e a jurisprudência, e contrariando também o prÓ 

prio Regulamento Interno do Banco (fonte donde provém o quinqu! 

nio), que diz expressamente que o quinquênio se calcula sobre o 

ordenado, tão somente. Isto fica comprovado pelo Doc. n!l ~ J 

anexo (apresentação do laud~), em cuj a folha 7 se lê: 

.. 
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N~ DE ANO~ DE SERVIÇO 

X x ~ x (ORDENADO + ANU~NIO APURADO) = 
100 

= QUINQUtNIO APURADO" 

Veja-se, na fÓrmula, que os .5% · fo r a m cal 

culados pelo perito sobre ordenado mais anuênio. 

4) Correç ão semestral dos anuênios -

8.c da M.c. 

Corrigiu o perito semestralmente os 
.. 

anue 

nios, o que não foi pedido na ação de cumprimento (doc. n2 4 
anexo) nem deferido na sentença de conhecimento (doc. n~ 5, ane 

xo). No entanto, o acÓrdão, na liquidação de sentença, deferiu 

tal correção semestral (doc. n~ 6, anexo, fls. 1 e 7); 

.5) Inclusão das verbas rescisÓrias - Item 

8.d da M.C. 

Tal inclusão também não foi pedida na a

ção de cumprimento (doc. n! 4, anexo) nem deferida na sentença 

de conhecimento-. (doc. n!! .5,- anexo). No entanto, o acÓrdão, na 

liquidação da sêntença, de~eriu tais ver~as (Doc. n! 6,fls. 1 e 

7). Veja-se ainda o doc. n!! 2, anexo (apresentação do laudo) , 

em cuja fl. 7 se lê "CÁLCULO DAS RESCISÕES", e ainda, a aftulo 

de exemplo, a planilha referente a dois dos empregados (doc. n!! 

7, anexo), ond~ se_ calculam os valores a título da "RESCISÃO"re 
-

!ativa a cada um dos dois. 

6) Tramitação do processo no TRT - Item 

da M.c. 
9 

a) Agravo de Petição do Banco interpos

to e 0 3 . . 84(f1s ~ 823 a 833 , cÓpia 

anexa).Em 04.12.84 o Agravo foi con-

tra -mi nutado pelo Sindicato (f'ls. 

83.5) . No mesmo dia foram os a u tos 
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remetidos pela Junta ao Regional 

(fls. 83_'5v.) . Ta~bém n esse mesmo di 

a fo ram recebidos e autuados 

Regional e enviados à Procurado 

ria (fls. 836). 

pelo 

Em 07.03 .85, foi sorteado a um dos 

procur adores , que o d evolv eu ji no 

dia 14 com o parecer (fls. 836v.). 

Em 17.03.8.'5, foram os autos remeti -

dos pela Procuradoria ao Regional e 

recebidos no dia 18 (fls. 839v.). 

b) Sobrevei~o recesso natalmno·do Tri-

bunal, a;6s o qual, em 21 de janeiro ~ 
de 198~ , os autos foram conclusos ao 

Juiz Presidente, e na mesma . data 

distribu{do s ao Juiz Relator Carlos 

Granada (fls. 849), que nQ dia 04. 

02.83 se _declarou impedido (fls. n~ 

849v.). Face ao impediment o do 

Juiz Granada foi nomeado o Juiz Ma -

noel Garcia Dalef no prÓprio dia 4 • 

No dia .'5, o Juiz Manoel Dale deu o 

visto nos autos (fls. 849v.). No 

mesmo dia 5, os autos foram remeti

dos ao Juiz Milton L~pes, Revisor e 

Presidente da 1! Turma, que deu o 

visto no mesmíssimo dia 5 (fls.8_'50). 

Ainda no dia .'5, o Juiz Milton Lopes 

mandou incluir o processo em pauta 

extrao r dinária para o dia 

(fls. 850). 

12.02.8.'5 

c) O Juiz Gustavo SimÕes Barbosa -na o 

participou do julgamento , dando-se ' 

por i mpedido (Certidão de Julgame~ 

to, f"ls . 862). 

d) O julgamento ocorreu em 12.02 .8.'5' 

(fl s. 8 63 a 869), sendo o acÓrdão PE 

blicado em 1_'5.02. 8 . .5 (:fls. 8 69). Em

barcos do Ban c o em 1~ d e f everei 

ro {f ~. 871 a 87 ), julgados em 26 

I 
- i 

I 
I 
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6. 

do mesm o mês (rls. 876 a 881). Re

curso d e Revista do Banco em ll.OJ. 

83 (fl~. 882 a 907), indeferido em 

25 de março (rls. 9os a 909). Desp~ 
cho de inde~erimento enviado à im-

prensa em 28 de março e publicado 

em 01 de abril de 1985 (rls. 909v.). 

Ag:Lavo de Iüstrumt!nto interposto em 

08 de abril de 1985 (fls. 910). 

Fica assim cabalmente demonstrado todo o ale
gado na petição de Medida Cautelar. 

Termos em que se aguarda seja concedido, em 

caráter liminar, o requerido em VI da presente Medida ~utelar. 

Brasil ia, de maio de 1985 

. ·. 
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