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Capítulo I

ORGANIZAÇÃO SINDICAL

I -

Resumo histórico do direito sindical

Reportando-nos do que escrevemos sobre a "Formação histórica e ideológica do Direito do Trabalho" 1, cumpre-nos assinalar, neste ensejo, que o princípio da igualdade jurídico-política dos cidadãos e a filosofia do liberal individualismo, consagrados pela Revolução Francesa (1789), determinaram: a) o
absoluto respeito à autonomia da vontade das relações contratuais, inclusive nas de trabalho (laissez-faire ); b) a supressão
das corporações de ofício, já decadentes, que afrontavam o
liberalismo econômico dos fisiocratas (Lei de 17.3.1791); c)
a proibição, enfim, de todas as formas de coalizão de trabalhadores ou de empregadores (Lei Chapelier, de 14.6.1791).
Da palavra "síndico", referida nessa última lei para indicar o
escolhido pelo agrupamento de trabalhadores ou empresários

V . o Cap. li, do Tít. I.
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para porta-voz do grupo, generalizaram-se as expressões "sindicalizados" e "sindicato".
As corporações de ofício - cumpre sublinhar - não tinham
estrutura sindical, configurando-se como verdadeiras unidades
produtivas 2 . Essa coalizão, depois de ser conceituada como
delito de conspiração na Grã-Bretanha (1799 e 1800) 3, foi
seguidamente proibida nos Estados Unidos (Decisão do Judiciário de Filadélfia, de 1806), Bélgica, Holanda, Luxemburgo,
Suécia, Dinamarca, Espanha, Itália e Confederação Germânica.
Mesmo contra a lei, muitos operários reuniam-se para reivindicar melhores condições de tiabalho junto aos respectivos
empregadores (gênese da negociação coletiva) e, por inspiração
de ROBERT OWEN, criaram as trade-unions para pressionar
empresários e governos no atendimento às suas pretensões.
Em 1824, o Parlamento inglês, reconhecendo a nova realidade,
revogou a proibição das coalizões de trabalhadores .
O exemplo inglês foi logo seguido pelos trabalhadores da
França, Alemanha, Itália, . Estados Unidos e outros países industrializados, tornando-se os sindicatos o mais poderoso instrumento de conquista dos direitos sociais trabalhistas. E as
leis que consideravam delito a sindicalização de trabalhadores
foram seguidamente revogadas: em 1864, na França; em 1866,
na Bélgica; em 1869, na Alemanha etc.
Ainda sob a inspiração de OWEN, as trade-unions inglesas
fundaram, em 1833, uma confederação sindical denominada
União Nacional Consolidada, que chegou a reunir meio milhão
de trabalhadores e comandou, com uma série de greves, o
movimento "cartista", que tinha por objetivo a conquista de
direitos políticos e sociais expostos numa carta elaborada pelas
organizações sindicais.

V., no Cap. I, do Tít. I, a Seção VI.
O Código Penal da Fra nça, de 18 1O, t ambém considerou delito a coalizão
de trabalhadores e de empresários.

Em 1842 a Corte de Massachusetts considerou lícita a
associação de trabalhadores, conforme os meios utilizados . Todavia, a primeira lei, reconhecendo o direito de associação
sindical, foi aprovada pelo Parlamento britânico, em 1871
(Trade-Union Act), defendida por DISRAELI. Em 1844, a
França também adotou uma lei sobre associações profissionais
(Lei Waldeck-Rousseau).
Merece ainda registro nesta síntese histórica a criação, no
final do século XIX, de duas importantes centrais sindicais,
que tiveram relevante papel na construção e afirmação do
Direito do Trabalho: a American Federation of Labor- AEL
(1866), nos Estados Unidos, e a Confédération Générale du
Travail- CGT (1895), na França.
Essas duas centrais sindicais tiveram relevante atuação durante a Guerra Mundial de 1914/18, tendo por alvo a participação dos trabalhadores na Conferência da Paz4 . E o Tratado
de Versailles, além de criar a OIT, com representação de
governos, empregadores e trabalhadores, reconheceu:
"O direito de associação visando a alcançar qualquer objetivo
não contrário às leis, tanto para os patrões como para os
assalariados (art. 427 , item 2°) ."
Em maio de 1944, a Conferência de Filadélfia adotou
importante "declaração " para atualizar os programas e finalidades da OIT, preceituando que:
"a liberdade de expressão e de associação é uma condição
indispensável ao progresso ininterrupto" (item I, alínea b) .
Terminada a Segunda Grande Guerra (1939/ 44) e constituída a Organização das Nações Unidas (ONU, 1945), sua Assembléia Geral aprovou, em dezembro de 1948, a nova "Declaração
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V., no Cap li, do Tít. I, as Seções VII e VIII.
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Universal dos Direitos do Homem", que consagrou a liberdade
sindicaiS, tal como regulamentada pelo art. 8° do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais6.
Como se infere, em um século e meio, a sindicalização
passou de ilícito penal a um dos direitos humanos fundamentais,
estando consagrado em diversas constituições.

II -

Convenções da O IT

Em decorrência da solicitação do Conselho Econômico e
Social das Nações Unidas, a Conferência Internacional do
Trabalho, que teve lugar na cidade de São Francisco em 1948,
aprovou a Convenção n° 87, que dispõe sobre a liberdade
sindical e a proteção ao direito de sindicalização, e é considerada
a mais importante da OIT7.
Antes desse tratado, a OIT aprovara duas convenções atinentes ao direito sindical: a de n° 11, de 1921, assegurando
aos trabalhadores agrícolas os mesmos direitos de associação
dos industriários, e a de n° 84, de 1947, sobre a organização
sindical nos territórios não-metropolitanos.
A Convenção n° 87 é completada pela Convenção n° 98 ,
de 1949, referente ao "direito de sindicalização e de negociação
coletiva". Mas vale acentuar, desde logo, que, enquanto a
Convenção n° 87 objetiva garantir a liberdade sindical em
relação aos poderes públicos, a de n° 98 tem por finalidade
proteger os direitos sindicais dos trabalhadores perante os
empregadores e suas organizações, garantir a independência

5

V., no Cap . V, do Tít . I, a Seção III .
V., no Cap. V, do Tít . I, a nota 2 da Seção III .
7
V. a nossa análise dessa Conve nção no "Direito Internacional do Trabalho",
SP, LTr, 3• ed ., 2000, págs. 322 e segs. O Brasil não poderá rat ificar esse
tratado enquanto não fo r alte rado, substancialmente, o art . 8° da Constituição
de 1988, que repet iu, a respeito, as disposições da Carta Política de 193 7.
6
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das associações de trabalhadores em face das de empregadores,
e vice-versa, e, bem assim, fomentar a negociação coletiva.
No estudo de direito comparado que tivemos a honra de
integrar ao lado dos eminentes juristas VERDIER (França),
BHAGWATI (Índia), GUBINSKI (Polônia) e JOHN WOOD
(Grã-Bretanha), o qual foi adotado pela Comissão de Espertos
na aplicação de Convenções e Recomendações, sublinhamos
que "o grau de liberdade de que desfrutam os sindicatos para
determinar e organizar sua ação depende muito de certas
normas legais de caráter geral sobre o direito da livre reunião,
o direito de livre expressão do pensamento e, genericamente,
de todas as liberdades civis e políticas de que gozam os cidadãos
do país ( ... ). Daí a importância que se deve atribuir aos princípios fundamentais contidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, pois sua violação pode afetar de maneira
determinante o livre exercício dos direitos sindicais "8 .
A Convenção n° 87 assegura a liberdade sindical nos planos
coletivos, individual e institucional, conferindo aos empregadores e empregados, salvo aos membros das forças armadas e
da polícia (art. 9°), o direito de constituir, sem autorização
prévia, organizações de sua escolha, assim como o de filiar-se
a elas, sob a condição única de observarem os seus estatutos
(art. 2°). No curso deste Capítulo, examinaremos diversas
disposições desse tratado .
A Convenção n° 98 tem por finalidade proteger o trabalhador contra todo ato de discriminação tendente a restringir
a liberdade sindical em relação ao seu emprego. No tocante
ao fomento da negociação coletiva, suas disposições estão superadas pela da Convenção n° 154, de 1981.
A Convenção n° 110, de 1958, reúne normas de várias
convenções, com disposições mais gerais adaptadas à cultura
e à produção agrícola com fins comerciais, em zonas tropicais

8

"Liberdad Sindical y Negociación Colectiva", Genebra, O IT, 1983, pág.

23.
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e subtropicais. Entre elas, as concernentes ao direito de sindicalização, liberdade sindical e negociação coletiva.
A Convenção n° 135, de 1971, trata da proteção e facilidades para os representantes dos trabalhadores nas empresas.
As normas do instrumento aplicam-se tanto aos representantes
sindicais quanto aos eleitos por seus companheiros no âmbito
da própria empresa para funções que não constituam prerrogativas dos sindicatos. Eles devem gozar de proteção eficaz
contra todas as medidas que possam prejudicá-los, quando
motivadas pelo exercício da representação, da filiação sindical

Tilllia-p-aTticipaçã-u em ativtd:rrl:es''-sTiídtca-rs-;- des-de qu-e- obs-ervadas as leis, as convenções coletivas e outras normas jurídicas.
A empresa deve conceder-lhes facilidades para cumprir rápida
e adequadamente essas funções.
A Convenção n° 141, de 1976, é aplicável a todas as
organizações representativas de trabalhadores rurais, alcançando, inclusive, as que representam arrendatários, parceiros agrícolas ou pequenos proprietários, cuja principal fonte de receita
seja a agrict1ltura, quando a terra for trabalhada pessoalmente
com a ajuda de seus familiares ou trabalhadores ocasionais. A
esses agricultores é assegurado o direito de sindicalização, devendo o Estado pôr em prática uma política de promoção das
respectivas organizações.
A Convenção n° 144, de 1976, cria a obrigação de o Estado
pôr em prática procedimentos que assegurem consultas efetivas
entre representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores para promover a aplicação das normas previstas na
Constituição da OIT e nos instrumentos aprovados pela Conferência Internacional do Trabalho. Esses procedimentos, estabelecidos depois de consultadas as organizações sindicais mais
representativas de trabalhadores e de empregadores, terão por
objeto as respostas dos governos aos questionários sobre a
ordem do dia da Conferência e os correspondentes projetos
de texto; a submissão de convenções e recomendações à autoridade nacional competente; as questões atinentes aos relat órios anuais de aplicação de convenções ratificadas; o reexame
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periódico de convenções não ratificadas e de recomendações
escolhidas, para esse efeito, pelo Conselho de Administração
da OIT; as propostas de denúncia de convenções ratificadas .
A Convenção n° 151, de 1978, dispõe sobre a sindicalização
e a negociação coletiva dos servidores públicos. Esse tratado
abrange todas as pessoas empregadas pela administração pública, na medida em que não lhes sejam aplicadas disposições
mais favoráveis de outras convenções; mas a legislação nacional
poderá excluir da sua incidência os empregados de alto nível,
assim considerados aqueles cujas funções possuem poder decisório ou sejam ae natureza altamente confidencial, e, b em
assim, os integrantes das forças armadas e da polícia. Os empregados públicos - expressão genérica usada pela Convenção
-gozarão de proteção adequada contra todo ato de discriminação anti-social em relação a seu emprego, não podendo as
suas organizações sofrer qualquer ingerência por parte da autoridade pública. Deverão ser concedidas facilidades aos representantes das organizações reconhecidas, para desempenhar
suas funções com eficiência, inclusive durante as horas de
trabalho e fomentadas a negociação, a mediação, a conciliação
e a arbitragem.
A Convenção n° 154, de 1981, trata do fomento à negociação coletiva. Aplicável a todos os ramos de atividade econômica, prescreve que o Estado adote medidas, compatíveis
com as circunstâncias nacionais, visando a promover esse mecanismo peculiar ao Direito do Trabalho. Essas medidas devem
fomentar não apenas o estabelecimento negociado de condições
de trabalho e de emprego, mas também a previsão de regras
de procedimento para as relações entre empregadores ou suas
organizações e uma ou várias associações sindicais de trabalhadores9.

9
D as convenções aqui referidas, o Brasil rat ificou as de n°s 98, 131, 14 1,
144 e 154. O s t ext os desses t rat ados, bem com o das Convenções n°s 87 e
54 1

111 -

Sistemas e métodos de atuação sindical

Os sistemas jurídicos sobre a organização sindical podem
ser autônomos ou heterônomos. Nos primeiros, os próprios
grupos interessados criam as respectivas regras, com a natural
observância dos princípios constitucionais sobre o direito de
associação e os decorrentes de tratados internacionais ratificados, sobretudo os consubstanciados na Convenção da OIT n°
87, de 1948.
O sistema heterônomo, ou regulamentar, caracteriza-se pela
pr.esença-do Estado na pre-visão,-mediante lei, dos direitos
sindicais. Essa legislação específica pode ser ampla ou restrita
a alguns aspectos e ter diferentes graus de intensidade: desde
a simples garantia da liberdade sindical e dos direitos que dela
derivam até a completa regulamentação da vida sindical e das
relações entre as respectivas associações e o Estado. A intervenção mais intensa foi adotada nos países de organização
estatal corporativa e nos de regime comunista; mas o sistema
regulamentar pode conviver com os regimes democráticos,
consagrando princípios e normas de respeito à liberdade sindical
e a seus corolários jurídicos, proteção contra atos anti-sindicais,
negociação coletiva, direito de greve etc. Os seguintes países,
dentre outros, enquadram-se no sistema heterônomo: Argentina, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, França, México, Peru,
PortugaC URSS e Venezuela.
Os métodos de atuação das associações sindicais correspondem às suas diretrizes doutrinárias:

administrativo" 1o. No Brasil, por influência de imigrantes italianos e espanhóis, foram criadas "uniões operárias" que defendiam o anarcossindicalismo;
b) sindicalismo reformista, que objetiva a melhoria das condições de trabalho e o bem-estar social da família operária,
mediante ação reivindicatória que despreza os meios violentos.
Não tem por alvo a modificação do regime político-econômico,
mas a gradativa transformação das relações entre as empresas
e seus empregados. Faz da negociação coletiva, com ou sem
greve, o instrumento para a consecução dos seus fins;
c) sindicalismo cristão, esteado na doutrina social da Igreja
católica, tal como revelada na Rerum Novarum, do Papa LEÃO
XIII, e nas demais encíclicas que, posteriormente, abordaram
o tema. Despreza também os meios violentos para obter
melhores condições de trabalho e de vida, tendo por meta a
dignificação do trabalhador;
d) sindicalismo pragmático, ou de resultados, que é derivante
do sindicalismo reformista e tem na organização sindical norte-americana o seu mais eloqüente exemplo. Coordenadas,
quase que totalmente, pela central sindical resultante da fusão
do Congres of Industrial Organizations com a Américan F ederation of Labour, fazem do contrato coletivo com empresas
(não as convenções de categoria ou indústria) o instrumento
mais poderoso de sua atuação. Raramente recorrem às greves
e não defendem nenhuma ideologia; mas indicam aos seus
associados alguns candidatos a mandatos eleitorais;

a) sindicalismo revolucionário, que considera o sindicato "o
instrumento necessário da evolução proletária emancipadora.
A greve e a violência são métodos pelos quais os sindicatos
podem realizar os seus fins revolucionários. Obtidos estes,
instaurado o novo sistema, o sindicato passará a instrumento
151, estão reproduzidos em nosso livro "Convenções da OIT", SP, LTr, 2•
ed., 1998.

e) sindicalismo de Estado, que pode conviver tanto com a
organização corporativa quanto com a comunista. Caracteriza-se por enquadrar as associações sindicais como entes sujeitos
à orientação e ao controle do Governo central, com delegação

A. L. Monteiro Fernandes, "Noções Fundamentais de Direito do Trabalho",
Coimbra, Ed. Almedina, 1983, vol. II, pág. 51.
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de certos encargos estatais. Por vezes, são beneficiários de
recursos financeiros de natureza pública. O monopólio de
representação é sempre imposto aos sindicatos (unicidade
sindical compulsória), com organização hierarquizada, de forma a que a entidade (ou entidades) de cúpula comande as
de nível médio e as de base.
Por muito tempo, os sindicatos organizaram-se por profissão
ou ofício. Essa estruturação, porém, como observou WALTER
KASKEL, está hoje quase totalmente abandonada, substituída
que foi pela organização do sindicat"' por. categorias ou indústrias, tanto em relação às associações de empregadores, como
no tocante às de trabalhadores 11 . Esse sistema é o preferido
pelo movimento sindical contemporâneo, que critica tanto a
sindicalização dos trabalhadores por ofício ou profissão, como
por empresa ·e até por estabelecimento. Esses últimos critérios
de sindicalização têm proporcionado maior influência da administração da empresa sobre os respectivos empregados. Não
obstante, a sindicalização dos trabalhadores por empresa ainda
vigora em alguns países 12 .
A Convenção n° 87 esclarece que ela concerne a "qualquer
organização de trabalhadores ou de empregadores que tenha
por fim promover e defender os interesses dos trabalhadores
ou dos empregadores" (art. 10). Daí sublinhar JEAN MAURICE VERDIER que "A razões de ser de direito sindical é a
defesa de interesses profissionais" 13 .
Ponderemos, ainda, que o art. 8° da mencionada Convenção
adverte que:

11 "Derecho de! Trabajo ", Buenos Aires, trad. espanhola da s• edição da obra
alemã, atualizada por Hermann Dersch, Depalma, 1961 , pág. 464 .
12 Estados U nidos da América, Bolívia, Chile, Colômbia, Honduras, República
Dominicana, Peru etc.
13 "Syndicats", Paris, Dalloz, 1966, pág . 145 .
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"I - Ao exercer os direitos que se lhes reconhecem na
presente Convenção, os trabalhadores, os empregadores e suas
respectivas organizações estão obrigados, tal como as demais
pessoas ou coletividades organizadas, a respeitar a legalidade."

IV -

Organizações sindicais internacionais

Em regra, as associações sindicais nacionais, principalmente
as confederações que congregam federações ou sindicatos, estão
filiadas, no âmbito internacional, a uma das seguintes entidades:
a) Federação Sindical Mundial (FSM), que reúne associações
sindicais na linha comunista ou socialista-democrática e tem
sede em Praga;
b) Confederação Mundial do Trabalho (CMT), que agremia
organizações sindicais defensoras da doutrina cristã e t em sede
em Bruxelas;
c) Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres (CIOSL), que defende o sindicalismo estritamente profissional, desligado de qualquer pregação ou vinculação política
ou religiosa. Está sediada também em Bruxelas.
A FSM, criada em 1913, foi reorganizada e dominada pela
esquerda sindical no Congresso de Paris de 1945, com o objetivo
de tornar-se sucessora da Terceira Internacional, constituída
por LENIN em 1914, e da Internationale Syndicale Rouge
(ISR), a qual, fundada em 1920, foi dissolvida logo após a
Segunda Grande Guerra. Em conseqüência, as organizações
não vinculadas às correntes socialistas, comandadas pelo Congresso dos Sindicatos Britânicos e pelas centrais sindicais norte-americanas CIO e AFL, antes da precipitada fusão, reuniram-se em Londres (1949), romperam com a FSM e criaram
a CIOSL, com o objetivo de defender o sindicalismo livre.
A CMT resultou da transformação, verificada em 1946, da
Confederação Internacional dos Sindicatos Cristãos, que fora
545

instituída em 1919. Na oportunidade, promoveu-se a reforma
dos estatutos para deles excluir qualquer referência à religião.
Mas, por tradição, os programas e atividades da CMT têm por
base a promoção da doutrina social da Igreja.
Nos últimos trinta anos, como registra JEAN MAURICE
VERDIER, configura-se a tendência da organização internacional do movimento sindical por grupos profissionais, independentemente das precitadas centrais internacionais.
Nas Américas funcionam, igualmente, três centrais sindicais
continentais, que se vinculam às precitadas
organizações inter_.
nacwna1s:

pulsória por categoria e autoriza contribuições obrigatórias em
favor das associações que formam o sistema confederativo de
representação sindical.
Deduz-se do direito comparado, inspirado sobretudo nos
princípios consubstanciados na Convenção da OIT n° 87 (Genebra, 1948) e no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais da ONU (Nova York, 1966), que a liberdade
sindical deve ser vista sob um tríplice aspecto:
a) liberdade sindical coletiva, que corresponde ao direito dos
grupos de empresários e de trabalha-dores, vilícrrlad-os-purumaatividade 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. 14

a) Organização Regional Interamericana de Trabalhadores
(ORIT), fundada no Primeiro Congresso Intermericano de
Trabalhadores (Lima, 1948). Sediada na cidade do México,
ligou-se à CIOSL;
b) Central Latino-Americana de Trabalhadores (CLAT), criada
em 1954, com sede em Caracas, vinculou-se à CMT;
c) Congresso Permanente de Unidade Sindical dos Trabalhadores da América Livre (CRUSTAL), instituído em 1964 na
cidade de Brasília, pouco antes da Revolução de 31 de março
de 1964, com filiação à FSM. Está sediada na,capital mexicana.

V - A Organização sindical no Brasil
A- Histórico -A evolução sindical brasileira está retratada na história do Direito do Trabalho no Brasil, cujo resumo
apresentamos no Cap. III, do Tít. I, ao qual nos reportamos.
B- Liberdade Sindical- A Constituição de 1988, depois
de enunciar, tal como as que lhe precederem em 193 7 (art.
138), 1946 (art. 159) e 1967, revista em 1969 (art. 166), que:
"É livre a associação profissional ou sindical" (art. 8°, caput),
acrescentou: "observado o seguinte". E o que se segue, · nos
incisos li e IV, é uma afronta ao princípio universalizado de
liberdade sindical, visto que impõe a unicidade sindical com546

Na 303 Reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra,
194 7), que precedeu à reunião anual que adotou a Convenção n° 87, foi
aprovada importante resolução definindo os elementos que configuram a liberdade sindical:
l 0 - liberdade de se unirem os trabalhadores para organizar a entidade
representativa de sua profissão ou classe;
2° - liberdade de elaborar seus estatutos de acordo com as leis gerais do
País sem que entre elas exista qualquer uma com caráter de exceção restritiva
para os sindicatos;
3° - liberdade de escolher seus dirigentes e de estabelecer as normas de
administração, de acordo com seus estatutos e sem ingerência do poder executivo governamental;
4° - liberdade de filiação e desfiliação para o trabalhador;
5° - liberdade de constituir-se em federações e confederações,
14
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A tantas vezes invocada Convenção n° 87, cujo art. 8° da
Constituição de 1988 impede a ratificação pelo Brasil, consagra,
no seu art. 2°, a liberdade sindical coletiva e a individuaP 5 ,
enquanto, no art. 3°, trata da autonomia sindicaP 6 .
O governo do Presidente LULA já anunciou que enviará
projeto de Emenda Constitucional ao Congresso Nacional,
objetivando a reforma do mencionado art. 8°. Oxalá disponha
adequadamente sobre o tema e consiga a sua aprovação.
C - Unidade e pluralidade sindical - A unidade sindical
na representação da categoria profissional e, bem assim, da
profissão, ofício ou grupo de empregados de uma empresa,
estabelecimento ou setor de atividade, constitui meta defendida
por expressivos movimentos sindicais, visando ao fortalecimento das respectivas associações. Mas ela deve resultar da conscientização dos trabalhadores e dos empresários, a qual se
irradia na medida em que os sindicatos trabalhem com êxito
na promoção dos interesses e na defesa dos direitos dos seus
representados. Por seu turno, a realidade evidencia que essa
unidade de representação não se sustenta quando as entidades
sindicais vinculam-se a doutrinas políticas ou religiosas, às quais
subordinam os interesses profissionais oti econômicos. Na maioria dos países há pluralidade de direito e de fato (p. ex.: França,
Itália, Espanha); em alguns, é facultada a pluraridade sindical,
mas, por conscientização dos trabalhadores, vigora, de fato, a
unidade de representação (p. ex.: Alemanha e Reino Unido);
em outros, o monopólio de representação sindical é imposto

6° - necessidade de se estipular que tais organizações não possam ser
dissolvidas por via administrat iva.
15 "Art .
O s trabalhadores e os empregadores, sem dist inção de qualquer
espécie, tê m o direito de, sem autorização prévia, constituir organizações de
su a escolha, assim com o o de fili ar-se a essas organizações, sob a única condição
de observa rem os estatutos das m esmas."
16 "Art . 3° -As organizações de t rab alhadores e de empregadores t erão o
di reito de elaborar seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger
livremente seus represe ntantes, de orga nizar sua gestão e sua atividade e de
formu lar seu programa de ação."

zo -
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por lei (p . ex.: Brasil, Colômbia, Peru); na Argentina há pluralidade sindical, mas a um só é conferida a "personalidad
gremial" para negociar como representante do grupo.
O princípio da liberdade sindical, como tem ressaltado a
OIT, aceita a unidade fática de representação, exigindo apenas
que o sistema jurídico possibilite a pluralidade de associações,
em qualquer nível; admite, outrossim, a designação do sindicato
mais representativo como porta-voz do grupo em determinadas
questões. Quanto à estruturação, devem os trabalhadores ter
a faculdade de organizar sindicatos de categoria, profissão,
ofício, empresa e até de estabelecimento.
Nos sistemas que facultam a pluralidade sindical, a lei, as
entidades sindicais de cúpula (pacto ou acordo interconfederal)
ou a jurisprudência devem editar regras sobre:
a) aferição do sindicato mais representativo para falar em
nome do correspondente grupo nos procedimentos da negociação coletiva;
b) critérios para a solução dos conflitos de representação,
sobretudo quando estes ocorrem entre um sindicato de cat egoria e outro de empresa ou de profissão.
Já nos sistemas em que é imposta a unicidade sindical, a
lei deve dispor sobre:
a) o tipo de sindicalização do grupo de empregadores ou de
trabalhadores Cdimensão qualitativa: categoria, empresa, profissão ou ofício) ;
b) os limites da base territorial Cdimensão quantitativa) ;
c) as condições mínimas para o registro gerador da personalidade sindical, a fim de possibilitar o controle de regime do
monopólio sindical;
d) os requisitos para a formação de entidades de grau superior.

Nós, tal como os demais integrantes da comissão elaborada
do projeto da CLT, já defendemos o monopólio de representação sindical, à época imposto pela Carta Política de 1937 .
Justificamos, assim, que GETÚLIO VARGAS o tenha adotado
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visando a evitar o fracionamento dos sindicatos e o conseqüente
enfraquecimento das respectivas representações, numa época
em que a falta de espírito sindical dificultava a formação de
organismos sindicais e a filiação de trabalhadores aos mesmos.
AfinaC esse espírito resulta das concentrações operárias, que
dependem do desenvolvimento industrial. Daí por que, hoje,
defendemos a liberdade de constituição de sindicatos, embora
reconhecendo que o ideal seja a unidade de representação
decorrente da conscientização dos grupos de trabalhadores ou
de empresários interligados por uma atividade comum. Outressim, as--centFais- s-indicais brasilei'fas, de diferentes- matizes
filosóficos, criaram uma realidade, que não pode ser desprezada,
justificadora da pluralidade sindical.
Não será fácil, porém, a emenda do art. 8° da Constituição
de 1988, pelo Congresso Nacional. Para EDUARDO GABRIEL
SAAD, o nosso país já reúne as condições essenciais justificaclaras dessa alteração de profundas e extensas repercussões.
Mas, como adverte, "as diferenças de desenvolvimento cultural,
social e econômico entre as diversas regiões do Brasil são mais
profundas do que entre os países do velho continente. Devido
à vida mais longa do sindicato único no Brasil, é natural que
os múltiplos interesses de líderes patronais e de empregados
estejam intensamente articulados com a atual ordem sindical" 17 .
D - Sindicalização por categoria econômica e categoria
profissional - Além de impor o monopólio da representação
sindical, o aludido inciso II da Carta Magna determinou que
a organização, "em qualquer grau, seja representativa de categoria profissional ou econômica". Se tivesse referido apenas
"categoria", poder-se-ia entender que cogitava, indeterminadamente, de qualquer grupo de trabalhadores ou de empresários;
mas a verdade é que alude a "categoria profissional" e "categoria
econômica" - expressões a que correspondem conceitos sociológicos transplantados para o direito positivo brasileiro. E
as normas legais pertinentes são não somente compatíveis com

17
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"Suplemento Trabalhista LTr" n° 3, de 2000, SP, pág. 13.

o Estatuto Fundamental, mas necessárias ao funcionamento do
sistema sindical por ele adotado. Daí ter decidido a Suprema
Corte, em judicioso aresto, do qual foi relator o ministro
MARCO AURÉLIO FARIAS DE MELLO:
"O pleno da Corte já teve oportunidade de assentar a recepção,
pela atual Carta, das normas de índole ordinária em tudo que
não contrariem a proibição constitucional alusiva à interferência e à intervenção do Poder Público na organização sindical."
E esclareceu:
"As normas da Consolidação das Leis do Trabalho envolvidas
neste caso - arts . 511 e 57 O - estão em pleno vigor
················ ····· ····································· ······· ············· ······· ······ ····
O preceito do inciso li do art. 8° da Constituição Federal
atribui a trabalhadores e empregadores a definição não da
categoria profissional ou econômica que é inerente à atividade,
mas a 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 especificidade da função exercida acabará por fulminar o princípio
da unicidade sindical." 18
O mencionado art. 511, depois de afirmar que a associação
em sindicato é lícita "para fins de estudo, defesa e coordenação
dos interesses econômicos ou profissionais de todos os que,
como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores
autônomos, ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente,
a mesma atividade ou profissão ou atividades similares ou
conexas", estabelece os conceitos legais de "categoria econô-

18 Ac. do STF, Pleno, no RMS 21.305-1 , in Rev. LTr de janeiro de 1992,
SP, págs. 13 e 14.
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mica", "categoria profissional" e "categoria profissional diferenciada" . O art. 570, que realmente complementao art. 511,
proclama a regra segundo a qual os sindicatos devem constituir-se normalmente por categorias econômicas ou profissionais
específicas: atividades idênticas dos que compõem o grupo
representado; mas, quando os empresários ou os trabalhadores
não estiverem em condições de sindicalizar-se eficientemente
pelo critério de especificidade de categoria, poderão fazê-lo
"pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se
·como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada
-grupo-cnrrstante- do quadro de atividades e profissões" .
Em face do preceituado no citado art. 511 e nos seus
parágrafos, a categoria econômica corresponde a um grupo
social de formação ~spontânea, uma unidade sociológica resultante da solidariedade de interesses comuns das empresas que
empreendem atividades idênticas, similares ou conexas (categoria econômica); a categoria profissional decorre da similitude
de condições de vida oriunda do trabalho em comum, executado
pelos empregados das empresas que realizam atividades idênticas, similares ou conexas.
O empregado, portanto, compõe a categoria profissional
correspondente à categoria econômica a que pertence a empresa
em que trabalha, pouco importando a função que nela exerce
(p. ex: o escriturário e o servente de uma empresa metalúrgica
são metalúrgicos). Há, no entanto, exceções a essa regra, restritas aos trabalhadores, inclusive os profissionais liberais, que
exerçam profissões ou ofícios diferenciados por estatutos ou
regulamentos especiais ou que irradiam condições de vida
peculiares (categoria profissional diferenciada). A definição da
categoria dos mesmos, para efeito de sindicalização, independe
da natureza da atividade econômica empreendida pela empresa
de que sejam empregados.
Quanto aos profissionais liberais, depois da vigência da Lei
n° 7.316, de 28.5.85, que deu aos correspondentes sindicatos
a legitimidade processual para representar os que trabalham
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com relação de emprego, eles devem ser considerados como
integrantes da categoria profissional diferenciada.
Relativamente aos sindicatos rurais, o parágrafo único do
art. 8° da Carta Magna manda que sejam atendidas as condições
(especiais) que a lei estabelecer. Açentua-se, por isto, que o
Decreto-lei n° 1.166, de 1971, reafirma o princípio da unicidade sindical compulsória, como base da organização, mas
possibilita a formação de sindicatos de atividades econômicas
ou profissionais ecléticas (art. 3°), não limitando a representação sindical, como a CLT, a categorias idênticas, similares
ou conexas. Daí por que, numa área geográfica, pode haver
somente um sindicato de empregadores e outro de trabalhadores rurais. Outra peculiaridade dessa lei especial é o alargamento do conceito de trabalhador, para fins de enquadramento
e representação sindical, considerando como tal também aquele
que, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar. Em face do que nele se dispõe, o
mesmo sindicato de trabalhadores pode congregar empregados,
parceiros agrícolas e até pequenos proprietários ou arrendatários
que empreendam a atividade rural como trabalhadores autônomos ou em regime de economia familiar.
O mesmo parágrafo alude desnecessariamente às colônias
de pesca, pois o direito de sindicalização está assegurado tanto
aos empregados como aos trabalhadores autônomos; mas nada
impede que sejam objeto de lei especial.
O art. 570, além das regras enunciadas para a formação de
sindicatos, alude ao "quadro de atividades e profissões" que
fora aprovado pelo art. 577 . Todavia, porque era dinâmico por
propostas da Comissão de Enquadramento Sindical aceitas pelo
Ministro do Trabalho, ele tornou-se incompatível com o art.
8°, I, da Constituição de 1988. Daí ter sido extinta essa
Comissão. O quadro serve hoje apenas de modelo para a
instituição de entidades sindicais.
E - Criação de sindicato - Se o referido quadro de
atividades e profissões serve apenas de modelo, mesmo porque
não mais foi complementado por novas categorias resultantes
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da evolução socioeconômica e tecnológica, certo é que, em
face da mencionada decisão do Pleno da Suprema Corte, os
grupos de empregadores e de trabalhadores que pretenderem
constituir sindicatos terão de observar os conceitos de categoria
econômica, categoria profissional e categoria profissional diferenciada enunciados no art. 511 da Consolidação, com as citadas
complementações do Decreto-lei n° 1.166, de 1971, e da Lei
n° 7.316, de 1985 .
Para formar sindicato novo, o grupo de trabalhadores ou
de empregadores interessados dev~rá estabelecer, na ata de
fundação e nos estatutos:
a dimensão qualitativa da representação (definição da categoria) , tendo em vista os conceitos constantes do art. 511 da
CLT ou, se for o caso, da Lei n° 1.166, de 1971;
a dimensão quantitativa da representação (base territorial),
que não poderá ser inferior ao Município (art. 8°, li, da CF) .
Para respeitar o princípio da unicidade de representação
sindical por categoria no qual se esteia o sistema constitucional,
é imprescindível que as categorias estejam devidamente conceituadas e dimensionadas, a fim de que a representação de
um sindicato não invada a de outro. E daí decorrem múltiplas
questões jurídicas, que estão reguladas, de um modo geral, por
normas da CLT. Sublinhe-se, neste passo, que, por ser a
representação sindical por categoria econômica ou profissional,
não será possível a formação de sindicato de empresa ou
estabelecimento. Outrossim, o sindicato de determinada profissão ou ofício estará condicionado à circunstância de tratar-se
de profissionais liberais ou de trabalhadores exercentes de
ofícios que se enquadrem no conceito de categoria profissional
diferenciada.
Se já existir sindicato representativo da mesma categoria,
na base territorial pretendida, o novo não poderá obter o
registro do qual resulta a personalidade sindical; mas, como
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veremos a seguir, será possível, se for o caso, a dissociação on
desmembramento da categoria já representada por sindicato.
Entendemos, por outro lado, que um grupo de trabalhadores
ou de empregadores poderá constituir uma associação profissional (arts. 512 e 558 da CLT e art. 5°, XVII, da Constituição)
para categoria já organizada em sindicato, posto que a Constituição só impôs o monopólio de representação em relação ao
sindicato como tal registrado perante a autoridade competente
(art. 8°, I e II) . E se a associação profissional vier a considerar-se
mais representativa, ser-lhe-á facultado pleitear a investidura
sindical, mediante cancelamento do registro deferido em favor
da entidade anterior (art. 519 da CLT, ineficaz somente na
parte em que afronta a autonomia sindical).
Quando uma empresa dedicar-se a duas ou mais atividades
econômicas, a que correspondem categorias distintas, tanto ela
quanto os seus empregados deverão ser representados pelos
sindicatos de empregadores ou de trabalhadores referentes à
atividade preponderante. Em caso contrário, os setores que
realizam atividades distintas e independentes serão incorporados às respectivas categorias econômicas. Neste sentido dispõe
o art. 581 da CLT, ao tratar de cálculo da contribuição sindical
compulsória devida anualmente pelas empresas. Não se confunda, porém, atividade preponderante com atividade principal.
Consoante o preceituado no § 2° do citado artigo:
~~Entende-se

por atividade preponderante a que caracterizar
a unidade do produto, operação ou objetivo final, para cuja
obtenção todas as demais atividades convirjam, exclusivamente, em regime de conexão funcional. "
Destarte, haverá atividade preponderante se todos os estabelecimentos ou setores da empresa operarem, integrados e
exclusivamente, para a obtenção de determinado bem ou serviço . Mas, se a atividade desenvolvida por um estabelecimento
ou departamento puder ser destacada, sem que o funciona555
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mento da empresa seja afetado na consecução do seu principal
objetivo, aquela será independente para fins de sindicalização.
Na versão original da CLT, a associação profissional representava uma fase preliminar obrigatória da investidura sindical,
cabendo ao Ministério do Trabalho expedir a "Carta de Reconhecimento" em favor da associação mais representativa (art.
519). Essa norma, evidentemente, perdeu sua validade, por
ser incompatível com o estatuído no art. 8° da Constituição.
Já agora, a investidura sindical independe de prévia formação
de associação profissional. Os grupos--de empregadores e trabalhadores, intervinculados pelo exercício de atividades econômicas ou profissionais idênticas, similares ou conexas, têm
o direito de constituir o respectivo sindicato, desde que ele
ainda não exista, representando a categoria na mesma base
territorial.
F -Administração do sindicato - O sindicato é administrado por uma diretoria e terá um conselho fiscal (art. 522).
A autonomia sindical assegurada pelo art. 8°, I, da Constituição
de 1988, tornou ineficazes inúmeras disposições do Capítulo
I, Seções III e IV, do Título V da CLT, referentes à administração do sindicato e à eleição dos componentes dos seus
órgãos. Por via de conseqüência, o estatuto da entidade pode
ampliar o número de membros dos precitados órgãos; mas,
consoante a jurisprudência do STF e do TST, como já assinalamos1 9, a estabilidade no emprego prevista no inciso VIII do
aludido dispositivo da Carta Magna está limitada ao número
de associados fixado no art. 522.
O sindicato pode instituir delegacias ou seções na sua base
territorial (art. 517, § 2°) I que Serão dirigidas por aSSOciadOS
radicados nas respectivas localidades (art. 523). Os delegados
sindicais em empresas, que também podem ser designados pela
diretoria, não se confundem com os representantes do pessoal

19 V., no Tít . IV, Cap. XV, Seção V, item B.
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de que cogita o art. 11 da Constituição, os quais devem respeitar
a reserva sindical.
G - Concentração e desmembramento de categorias Consoante o disposto no art. 5 70 da CLT, os sindicatos devem
ser constituídos, preferencialmente, por categorias específicas.
Esta é a regra. A exceção é o sindicato concentrar, na sua
representação, categorias similares ou conexas. E tanto é exceção que o parágrafo único do citado artigo só a admite quando
os componentes de uma categoria específica não puderem
sindicalizar-se com eficiência.
Por se tratar de exceção, o art. 571, que complementa o
precedente, prescreve que qualquer das atividades concentradas poderá dissociar-se para formar um sindicato específico,
de atividades idênticas, desde que "ofereça possibilidade de
vida associativa regular e de ação sindical eficiente". É certo
que esse dispositivo condiciona a dissociação ao "juízo da
Comissão de Enquadramento Sindical". Mas, nesse ponto, é
inquestionável que ele entra em testilha com o art. 8°, I, da
Constituição. Aliás, como asseverou a Suprema Corte:
"A Constituição vigente valoriza o chamado livre impulso
associativo, ao erigir como única limitação à organização sindical, nos três graus, a unicidade de representação de uma
categoria econômica ou profissional, na mesma base territorial. "20

Do caput do art. 5 70 deduz-se que os grupos interessados
podem decidir, seja pela concentração de categorias similares
ou conexões, seja pelo desmembramento da categoria representada pelo sindicato. Mas a deliberação do grupo deve ser
justificada no caso de desmembramento, pela caracterização

20 Ac. do STF, Pleno, no MS 20.829-5, rei. Min . Célio Borja, in Rev. LTr
de agosto de 1989, SP, pág. 976.
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de nova categoria advinda do desenvolvimento socioeconômico
ou de nova tecnologia.
Destarte, a concentração ou desmembramento de categorias
dependem, preliminarmente, de decisão da assembléia dos
sindicatos interessados, especialmente convocada para esse fim.
Há de prevalecer a vontade soberana dos grupos que pretendem
a aglutinação ou do grupo que deseja desmembrar-se.
H- Filiação ao sindicato- Uma das facetas da liberdade
sindical é a faculdade assegurada ao trabalhador e ao empresário
de filiar-se ao sindicato representativo do seu grupo profissional
ou econômico eâe nele permanec~r enquanto lhe aprouver.
(art. 8°, V, da Constituição)
Nula, portanto, qualquer cláusula de convenção coletiva ou
de outro instrumento normativo, regulamento de empresa ou
contrato individual de trabalho que subordine a admissão em
emprego ou a aquisição de direitos à condição de ser trabalhador
sindicalizado (closed shop) ou de não sindicalizar-se (yelow dog
contract) . Também a lei não poderá discriminar entre o sindicalizado e o não-sindicalizado.
A Convenção da OIT n° 98, de 1949, ratificada pelo nosso
país, determina que os trabalhadores devem gozar de adequada
proteção contra todo ato de discriminação tendente a restringir
a liberdade sindical em relação ao seu emprego, entendendo
como tal, seja o condicionamento do empregado à não-filiação
a um sindicato ou ao seu desligamento do quadro de associados,
seja a despedida ou a aplicação de outra penalidade em virtude
da sua filiação sindical ou da sua participação em atividades
sindicais fora das horas de trabalho ou, ainda, se tiver havido
consentimento do empregador, durante a jornada de trabalho.
A CLT, em disposição por nós redigida quando no exercício
do cargo de Ministro do Trabalho e Previdência Social, estabelece, a propósito:
"A empresa que, por qualquer modo, procurar impedir que

o empregado se associe a sindicato, organize associação pro558

fissional ou sindical ou exerça os direitos inerentes à condição
de sindicalizado, fica sujeita à penalidade previst a na letra a
do art. 553, sem prejuízo da reparação a que tiver direito o
empregado" (art. 543, § 6°, da CLT).
Por sua vez, o art. 543 da Consolidação, no seu caput,
proíbe, sob pena de nulidade, a transferência do dirigente ou
representante sindical para "lugar ou mister que lhe dificulte
ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindica1s .
Em face do estatuído na Carta Política de 1988, o estrangeiro (art. 5°, caput) e o aposentado (art. 8°, VII) podem
filiar-se ao sindicato representativo da sua categoria e nele
exercer cargo de administração ou de representação.
I -Entidades de grau superior- Ao prescrever que fica
"vedada a criação de mais de uma organização sindical, em
qualquer grau" (art. 8°, li) e referir-se ao "sistema confederativo
de representação sindical respectivo " (art. cit., IV), a Constituição de 1988 endossou o plano a respeito adotado pela CLT:
a cada setor da economia nacional corresponde uma pirâmide,
cuja base é formada por sindicatos, o meio por federações que
os agremiam e o vértice pela confederação do respectivo ramo.
Em face do disposto no art. 534 da CLT, o mínimo de
cinco sindicatos de atividades idênticas, similares ou conexas,
desde que representem a maioria absoluta dos sindicatos do
correspondente grupo, podem organizar-se em federação, no
mínimo e preferentemente de âmbito estadual. Só o § 2° desse
artigo perdeu sua validade jurídica, pois o inciso I do art. 8°
da Lei Maior não mais permite que a formação de federação
interestadual ou nacional fique subordinada à prévia autorização
do ministro do Trabalho.
O art. 535 foi recepcionado pela Carta Magna na parte em
que exige o mínimo de três federações do mesmo ramo econômico ou profissional para constituir confederação, sempre
de âmbito nacional.
o

"
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As categorias formadoras dos grupos que podem organizar-se
em federações (art. 534) estão elencadas no quadro de atividades e profissões a que se refere o art. 57 7. E o art. 53 5
relaciona os ramos econômicos ou profissionais, constituídos
dos grupos que podem reunir-se em confederações nacionais.
Esse quadro, como mencionamos no item D desta Seção, perdeu
sua eficácia jurídica com a vigência da Carta Magna de 1988.
Aliás, a relação de categorias, grupos e ramos econômicos ou
profissionais, assim como as de profissões liberais, sempre foi
dinâmiGo,- Sobretudo depois da nova revolução tecnológica,
associada à globalização econômica, surgiram novas atividades
e profissões, sendo que os serviços, mais do que a agricultura,
a indústria e o comércio, tiveram - e continuam a ter ampla expansão. Daí a possibilidade de serem desmembradas,
tanto as federações representativas dos grupos econômicos ou
profissionais elencados no referido quadro, quanto as confederações relacionadas no art. 535 da CLT. Como bem assinalou
EDUARDO GABRIEL SAAD, nas edições posteriores à Carta
Política de 1988, "O rol de confederações encerrado no artigo
sob comentário (art. 535) pode ser aumentado para atender
os interesses deste ou daquele grupo profissional ou econômico"21.
Ponderemos que o disposto no art. 537, que condicionava
o nascimento de federação a carta de reconhecimento expedida
pelo ministro do Trabalho e o de confederação a decreto do
presidente da República, perdeu sua eficácia jurídica por atritar
com ao art. 8°, I, da Constituição.
Ao afirmar a validade da instituição da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, desmembrada da CNT
da Indústria, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
"A lei já não pode mais obstar o surgimento de entidades

sindicais de qualquer grau, se não quando ofensivo ao princípio

21 "CLT Comentada ", SP , LTr, 2• ed., 2000, pág. 390.

da unicidade, na mesma base territorial. A pretendida ilegalidade da criação da Confederação dos Metalúrgicos, porque
não prevista no art. 535, §§ 1° e 2°, da CLT, não pode subsistir
em face da norma constitucional assecuratória de ampla liberdade de associação laboral, sujeita, exclusivamente, à unicidade de representação sindical. "22
E, em recente decisão, como revelou o ministro aposentado
do TST, MARCELO PIMENTEL, a 1a Turma da Suprema
Corte considerou legítima a criação de uma Confederação
Nacional de Serviço- a da Saúde- desmembrada âa-Lonfederação N acionai do Comércio 23.
Em reiteradas decisões, o Supremo Tribunal Federal tem-se
manifestado no sentido de que as federações sindicais, mesmo
quando de âmbito nacional, não possuem "legitimidade para
propor ação direta de inconstitucionalidade. Apenas as Confederações sindicais (art. 103, IX, da Constituição Federal)
têm legitimação para ajuizar tal ação" 24 .
J - Centrais sindicais - Em face do que acaba de ser
exposto, é evidente que as centrais não possuam personalidade
22 Ac. do Pleno de 03 .5.89 no MS 20.829, rei. Min . Célio Borja, in Rev.
LTr n° 53, SP, 1989, pág. 973 . No seu voto, asseverou o eminente relator,
que "A lei pode, por certo, dizer como os trabalhadores e empregadores, nisto
interessados, deverão agir para assegurar a unicidade de sua representação, mas
o Estado não se substitui aos interessados, únicos titulares do direito de
representação e agentes exclusivamente capazes de criar organizações sindicais.
Em face disto, parecem não subsistir as regras ditadas pela CLT, relativamente
ao paralelismo, aos efeitos constitutivos do reconhencimento e à criação de
órgãos sindicais superiores por iniciativa do presidente da República, esta
última, aliás, já abolida por lei posterior " (Rev. cit., pág. 977).
23 Essa decisão foi proferida pela 1" Turma do STF no RE 241.935-8,
conhecido em virtude do provimento de Agravo. ("Jornal do XV Congresso
Brasileiro de Direito Individual e Coletivo do Trabalho", SP, LTr, novembro
de 2000, pág. 73) .
24 Ac. do STF, Pleno, ADI-398-4; rei. Min. Sydney Sanches; in Rev. LTr
n° 55, 1991, pág. 1382 e Ac . do STF, Pleno, na ADI 505-7; Min . Moreira
Alves, DJ de 2.8.91.
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sindical. Basta ter-se em conta que existem cinco (duas CGT
- Central Geral dos Trabalhadores; CUT - Central Única
dos Trabalhadores; Força Sindical e USI - União Sindical
Independente) e a Constituição impõe o monismo sindical "em
qualquer grau" (art. 8°, li). Aludindo a este inciso, escreveu
EDUARDO GABRIEL SAAD: "Semelhante dispositivo constitucional não deixa espaço para que as Centrais Sindicais
organizem-se legitimamente . Numa palavra, é inadmissível que
haja pluralismo na cúpula sindical (CUT, CGT etc.) e unitarismo nos planos inferiores"2 5 .
- A posição das centrais sindicaiS-de-traba-lhadores no cenário
sindical brasileiro é, no mínimo, extravagante. Elas não integram
o sistema confederativo previsto na Constituição e na CLT, o
qual se esteia no princípio da unicidade de representação em
todos os níveis 26 . São, por conseguinte, associações civis de
que tratam os incisos XVII e XXI do art. 5° da Carta Magna.
Entretanto, quase todas as entidades sindicais- a maioria dos
sindicatos, muitas federações e algumas confederações- estão

"Constituição e Direito d o Trabalho", cit. , pág. 180 .
"O citado inciso II do art. 8° da Constituição estabelece o princípio da
unicidade sindical em qualquer grau, ou seja, no plano dos sindicatos, das
fe derações e da confederações. Re presenta, assim, uma limitação à liberdade
de confederações". (Ac. do STF, Pleno, no MS 2082985, rei. Min. C élio Borj a,
DJ de 23.6.89) . Post eriormente, o Plenário do STF decidiu que, não sendo a
central sindical em causa "uma confederação sindical, nem uma entidade de
classe de âmbito nacional, não tem legitimidade para a propositura de ação
diret a de inconstitucionalidade" (Ac. de 1.9.93 na ADI 9 28-1 ; rel. Min . Sydney
Sanches; in Rev. LTr n° 58, 1994, pág. 21 O) . E mais recentemente, reafirmou:
"Sendo a autora constituída por pessoas jurídicas de natureza vá ria, e que
representam categorias profissionais diversas, não se enquadra ela na expressão
entidade de classe de âmbito nacional, a que alude o art. 103 da C onstituição,
contrapondo-se às confederações sindicais. Por outro lado, não é a autora e nem ela própria enquadra-se nesta qualificação - uma confederação sindical,
tipo de associação sindical de grau superior devidam ente previsto em lei arts. 533 e 535 da C LT -, o qual inequivocadamente alude a primeira parte
do inc. IX do art . 103 da C onstituição" (Ac. do Pleno na ADin 27 1-6, rei.
Min. Moreira Alves, DJ de 6-9-01) .
25

26
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filiadas a uma das cinco centrais e seguem as suas diretrizes;
e, de fato; elas comandam o movimento sindical. Eis um
paradoxo que resulta do art. 8° da Constituição, cuja alteração
impõe-se para adequar-se à realidade sindical brasileira.
Configura-se, assim, a pluralidade de representação de fato
na cúpula do movimento sindical brasileiro, a refletir-se nas
organizações que, por direito, representam as categorias profissionais (sindicatos) ou coordenam os correspondentes grupos
(federações) e ramos da economia (confederações).
Se o monopólio de representação sindical viola, como já
sublinhamos, o -princípio universalizado da liberdade sindical,
certo é que essa pluralidade de fato, num regime legal compulsório de representação unitária, afronta, em sua essência, a
liberdade sindical coletiva e também a individual: o trabalhador
que não concordar com a orientação doutrinária ou pragmática
de determinada central, à qual se vinculou o sindicato da sua
categoria, somente nele poderá ingressar como associado; e,
ainda que se não sindicalize, será por ele representado em
todas as questões de interesse da sua categoria.
Como associações civis, as denominadas centrais sindicais
podem impetrar mandado de segurança coletivo, nos termos
do art. 5°, LXX, alínea b, do Estatuto Político; mas porque
não são destinatárias da investidura sindical, não têm legitimidade jurídica para decretar greves, celebrar convenções ou
acordos coletivos de trabalho, instituir juízo arbitral ou representar categoria de trabalhadores em dissídio coletivo da competência da Justiça do Trabalho.
Cedendo, porém, à força normativa da realidade, diversas
leis têm atribuído a centrais sindicais a representação dos
trabalhadores em diversos órgãos públicos 27 , sendo que no
"Foro Consultivo Econômico-Social" do MERCOSUL, a CUT

27 Conselho D eliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Conselho
Curador d o FGTS e Conselho N acional da Previdência Social. V . os nossos
comentários ao art . 1O da C onstituição, no Capítulo II dest e Título .
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O reconhecimento legal das Centrais Sindicais, foi
contemplado pelo Poder Legislativo através da aprovação da Lei
11.648/08. Com o evento da lei, as Centrais Si~dicais passaram a
ter atribuições e prerrogativas, nos termos do artigo 1° da
mencionada lei:

"Art. 1° A Central Sindical, entidade de representação geral
dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional, terá as
seguintes atribuições e prerrogativas:
I - coordenar a representação dos trabalhadores por meio das

organizações sindicais a ela filiadas; e

11 - participar de negociações em fóruns, colegiados de
órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que
possuam composição tripartite, nos quais estejam em
discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores."
O parágrafo único do artigo 1° da mencionada lei,
estabelece que será considerada Central Sindical para todos os
efeitos nela previstos, "a entidade associativa de direito privado
composta por organizações sindicais de trabalhadores".
Para o exercício das atribuições e prerrogativas
previstas no inciso 11 do artigo 1° da Lei 11.648/08, a central sindical
deverá cumprir os requisitos estabelecidos nos incisos I, 11 e 111 do
artigo 2°:
'~rt.

2° (. .. .)

I -filiação de, no mínimo, 100 (cem) sindicatos distribuídos
nas 5 (cinco) regiões no País;

11 - filiação de, no mínimo, 3 (três) Regiões do País de, no
mínimo, 20(vinte) sindicatos em cada uma;
111- filiação de sindicatos em, no mínimo. 5 (cinco) setores de
atividade econômica; e

IV - filiação de sindicatos que represente1 , no mínimo, 7%
(sete por cento) do total de empregados sindicalizados em
âmbito nacional." (2BJ

A lei modificou a redação dos artigos 589, 590, 591 e
593, estabelecendo, basicamente, que 10% do imposto sindical
será dividido entre as Centrais. Os dispositivos da CLT, segundo a
própria lei, vigorarão até serem substituídos por um sistema de
"contribuição negociai" supostamente facultativa a ser definida por
lei, vinculada ao exercício efetivo da negociação e ã aprovação em
assembléia geral da categoria (art. 7° da Lei 11.648/08).
Parece-me estranho que a Lei, d~sconsiderando o
disposto no artigo 8° da Constituição Federal, faculte as partes
interessadas inovar o custeio das centrais por contribuição
estipulada pelas entidades envolvidas, sem qualquer limite.

NOTA DE RODAPÉ
(28) O parágrafo único estabeleceu um período de carência de 24
(vinte e quatro) meses a contar da data da publicação para a
implementação do requisito previsto no inciso IV do artigo 2°, acima
transcrito, reduzindo o percentual para 5°/o nesse período.

e a Força Sindical é que representam os trabalhadores brasileiros.
Jl
K -Autonomia sindical - A Constituição de 1988 prescreveu que o Poder Público não pode interferir ou intervir na
organização sindical (art. 8°, I). Assegurou, assim, a autonomia
sindical, que é uma das facetas da liberdade sindical. Os sindicatos, federações e confederações têm a liberdade de organização interna e de funcionamento para alcançar os fins que
fundamentam sua instituição. O alvo da vedação é, sem dúvida,
o Poder Executivo, o qual, em face de diversas disposições da
- · -cLT, que agora-p-e-rderam a eficácia jurídica, interferia no
funcionamento dessas entidades, podendo o ministro do Trabalho, em algumas situações, intervir na respectiva administração. É claro que o Estado, mediante leis compatíveis com a
Carta Magna, pode continuar a tratar da organização sindical,
na conformidade da competência da União para legislar (art.
22, 1) . De igual modo, o Poder Judiciário terá de julgar as
ações referentes à vida sindical (art. 5°, XXXV}.
~
Nos termos do art. 3° da Convenção 87~~'\be à própria
associação sindical dispor sobre sua estrutura administrativa, a
competência dos seus órgãos, o funcionamento dos serviços e
as atividades a empreender. Entretanto, a associação de qualquer nível, porque autonomia não significa soberania, deve
respeitar, segundo o aludido tratado:

Na lição de EVARISTO DE MORAES FILHO, essa autonomia significa "o limite da ação do sindicato, é o direito de
sua autodeterminação, é o poder reconhecido ao sindicato para
alcançar suas finalidades, dentro dos meios não contrários à
lei e normas estabelecidas para a manutenção da ordem pública
democrática. É o círculo dentro do qual o sindicato pode agir,
a fim de obter a realização dos seus propósitos de representantes
de uma atividade econômica"~. ? 1
Não se confunda, portanto, autonomia com soberania. Soberano é o Estado. Frente a este, cumpre à ordem jurídica
garantir a autonomia das entidades sindicais; mas a ação destas,
como a das demais pessoas físicas e jurídicas, tem de respeitar
a ordem pública e os direitos humanos fundamentais de outrem.
A propósito, é expresso o art. 8° do Pacto Internacional dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. O direito
à vida, à saúde, à segurança e os que decorrem da personalidade
- estes sim - constituem direitos humanos inalienáveis.
Corolário da autonomia sindical é o princípio da não-intervenção da autoridade administrativa na vida da associação sindical. E nesse ponto a Convenção n° 87 foi explícita, estatuindo
no art. 4° que:

ít'

"As organizações de trabalhadores e de empregadores não
estão sujeitas a dissolução ou suspensão por via administrativa ".
Na conformidade da jurisprudência do Comitê de Liberdade
Sindical, referendada pelo Conselho de Administração da OIT,
somente o Poder Judiciário, em processo no qual seja assegurado pleno direito de defesa, pode penalizar organizações sindicais ou dirigente~. ~2.

a) os objetivos da organização sindical que correspondem à
promoção e à defesa dos interesses dos trabalhadores ou dos
empregadores (art. 1O);
b) o princípio da legalidade, mediante sujeição às normas
legais aplicáveis a outras pessoas físicas ou jurídicas, desde O
que não violem as garantias inseridas na Convenção (art. 8°)i8. ?

J~ -

?I\)

~

llv'<"

\;I~
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~

V. o t ext o desse artigo na nota 16 deste Capítulo.
"A C onve nção não outorga, pois, uma franquia total ou irrestrita ao
sind icat o. Est e não est aria atuando dentro dos limites da Convenção ao realizar

-2'J

564

S\
3)._

atividades que se afastam, adulteram ou desvirtuam os próprios obj etivos da
organização" . (Efrén de C órdova, "A organização sindical brasileira e a C onvenção n° 87 da OIT", SP, IBRARI , 1985, pág. 26.
~ "A organização sindical perante o Estado ", Rev. LTr, n° 52, SP, 1988,
pág. 1.305 .
"!l'l "Toda destituição d e dirigentes sindicais no caso de prova r-se uma violação
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Ao consagrar a não-interferência do poder público na organização sindical, a Carta Magna (art. 8°, I) tornou incompatível com o novo sistema constitucional as disposições da CLT
sobre aprovação de estatutos, supervisão de eleições, estruturação orgânica, controle orçamentário e outras que ferem a
autonomia das respectivas associações. Tais normas perderam
sua eficácia jurídica.
No concernente às eleições, é inquestionável que o direito
das organizações sindicais de eleger livremente os seus dirigentes "constitui uma condição indi-spensável para que possam
atuar efetivamente com toda independência e promover com
eficácia os interesses dos seus associados . Para que se reconheça
plenamente esse direito, é mister que as autoridades públicas
abstenham-se de intervenções que possam entorpecer o seu
exercício, seja na fixação das condições de elegibilidade dos '
dirigentes, seja no desenvolvimento das próprias eleições"~. 5
Segundo pacífica jurisprudência da OIT, o controle das eleições
sindicais "deve ser, em última instância, da competência das
autoridades judiciárias "~. ~ ~
L - Registro sindical - O inciso I do art. 8° da Lex
Fundamentalis prescreve que a lei não "poderá exigir autorização do Estado para fundação de sindicato" . Por outro lado,
impõe o registro das associações sindicais no órgão competente,
cujo ato, como é óbvio e deflui do texto constitucional, não
pode ser considerado interferência ou intervenção do Poder
Público na organização sindical.
Como acentuamos na Seção anterior deste Capítulo, esse
inciso acarretou a ineficácia jurídica de diversas regras da CLT
sobre a organização sindical; mas só as que se tornaram incomda legislação ou dos estatutos internos, assim com o a d esignação de administ radores provisórios deve ser efetuada por via judicial" (verbet e n° 4 79, La
libertad sindical - Recopilación de decisiones y principias, G enebra, OIT, 3°
ed., 1985, pág. 96).
~ "-7 ~ Comitê de Liberdade Sindical, ve rbet e 295, ob . cit ., pág . 64.
~ Comitê cit ., verbete 296, ob. cit., pág. 64.
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patíveis com o sistema, princípios e normas da Constituição.
As demais, pelo princípio da continuidade das leis, foram
recepcionadas, ainda que devam ser amoldadas ao novo sistema
constitucional para não o ferir e gerar os efeitos nele previstos.
Por conseguinte, o órgão competente para o registro sindical
é o Ministério do Trabalho. Mas as respectivas disposições da
CLT sofreram as seguintes alterações:
"a) abolição da existência da prévia constituição de associação
profissional, salvo se já existir sindicato registrado, representativo da mesma categoria, hipótese em que será indispensável criar a associação profissional para, posteriormente, se
for o caso, pleitear a investidura sindical, com o cancelamento
do registro anteriormente deferido;
b) derrogação do art. 519 da CLT, para excluir o arbítrio do
Ministro do Trabalho na decisão sobre a associação mais
representativa, à qual deverá ser concedida a investidura sindical. O ato administrativo vinculado haverá de at ender aos
pressupostos estabelecidos no próprio art. 519;
c) substituição do ato de reconhecimento pelo de simples
registro dos estatutos e, por via de conseqüência, a Carta de
Reconhecimento" pela certidão do registro acaso deferido .
Trata-se, como se infere, de aplicar as normas legais vigentes, de forma a que não contrariem a Constituição.
Só o Ministério do Trabalho, ou a quem for transferido o
cadastro nacional das entidades sindicais, estará em condições
de examinar os pedidos de registro sob a ótica do mandamento
constitucional, que veda "a criação de mais de uma organização
sindical, em qualquer grau, na mesma base territorial".
Na esfera do Judiciário, a questão foi definitivamente resolvida pela Suprema Corte na conformidade de judicioso voto
do ministro SEPÚLVEDA PERTENCE*. ~'5

'1~

"O que é inerente à nova concepção const itucional positiva de liberdade
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"poderes para solver, em sede administrativa, eventuais conflitos, dos quais hoje não munida a Lei de Registros Públicos"~.'?'-

Aliás, consolidando a sua jurisprudência, a Suprema Corte
adotou a Súmula 677:
"Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério
do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e
zelar pela observância do princípio da unicidade".
A afirmação final traduz a óbvia conseqüência jurídica do
comando constitucional, que o Ministério do Trabalho insiste
em desconsiderar, ao permitir o ~utomático registro de sindicatos que subdividem inadequadamente categorias econômicas
ou profissionais e, em caso de impugnação por sindicato existente, se omite, sugerindo que impugnante e impugnado entrem
em acordo ou submetam o litígio à justiça comum. Como
asseverou o ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, cumpre assegurar ao Ministério do Trabalho

sindical é, não a inexistência de registro público - o qual é reclamado, no
sistema brasileiro, para o aperfeiçoamento da constituição de toda e qualquer
pessoa jurídica de direito privado - mas, o 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 trata efetivamente
de simples registro - ato vinculado, subordinado apenas à verificação de
pressupostos legais - e não de autorização ou de reconhecimento discricionários.
Ao registro das entidades sindicais inere a função de garantia da imposição
de unicidade - esta, sim, a mais importante das limitações constitucionais no
princípio da liberdade sindical.
A função de salvaguarda da unicidade sindical induz a sediar, si et in
quantum, a competência para o registro das entidades sindicais no Ministério
do Trabalho, detentor do acervo das informações imprescindíveis ao seu desempenho .
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, reinterpretação
adequadora à Constituição" (Ac. do STF, Pleno no MI 1.418, de 03 .8 .92, in
Ver LTr, n° 57, de 1993, SP, págs . 1.099 e segs.).
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Desse modo- escreveu NELSON MACIEL PINHEIRO
- , "não há motivo para ampla natureza constitutiva ao registro
realizado perante o Ministério do Trabalho e Emprego (art.
);.. 558, CLT, e Portaria n° 343/2880 , pelo qual a entidade
1
interessada adquire, a um só tempo, a personalidade jurídica
e a sindical.
'ti . 18 0 /2 o o
O ministro do Trabalho reafirmou que
"A personalidade jurídica sindical decorre do registro no Ministério do Trabalho e Emprego"
e que as entidades sindicais registradas não precisam, nos seus
estatutos, promover as ada~ações a que se refere o art. 2.031
do novo Código Civil. :lW ? ·
Entretanto, não alterou a portaria disciplinadora do registro,
que restringe, a nosso ver impropriamente, a ação do Ministério
O exercício dessa competência não importa em interferência imprópria na vida das entidades sindicais, de que cogita o
inciso I do art. 8° da Carta Magna. Conforme tem decidido,
reiteradamente, o Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho - o mais respeitado fórum de
salvaguarda dos direitos sindicais - , o registro dos sindicatos
em órgãos administrativos, geralmente o Ministério do Trabalho, não arranha a liberdade sindical, desde que assegurado às
partes interessadas o direito de apelar para tribunais ç_9ntra as
decisões que deferirem ou indeferirem os registro~?OOemais

")G

~ Portaria n° 1.277, de 31.12.03.
7::lr'~ Ac. do STF no MI 1.448, in "Suplemento Trabalhista" n° 133/ 03 , SP, LTr,
pág . 915.
? ~;;;r Cf. os verbetes de jurisprudência n°s 275 a 278 do citado Comitê, in "La
Libertad Sindical", Genebra, OIT, 3• ed., 1985 , págs . 59/60.
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disso, a própria Carta Magna brasileira, no mesmo inciso que
veda "ao Poder Público a interferência e intervenção na organização sindical", explicita: "ressalvado o registro no órgão
competente" (art. 8°, 1).
A Suprema Corte brasileira, em acórdão de lavra do ministro
CÉLIO BORJA, já afirmou que não só o registro de sindicato,
mas também o reconhecimento de confederação sindical

S/5' 'J- Resulta da Portaria vigente sobre a matéria-+6, como observa

"não constitui limitação de liberdade de associação sindical.
Trata-se de ato vinculado, de e~treito controle de legalidade
a a criaçãoaa entidade sindical. ·~ ~a.,

a) verificar que o estatuto abriga prescrições inconciliáveis
com a lei;
b) constar de seu arquivo que já existe um sindicato com
idêntica representação na mesma base territorial;
c) for constatada f~~: na elaboração da assembléia de fundação da entidade.

Convém recordar, como ensinam os doutos, que a aplicação
da lei por autoridade administrativa não atenta contra a liberdade e a autonomia sindicais . O registro do sindicato, na
conformidade do prescrito em lei, constitui ato administrativo
vinculado, em que a ação da autoridade pública- como ensina
HELY LOPES MEIRELES - "fica adstrita aos pressupostos
estabelecidos pela norma legal para a validade da atividade
administrativa. Desatendido qualquer requisito, comprometese a eficácia do ato praticado, tornando-se passível de anulação
pela própria Administração ou pelo Judiciário"~.\{ O
As diversas Instruções Normativas sobre o registro sindical,
expedidas após a Lei Maior de 1988, pelos ministros do Trabalho, com exceção do ministro MARCELO PIMENTEL, têm
mantido a equivocada passividade do Ministério no tocante à
análise dos pedidos, não obstante tratar-se de ato administrativo
vinculado, que requer o deferimento ou indeferimento do órgão
competente, segundo se enquadre ou não nas disposições legais
que o regem.

SAAD, que, "se não houver impugnação, defere-se o registro,
ainda que o sindicato mais antigo, na desejada representação
em dada base territorial, omita-se no protesto contra a invasão
da área de atuação que legitimamente lhe pertencia.
"Temos para nós que a ausência de oposição ao pedido não
impede a autoridade ministerial de negar, de ofício, o registro,
se:

,~
~

Ac. do STF, Pleno, de 3.6. 89, no MS 20.829-5, in Rev. LTr n° 53, 1989,

pág. 976.

~~~ "Direito Administrativo Brasileiro ", SP, LTr, 13 ed., 1987,
3
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pág. 126.
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A Portaria n. 186, está provocando sérias controvérsias, tendo
em vista o disposto na Constituição Federal e CLT. Assim, por
exemplo, o artigo 7° da Portaria n. 186, admite a possibilidade de
existência de dois ou mais pedidos de registro ou alteração
estatutária com coincidência total ou parcial de base territorial e
categoria, publicando na ordem do primeiro que tenha protocolo e
documentação completa.
No parágrafo único do mencionado
dispositivo, está contemplada a suspensão dos processos caso as
partes interessadas estejam discutindo o conflito de representação
na via judicial.
A nova Portaria, cria obrigatoriedade de participação, em
processo de autocomposição, sob pena de arquivamento do pedido
de registro ou da impugnação se a entidade impugnada ou
impugnante, respectivamente, não comparecer a reunião de
autocomposição (art. 13, § § 7° e 8°). Ora, a decisão de concessão
do registro transmuda ato administrativo vinculado, porque adstrito
à observância dos pressupostos legais, em ato administrativo
discricionário, o que revela a intervenção do Poder Executivo na
organização sindical (art. 13, § §
e 9°).

ao

Outro exemplo, o artigo 21, caput e
assim dispõe:

parágrafo único, que

"Art. 21 -A filiação de uma entidade de grau inferior a mais de uma
entidade de grau superior não poderá ser considerada para fins de
composição do nútnero previsto em lei para a criação ou
manutenção de uma federação ou confederação.
Parágrafo único. As entidades de grau superior coordenam o
somatório das entidades a elas filiadas, devendo, sempre que
possível, sua denominação corresponder fielmente a sua
representatividade."
Não restam dúyidas que o artigo transcrito acima, estabelece
a pluralidade sindipal para as entidades de grau superior
(federações e confederações) além de equivocadamente pretender
dar enquadramento restritivo às suas representatividades, quando
registra que elas "cpordenam o somatório das entidades a elas

i•
filiadas, devendo, sempre que possível, sua denominação
corresponder fielmente a sua representatividade".
Assim, se na
localidade existirem mais de seis federações coordenando o mesmo
grupo, é possível formar duas confederações, o que é, sem dúvida
pluralismo sindical, repelido pela Constituição Federal (11, do artigo
8°), que consagra as organizações sindicais, em qualquer grau,
como legítimas representantes de categoria profissional ou
econômica. A filiação de uma entidade de grau inferior a mais de
uma entidade de grau superior não poderá ser considerada para
fins de composição do número mínimo previsto em lei para a
criação ou de uma federação ou confederação, pois, quebra o
princípio da unicidade sindical, do sistema confederativo de
representação e da representação por categoria.

Ela dispõe sobre os procedimentos para o pedido de registro,
o conteúdo do requerimento em se tratando de sindicato,
federação ou confederação, o prazo para a impugnação e a
autoridade competente para o registro, quando não houver
impugnação ou dela não tiver conhecido a Secretaria de Relações do Trabalho.
~
M -Representação e substituição processual - O art. 8° da
Constituição, depois de referir o sindicato como representante
da correspondente categoria econômica ou profissional, na respectiva base territorial, preceitua que lhe cabe a defesa dos
direitos e interesses coletivos ou individuais da mesma, seja em
questões judiciais ou administrativas (III), seja nas negociações
coletivas (VI). Tais disposições sintonizam-se com o comando do
art. 513 da CLT, segundo o qual incumbe ao sindicato representar
os interesses gerais da categoria perante as autoridades administrativas e judiciárias (alínea a) e, em seu nome, celebrar convenções coletivas de trabalho (alínea b) e suscitar dissídio coletivo
(art. 857 da CLT) . A nova Constituição apenas substituiu a
representação dos "interesses individuais dos associados relativos
à atividade ou profissão exercida" pela representação dos interesses "individuais da categoria" .
Conforme escrevemos algures, "nas relações coletivas de trabalho, o sindicato é, portanto, o representante legal da correspondente categoria, na sua base territorial. Trata-se, porém1 de
uma representação sui generis, porque a categoria não tem personalidade jurídica. Ela atende aos aspectos peculiares do direito
coletivo do trabalho: os direitos defendidos ou conquistados em
nome da categoria profissional irradiam-se em proveito dos trabalhadores que a integram ou venham a integrá-la durante a
vigência do respectivo instrumento normativo, sejam ou não
associados do sindicato. Mutatis mutandis, o mesmo ocorre com
as empresas que compõem ou venham a com~~categoria
econômica representada na negociação coletiva"~

4f'
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A regra é que a pretensão ou a defesa de um direito ou
interesse seja postulada pela pessoa física ou jurídica diretamente interessada, ainda que por intermédio do seu representante. Este age no processo judicial ou no procedimento
administrativo em nome do representado. Essa representação
pode ser voluntária ou determinada por lei. Por constituir
exceção, a substituição processual configura uma legitimação
extraordinária ou anômala, sendo necessário, segundo CALMON DE PASSOS, que exista um nexo entre o interesse do
substituto e o do substituído 43 .
~urW:-S~per~~o Trab çy'atolh -ess~_prí(eitu~,JV
a~anf'Subst1t~o pro tu;i no u Enunrlafto 11/31~.
A distinção entre iepresentanté e substituto ·processual é
unissonamente proclamada pelos processualistas nacionais e
estrangeiros: o representante 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, apesar de questionar-se direito alheio.
Consoante a lição de PONTES DE MIRANDA, "compreende-se que só a lei possa estabelecer que alguém exerça, em
nome próprio, direito alheio. A titularidade do direito é que
leva à pretensão e à ação. Só lei especial pode atribuir a alguém
o poder de exercer a pretensão pré-processual e a processual
em nome próprio'~.~
A CLT confere ao sindicato o direito de, em nome dos
seus associados, sem procuração dos mesmos: a) intentar ação
de cumprimento de sentença normativa ou acordo homologado

4J..
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em processo de dissídio coletivo (parágrafo único do art. 872);
b) ajuizar ação de cobrança de adicionais de insalubridade ou
periculosidade (art. 195, § 2°). A Lei n° 8.036, de 1990, que
substituiu a legislação do FGTS, conferiu ao sindicato legitimação para ajuizar ação na Justiça do Trabalho para compelir
o empregador a depositar quantias devidas ao Fundo (art. 25) .
Por seu turno, a Constituição confere às entidades sindicais
a legitimação extraordinária para impetrar mandado de segurança coletivo "em defesa dos interesses de seus membros ou
associados" (art. 5°, LXX, b) . A substituição processual convém ressaltar - ocorrerá na hip'ótese de invocada lesão de
direito de associados concretamente considerados porque, em
se tratando de interesses abstratos da categoria, a entidade
sindical, como assinalamos, confunde-se com a própria categoria, possuindo legitimação ordinária para ingressar em juízo.
A Lei n° 8.073, de 1990, que "Estabelece a Política Nacional
de Salários", dispôs:
"Art. 3° - As entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria. "
Manteve, assim, a diretriz segundo a qual o sindicato pode
ingressar em juízo para pedir, sem procuração do trabalhador,
a pr estação salarial devida na conformidade da legislação disciplinadora dos reajustes e aumentos de . salário . E poderá
pleitear, em seu nome, direito alheio, ainda que não se trate
de seu associado. A Suprema Corte, entretanto, decidiu que
o precitado art. 3° autoriza a substituição processual do sindicato apenas "para atuar na defesa dos direitos e interesses
coletivos e individuais dos seus associados"-"': '-\c;
Com a vigência da Lei n° 8.984, de 1995, que afirmou a
competência da Justiça do Trabalho para "julgar os dissídios

que tenham origem no cumprimento de convenções coletivas
de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, o TST alterou o
seu entendimento anterior e aprovou súmula no sentido de
que : "A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou convenção coletiva". Aí, no entanto, a legitimidade é restrita aos
associados do sindicato, tal como explícita o parágrafo único
do art. 872 da CLT.
O Supremo Tribunal Federal tem pronunciamento no sentido da substituição ampla e substituição restrita. Na data em
que terminamos esta edição, o Pleno tem em pauta o recurso
que definirá a questão. Por isto mesmo, na revisão dos enunciados de jurisprudência uniforme, o TST cancelou o de n°
31 O, que regulava a substituição processual de forma restrita,
a fim de aguardar o pronunciamento final do STF.
Afigura-se-nos que, além dos direitos e interesses coletivos
da categoria representada, a substituição deve ser admitida
para a defesa dos direitos e interesses individuais homogêneos
dos integrantes da categoria e também para os casos explícitamente enunciados em lei.
Como bem prelecionou o douto AMAURI MASCARO
NASCIMENTO, "nas ações de substituição a cognição é genérica, mas por se tratar de direitos individuais homogêneos,
a liquidação não pode ser desacom_I>anhada da individualização
e quantificação dos valores de cada substituído, com o que na
liquidação haverá congnição ampla . Que se trata de direitos
individuais, não há dúvida, pois este é o seu no~~~mogêneos
mas não direitos indivisíveis e do substituto'~
N - Contribuições sindicais - 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

J

~~c. do STF, P

T ., no RE 202 .063.0, rel. Min . O ctávio G allotti, Rev. LTr
n° 6 1/ 95, SP, pág. 1.495.
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Revist a "Magistrat ura e Trabalho" de nov./dez. de 2003, SP, pág. 9.
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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 mensaC 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.
A denominada contribuição assistencial não está referida no
direito positivo. Ela foi instituída em convenção e acordos coletivos de trabalho, correspondendo a 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.
Além dessas fontes de custeio, o sindicato pode beneficiarse de receitas eventuais, como doações, multas e alienação do
patrimônio.
Para a OIT, 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 enten~~ento está
consagrado pelo Comitê de Liberdade Sindical"*. rQ que esse
órgão 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 \t~
ou arbitrado, a ser paga exclusivamente pelos não associados~

\)."(
~
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Verbete 227, "La Libertad Sindical", Genebra, OIT, 3 3 ed., 1985, pág.
Verbete 112, ob. cit., págs. 44 e 45 .
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A contribuição anual compulsória foi mantida pela Constituição de 1988 (art. 8°, IV), a qual repetiu a tão criticada
disposição da Carta Política de 193 7. Destarte, as normas
constantes 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 mesmo artigo.
Essa contribuição obrigatória pertence ao gênero "tributo",
mas não à espécie "imposto". Ela enquadra-se no conceito de
"contribuição social" a que alude o art. 149 da Carta Magna,
sendo devida por todos os empresários e trabalhadores pertencentes às categorias econômicas, categorias profissionais ou
profissões representadas pelos correspondentes sindicatos.
O valor da contribuição está indicado no art. 580 da CLT,
cabendo 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:..JI'3
a) 60°A para o sindicato r esentativo da cate
s..on ·aeradas também
profissões liberai
b 15% para a fe
ação do gruoo a
indicato;
c) 5% para confederação do - responde nt~ econ
ou pro · sional ou, ainda
das profissões'1ibelais;
d)
Yo para a "Cont special Emprego e Salário", 'do Min ério do Trabalhei.
O mesmo art . 8° da Lei Maior autoriza a assembléia geral
atribuir ao sindicato o poder de fixar o valor de uma contribuição "para custeio do sistema confederativo de representação
respectivo". Daí estar se generalizando a denominação de "contribuição confederativa". Ela deve ser paga, nos valores e épocas
próprias, pelos empresários, empregados, agentes e trabalhadores autônomos, entre os quais se incluem os profissionais
577
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O Valor ( .. ..) e promover a distribuição das contribuições
arrecadadas na proporção indicada pelo art. 589 da CLT, com a
nova redação dada pela Lei 11.648/08:

"I - Para os empregadores:
a) 5o/o (cinco por cento) para a Conferederação
correspondente;
b) 15o/o (quinze por cento) para a Federação;
c) 60o/o (sessenta por cento) para o Sindicato respectivo;

e
d) 20°/o (vinte por cento) para a "Conta Especial Emprego
e Salário";
11- Para os trabalhadores:
a) 5°/o (cinco por cento) para a Confederação
correspondente;
b) 10% (dez por cento) para a Central Sindical;
c) 15o/o (quinze por cento) para a Federação;
d) 60o/o (sessenta por cento) para o Sindicato respectivo;

e
e) 10°/o (dez por cento) para a "Conta Especial Emprego e
Salário";
Nos termos da Lei 11.648/08, as Centrais Sindicais são
entidades de representação Geral dos Trabalhadores e passaram a
ser beneficiadas com parte da contribuição sindical obrigatória. A
central sindical deve atender aos requisitos de representatividade
previstos na Lei 11648/08 e na Portaria 194 do TEM, para ser
beneficiária da contribuição sindical , § 2° do artigo 589 da CLT. O
Sindicato dos trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e
Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária,
como determina o § 1° do art. 589 da CLT.

I!
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A contribuição assistencial, também conhecida como "desconto assistencial", a que nos referimos no início desta Seção,
foi introduzida nos instrumentos da negociação coletiva para
ser paga tanto pelos associados do sindicato como pelos que a
ele não se filiaram. Ela vinha sendo admitida pela jurisprudência, desde que o trabalhador não se opusesse ao desconto,
perante o seu empregador, "até lO (dez) dias antes do primeiro
pagamento ~:S3
___..
Tratava-se, assim, de uma doação consentida. Mas a Seção
de Dissídios Coletivos do TST, reconsiderando sua posição,
decidiu que os não sindicalizados estavam excluídos do "desconto assistencial", em \jrtude do preceituado no art. 5°, inciso
XX, da Constituição~. !> '1
Na 18 3 edição das "Instituições" discordamos dessa orientação, escrevendo que "a mencionada conclusão desestimula a
sindicalização ao ensejar que as conquistas do sindicato sejam
igualmente aplicadas a quem contribui desigualmente para o

liberais, aos sindicatos representativos das correspondentes categorias. Tratando-se de empregado, seja do setor urbano, seja
do setor rural, a contribuição deve ser descontada na folha de
pagamento dos salários e recolhida pelo empregador ao sindicato credor. Ela deve ser igual, ainda que em números relativos,
para todos os componentes da categoria representada pelo
sindicato, sendo devida por todos eles e não apenas pelos
associados .
Afigura-se nos que a autorização constitucional não é autoaplicável, e que o inciso IV do art. 8° em foco visa a todos os
componentes da categoria ou profissão representada. Essa tese
foi acolhida pela Seção de Dissídios Coletivos do TST e pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas começou
a mudar com o voto do ministro CARLOS ALBERTO DIREITO no sentido de que a norma constitucional tem eficácia
lena e imediata porque obriga somente os associados do
correspondente sindiZãtô~." E~~tendimento teve endosso
do Supremo Tribu~
nedera~etindo-se no Tribunal Superior do Trabalho . ~\
Não podemos de ~r a tese de auto-aplicabilidade do
questionado preceito, pela simples razão de que, para impor
contribuição às pessoas filiadas a uma associação, desnecessário
seria um comando constitucional. Trata-se de direito estatut-ário, inerente a qualquer associação, a ser exercido pela assembléia do sindicato, tal como já explicitado no art . 548,
alínea b, da CLT~.( ~)

S
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Ac . do T ribunal de Just iça do Est ado d o Rio d e Janeiro de 3 .5. 94 na Ap .
Cível 77/94. V. o trecho central desse aresto em nosso já citado Direito
Constitucional do Trabalho , págs. 406/7.
Ac. nos RE 198. 092 , RE 170.4 39 e RE 193 .972, in Boletim Informa tivo
do STF n° 12, de 26 a 30 de agosto de 1996; DJ de 4.9. 96. No mesm o sentido,
Ac. no RE 198.092; rei. Min . Carlos Veloso, DJ de 11.10.96; no RE 189 .443,
rei. M in . limar G alvão; DJ de 11 .4.97; no RF 214.3 18, rei. Min . Ilrnar G alvão,
DJ de 6.3.98.
\ .,.-prececleiiteNorrnativo n°~f19, da Seçã o ae D issídios Colet ivos.
~ifJo Corno bem ace ntuou SAAD: "O s fundamentos da contribuição confede-
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rat iva nada t êm a ver com o at o de vontade do int eressado filiar-se a uma
entidade sindical. Esses fundamentos são os mesmos da cont ribuição sindical
de que t rat a o art . 5 78 da Consolidação das Leis do Trabalho: o simples fa to
de o interessado integrar urna cat egoria profissional ou econômica gera-lhe a
obrigação de recolher a cont ribuição sindical". (" Supremo T ribunal e a contribuição confederativa", in "Suplem ento Trabalhista LT(', n° 134/9§1.:. . Pelo
mesm o diapasão rege-se o professor Fabio Leopoldo de O liveira, que nega a
auto-aplicabilidade do preceito: "A contribuição deverá ter os seus contornos
devidamente t raçados em lei com plementar e sua arrecadação será fe ita pelos
Sindicat os através da t écnica da parafi scalidade que será obrigat oriamente
adotada" ("As fo ntes e cust eio dos sindicat os e a Constituição de 1988", in
"Suplemento Trabalhista LTr", n° 97, SP , 1992, pág. 618) .
rift/r' "A estipulação, em conve nção coletiva, de contribuição para o sindicato
dos empregados, e que será descontada pelo empregador do salário deles,
exige, para sua validade, que se assegure a eles o direito de oposição, como
previst o no art. 545 da C LT e no "Precedent e Normativo" n° 74 do TST .
Ação p rocedente para declarar-se a nulidade da cláusula que ignorou o direito
de oposição do empregado" (Ac . do TST, SDC, de 4.4 .95, na A-A 112.670/94;
re i. Min . Manoel Mendes de Freitas; in "Rev. Trabalho & Processo", São Paulo,
Sara iva, n° 5, pág. 11 7) .
Mr "Precedente Normativo" n° 11 9, DJ de 7. 11.96.
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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 o vínculo associativo
de que cogitam as disposições constitucionais citadas. O fundamento para a exclusão da cláusula do desconto assistencial,
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 e~de se opor, não vemos como
sustentar a bitributação"~S.., )
A Suprema Corte não acolheu o entendimento do TST e,
tal como sempre sustentamos, vem decidindo que a contribuição assistencial prevista em instrumento da negociação coletiva
alcança os trabalhadores filiados ou não filiados ao respectivo
sindicato, devendo ser descontada qos seus salários, desde que
a isto eles não se oponham«'. ( ~' J

(Sç)""

voL n, pág. 1.152.
)"' "Não vejo, data venia, como considerar restrita à economia interna do
sindicato a estipulação em causa, que, estabelecendo obrigação para o empreJgador (a de proceder ao desconto) e afetando o patrimônio do empregado,
insere-se na relação de trabalho, ingressando, assim, no âmbito da regência
reconhecida aos acordos coletivos (Constituição, art. 7°, XXVI). Não é por
outra razão que, desde muito, vem o Supremo Tribunal admitindo o desconto
em debate, desde que a ele não lhe faça o obreiro oposição.
Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso e, nessa parte, dou-lhe
provimento para restabelecer a cláusula normativa questionada (35•), desde
que interpretada no sentido de assegurar ao empregado determinado prazo
para, previamente, opor-se ao desconto ." (Ac . do STF, 1" T ., RE 220.700, rei.
Min. Octávio Gallotti, DJ de 13.11.98) .
"A Turma entendeu que é legítima a cobrança de contribuição assistencial
imposta aos empregados indistintamente em favor do Sindicato, prevista em
Convenção Coletiva de Trabalho, estando os não sindicalizados compelidos a
satisfazer a mencionada contribuição" (Ac. da 2• T ., RE 189.960, rei. Min.
Marco Aurélio, DJ de 10.8.2001) .
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Capítulo 11

INTERAÇÃO EMPREGADO-EMPRESA

I -

Histórico

Há registros de que em 1846, na França, o empresano
GODIN escolheu um representante de cada setor da sua fábrica
para colaborar com sua administração. É induvidoso, todavia,
que, em 1899, o laudo arbitral do presidente do Conselho de
Ministros francês e do Ministro do Comércio, com o qual foi
solucionado um conflito coletivo de trabalho nas fábricas
Schneider, estabeleceu as bases da constituição e funcionamento do Conselho de empresa 1 .
Na Alemanha, o Código Industrial de 1891 previu a criação
facultativa de comitês de fábrica, enquanto, em 1905, a lei
sobre minas ampliou os poderes dos comitês, encarregados de
apresentar as "reivindicações, vigiar a aplicação dos regulamentos de trabalho e o funcionamento das instituições de previ-

1- Eison...Gottschalk, "A participação do empregado na gestão da empresa",
Salvador, Progresso Editora, 1958, pág. 13.
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ciência". Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, os
comitês "tornaram-se obrigatórios em todas as empresas, com
mais de cinqüenta operários". E a Constituição de Weimar,
que tentou reorganizar a Alemanha derrotada, dando-lhe feição
social-democrata, prescreveu, em 1919, a criação de conselhos
de trabalhadores nas empresas, nos distritos e no Reich, além
de um conselho econômico nacional.
Durante a Primeira Guerra Mundial, ALBERT THOMAS,
que viria a ser, a partir de 1919, o diretor da então criada
Organização Internacional do Trabalho, promoveu a designação
de delegados nas fábricas de armam~ntos . Na Inglaterra, ainda
no curso da Primeira Grande Guerra, desenvolveram-se os
comitês de fábrica, de constituição facultativa e composição
paritária, denominados Comitês WHITLEY, em virtude da
campanha que esse deputado e industrial empreendeu a respeito. Também a Áustria, em 1919, legislou sobre os conselhos
de empresa.
Os comitês de empresa instituídos por LENINE, num dos
seus primeiros atos como dirigente da Rússia comunista, possuía
atribuições distintas. E, no segundo congresso sindical (1919),
eles foram fundidos com os sindicatos, passando a constituir
a base da hierarquia sindical.
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direito de expressão do empregado; na lei de 1982, concernente à higiene, segurança e condições de trabalho; na lei de
1984, relativa ao direito de alerta. Além do delegado do
pessoal, que funciona no estabelecimento, essa legislação prevê
o Comitê de Empresa, o Comitê de Estabelecimento e o
Comitê de Higiene, Segurança e Condições de Trabalho. O
primeiro desses comitês é obrigatório para as empresas com
mais de 50 empregados, sendo composto de um diretor, de
2 a 11 trabalhadores eleitos em proporção ao número de
empregados, de um representante dos sindicatos interessados
(sem direito a voto) e de um do serviço social da empresa.
Se a empresa possuir mais de um estabelecimento com mais
de 590 empregados, aplicam-se as mesmas regras para o
respectivo comitê, substituindo-se o diretor pelo chefe do
estabelecimento. A qualquer dos comitês compete gerir as
obras sociais (colônias de férias, bibliotecas, cantinas etc.),
participar da direção das associações desportivas e dos centros
de aprendizagem e cooperar, como órgão consultivo, na melhoria das condições de trabalho e de vida do pessoal. O
Comitê de Empresa tem ainda o encargo de opinar em matéria
econômica e financeira . Estimuladas pelo Governo, algumas
sociedades anônimas "tomaram a iniciativa de incluir representantes do pessoal nos seus conselhos de vigilância. com os
mesmos direitos dos acionistas" 2 ;

Sistemas
• o sistema alemão (RF A) compreende a Lei de Co-gestão
dos Trabalhadores nas Diretorias e Conselhos de Vigilância
das Empresas de Mineração, do Carvão e do Ferro e de
Industrialização do Aço, com mais de mil empregados ( 19 51) ;
a lei sobre o regime orgânico da empresa, aplicável àquelas
com mais de 500 empregados, dos demais ramos de atividade,
cabendo aos trabalhadores eleger um terço dos membros do

Atualmente, dois sistemas legislativos merecem destaque:
• o sistema francês, consubstanciado na regulamentação, em
1945, das normas a respeito inseridas na Carta de Trabalho
de 1941 ; no princípio afirmado no preâmbulo da Constituição
de 1946, ao qual se reporta a Carta Magna de 1958, no
sentido de que "Todo trabalhador participa, por intermédio
dos seus delegados, da determinação coletiva das condições
de trabalho e da gestão das empresas"; na lei de i 966, que
estendeu o sistema à agricultura; na lei de 1981, sobre o
582

OIT, "Participatión de los trabajadores en las decisiones de la empresa",
Genebra, 1981, pág. 93 .
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Conselho de Vigilância (1952); a "Lei de Constituição de
Empresas" (1972), que amplia a co-gestão instituindo vários
órgãos de trabalhadores ou com a sua representação; a "Lei
de Co-Gestão dos Assalariados" (197 6), aplicável às sociedades que empregam normalmente mais de dois mil trabalhadores, salvo as de minério de carvão e ferro e as siderúrgicas.
Esses conselhos são compostos de representantes dos acionistas e dos empregados, em número igual, sendo presidente
uma pessoa independente, por eles eleita.

.

A partir de 1970, como assinala a OIT3 , foram introduzidas
modificações e complementações de relevo na legislação sobre
comitês ou conselhos de empresa da Áustria, Bélgica, Espanha,
Holanda e Luxemburgo; ampliou-se a representação dos trabalhadores nos conselhos de vigilância da Áustria, sendo instituída, também por via legislativa, uma representação do pessoal nos conselhos de administração da sociedades do setor
privado da Dinamarca, Luxemburgo, Noruega e Suécia; o direito de participação passou a figurar nas Constituições de
Portugal (1976), Equador (1978), Peru (1979), Noruega
(1980), tendo sido, igualmente, consagrado nos países então
socialistas do Leste Europeu (Checoslováquia, Polônia, República Democrática Alemã e URSS); nos Estados Unidos da
América e no Canadá, a negociação coletiva vem impulsionando
a democratização de empresas, ao cogitar de fórmulas de participação; a autogestão da empresa pelos trabalhadores foi
implantada na Iugoslávia e na Argélia; e, na África (Angola,
Argélia, Benin, Congo, Egito, Madagascar, Mali, Moçambique,
Somália e Tanzânia). Na América Latina (Peru e Venezuela);
na Ásia (Índia, Paquistão e Sri Lanka), e no Oriente Próximo
(lraque, República Árabe Síria, Turquia e lêmen Democrático)
é comum a participação dos trabalhadores nas empresas estatais
e, por vezes, também nas empresas privadas.

3

111 -Considerações gerais
A OIT ainda não adotou um instrumento normativo regulando especificamente a matéria. Contudo, algumas convenções
e recomendações tratam de aspectos dessa iteração:
a) Recomendação n° 94, de 1952, sobre consulta e colaboração
no âmbito da empresa;
b) Recomendação n° 129, de 1967, sobre comunicações entre
a direção e os trabalhadores na empresa;
c) Recomendação n° 130, de 1969, sobre exame de reclamações no âmbito da empresa, visando à sua solução;
d) Recomendação n° 137, de 1977, sobre pessoal de enfermagem com uma seção sobre a participação dos enfermeiros
nas decisões relativas à vida profissional;
e) Convenções n° 148, de 1977, sobre proteção dos trabalhadores contra os riscos do ruído, das vibrações e da contaminação do ar, e n° 155, de 1981, sobre segurança e saúde
dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho, com normas
referentes à participação dos trabalhadores nos órgãos de
prevenção e na inspeção, além de comunicações e consultas
aos representantes dos trabalhadores;
f) Convenção n° 158, de_l982_, cujo art. 13 obriga a consulta
aos representantes dos trabalhadores para as despedidas coletivas motivadas por causas econômicas, tecnológicas, estruturais ou análogas.
A Convenção n° 135, de 1971, dispõe sobre a proteção e
facilidades que devem ser outorgadas aos representantes dos
trabalhadores nas empresas, sejam os eleitos pelos próprios
companheiros de trabalho, sejam os delegados sindicais.
A adoção de formas de participação integrativa depende
tanto da compreensão dos empresários que controlam a sociedade empregadora, como da atitude sindical. Esta pode ser

Ob . cit ., págs . 4 e 5.
585

584

obtida, quer pela circunstância de os sindicatos designarem ou
influírem na designação dos representantes dos trabalhadores,
quer pela pressão que os próprios empregados venham a exercer
no sentido da participação junto aos seus sindicatos. As associações sindicais da linha católica, refletindo a posição da
doutrina social da Igreja, é que defendem, programaticamente,
a participação dos empregados nos órgãos intra-empresariais.
Na sua encíclica Mater et Magistra, o PAPA JOÃO XXIII,
afirmou: "Estamos convencidos da legitimidade da aspiração
dos trabalhadores de tomar parte. na vida da empresa na qual
estão empregados ." Confessou, porém, ser impossível formular
"regras precisas e definidas" sobre o assunto, mediante legislação geral e uniforme, sendo necessária grande flexibilidade
para atender à diversidade das empresas e às profundas alterações a que estão sujeitas 4 •
Conforme se vê, a participação dos empregados na gestão
empresarial pode apresentar diversos graus de intensidade :
colaboração, inspeção, administração de determinados setores,
co-decisão em órgãos primários e co-decisão em órgãos de
administração superior. E, como acentua GARCIA 5, a participação pode verificar-se na empresa ou na sociedade a que ela
pertence, sendo certo, igualmente, que a participação nos lucros, por meio de ações da sociedade, desde que ampla, representa, por via oblíqua, uma forma de co-gestão.
Por fim, cumpre ponderar que, no exercício de funções
consultivas, no âmbito da empresa, decorre o direito dos representantes dos empregados de receber informações pertinentes
e atualizadas sobre as questões a respeito das quais devem
pronunciar-se. Outrossim, no poder consultivo se contém, implícito, o direito de apresentar sugestões.

4
Willia n Garcia, "Congest ión y participacion en las empresas de los países
del Mercado Comum", Madri, Ed. ICE, 1970, págs. 15 e segs.
5
Ob . cit., págs. 694 e segs.
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IV -

Interação no Brasil

Em nosso país é rara a participação de trabalhadores em
conselhos de administração ou fiscais das sociedades empregadoras . Por vezes, um empregado ascende a essa posição, mas
não por escolha dos seus companheiros. Também incomum é
o funcionamento de comitês de empresa ou, mesmo, de comissões de consulta e colaboração. Isto, apesar do estatuído
no art. 621 da CLT, reformulado por nossa iniciativa, a lembrar
aos interlocutores das classes empresariais e de trabalhadores
que as convenções e os acordos coletivos podem dispor sobre
"a constituição e o funcionamento de comissões mistas de
consulta e colaboração, no plano da empresa" .
Algumas empresas admitem e colaboram com o representante do pessoal ou o delegado sindical. Mas os órgãos de
co-gestão, ainda que em assuntos limitados ou com encargos
consultivos, têm sido evitados tanto por empresários como
pelas associações sindicais 6 . O que, entre nós, tem apresentado
resultados razoáveis é a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), cuja criação, em empresas de médio e
grande portes, foi imposta pelo Decreto-lei n° 7 .036, de 1944,
elaborado por Comissão em que funcionou como relator o
emérito juslaborista JOSÉ DE SEGADAS VIANNA. Hoj e_, a
CLT trata da compulsoriedade da instituição da CIPA, sua
composição paritária e garantia de emprego dos titulares da
representação dos trabalhadores (arts. 163 a 165), sendo suas
atribuições e funcionamento objeto de "Normas Regulamentadoras" baixadas pelo Ministério do Trabalho .
Digno de registro, a propósito do tema, é a Lei Estadual
n° 3.741, de 1983, promulgada pelo então governador do
Estado de São Paulo, ANDRÉ FRANCO MONTORO, em

C f. 1. A. Lobos Troncoso, "Mecanismos lntra-empresariais de participação",
São Paulo, IBRART, 1985, págs. 33/43 .
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virtude, da qual, nas sociedades em que o Estado for acionista
majoritário, é obrigatória a instituição de um Conselho de
Participação e Representação Pessoal, composto de trinta membros, o qual elege, pelo menos, um diretor para representar
os empregados da empresa. Na prática, porém, a iniciativa não
gerou os resultados almejados 7 •
A Constituição de 1988 refere a matéria em duas disposições:

a) delegados ou representantes sindicais são nomeados ou
eleitos pelos sindicatos ou por seus associados;
b) representantes do pessoal são "livremente eleitos pelos
trabalhadores da empresa, de conformidade com as disposições
da legislação nacional ou das convenções coletivas, cujas funções não se estendem a atividades que sejam reconhecidas no
país como prerrogativas exclusivas dos sindicatos" .

O disposto no inciso XI do art. 7° é meramente programático. O seu objetivo é a "integração na vida e no desenvolvimento da empresa", a que aludia o art. 165, VI, da Constituição
de 1967, de vez que o representante do pessoal mencionado
no art. 11 não participa, necessariamente, de qualquer dos
órgãos gestores da empresa.
CJrepresentante do pessoal, eleito pelos empregados..- da
empresa, deve ter atribuições diversas das do delegado sindical.
A Convenção da O IT n ° 13 5, de 19 71, sobre proteção e
facilidades que devem ser concedidas aos representantes dos
trabalhadores na empresa, distingue as duas modalidades, em
função do procedimento de escolha, e ressalva o princípio da
"reserva sindical" (art. 3°)8:

Destarte, as atribuições do representante do pessoal devem
circunscrever-se ao campo das relações individuais do trabalho,
figurando um caminho de mão dupla entre a administração da
empresa e os empregados. Ao promover "o entendimento com
os empregadores", como quer a Carta Magna, o representante
do pessoal terá de respeitar a "reserva sindical", que concerne,
principalmente, ao âmbito das questões coletivas de trabalho
susceptíveis de negociação coletiva.
O preceito constitucional não é de eficácia plena e imediata,
devendo a lei dispor sobre o procedimento eleitoral, a duração
do mandato e as facilidades para o seu exercício, os respectivos
encargos e a garantia de emprego do representante. A nosso
ver, deveria também determinar que a cada estabelecimento
com mais de duzentos empregados corresponderá um representante, pois a circunstância de ter o art. 11 aludido a empresa
não impede que o legislador ordinário amplie a representação,
tendo em conta que as relações de trabalho desenvolvem-se
sobretudo em razão de cada estabelecimento. Nada impede,
porém, que à falta da lei, ou sem afrontá-la, convenções e
acordos coletivos disponham sobre os representantes de trabalhadores.
A Convenção n° 135 citada prescreve, no seu art. 1°:

C f. J. Lobos Troncoso, ob . cit., págs . 45/7.
Esse tratado normativo multilateral foi ratificadoP_elo Brasil em 18 .5.90,
após sua aprovação pelo D ecreto Legislativo n° 86, de 14.12.89 . V . o seu texto
no nosso livro "Convenções de OIT", SP, LTr, 2• ed., 1998, págs . 329 a 331.

"Os representantes dos trabalhadores na empresa deverão
gozar de proteção eficaz contra todo ato que possa prejuditá-los, incluindo a despedida em razão de sua condição de
representantes dos trabalhadores, de suas atividades como
tais, de sua filiação ao sindicato ou de sua participação na

"a) participação na gestão da empresa, excepcionalmente conforme definido em lei (art. 7°, XI);
b) nas empresas de mais de duzentos empregados é assegurada
a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento com os empregadores"
(art. 11).

7
8
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atividade sindical, sempre que esses representantes atuem
conforme as leis, os contratos coletivos ou outros acordos
comuns em vigor".
O art. 2° desse tratado multilateral da OIT estatui que,
"tendo em conta as características do sistema de relações
trabalhistas do país e as necessidades, importância e possibilidades da empresa interessada", esta deverá outorgar aos representantes dos trabalhadores "as facilidades apropriadas para
permitir-lhes o desempenho rápido, e eficaz de suas funções".
A Recomendação n° 143, de 1971, que complementa a precitada Convenção, propõe que os representantes dos trabalhadores na empresa deverão, além de outras facilidades pertinentes, desfrutar, sem perda do salário e de outras prestações,
do tempo livre necessário para desempenhar suas tarefas; ser
autorizados a entrar em todos os locais de trabalho, quando
indispensável ao desempenho do seu mandato; ter a possibilidade de comunicar-se, sem delongas, com a direção da empresa
ou com os prepostos autorizados a tomar decisões relativas ao
desempenho de suas funções.
A representação do pessoal de que trata o preceito constitucional em tela não se confunde com a participação de
empregados nas Comissões de Conciliação Prévia de que cogita
a Lei n° 9.958, de 12 de janeiro de 2000. Nada impede, porém,
que o mesmo trabalhador seja eleito para a representação
referida no dispositivo constitucional e na precitada Comissão
da empresa em que trabalha ou da categoria a que pertence.

Capítulo III

CONVENÇÕES E ACORDOS
COLETIVOS DE TRABALHO

I -

Histórico

Conforme registramos no Capítulo li, Seção I, do Título I
deste livro, a convenção coletiva de trabalho nasceu na GrãBretanha, quando, a partir de 1824, com a revogação da lei
sobre delito de coalizão, as trade unions, então organizadas
.pelos trabalhadores, passaram a ajustar com empregadores condições de trabalho a serem respeitadas na relação de emprego.
A Holanda (1909) e a França (1919) foram os primeiros
países que legislaram sobre o tema, sendo que a lei francesa
serviu de modelo ao Decreto Legislativo n° 21.7 61, assinado
por GETÚLIO VARGAS em 23 de agosto de 1932. E as
Cartas Magnas do México (1917) e da Alemanha (1919) deram
hierarquia constitucional às convenções coletivas.
Hoje são comuns, tanto na Europa, como em nosso país,
as convenções de categoria, ou indústria, abrangendo as empresas e trabalhadores representados pelas associações conve591
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nentes . Essa representação nem sempre alcança os não-associados, sendo previstos, no entanto, procedimentos para a
extensão da eficácia jurídica do instrumento. Já nos Estados
Unidos e no Canadá predominam, de forma quase absoluta,
os contratos coletivos celebrados, com essa denominação, no
âmbito de cada empresa.

11 -

Condições de êxito da negociação coletiva

O sucesso da negociação coletiva seja entre sindicatos de
empregadores e de trabalhadores (convenção coletiva), seja
entre empresas e os sindicatos representativos dos seus empregados (contrato ou acordo coletivo) depende de vários fatores, dentre os quais cumpre destacar:
a) garantia da liberdade e da autonomia sindical;
b) razoável índice de sindicalização do grupo representado;
c) espaço para a complementação e suplementação do sistema
legal de proteção ao trabalho .
EFRÉN CÓRDOBA, depois de recordar que "todo sistema
de relações do trabalho é uma mescla de autonomia e intervenção estatal, de cooperação e conflito", reconhece que o
Brasil constitui uma categoria especial no quadro das relações
de trabalho latino-americanas, porque "a Consolidação das Leis
do Trabalho e os tribunais do trabalho desempenham um papel
proeminente que talvez não encontre paralelo em outros países "1. Essa posição brasileira não foi inventada pelo legislador.
A intervenção estatal pode ser reduzida, a negociação coletiva
deve ser fomentada e prestigiada, inclusive, com a possibilidade
de flexibilização; mas a verdade é que o caráter de interven-

I

"Las relacio nes colectivas de trabajo em América Lat ina", G enebra, OIT,

198 1, págs. 1 e 2.
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cionismo básico da nossa legislação trabalhista decorreu de
condições histórico-sociológicas e até geográficas. Não devemos
esquecer que o nosso país contou com o trabalho escravo até
1888 e que, até a metade do século em curso, nossa economia
era fundamentalmente rural, com uma indústria bastante incipiente. Ora, o espírito sindical é fator que emana espontaneamente das grandes concentrações operárias, próprias das
cidades altamente industrializadas.
A indústria de porte que hoje possui o Brasil está localizada
em alguns pontos de um território de dimensões continentais.
Neles surgiram sindicatos bastante expressivos, que, pouco a
pouco, conquistaram a autonomia agora consagrada pelo art.
8° da Carta Magna. E, por via de conseqüência, tem aumentado,
significativamente, o número de convenções e acordos coletivos
de trabalho. Contudo, é inegável que o nosso país ainda está
desigualmente desenvolvido. Essa circunstância fundamenta o
intervencionismo básico da legislação trabalhista, assim como
o poder arbitral atribuído", em diversos países, a tribunais ou
conselhos de conciliação e arbitragem. Aliás, o poder normativo
da Justiça do Trabalho brasileira nada mais é do que uma
espécie de poder arbitral institucionalizado nos tribunais do
trabalho.
A negociação coletiva, em quase todos os países, vem sendo
prejudicada pelo enfraquecimento dos sindicatos, resultante
da crise gerada pela globalização da economia com o endeusamento das leis do mercado, que ampliou consideravelmente o
desemprego e reduziu significativamente (salvo algumas exceções: países escandinavos e Espanha) o número de trabalhadores
filiados aos correspondentes sindicatos.
Em p,aíses dotados de poderosas organizações sindicais,
como a Alemanha, a França, a Itália e a Suécia, a legislação
trabalhista continua intervencionista, sendo os direitos do trabalhador ampliados pelas convenções coletivas e, quando fracassam as negociações, por laudos arbitrais . Nos Estados Unidos
e no Canadá prevalece a tradição de serem os direitos substantivos, salvo raríssimas exceções, objeto de contratos coletivos
593
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celebrados entre sindicatos de trabalhadores e empresas. E os
próprios contratos estipulam que a arbitragem é o meio de
interpretação de suas cláusulas e solução dos eventuais litígios.

111 -

Normas internacionais

A Declaração de Filadélfia sobre "os objetivos e propósitos
da Organização Internacional do Trabalho" (1944), e que foi
inserida na Constituição dessa entidade (1946), prescreve que
se inclui na sua competência "fomentar em todas as nações
programas que permitam lograr o reconhecimento efetivo do
direito de negociação coletiva" (item III, alínea e).
A primeira convenção da OIT a tratar da negociação coletiva
diz respeito aos territórios não-metropolitanos (Convenção n°
84/47). Mas, em 1948, a Convenção n° 98, ratificada pelo
Brasil, dispôs com caráter geral sobre "os princípios de direito
de sindicalização e de negociação coletiva", estatuindo que os
Estados devem adotar medidas adequadas às condições nacionais para estimular e fomentar o "uso de procedimentos de
negociação voluntária, com o objetivo de regulamentar, por
meio de contratos coletivos, as condições de emprego" (art.

"mais favoráveis para os trabalhadores". E o instrumento da
negociação coletiva "deve aplicar-se a todos os trabalhadores
das categorias interessadas que estejam empregados nas empresas compreendidas pela convenção coletiva, a menos que
este estabeleça expressamente o contrário".
Em 1981, a Conferência Internacional do Trabalho aprovou
novos instrumentos a respeito do tema: a Convenção n° 154
e a Recomendação n° 163, dispondo ambas sobre "o fomento
da negociação coletiva". O procedimento da negociação, cujo
êxito instrumentaliza-se na convenção coletiva, deve ser assegurado "a todos os empregadores e a todas as categorias de
trabalhadores" com regras apropriadas (art. 5° da Convenção).

IV -

Sistema legal brasileiro

A - A Constituição e a flexibilização de direitos 7° da Carta Magna de 1988 preceitua simplesmente:
"XXVI vos " .

O art.

reconhecimento das convenções e acordos coleti-

~·

A matéria foi disciplinada, de forma ampla, pela Recomendação n° 91, de 1951, que define a "convenção coletiva como
o acordo escrito relativo a condições de traballio e emprego,
celebrado entre um empregador, um grupo de empregadores
ou uma ou várias organizações de empregadores, por uma parte,
e, por outra, uma ou várias organizações representativas de
trabalhadores ou, na ausência destas, representantes dos trabalhadores, devidamente eleitos e autorizados por estes últimos, de acordo com a legislação nacional". Quanto aos efeitos
jurídicos, estabelece que as cláusulas dos contratos individuais
de trabalho contrárias à convenção coletiva aplicável "devem
ser consideradas nulas e substituídas de ofício", salvo quando
594

Esse enunciado, entretanto, diz menos do que -resulta do
conjunto de normas correlacionadas com as convenções e os
acordos coletivos de trabalho, constantes do próprio art. 7°.
O reconhecimento dessas convenções vem sendo repetido desde a Carta Política de 1934; mas a Constituição vigente foi
além, atribuindo-lhe o poder de, em determinadas hipóteses,
flexibilizar a aplicação de alguns dos seus mais importantes
comandos e das normas legais cujas prestações correspondam
ao objeto dessas hipóteses. E o instrumento da negociação
coletiva, em tais casos, tem aplicação imediata às relações
individuais de trabalho em curso. Releva sublinhar que esse
poder é amplo, porquanto alcança:
595

a) o salário, isto é, qualquer prestação de natureza salarial
cujo princípio da irredutibilidade pode ser vulnerado por
convenções ou acordos coletivos de trabalho (art. 7°, VI, da
Constituição);
b) a duração do trabalho, cuja jornada normal pode ser objeto
de compensação de horários ou até reduzida por um instrumento da negociação coletiva (art. cit., XIII); e no que concerne aos turnos ininterruptos de revezamento, a jornada
especial pode ser ampliada (art. cit., XIV).
Por outro lado, a Lex Fundame~talis vigente determina que
as decisões normativas da Justiça do Trabalho nos dissídios
coletivos respeitem as disposições de proteção ao trabalho
constantes de convenções e acordos coletivos aplicáveis às
categorias ou empresas em litígio (art. 114, § 2°). E a participação obrigatória dos empregados nos lucros ou resultados
da empresa deve ser estipulada em acordo coletivo celebrado
com os sindicatos representativos dos respectivos empregados.
O prestígio constitucional a essa fonte formal de Direito
tem tido ressonância na jurisprudência trabalhista, como se
infere, por exemplo, dos arestos do TST sobre horas in itinere 2
e jornadas de trabalho 3 .
É surpreendente e até estranho, por isso mesmo, que o
presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, a pretexto
de flexibilizar a aplicação da legislação trabalhista 4, tenha se

"Não havendo, entretanto, violência a direito trabalhista garantido em lei,
há que ser respeitado o acordo coletivo que restringe o pagamento de horas
in itinere, nos moldes do art. 7°, XXVI, da Constituição Federal" (Ac. da 4•
T., RR 406746/ 97, rel. Min. Galba Velloso, DJ de 15.5.98).
3
"Se a jornada de trabalho de 12 (doze) horas de serviço por 36 (trinta e
seis) horas por descanso foi estabelecida mediante convenção coletiva, faz-se
necessária a sua observância, tendo em vista a ordem constitucional, no sentido
de valorizar e prestigiar a negociação coletiva" (Ac. da 2• T., RR 255367/96,
rei. Min. José Luciano Castilho Pereira, DJ de 5.6.98) .
4
O mesmo art. 7° da Lei Maior tornou obrigatório o regime do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (inciso Ill), conferindo ao empregador o direito
2
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empenhado, com incompreensível e obstinada insistência, no
sentido de ser aprovado, pela Câmara dos Deputados, o Projeto
de Lei do Executivo n° 5.483/01, que visa a complementar o
art. 618 da CLT para permitir que convenções e acordos
coletivos prevaleçam sobre a lei ordinária, salvo em matéria
de segurança e medicina de trabalhoS.
Esse Projeto afrontava a tradição jurídica brasileira, que é
romano-germânica e não anglo-saxônica. Releva ponderar que
a invocação do sistema de relações do trabalho norte-americano,
em que os contratos coletivos entre empresas e sindicatos
estipulam quase todas as condições de trabalho, não é pertinente. Lá, esses contratos preenchem o vazio legislativo. Lá
são raras as leis que dispõem sobre os direitos individuais dos
trabalhadores.
É preciso considerar que o Brasil é desigualmente desenvolvido, onde regiões plenamente desenvolvidas convivem com
outras em vias de desenvolvimento e com algumas preocupantemente subdesenvolvidas. Ora, só existem sindicatos fortes,
potestativo de despedir empregados, qualquer que seja o tempo de serviço,
ressalvada a hipótese de estabilidade condicionada a eventos de duração transitória.
5
Esse Projeto de Lei que, tramitava no Senado quando foi retirado pelo
atual Presidente da República, foi aprovado pela Câmara dos Deputados por
264 votos contra 213 , apesar das contundentes reações das associações de
magistrados do trabalho (ANAMATRA e diversas AMATRAS), de membros
do Ministério Público (ANPT), de advogados (OAB, IAB , ABRAT, e várias
associações estaduais) e de inúmeras entidades sindicais. Das Centrais Sindicais
em funcionamento, somente a Força Sindical aliou-se ao Governo Federal;
mas, a respeito, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio
divulgou a seguinte denúncia:
"Exatamente às 16h53 de ontem, o Tesouro Nacional depositou mais de
R$ 450 mil na conta corrente da Força Sindical, no Banco do Brasil. Desde o
último dia 14 de novembro, pouco mais de R$ 1,123 milhão em recursos
federais foram transferidos para o caixa da instituição. Nesse período, a Força
exerceu papel fundamental para a aprovação do projeto que tornou os acordos
frabalhista"S mais fortes do que a Consolidação da Leis do Trabalho" ("Jornal
dos Trabalhadores no Comércio do Brasil", Brasília, dez. de 2001, pág. 2).
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capazes de negociar em posição de equilíbrio com importantes
empresas nacionais e multinacionais, onde há espírito sindical.
E esse dado sociológico emana espontaneamente das grandes
concentrações operárias, as quais se formam onde há desenvolvimento econômico, sobretudo no setor industrial6.
Demais disto, como alertou o douto-ministro MARCO AURELIO DE MELLO, então presidente da nossa Suprema Corte,
é questionável a constitucionalidade da lei resultante desse
projeto 7 . É que o art. 7° da Carta Magna relaciona os direitos
do trabalhador, "além de outros que visem à melhoria de sua
condição social", e somente em três deles admite a derrogação
do comando maior pelos instrumentos da negociação coletiva.
Por conseguinte, a contrário senso, não permite a pretendida
flexibilização nas demais hipóteses, até porque ela está autorizada nos dois aspectos fundamentais da relação de emprego:
o salário e a jornada de trabalho. Daí termos escrito em outro
livro que os limites da flexibilização "devem ser os próprios
comandos constitucionais imperativos, os quais, no caso brasileiro, alcançam, com disposições próprias de lei ordinária, quase
todos os institutos do Direito do Trabalho" 8 . Felizmente, o
presidente LULA retirou o referido projeto do Congresso Nacional.
B- Modalidades, sujeitos e objeto da contratação coletiva
- A CLT define a convenção coletiva de trabalho como:

Não se sustenta, a nosso ver, a alegação de que os encargos soc1a1s
trabalhistas oneram de tal modo a produção, que geram o desemprego e a
existência de milhões de empregados não registrados. Esta alegação representa
a confissão de que o Ministério do Trabalho descumpre uma de suas mais
relevantes tarefas. Quanto ao desemprego, está universalmente comprovado
que ele se reduz na razão inversa do desenvolvimento econômico. É certo que
algumas contribuições não deveriam incidir sobre os salários. Mas estes são
tão insignificantes em nosso país, que sua participação nos custos industriais,
em 1996, foi apenas de 16%, contra 41% na Europa Ocidental.
7
Palestra proferida no TST, em 19.11.01.
8
"Direito Constitucional do Trabalho", Rio, Renovar, z• .ed ., 2001, pág. 56.
6
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o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito
das respectivas representações, às relações individuais do trabalho" (art. 611 da CLT, com a redação dada pelo D.L. n°

229/67).
Por sua vez, preceitua que os sindicatos representativos de
categorias profissionais poderão celebrar acordo coletivo:
"Com uma ou mais empresas da correspondente categoria
econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis,
no âmbito da empresa ou das empresas acordantes, às respectivas relações de trabalho" (§ 1° do art. cit.).
Como se vê, a expressão "convenção coletiva de trabalho"
foi reservada ao instrumento firmado por sindicatos de trabalhadores e de empregadores, de aplicação às categorias por eles
representadas. Já o "acordo coletivo de trabalho", também
referido no inciso XXVI do art. 7° da Constituição, é celebrado,
de um lado, por uma ou mais empresas; do lado dos trabalhadores, o sujeito do ato jurídico é sempre o sindicato que
legalmente o re2.resente. Q~ando a categoria, profissional ou
econômica, não estiver organizada em sindicato, este será substituído pela federação do correspondente grupo ou, na falta
desta, pela confederação do respectivo ramo da economia
(§
do art. cit.).
O quadro constitucional vigente a partir de 1946 permitiu-nos, quando no exercício do cargo de ministro do Trabalho
e Previdência Social, a iniciativa de atualizar o título da CLT
sobre o tema9, tendo como alvos principais:

zo

9
O nosso pUJjeto de lei, _que chegou a ser enviado ao Congresso Nacional,
foi inserido; após deixarmos o Ministério, no Decreto-lei n° 229, de 28 de
fevereiro de 1957. Este diploma reproduziu o texto que elaboramos, mas nele
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a) instituir a figura do "acordo coletivo de trabalho " como
espécie da convenção restrita a uma ou mais empresas. Descorporativamos assim o instrumento, antes sempre de aplicação a todas as empresas e a todos os trabalhadores das categorias econômicas e profissionais representados pelos sindicatos convenentes. O objetivo do antigo sistema era não quebrar
a unidade da corporação que designaria os membros do Conselho de Economia Nacional previsto no art. 57 da Carta de

1937;

b) substituir a homologação oficial do ato pelo simples depósito, para fins de registro e efic.ácia jurídica;
c) determinar a aplicação erga omnes da convenção ou acordo
coletivo (associados e não associados), independentemente de
ato ministerial.
O art. 8° da Constituição prescreve:
"VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas ."
Com esse mandamento excluiu a possibilidade de serem
as convenções e os acordos celebrados por grupos de trabalhadores, como os cômites de greve, as comissões de salário etc.
Só a associação sindical que legalmente os represente pode
assinar os aludidos instrumentos. Inquestionável, igualmente,
que a convenção coletiva há de ser firmada, em nome da
categoria econômica, pela entidade sindical que a representa.
E o acordo coletivo, restrito que é uma ou mais empresas, terá
de ser celebrado pelo correspondente sindicato patronal?
Na análise do precitado inciso VI, como escrevemos alhures,
"cumpre distinguir entre participar da negociação coletiva e

introduziu a d esarrazoada e criticável regra do art. 642, que perdeu sua eficácia
com a vigência da Const ituição de 5 de outubro de 1988, por evidente
incompat ibilidade com o seu sistema, princípios e normas.

celebrar o acordo coletivo que formaliza o ajustado no diálogo
com os sindicatos representativos dos empregados da empresa,
ou empresas. O dispositivo em foco há de ser interpretado da
forma coerente e inteligente, sem conduzir a absurdos. Ora,
afronta a lógica jurídica exigir-se que o sindicato patronal
celebre acordo coletivo cujo sujeito das obrigações nele estipuladas seja, concretamente, determinada ou determinadas
empresas. Somente estas podem decidir sobre as obrigações
que assumirão no acordo coletivo. Já na convenção coletiva, o
sindicato de empregadores negocia e assina o instrumento,
porque este se destina, abstratamente, a todas as empresas que
integram ou venham integrar a respectiva categoria econômica"I O.

Na negociação para o acordo coletivo entendemos que o
papel da entidade sindical patronal será o de assistente . Assistência que se justifica, como poder moderador, visando a evitar
um desnível acentuado nas condições de trabalho entre empresas da mesma categoria econômica.
C - Natureza jurídica - Muito se tem escrito sobre a
natureza jurídica dos instrumentos normativos da negociação
coletiva para explicar esse negócio jurídico que inovou profundamente as fontes do Direito. Algumas teorias de natureza
civilista foram expostas (teorias de mandato, _da estipula_ção
em favor de terceiros, da gestão de negócios etc.), sem que
nenhuma delas merecessem o apoio generalizado da doutrina.
Confrontando-as, surgiram, dentre outras, as teorias da solidariedade necessária, do ato institucional corporativo, do pacto
social, da representação legal e da lei delegada 11 .

!O Ob. cit ., pág. 432.
11 V. o resumo e a análise dessas t eorias com os saudosos companheiros
Segadas Vianna ("Instituições de Direito do Trabalho", SP, LTr, 19" ed ., 2000,
vol. II , p·ágs. 1.1 71 e segs .) e D élio Maranhão (" Direito do Trabalho", atualizado
por Luiz Inácio B. C arvalho, Rio, FGV, 1 7" ed ., 1993, págs . 331 e segs.) .
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As convenções e os acordos coletivos de trabalho contêm,
sem dúvida, cláusulas que configuram sua normatividade abstrata, ao lado de outras de índole contratual, que estipulam
obrigações concretas para as partes 12 . As cláusulas normativas
constituem o principal objetivo da negociação coletiva e o
núcleo essencial do diploma que a formaliza; correspondem a
fontes formais do direito . As cláusulas obrigacionais, melhor
denominadas "cláusulas contratuais", concernem a obrigações
assumidas diretamente pelas partes convenentes ou acordantes
e que não se incorporam aos contratos individuais de trabalho.
Por meio delas as partes podem obrigar-se a submeter à arbitragem a interpretação de disposições do instrumento, instituir
comissões paritárias de consulta e colaboração, criar a figura
do delegado de pessoal etc.; a empresa pode comprometer-se
a fundar uma entidade de previdência complementar ou a
reservar área para recreação cultural e desportiva, com os
necessários equipamentos etc.: o sindicato de trabalhadores
pode obrigar-se a não deflagrar greve durante a vigência da
convenção ou acordo coletivo (cláusula de paz) etc. Aliás,
OCTAVIO BUENO MAGANO pondera que, entre as cláusulas obrigacionais, sobrelevam as "obrigações de paz, pelas
quais as partes comprometem-se a não recorrer à greve ou à
violência durante a vigência da convenção coletiva de trabalho "13.
Como se infere, a convenção e o acordo coletivo de trabalho
são, a um só tempo:

b) um contrato, no que tange às cláusulas que obrigam, direta
ou reciprocamente, as respectivas partes.
Dentre outras disposições, esse negócio jurídico deve dispor
sobre as condições que deverão reger as relações individuais
de trabalho durante sua vigência (art. 613, IV, da CLT).
O art. 619 da CLT consagra a proposição já mencionada,
da Recomendação · da O IT n ° 91 :
"Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que
contrarie normas de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. "
Como bem sublinhou a assistente jurídica da DRT de São
Paulo, ROSALY REBELO PINHO, "a autonomia coletiva pressupõe, portanto, uma reserva de competência em favor das
partes sociais, pois, seria inócuo atribuir-lhes poder normativo
se o Estado não lhes deixasse espaço algum para exercê-los";
mas "a norma de ordem pública prevalecerá sempre em relação
ao ordenamento jurídico privado, individual ou coletivo" .14
D - Incidência e eficácia jurídica - A Recomendação da
OIT n° 91, depois de prescrever que:
'Toda conv_enç_ão_ coletiva deve obrigar a seus signatá ri~~ s im
como às pessoas em cujo nome é celebrado" (item 3.1) ,

r

a) um ato-regra, de caráter normativo, aplicável às empresas
e aos empregados que pertençam ou venham a pertencer aos
grupos representados;
12 V ., a res peito,W alter Kaskel ("D erecho del Trabajo", 5• ed . atualizada por
H ermann D ersch, Bue nos Aires, D epalma, 1961 , pág. 11 9; Ernest o Krotoschin
("Instituciones de Derecho del Trabajo", Buenos Aires, D epalma, 1947, vol.
I, pág . 183 ) ; Indalécio G omes Net o ("Modalidades de N egociação Coletiva",
Rev . G enesis n° 35, C uritiba, 1995, pág. 566) .
13 "Conve nção Coletiva de Trabalho", SP, LTr, 197 2, pág. 114.
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14 Parecer no proc. 4621 9-023375/ 02 , in Revist a "O Elo ", SP, fev./ março de
2003, págs . 3 e 4. Aliás, a Port aria do ministro do Trabalho n° 865, de 1995,
já estipulava:
"Art . 4° A incompatibilidade entre as cláusulas referentes às condições de
trabalho pactuadas em Conve nção ou Acordo Coletivo e a Legislação ensejará
a comunicação do fat o à chefia imediat a, que o submet erá à consideração da
autoridade regional.
Parágrafo único: Recebida a comunicação, a referida autoridade, quando
for o caso, apresentará denú ncia à Procuradori a Regional do T rabalho, conforme
previsto no art. 6°, da Lei n° 7. 347, de 24 de julho de 1985, e art. 83, incisos
I, III e IV, da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993."
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--propõe que, adaptadas às circunstâncias próprias de cada país,
deveriam adotar-se medidas "para estender a aplicação de todas
ou certas disposições de uma convenção coletiva a todos os
empregadores e trabalhadores compreendidos no campo de
aplicação profissional e territorial do convênio" (item 5.1) .
Também a Carta Internacional Americana de Garantias
Sociais (Bogotá, 1948) consagrou a tese da aplicação erga omnes
desse ato jurídico de caráter normativo1 5.
O novo Título VI da CLT estatui que as condições de
trabalho ajustadas na negociação coletiva são aplicáveis a todas
as relações individuais de trabalho, '1no âmbito das respectivas
representações" ou "no âmbito da empresa ou empresas acordantes" (art. 611, caput, e § 1°, com a redação dada pelo DL

229/ 67).

Ora, no regime da unicidade compulsória, adotado pela
CLT (art. 516) e consagrado pela nova Constituição (art. 8°,
II), os sindicatos representam, ex vi legis, todos os integrantes
das correspondentes categorias profissionais ou econômicas,
sejam ou não seus associados . A todas, portanto, aplica-se
automaticamente a convenção ou o acordo coletivo.
Após o término da vigência da convenção ou do acordo
coletivo continua eficaz a cláusula incorporada aos contratos
individuais do trabalho?

Se a cláusula normativa for inserida com a expressa menção
de que sua eficácia cessará em tal data ou com a implementação
de certo fato, é evidente que a incorporação se dará sob
condição resolutiva. Realizada a condição, não há que se falar
em sobrevivência da respectiva disposição, seja na contratação
coletiva, seja nos contratos individuais sobre os quais incidiu.
Em regra, o instrumento da contratação coletiva é sucedido
por outro ou, quando fracassa a negociação, por um laudo

15 V. o que escrevemos sobre o direito comparado em nossa ob. cit .,-págs.
4 38 e 4 39 .

arbitral ou uma sentença normativa de tribunal do trabalho.
Tais atos situam-se no mesmo plano hierárquico das normas
jurídicas, razão por que prevalecerá o novo, sempre que repetir
ou ampliar vantagens anteriormente estabelecidas. Mas pode
ocorrer que o novo não verse determinada prestação prevista
no ato normativo anterior, estabeleça outros requisitos para
sua concessão ou reduza o seu valor.
Para DÉLIO MARANHÃO, "extinta a convenção coletiva
(ou acordo coletivo), claro que suas cláusulas contratuais, obrigando, diretamente, as partes convenentes, se extinguem também. Quanto às cláusulas normativas, que estabelecem condições de trabalho, às quais terão que se subordinar os contratos
individuais, perdem, evidentemente, sua eficácia em relação
aos novos contratos que se irão celebrar. Não nos parece que,
em nosso direito positivo do trabalho, possa haver outra solução:
continuam regidos pelas normas da convenção extinta. É que
elas se incorporam nos contratos individuais, e as condições
de trabalho nestes incorporados não podem sofrer alteração,
nos termos expressos no art. 468 da Consolidação"16.
Para GINO GIUGNI, entretanto, grande defensor da autonomia privada coletiva, "a cláusula contratual individual,
conformada segundo a norma coletiva, segue naturalmente a
sorte desta última, ficando permanentemente exposta ao efeito
integrativo da parte dela: é por isso inevitável que uma modificação surgida na esfera da autonomia coletiva reflita-se nosconteúdos dos contratos anteriormente disciplinados por ela"17.
O Tribunal Superior do Trabalho passou a adotar essa tese, a
partir de um aresto de 1983, da lavra do ministro MARCO
AURÉLIO DE MELL01 s.
16

Ob. cit., págs . 344/ 5. José Martins Catharino situa-se na mesma posição
("Tratado Elementar de Direito Sindical", SP, LTr, 1977, pág. 235.
17 "D iritto sindacale" , Bari, ed . C accucci, 1980, pág. 173 . Cf. t ambém, a
respeit o, "Autonomia e Autotutela colectiva no Direito do Trabalho:·, Li sboa,
ed . A.A. F.D .L. , 1983 .
18 "Acordos, conYenções e sentenças normativas vigem por período determinado. O s direitos lançados nos instrumentos respectivos passa m a integrar o
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Para nós, a cláusula de caráter normativo, geradora de
direito contratual do empregado, cessa sua vigência:
a) havendo condição resolutiva, inclusive termo previsto para
a cláusula, explicitamente consagrada na convenção ou acordo
coletivo que a estipulou;
b) quando sobrevier outra convenção ou acordo coletivo suprimindo o direito previsto na cláusula ou modificando a
respectiva norma.

Capítulo IV

DIREITO DE GREVE

I-

patrimônio do empregado SUJeitos a termos, consubstanciado na data limite
fixada para a respectiva vigência. Entendimento em contrário implica violência
ao que foi contratado ou sentenciado, caindo por terra a base dos preceitos
alusivos à vigência determinada de acordos, convenções coletivas e sentenças
normativas (Ac. da l a T. do TST no RR 864/83, rei. Min . Marco Aurélio de
Mello, DJ d~ 03/ 08/8 4) . Com relação às decisões normativas proferidas em
dissídios coletivos, essa diretriz foi consubstanciada na Súmula TST 277.
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Histórico e reconhecimento do direito de greve

A greve sempre constituiu um dos principais procedimentos
de atuação do sindicato. Reportamo-nos, por isso, à história
do sindicalismo no direito comparado e no Brasil, expostos no
Capítulo I deste Título VI. Por via de conseqüência, a_gLe..v.e..
foi conceituada como delito, quando foram proibidas as coalizões operárias; tolerada, quando admitidos os sindicatos; elevada, a pouco e pouco, à categoria de direito dos trabalhadores,
em decorrência do reconhecimento do direito de sindicalização.
Antes, porém, das greves organizadas pelas trade unions
inglesas, no século XIX, a história revela a eclosão de algumas
greves. HÉLENE SINAY registra que a primeira ocorreu "no
Novo Império Egípcio, no Reinado de RAMSÉS III, quando
trabalhadores se recusaram a executar suas tarefas na tumba
do faraó, em sinal de protesto contra a irregularidade no
fornecimento de utilidades (alimentação, vestuário etc.) e o
tratamento a eles dispensado no canteiro de obras. E o mesmo
607

verificou-se no período neobabilônico e durante o Baixo Império Romano.
A denominação "greve" surgiu após a Revolução Francesa,
porque os operários que abandonavam coletivamente o trabalho
iam para a Praça da Prefeitura, em Paris, conhecida como
"Place de greve", porque era comumente invadida por cascalhos
("greve", em francês), advindos do rio Sena.
Antes da Revolução Francesa (1789), que proibiu a coalizão
de trabalhadores, ocorreram greves na fase de decadência das
corporações de ofício (séculos XV e XVI), quando os "companheiros" rebelaram-se contra os "mestres" que os exploravam, sendo que alguns fundaram associações para defender
seus interesses e outros abandonaram os burgos. 1
Por se tratar de um método peculiar de atuação dos sindicatos de trabalhadores, a Declaração Universal dos Direitos
do Homem não alude à greve, limitando-se a assegurar o "direito
de organizar sindicatos" (art. XXIII, n° 4). Também a Organização Internacional do Trabalho (OIT) dela não cogita na
sua Constituição, nem em qualquer das convenções aprovadas
por sua Conferência. Somente a Recomendação n° 92, de 1951,
sobre conciliação e arbitragem de conflitos de trabalho, refere-se à greve e ao lock-out, para que trabalhadores e empregadores não recorram a tais paralisações durante o procedimento da arbitragem-voluntária. Entretanto, por entender que
a greve está implícita no direito de atuação dos sindicatos em
defesa dos direitos e interesses dos seus representados, compatíveis com os objetivos sindicais, a ONU aludiu à greve no
pacto regulamentador dos direitos sociais consagrados na precitada Declaração. Por isto, a OIT construiu ampla e esclarecedora jurisprudência sobre o tema, na interpretação da norma
que garante a autonomia dos sindicatos para "formular seu
programa de ação" (art. 3° da Convenção n° 87, relativa à
liberdade sindical).

Algumas constituições dispõem sobre a greve afirmando
simplesmente o direito (p. ex.: Argentina, Itália e Uruguai);
outras enunciam regras concernentes a aspectos de relevo do
direito que consagram (p. ex.: Brasil, Espanha, México, Portugal
e Venezuela); muitas, todavia, são omissas a respeito da greve
(p. ex.: Alemanha, China, Cuba, Estados Unidos da América,
França, Grã-Bretanha e Japão). Poucos países abstiveram-se
de regulamentar o direito de greve por lei ordinária, seja em
decorrência da orientação firmada no respectivo Congresso
Nacional (p. ex.: Uruguai), seja em virtude de pressão sindicaF.
3
Na maioria deles há leis dispondo sobre a matéria , ainda que
restritas a determinados pontos, como os relativos a serviços
4
públicos e atividades essenciais .
Como asseverou PLÁ RODRIGUEZ, a regulamentação do
direito de greve impõe-se, "porque dentro da organização jurídica não existem direitos absolutos" 5 . Aliás, como já registramos, a ONU proclamou que as atividades sindicais podem
ficar sujeitas a limitações previstas em lei, as quais "constituem
medidas necessárias numa sociedade democrática, no interesse
da segurança nacional ou para proteger os direitos e as liber2
Na Itália, a pressão sindical evitou, por muito tempo, a regulamentação
legaLda_grey_e. Em 12 de junho de 1990, porém, a Lei n° 146 dispôs "sobre
o exercício do direito de greve no serviço público essencial e sobre a salvaguarda
do direito da pessoa constitucionalmente tutelado ".
3
P. ex.: Argélia, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Gana, Índia, Jamaica,
Quênia, Malásia, Mauritânia, Nigéria, Paraguai, Cingapura, Sri Lanka e Zâmbia
(C f. " Comissión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ",
"Libertad Sindical y Negociación Coletiva", OIT, Genebra, 1983, págs. 81 / 2) .
4
P. ex.; Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos da América, Filipin.as,
Finlândia, Guatemala, Honduras, Japão, Lfbano, Luxemburgo, Madagascar,
Marrocos, México, Noruega, Nova Zelândia, Paquistão, Polônia, Tailândia e
Venezuela (Cf. Com. e ob. cits. págs. 84/ 5). A França, não incluída nesta
relação, profbe a greve, de forma absoluta, apenas em seis setores do serviço
público estatal (CF. CARLOS LÓPEZ-MONIS, "O Direito de Greve Experiências internacionais e Doutrina da OIT", São Paulo, LTr., 1986, pág.

69) .
"La greve", Paris, Daloz, 1966, pág. 12.

s

Ob. cit., pág. 458.
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dades de outrem "6 . Segundo a OIT, os direitos ou liberdades
fundamentais do homem, que, por sua hierarquia, devem ser
preservados, ainda que importem em proibição ao exercício
do direito de greve, são as concernentes à vida, à segurança
ou à saúde da pessoa 7• Estes constituem superdireitos ou direitos naturais, cuja observância independem de normas escritas.

11 -

Conceito de direito de greve

Não raramente as associações sindicais, sobretudo as centrais ou confederações de cúpula, organizam greves de caráter
geral ou setorial com a finalidade de pressionar parlamentares
e autoridades governamentais a atenderem suas reivindicações
para a conquista de direitos sociais. Mas esses fatos sociopolíticos são extrajurídicos, insuscetíveis de previsão ou regulação
pelos sistemas constitucionais ou ordenamentos legais. A greve
capaz de ser regulada por lei (processo heterônomo) ou pelos
próprios interessados (auto-regulamentação), com controle jurisdicional, é a que constitui meio de pressão contra os empregadores ou as associações representativas de determinados
empresários, para que negociem de boa-fé com os correspondentes sindicatos de trabalhadores, tendo por fim a-adoção ou
revisão de condições de trabalho, por meio de convenções,
contratos ou acordos coletivos.
Para o renomado e saudoso MÁRIO DEVEALI, "a greve
consiste na abstenção simultânea do trabalho, concertada pelos
trabalhadores de um ou mais estabelecimentos, ou de suas

seções, com o fim de defender os interesses da profissão". E
acentuava que "esse conceito serve para diferenciar a verdadeira
greve, realizada por trabalhadores, para finalidades profissionais
de outras formas de greve como: a) greve política; b) as greves
de solidariedade; c) greves de que participam determinados
setores da população - e não somente os trabalhadores para finalidades estranhas ao trabalho, tal como as chamadas
greves dos consumidores de determinados serviços; greves dos
contribuintes; greves de estudantes etc." 8 A deflagração dessas
greves não corresponde ao exercício de um direito, mesmo
9
quando deliberados por entidade sindical .
JEAN CLAUDE JANVILLIER recorda que a Corte de
Cassação de França consagra a definição de RIVERO e SAV ATIER, para quem a greve é "cessação concertada do trabalho
pelos assalariados, visando a constranger o empregador, por
esse meio de pressão, a ceder às suas reivindicações sobre a
questão que é objeto do litígio". E acrescenta que, sob o prisma
jurídico, a greve deve reunir certos elementos materiais e
psicolÓgicos: a) cessação coletiva do trabalho, não importando
o número de participantes; b) intenção dos trabalhadores de
fazer a greve e não, simplesmente, de não prestar, por exemplo,
horas extraordinárias; c) reunião dos trabalhadores para a prévia
deliberação sobre a greve; d) conhecimento, pelo empregador,
das reivindicações de caráter profissional.
111 -

Direito positivo brasileiro

A - Campo de Aplicação - A Constituição de 1988,
depois das Emendas Constitucionais n°5 18 e 19, distingue os
seguintes grupos, no que tange ao direito de greve:
3

Art . 8°, c, do Pact o Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, ap rovado pela Assembléia G eral das N ações Unidas em 1966, com
vigência a partir de 1976.
7
Verbet e n° 194 d e ju risp rudência uniforme do Com it ê de Liberdade
Sindical, in "ba Liberdad Sindical-- Recompilación de Decisiones y Principias",
G enebra, OIT, 3• ed ., 1985, págs . 80/ 1.

6

8

"D erecho Sindical y de Previsión Social", Buenos Aires, Zavalla ed., 3

ed ., págs. 23 9 e 290 .
9 "As greves de carát er puram ente político ... não se enquadram no âmbit o
dos pringPl.os da liberdade sindical" (verbet e n° 372 do Comitê de Liberdade
Sindical da OIT, ob . cit ., pág. 77) .
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a) empregados de empresas privadas, que abrangem as sociedades de economia mista e as chamadas empresas públicas,
e às quais se equiparam "os profissionais liberais, as instituições
de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como
empregados" (art. 2°, § 1°, da CLT).
b) Servidores públicos da administração direta e indireta (autarquias e fundações públicas) de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art.
37, VII, com a redação advinda da Emenda Constitucional n°
19, de 4.6.98).
c) Militares das Forças Armadas (art. 142, IV, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n° 18, de 5.2.98).
d) Militares dos Estados, Distrito Federal e Municípios, integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros
Militares, organizados com base na hierarquia e disciplina (art.
42, § 5°, com as alterações determinadas pela Emenda Constitucional n° 18 cit.).
O precitado art. 9°, que dispõe sobre o exercício do direito
de greve no setor privado da economia, foi regulamentado pela
Lei n° 7.783, de 28 de junho de 1989, cujas regras examinaremos nos itens seguintes.
O referido art. 37, que assegura aos servidores públicos
civis de todas as esferas geográficas o "direito à livre associação
sindical" (n° VI), prescreve:
"VII - O direito de greve será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei específica."
Tratando do direito de greve do servidor público, SÉRGIO
DE ANDRÉA FERREIRA ponderou que "o direito de greve
é, desde logo, constitucionalmente garantido, mas o seu exercício é que se submeterá às limitações quea lei complementar
612

estabelecer. O conteúdo e respectivos limites são os mesmos
dos trabalhadores em geral". E aduz: "Não podemos olvidar
que a continuidade e a regularidade são princípios essenciais
da atividade administrativa" . 10 Afigura-se-nos também que da
norma constitucional, por ser de eficácia contida, e não programática, resulta o direito de greve dos servidores públicos.
A lei a que alude o art. 37, VII, da Constituição, poderá
estabelecer limitações; nunca, porém, negar o direito, o qual,
por conseguinte, já existe. A solução até que o Congresso
Nacional legisle sobre a matéria 11 , estaria em invocar, por
analogia, que é fonte de direito, as disposições da Lei n° 7.783
citada, naquilo que não for incompatível com a natureza e os
objetivos do serviço público 12 .
O direito comparado evidencia que são comuns as limitações
da greve dos servidores públicos 13 . Aliás, o Comitê de Liberdade
Sindical da OIT, que é o fórum mundial de salvaguarda dos
direitos sindicais, assentou sua jurisprudência no sentido de
que o direito de greve:

"Comentários à Constituição", RJ, Freitas Bastos, vol. III, 1991, pág. 157.
O presidente da República, em 28 .12.01, submeteu ao Congresso Nacional
projeto de lei sobre o tema
12 O STF, entretanto, antes da EC-19, concluiu que enquanto não for
aprovada a lei fixando os termos e limites a serem observados pelos servidores
públicos, estes não podem deflagrar qualquer greve (Ac. do Pleno no MI-20-4,
rel. Min. Celso de Mello, Rev. LTr, n° 58, de 1999, págs. 64 7/ 654).
13 Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a Lei Taft-Hartley (1947),
alterada pela Lei Landrum Griffin (1959), proíbe a greve dos funcionários
públicos federais, sob pena de demissão e impedimento para retornar ao serviço
público por três anos, sendo que a legislação de 40 Estados e a do Distrito de
Colúmbia (DF) veda a greve dos seus funcionários públicos de saúde e de
segurança. Na França a greve é proibida a seis grupos de funcionários públicos
em leis de 1947 a 1972, adotadas para conter os abusos verificados com o
amplo direito antes assegurado aos servidores do Estado. Na Espanha, o novo
art . 222 do Código Penal considera delituosa a greve dos funcionários que
tenham a seu cargo "a prestação de qualquer -fipo de serviço público de
reconhecida e inadiável necessidade" (§ 1°).
10
li
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"pode ser objeto de restrições, inclusive, proibições, na função
pública, sendo funcionários públicos aqueles que atuam como
órgãos do poder público ou em serviços essenciais no sentido
estrito do termo, isto é, aqueles serviços cuja interrupção
possa pôr em perigo a vida, a segurança ou a saúde da pessoa,
em toda ou parte da população." 14
Os militares das Forças Armadas estão sujeitos aos princípios e normas da Administração Pública constantes da Seção
li do Capítulo VII do Título III da Constituição agora denominada "Dos Servidores Públicos" (Emenda Constitucional n°
18/95); mas vigora no Título V "Da Defesa do Estado e das
Instituições Democráticas", disposição explícita sobre o tema:
"Art. 142 ............................................................................... .
IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve
(Redação da Emenda cit.)."
A Seção III, do Capítulo VII, do Título III, passou a
denominar-se "Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal
e dos Territórios" (Emenda cit.), aplicando-se, assim, aos componentes das respectivas Polícias Militares e Corpos de Bombeiros militares a vedação inserida no art. 42:
"§ 5° Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve."

Como se sabe, o que é constitucionalmente proibido tem
aplicação plena e imediata e não comporta interpretação, salvo
quanto aos destinatários da norma proibitiva.
B- Definição e sujeito ativo- A precitada Lei n° 7.783,
a nosso ver, definiu a greve de maneira imprecisa e incompleta:
"Art. 2° -Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e

Verbete n° 394, "Libertad Sindical- Recopilación de Decisiones y Princípios ", Genebra, OIT, 3• ed., 1985, págs. 80/81.

14
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pacífica, total ou parcial, de prestação de serviços a empregador."
Esta definição contém apenas alguns elementos óbvios e,
por isto mesmo, incontroversos; mas é omissa quanto a aspectos
de relevo: a) sujeito ativo do procedimento da greve; b) o
objeto da greve.
No tocante ao primeiro ponto, o art. 4° da lei atribuiu à
entidade sindical - e somente na sua falta, a uma comissão
de negociação - a legitimidade ativa e o conseqüente comando
do procedimento de greve. A expressão "entidade sindical"
abrange os sindicatos, as federações e as confederações. Assim,
tratando-se de categoria ou profissão inorganizada em sindicato,
o sujeito ativo da greve será a federação do respectivo grupo;
e, à sua falta, a legitimidade ativa desloca-se para a confederação
do correspondente ramo profissional.
O caput do art. 9° da Carta Magna refere "trabalhadores"
porque lhes cabe o exercício do direito de greve. Todavia, por
que o objeto da greve é a reivindicação de melhores condições
de trabalho ou de vida, em defesa dos interesses coletivos de
um grupo de trabalhadores, estes devem ser representados pelo
correspondente sindicato (art. 8°, n° III, da Constituição), o
qual assume a posição de sujeito ativo do procedimento.
C - Objeto e greves impróprias - A interpretação sistemática de normas da Lei Maior sobre os direitos sociais e a
Justiça do Trabalho e, bem assim, da Lei n° 7.783, nos revela,
de forma inquestionável, que os interesses suscetíveis de serem
defendidos por meio desse procedimento conflituoso concernem a condições contratuais e ambientais de trabalho, ainda
que já estipuladas, mas não cumpridas.
Com efeito, se a greve só pode ser deflagrada depois de
frustrada a negociação coletiva e verificada a impossibilidade
da submissão do conflito coletivo à arbitragem (art. 3° da lei
cit.); se a negociação coletiva há de versar sobre postulações
que possam ser atendidas por convenção coletiva de trabalho,
celebrada entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato
615
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patronal da respectiva categoria, ou acordo coletivo de trabalho
firmado entre aquele sindicato e a empresa ou empresas interessadas (art. 611, da CLT, e art. 8°, VI, da CF); se a conciliação
das partes do curso da greve formaliza-se através dos precitados
instrumentos normativos; se, malogrando a negociação coletiva
no curso da greve e não havendo arbitragem, o conflito deve
ser submetido à Justiça do Trabalho, cuja competência para
estabelecer normas e condições em dissídios coletivos concerne
ao campo das obrigações que podem ser impostas aos empregadores (art. 114, §§ 1° e
da CF)- cumpre concluir que
o objeto da greve está limitado a postulações capazes de ser
atendidas por convenções ou acordo coletivo, laudo arbitral ou
sentença normativa de tribunal do trabalho 15 .
Portanto, o nosso sistema constitucional e a Lei n° 7. 783
não legitimam as greves políticas e as de solidariedade. A OIT
também não endossa as greves de caráter meramente político 16.
E no direito comparado prevalece a condenação tanto das
greves políticas quanto das de solidariedade (estas são deflagradas por sindicatos estranhos ao conflito trabalhista em
foco) 17 .
Afigura-se-nos, por todo o exposto, que, frente ao direito
positivo brasileiro, a greve deve ser conceituada como suspensão
coletiva, temporária e pacífica, da prestação pessoal de serviços
em uma ou mais empresas, no todo ou em parte, determinada
por entidade sindical representativa dos respectivos empregados (a hipótese de comissão de negociação deve ser desprezada
em face da existência de confederações de todos os ramos
profissionais), com a finalidade de pressionar a correspondente

zo,

15 No mesm o sentido Eduardo G abriel Saad ("A nova lei de greve" , Suplem ento Trabalhist a LTr, n° 76, SP, 1989, pág. 391) e Luiz Inácio B. C arvalho
(" Relações Coletivas do T rabalho - H om enagem a Arnaldo Süssekind ", SP,
LTr, 1989, p ág . 500) .
16 V. a not a n° 9 dest e Capítulo.
17 V. o que regist ramos no nosso "D ireito Constitucional do T rabalho", RJ,
Renovar, 2• ed ., 2001 , págs. 462/ 3 .
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categoria econômica, ou os empresários, para a instituição ou
revisão de normas ou condições contratuais ou ambientais de
trabalho, assim como para o cumprimento de disposições de
instrumento normativo.
D - Oportunidade e procedimento - A greve não pode
ser deflagrada durante a vigência de convenção ou acordo
coletivo e de sentença normativa. Há, porém, duas exceções,
consignadas no parágrafo único do art. 14 da Lei n° 7.783/89:
a) greve visando ao cumprimento de cláusula ou condição
estipulada em qualquer dos precitados instrumentos;
b) greve motivada pela superveniência de fato novo ou acontecimento imprevisto, que modifique substancialmente a relação de trabalho .
Daí a afirmação do caput do dispositivo legal citado de que
constitui abuso do direito de greve sua manutenção após a
celebração de convenção ou acordo coletivo ou de decisão da
Justiça do Trabalho 18 . Outrossim, nos termos do art. 3° da
referida lei, o movimento grevista só deve ter início se malograda a negociação coletiva entre as partes envolvidas e estas
não tiverem submetido o conflito à arbitragem 19.
Para legitimar a greve sob o aspecto formal, cabe ao sindicato
dos trabalhadores convocar, na conformidade do-seu contrato,
a assembléia geral que definirá as reivindicações e deliberará
sobre a paralisação coletiva do trabalho (art. 4°, caput) . É

18 "Tem-se como abusiva a greve deflagrada na vigência de instrumento
normativo, em desobediência às diretrizes do art. 14, parágrafo único, da Lei
7. 783/ 89" (Ac. da SDC do TST no RO 318.790, rel. Min . Armando de Brito,
DJ de 01.8 .97) .
19 "É abusiva a greve levada a efeit o sem que as partes hajam t entado, direta
e pacificame nte, solucionar o conflito que lhe constitui o obj eto est abelecido
ficou que a greve não prescinde d a t entativa diret a e pacífica da solução do
conflito, como et apa prévia de negociação" (Precedente-Jurisprude ncial n° 11
da SDC do TST) .
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imprescindível, contudo, que o estatuto da entidade sindical
haja disposto sobre as formalidades da convocação da assembléia (edital etc.) o quórum para deliberar a respeito da deflagração e da cessação da greve ( § 1° do art. 4 °) .
Uma vez deliberada a eclosão da greve, a entidade representativa dos trabalhadores terá de preavisar a entidade sindical
patronal, em caso de greve de categoria, ou os empregados
diretamente interessados, se a paralisação visar a determinada
ou determinadas empresas 20 . O Aviso Prévio será de 48 horas,
no mínimo (parágrafo único do art. 3°), salvo se se tratar de
serviços ou atividades essenciais quando a comunicação deve
ser feita, pelo menos, com a antecedência de 72 horas (art.
13).
Nada impede, a nosso ver, que o Ministério do Trabalho,
e ciente do aviso prévio, tente mediar o conflito trabalhista.
Nem se alegue que a Carta Magna veda "ao Poder Público a
interferência e a intervenção na organização sindical" (art. 8°,
I). É evidente que a medição de um conflito coletivo de trabalho
não configura o que a norma constitucional proíbe. Mesmo
porque, ao mediador compete propor a solução que lhe parecer
adequada, após ouvir as partes conflitantes. O mediador nada
decide; busca somente a conciliação que malogrou na negociação direta.
E- Serviços essenciais- A greve é um direito, mas, como
já sublinhamos neste capítulo, não constitui um direito absoluto
dos trabalhadores. Por isto, no confronto com outros direitos,
deve sofrer restrições impostas pela necessidade de serem

preservados ou superdireitos. Estes atendem a exigências supra-estatais, devendo ser deduzidos dos princípios fundamentais da ordem jurídica nacional e, para muitos, também dos
direitos naturais.
Aliás, a Constituição brasileira, ao tratar da greve, determina
que a lei disponha sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em relação aos serviços e atividades
essenciais (art. 9°, § 1°), sujeitando os que abusarem do direito
de greve às penas da lei (art. 9°, § 2°). Mas, além dessas
limitações, outras decorrem do próprio ordenamento constitucional, que consagra, dentre outros, os princípios referentes
à dignidade humana (art. 1°, III); ao direito à vida, à liberdade,
à segurança e à propriedade (art. 5°, caput); ao direito de não
sofrer tratamento desumano ou degradante (art. 5°, XIII) e à
função social da propriedade (art. 170, III).
Esse entendimento é universal. A Assembléia Geral das
Nações Unidas, ao regulamentar a Declaração Universal dos
Direitos do Homem de 1948, proclamou que o direito de
greve deve ser "exercido de conformidade com as leis de cada
país", sendo que elas podem prever limitações "no interesse
da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteção
dos direitos e liberdades de outrem" 21 .
Essa tem sido, igualmente, a orientação do Comitê de
Liberdade Sindical da OIT, que tem admitido limitações e_at'
proibições a greves "nos serviços essenciais no sentido estrito
do termo, isto é, aqueles serviços cuja interrupção possa pôr

"É abusiva a greve decretada sem cumprimento da exigência legal de
notificação antecipada do empregador e com irregularidade na realização da
Assembléia Geral" (Ac. do TST, SDC no RO 329.137, rel. Min. Orlando
Teixeira da Costa, DJ de 1.08.97) . Noticiário, ainda que em jornal de grande
circulação, não atende à exigência do aviso prévio, porque "o comunicado deve
ser formal, direto à empresa, no prazo legal" (Ac. da SDC, do TST, no
DC-29/89, rel. Min. Almir_l'azzianotto, Ementário LTr, SE, 1992, vol. VII,
pág. 207).

21 Art. 8, alínea d, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais, ratificado pelo Brasil em 24.0 1.92. No mesmo sentido, vem-se
orientando o Tribunal Superior do Trabalho: "A greve é um direito social (art .
9° da Constituição) e não um direito coletivo do cidadão. Não pode ser exercido
contra a ordem jurídica e institucional... Não existe direito individual ou
coletivo contra a ordem jurídica, estando a greve sujeita a limites implícitos
na própria Constituição que a sustenta" (Ac. do Pleno no DC-18/89, rei. Min.
MãiTel o Pimentel, in "Eventãrio LTr", SP, -vol. VII, 1992, pág. 205).
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em perigo a vida, a segurança ou a saúde da pessoa, em toda
ou parte da população"22.
O mencionado art. 9° da Constituição brasileira, depois de
assegurar o direito de greve, determina, no seu § 1°1 que a lei:
a) defina "os serviços ou atividades essenciais";
b) disponha sobre "o atendimento das necessidades inadiáveis
da comunidade".

A Lei n° 7. 783, de 28 de junho de 1989, regulamentou o
art. 9° da Carta Magna e previu dois tipos de serviços ou
atividades que não podem parar durante a greve, ainda que
deflagrada na conformidade dos procedimentos legais e estatutários:
a) "serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável,
pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada
das atividades da empresa quando da cessação do movimento"
(art. 9°);
b) "serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade", como tais consideradas "aquelas
que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sohr_ey~
vência, a saúde ou a segurança da população" (art. 11 e seu
parágrafo único).

-

22 Verbete n° 394, ob. cit., págs. 80/1. O Comitê, ao apreciar casos concretos
de reclamação contra Governos, tem considerado legítima a proibição da greve
nos serviços públicos (verbete n° 411), nos hospitais (verbete n° 409), nos
serviços de abastecimento d'água (verbete n° 410), nos serviços de controle
de vôo (verbete n° 412) e nos serviços de segurança industrial (verbete n°
413) . Mas uma advertência tem sido feita: "Quando o direito de greve haja
sido limitado ou suprimido em empresas ou serviços considerados essenciais,
os trabalhadores devem gozar de uma proteção adequada, de sorte que se lhes
compensem as restrições impostas à sua h5eraade de ação durante os conflitos
ocorridos nesses serviços ou empresas" (verbete 396, ob. cit., pág. 81).
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Na primeira hipótese, a finalidade é evitar dano irreparável
à empresa; na segunda é preservar direitos fundamentais do
ser humano 23 .
Contudo, nem a Carta Magna nem a Lei n° 7.783 proíbem
a greve em empresas que empreendem serviços ou atividades
consideradas essenciais. Os estabelecimentos, departamentos
ou setores que, nas empresas, estão encarregados da execução
desses serviços ou atividades é que não podem sofrer solução
de continuidade. Daí prescrever a lei que:
a) no caso de prejuízo irreparável para a empresa, a entidade
sindical dos trabalhadores terá de firmar acordo com a entidade
patronal ou o respectivo empregador, a fim de manter em
atividade equipes de empregados com o propósito de executar
os necessários serviços (art. 11). Não havendo acordo, o empregador poderá contratar os serviços necessários (parágrafo
único do art. 11), contratando diretamente trabalhadores ou
empresas prestadoras de serviços;
b) no caso de necessidades inadiáveis da comunidade, "os
empregadores e os trabalhadores ficam obrigados" a celebrar
acordo que garanta a prestação dos serviços essenciais (art.

23 O art. 10, numa relação que, em face da paragrafo u-ruco do arr.9°;-nã·oé exaustiva, especifica os seguintes serviços ou atividades essenciais:
"I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de
energia elétrica, gás e combustíveis;
II - assistência médica e hospitalar;
III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
IV - Funerários;
V - Transporte coletivo;
VI - Captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - telecomunicações;
VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos
e materiais nucleares;
IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
X - controle de tráfego aéreo;
XI -compensação bancária" .
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11). Uma vez desrespeitada essa determinação, "o Poder
Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis"
}!rt. 12).
?m inúmeros países vigoram proibições à greve em serviços
essenciais; e no concernente ao serviço público, é comum sua
proibição 24 .
F - Suspensão do contrato de trabalho- A Lei n° 7. 783
dispõe:
"Art. 7° - Observadas as condições previstas nesta Lei, a
participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas
pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça
do Trabalho.
Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho
durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores
substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos
arts. 9° e 14."
Dessa disposição legal resulta que os contratos de trabalho
dos grevistas permanecem suspensos, desde que a paralisação
coletiva do-trabalho tenha observado a lei e tanto os dirigentes
sindicais quanto os empregados em greve não hajam praticado
abusos. Neste caso, será vedada a despedida dos grevistas,
assim como a contratação de substitutos. Se, entretanto, a
greve for ou se tornar ilícita ou abusiva, a empresa poderá
penalizar os responsáveis, inclusive com a despedida e contratar
empresa prestadora de serviços ou outros trabalhadores.
Na suspensão do contrato de trabalho, como se sabe, não
há prestação de serviços nem pagamento de salários. Contudo,
no acordo que puser fim à greve, formalizado em convenção,

24
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V . o que escrevemos no precitado livro, págs . 469 e 470.

acordo coletivo ou conciliação homologada pelo tribunal do
trabalho, as partes poderão dispor sobre o pagamento dos
salários ou estipular o desconto parcelado dos mesmos. Também o laudo arbitral ou a sentença normativa da Justiça do
Trabalho poderão, no uso do seu prudente arbítrio, deliberar
a respeito. Nesse sentido é tranqüila a jurisprudência do TST 25 .
O término da suspensão do contrato de trabalho pode
ocorrer de diversas formas: a) acordo celebrado na negociação
coletiva direta entre as partes conflitantes; b) acordo resultante
da mediação de autoridade pública ou terceiro, admitido, para
tal fim, pelas partes; c) arbitragem; d) decisão da Justiça do
Trabalho.
G -Abusos e responsabilidades- A Lei n° 7.783, tendo
em conta o preceituado no art. 9° da Constituição, prevê alguns
tipos de abuso, cuja prática condena. Tais atos, ou omissões,
podem corresponder:
a) às formalidades que devem ser atendidas pela entidade
sindical promotora da greve;
b) à oportunidade da deflagração da greve;
c) ao objeto da greve;
d) aos atos ilícitos ou abusivos, por ação ou omissão dos
dirigentes sindicais ou dos próprios grevistas.

25 "Considero correto, à falta de transigência das partes em relação ao assunto,
o desconto dos dias de paralisação, o que se autoriza à luz do contido no art.
7°, da Lei n° 7.783/89, que considera suspenso o contrato de trabalho em
virtude da participação na greve . Isto posto, rejeito a declaração de inconstitucionalidade do desconto dos dias de paralisação" (Ac. da SDC no DC-40/ 89.7,
ref. Min. Norberto Silveira de Souza, DJ, de 21.05.90).
A greve constitui, nos termos do art. 7°, da Lei n° 7. 783, causa de suspensão
do contrato de trabalho e gera, por conseqüência, a não obrigação do pagamento
dos dias de paralisação" (Ac . da SDC no R0-329.137, rel. Min. Orlando
Teixeira da Costa, DJ de 01.08.98) . ... Suspensão do contrato de trabalho .
Ainda que o movimento grevista não tenha sido declarado abusivo, não serão
devidos os salários do período de paralisação, a teor do art . 7°, da Lei n°
7. 783/89" (Ac . do TST, 1" T., RR 187 .338; rel. Min. Ronaldo Leal; DI de
28.2.97) .
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Com a finalidade de tornar os limites para o exerc1c1o do
Direito de Greve dos Servidores em atividades essenciais, o
Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciou entendimento
através da Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios
Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho de n. 38:
"É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei
define como sendo essenciais à comunidade, se não é
assegurado o entendimento básico das necessidades
inadiáveis dos usuários do serviço, na forma prevista na
Lei 7. 783/89"

Na síntese de ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA, "o
abuso de direito na greve consiste, pois, no exercício imoderado,
indevido, irregular ou anormal de qualquer direito, que importe
no ultrapassamento dos limites impostos pela boa fé, pelos
bons costumes ou pelo fim social ou econômico do mesmo ou
na geração de danos injustos ou despropositados. Pode vir a
ser praticado pelo trabalhador, pelo empregador, pelas entidades ou coalizão que os representam, na ocorrência de quaisquer
das ações ou omissões que foram lembradas" 26 .
Quanto à oportunidade, é inconcebível a manutenção da
greve após a divulgação do acordo, comunicação do laudo
arbitral ou a intimação da sentença proferida no respectivo
dissídio coletivo. É que a greve não é um fim em si mesma,
não tendo esteio jurídico para prosseguir após a solução do
conflito coletivo. Ela é um meio de pressão contra o empregador
para que ceda nas reivindicações postuladas. Ao contrário do
que muitos proclamam, a greve não deve ser usada como último
recurso. O momento adequado é no curso da negociação coletiva, depois de fluído o prazo do aviso prévio e, ainda assim,
se o sindicato patronal ou os correspondentes empresários não
estiverem negociando de boa-fé. O último recurso, na verdade,
é o laudo arbitral ou a decisão normativa do Tribunal do
Trabalho, aos quais compete, por opção das partes, resolver o
conflito.
No tocante a atos ilícitos ou abusivos podem eles ser praticados, por ação ou omissão, quer pelos dirigentes sindicais,
que comandam a greve, quer pelos próprios grevistas. O seu
desdobramento é ilimitado; mas os principais abusos podem
ser assim resumidos, com base no art. 6°, n° I, e §§ 1°, 2° e
3°, e nos arts. 9° e 11 da Lei n° 7.783, de 1989:

26
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das necessidades inadiáveis da comunidade e os empregados
a prestar os respectivos serviços;
b) o sindicato ou os grevistas utilizarem meios violentos para
aliciar ou persuadir trabalhadores, violar ou constranger direitos e garantias fundamentais de outrem, causar ameaça ou
dano à propriedade;
c) o sindicato organizar ou os trabalhadores participarem de
piquetes obstativos do livre acesso ao trabalho ou de "arrastões" que retiram do local de trabalho os empregados que
não aderiram à greve;
d) prosseguir a greve após a decisão da Justiça do Trabalho;
e) a empresa adotar meios para constranger empregados a não
participarem da greve ou para frustrar a divulgação do movimento.
Consoante o estatuído no art. 14 da Lei n° 7.783, constitui
abuso "a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça de Trabalho". Juridicamente, não se poderá mais falar em greve, mas em fluência
do prazo caracterizador do abandono de emprego ou, quando
se tratar de sentença, em atos de insubordinação. Em qualquer
desses casos haverá a justa causa para a rescisão do contrato
de trabalho (art. 482, h e l, da CLT).
Mas, além das sanções aplicáveis aos empregados que permanecerem ausentes do senriço apQ_s_ o términQ_jurídico da
greve, a entidade sindical responsável poderá ser constrangida
a cumprir a sentença normativa ou o acordo homologado no
processo de dissídio coletivo, mediante multa aplicada pelo
respectivo tribunal. Num Estado de Direito não se pode admitir
o descumprimento deliberado e acintoso de uma decisão judicial dotada de eficácia imediata2 7.

a) negar-se o sindicato a firmar acordo para a manutenção de
serviços cuja paralisação importe em prejuízo irreparável à
empresa ou cuja prestação seja indispensável ao atendimento

27

"Do abuso do direito de greve", Rev. LTr n° 54, SP, 1990, pág. 303.

greve .

Nos Estados Unidos da América por exemplo, a Lei Taft-Hartley faculta
ao presidente da República requerer o injunction a um tribunal federal para a
suspensão da greve por 60 dias, se puder afetar a segurança nacional ou a
saúde pública. E o Tribunal consigna uma multa diária ou, conforme o caso,
horária, para o sindicato responsável pagar até que se efetive a suspensão da
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A jurisprudência do TST é pacífica no sentido de que
compete ao Tribunal do Trabalho apreciar e decidir, em processo
de dissídio coletivo, pedido de declaração de ilegalidade ou
abusividade da greve. Esclareça-se, no entanto, que a declaração
judicial de abusividade ou ilicitude da greve concerne ao movimento paredista em si e não à atuação individual de grevistas,
inclusive de dirigentes sindicais. Se estes praticarem, por ação
ou omissão, qualquer dos atos capitulados como abusivos ou
ilícitos, sujeitar-se-ão às penalidades previstas em lei. Mas a
decisão de mérito do dissídio coletivo não deve prejudicar
todos os trabalhadores da categoria ou da empresa interessada
pelo fato de ter havido abuso ou prática de ato ilícito por parte
do comando da greve ou de alguns dos seus participantes.
Como decidiu em 1989 o TST, se os abusos cometidos por
trabalhadores durante a greve são condenados pela lei brasileira,
como tal não deve ser considerada sua participação pacífica,
ainda que a paralisação coletiva do trabalho não tenha observado
as formalidades legais. A greve em si não será lícita; mas os
empregados que ela aderiram não devem ser penalizados 28 .
A Lei em tela estatui:
"Art. 15. A responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou
crimes cometidos, no curso de greve, será apurada, conforme
o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal."
Destarte, no uso do seu poder disciplinar, o empregador
poderá suspender o empregado até trinta dias, simplesmente
adverti-lo ou despedi-lo. Caber-lhe-á dosar a penalidade, tendo
em vista a natureza e a gravidade dos atos praticados; mas não
deverá discriminar, isto é, aplicar penalidades diversas a empregados que cometeram a mesma falta e cujos antecedentes
não justifiquem a diferenciação.

28 Ac--:-ao-I'leno no proc. 1.496/87, rei. Min. Marco Aurélio de Mello, in
Rev . LTr n° 53, SP, 1989, pág . 613.

Nem se diga que o parágrafo único do art. 7° da Lei n°
7.783 veda "a rescisão do contrato de trabalho durante a greve,
bem como a contratação de trabalhadores substitutos", porque
ele acrescenta:
"Exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos arts. go e
14."

Ora, o art. 14 abrange os casos de abuso do direito de greve
mencionados nos arts. 6° a 11.
Consoante bem acentuou AMAURI MASCARO NASCIMENTO, "as entidades sindicais também estão expostas à
mesma regra da responsabilidade civil, nos mesmos casos das
demais pessoas jurídicas e perante o juízo próprio, a Justiça

... .r;·

Comum" 29 .
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obrig o a reparar o dano."
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O art . .-:l/ esclarece não constituir ato ilícito o praticado
no exercíCio regular de um direito -reconheeido.,.-Q qu~ignifica_
que o dano causado ao empregador pela greve pacífica, deflagrada em plena conformidade com as disposições da mencionada Lei n° 7. 783, não gera a responsabilidade civil da respectiva
entidade sindical.
O Título IV do Código Penal brasileiro, alusivo aos "Crimes
contra a organização do trabalho", prevê alguns delitos que,
em geral, se relacionam com a greve:

"Coment ários à Lei. de gr.eve", SP, LTr, 1989, pág. 132. V. o que escrevemos
sobre o tema em nosso aludido livro, págs. 486/490.

29
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* (5) - página 627
O Novo Código Civil a responsabilidade extracontratual, ou
aquiliana, está consignada no artigo 186:
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

O caput do artigo 927 do Código Civil estabelece a obrigação
de reparação.

a) art. 197 - atentado contra a liberdade de trabalho;
b) art. 200 - paralisação de trabalho, seguida de violência
ou perturbação da ordem;
c) art. 202 -invasão de estabelecimento industrial, comercial
ou agrícola ou sabotagem.
Por seu turno, o art. 330 comina pena de detenção, independente de multa, a quem "desobedecer à ordem de funcionário público", o que pode ser aplicada em caso de ordem
judicial para pôr termo à greve ilícita ou abusiva.
Relativamente ao lock-out, que é a greve dos empregadores,
sua prática é expressamente proibida pela Lei n° 7. 783, a qual
assegura aos empregados a proporção dos salários no período
de paralisação.
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CAPITULO X
Suspensão do Contrato de trabalhol!
I - Considerações preliminares Dá-se a suspensão do contrato de trabalho quando, em virtude de lei ou de
outra fonte de direito, determinado fato gera a paralização temporária da sua execução.
Nem o empregado presta serviços, nem o empregador lhe paga salários.
As hipóteses determinantes da suspensão e da interrupção remunerada , de
um modo geral , são previstas em lei, com normas de caráter imperativo. Nada impede,
porém , que as convenções ou acordos coletivos ou , ainda , as partes contratantes ajustem
outros casos de suspensão ou interrupção do contrato, além dos previstos em lei. Mas a
inexecução contratual assim estabelecida por mútuo acordo só se nos afigura possível
quando objetivar atender a interesses do trabalhador (p . ex., licença não remunerada para
ensejar a visita a parente enfermo que reside em localidade distante). Já no que tange
aos casos de suspensão do contrato de trabalho previstos em lei, nada impede ajustar-se
o pagamento dos salários durante o respectivo afastamento do empregado, com o que
transformará a inexecução contratual em mera interrupção remunerada da prestação de
serviços
11 - Efeitos jurídicos - A lei brasileira , além de garantir o retorno do empregado ao cargo que
exercia ao ensejo da configuração do evento subordinador da suspensão do contrato de
trabalho, o que resulta do simples fato de ter cessado o motiivo que a determinou ,
prescreveu que "ao empregado afastado do emprego são asseguradas , por ocasião de
sua volta , todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a
que pertencia na empresa" (art. 471 da CLT).
(

De conseguinte, desde que, durante o

período de suspensão do contrato de trabalho, tenham sido atribuídas novas vantagens à
categoria do empregado na respectiva empresa , terá ele direito a essas vantagens a
partir do dia em que, cessada a causa do seu afastamento, voltar ao serviço.
Assinale-se! entretanto, que o direito do empregado afastado às vantagens
conferidas à categoria que integra na empresa nasce do fato de terem sido elas
concedidas com caráter peral.

Em relação ao prazo para o retorno do empregado ao serviço da empresa ,
parece-nos que, ressalvadas as exceções admitidas em lei, deverá ele corresponder a
trinta dias, contados da data em que cessou a causa suspensiva , porquanto, fluído esse
tempo, configurar-se-á o abandono de emprego. (1 ).

i

I

"nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento de assim
acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem do
prazo para a respectiva terminação".
É evidente que o ajuste facultado somente poderá verificar-se quando a
duração do contrato tenha sido prefixada em face do tempo. Contudo, sem embargo de
ter sido consubstanciado num parágrafo do artígo . sobre o afastamento do empregado
para atender ao serviço militar ou a encargos públicos, afigura-se-nos que o preceito em
foco poderá sempre ser aplicado, qualquer que seja a causa suspensiva do contrato, visto
que, sendo de natureza dispositiva, sua observância dependerá do consenso das partes.
Nos casos de suspensão, dado que o contrato não se executa em nenhum
dos seus aspectos, vigora a regra de que o respectivo período não é computado para
efeito da aplicação das normas de proteção ao trabalhador. Entretanto, a Lei n. 4.072 , de
16.6.62, estabeleceu criticável exceção a essa regra, ao determinar o cômputo , como
tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, do período de prestação do
serviço militar e do afastamento por acidente do trabalho . O que implica a continuidade
dos depósitos do FGTS.

111 - Serviço militar e encargo público civil.
Estatui o art. 472 da CLT que

"o afastamento do empregado em virtude de exigências do serviço militar
ou de outro encargo público não constituirá motivo para alteração ou
rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador"
Portanto , desde que a causa do afastamento do empregado não impõe, por
disposição legal ou contratual , o pagamento total ou parcial dos correspondentes salários,
configura-se-á a hipótese da suspensão do contrato. E, uma vez terminado o exercício
do munus público, o trabalhador terá o direito de retornar ao emprego , no cargo e com os
salários referentes ao seu contrato, de conformidade com as regras anteriormente
expostas.
A prestação do serviço militar por empregado não se confunde com sua
convocação para manobras, manutenção da ordem interna ou guerra, de que trataremos
no capítulo.seguinte.

Se o trabalhador vai prestar o serviço de preparação militar, a que

todo brasileiro está obrigado antes de completar a maioridade, resultará daí a suspensão
do respectivo contrato de trabalho, uma vez que a lei não impõe ao empregador qualquer
ônus de índole salarial (2).
O art. 472 visou ao serviço militar compulsório e normal, que objetiva a
formação militar do cidadão brasileiro para qualquer eventualidade futura .

E dessas

trocando, assim , de profissão, não pode invocar a regra legal mencionada atinente à
suspensão do seu contrato de trabalho.
Por força do estatuído no art. 30 , letra

e, da Lei n. 4.375, de 1964, os

empregados de estabelecimentos ou empresas industriais de interesse militar, de
transportes e de comunicações, que forem , anualmente, declarados diretamente
relacionados com a Segurança Nacional pelo Estado-Maior das Forças Armadas, são
dispensados da prestação do serviço militar. (3)
A execução de encargos públicos civis , por empregados designados ou
eleitos para tal fim, gera a suspensão do contrato de trabalho, desde que, em virtude da
lei, convenção coletiva ou do prórpio contrato, não estaja o respectivo empregador
compelido a pagar-lhe os salários . Os exemplos mais comuns de suspensão contratual ,
pelo exercício de munus público de caráter civil , concernem ao desempenho das funções
de membro de conselhos de órgãos da Administração Pública e de mandato eletivo no
Congresso Nacional, Assembléias Legislativas ou Câmaras Municipais.
Relativamente ao retorno do trabalhador ao emprego, aplicar-se-á ao caso o
disposto no § 1° do art. 472 da CLT, em razão do qual esse direito do empregado está
condicionado a que notifique o empregador, por telegrama ou carta registrada , dentro do
prazo de trinta dias contados da terminação do encargo. Embora se nos afigure que o
trabalhador poderá retornar ao emprego , sem prévia notificação, antes do transcurso do
precitado prazo, é evidente que só poderá fazê-lo , após a sua fluência , se tiver
comunicado tempestivamente essa intenção.
IV- Mandato sindical
O art. 543 da CLT, disciplinando os efeitos da eleição do empregado para o
cargo de administração sindical ou representação profissional , estabelece:
"§ 2°

Considera-se de licença não-remunerada, salvo assentimento da

empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregados se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere este
artigo".
Verifica-se, portanto , que o empregado a quem fôr conferido um mandato
sindical para exercer cargo de administração sindical ou de representação profissional
poderá : a) ter suspenso o contrato de trabalho, enquanto perdurar o mandato, se a
função para a quel foi eleito impuser seu afastamento quotidiano do emprego;

b)

suspender, interpoladamente, a execução do contrato, sempre que o desempenho do
mandato o exigir; c) ter apenas interrompida a prestação de serviços, continua ou
interpoladamente, desde que um instrumento normativo ou o próprio contrato individual

De conseguinte, o afastamento do empregado para exercer o mandato
sindical corresponde, em regra , à licença não remunerada (suspensão do contrato de
trabalho) ; mas pode revestir-se da forma de interrupção remunerada da prestação de
serviços (4) , se a empresa respectiva estiver obrigada ao pagamento dos salários, seja
em virtude de convenção ou acordo coletivo , seja em razão do seu regulamento interno,
seja , enfim , em decorrência de cláusula contratual.
V- Suspensão disciplinar
Incumbindo à empresa dirigir o empreendimento econômico para o qual se
organiza como agrupamento hierarquizado, não se lhe pode subtrair o uso do poder
disciplinar; mas obviamente, o exercício de tal poder não pode ser ilimitado nem
discricionário. Daí por que estatui a Consolidação das Leis do Trabalho que
"a suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos
importa na rescisãb do contrato de trabalho" (art. 474).

Cabe à Justiça do Trabalho, em caso de reclamação do empregado, decidir se a
suspensão se justifica ou deve ser anulada. (5) . Portanto, poderá o empregador aplicar
a pena de suspensão disciplinar ao empregado faltoso desde que sua duração não
ultrapasse trinta dias consecutivos; mas terá de provar a prática do ato faltoso , se o
empregado recorrer à Justiça do Trabalho contra a aplicação da penalidade.
A suspensão do empregado estável para responder a inquérito na Justiça do
Trabalho, tendente a apurar a prática de falta grave capaz de justificar a resolução do seu
contrato de trabalho, não se confunde, porém , com a suspensão disciplinar. Trata-se de
suspensão prévia do contrato de trabalho, que se transforma, com efeito retroativo: a) em
resolução , na hipótese de a Justiça do Trabalho julgar procedente a acusação; b) em
interrupção da prestação de serviços, com o consequente recebimento dos respectivos
salários, se negada a autorização para despedir o empregado, por considerar
improcedente o incomJrovada a acusação . Por isto mesmo, ressalta a jurisprudência
que não podem coexistir a suspensão disciplinar por tempo determinado e a abertura de
inquérito para dispensa do empregado, porque não é admissível que este seja , a um só
tempo, por uma única falta , punido disciplinarmente e despedido.
VI- Greve
A matéria referente à greve será examinada em outro Título. Neste ensejo,
cumpre-nos verificar se o abandono coletivo e temporário do trabalho, por parte dos
empregados de uma ou mais empresas, ou de um dos seu estabelecimentos ou setores,
acarreta a suspensão do contrato de trabalho ou a sua rescisão.
Depois de muitas lutas operárias, a greve se tornou um poderoso

a complexidade dos fenômenos econômicos , sociais e políticos com a força dos fatos que
desrespeitam os sistemas jurídicos, assim como a caudal dos rios destrói o próprio
contorno.
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durante algum tempo prevaleceu no direito comparado o entendimento de
que a greve, mesmo eclodida como instrumento para obrigar o empresariado a negociar
novas condições de trabalho, importava na rescisão dos respectivos contratos de
trabalho.
Foi na França, que antes adotara essa teoria , que nasceu a doutrina da
suspensão contratual durante a greve, tendo como seu precursor PAUL PIC - um dos
pioneiros do Direito do Trabalho.-. Para ele a greve não justifica a rescisão, porque os
empregados a deflagram sem a intenção de romper o contrato: ora objetivam o
cumprimento de obrigações pactuadas individual ou coletivamente, ora reivindicam a
melhoria das condições de trabalho, mas sempre com o propósito da manutenção da
relação de emprego (6). Entretanto, como observa , GUILHERMO CABANELLAS, para
que da greve resulte a suspensão do contrato, em vez da sua rescisão, cumpre que se
configurem duas situações: "Que a greve não seja proibida pelo legislador e que,no caso
de ser considerada legal, se produza conforme as circunstâncias previstas pelo
legislador" (7) E pelo mesmo diapasão se rege ORLANDO GOMES, quando escreve
que

"a questão se resume , em conseqüência, na determinação do caráter da greve.

Sendo lícita, o vinculo de trabalho não se rompe . Sendo ilícita, pode ser rescindido pela
empresa". (8)
A Constituição brasileira de 1988 incluiu a greve no título dos direitos e
garantias fundamentais , conceituando-a como direito dos trabalhadores (art. 9°). Alude,
evidentemente, à greve como meio de pressão para a obtenção de novas ou melhores
condições de trabalho através do procedimento da negociação coletiva, cujo malogro
pode dar lugar à

arbitra~em

ou à instauração de dissídio coletivo perante o tribunal do

trabalho competente (art. 114, §§ 1° e 2° ). Mas a própria Carta Magna previu que a lei
estabeleça excepcionais restrições ao exercício do direito da greve, a fim de preservar as

r(

necessidades inadiáveis da comunidade e

k\..eA-t~~
r(áS' abusos cometidos pela organização

sindical promotora , seus dirigentes ou participantes (§§ 1° e 2° do art. 9° )
Por via de consequência , tal como resulta da Lei n. 7.783 , de 28.6.89, que
regulamentou o direito de greve, efeitos jurídicos diversos podem decorrer do seu
exercício, no tocante ao emprego dos grevistas: a) suspensão do contrato de trabalho; b)
interrupção remunerada do contrato; c) rescisão com justa causa do contrato .
A mencionbda lei prescreve que, uma vez "observadas as condições
previstas em lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho" (art. 7° ,

.,

obrigado por lei a

pagar salário, ainda que sejam atendidas as reivindicações dos

empregados, tal como prevalece no direito comparado. Mas o vínculo contratual não se
rompe.
O instrumento jurídico que puser fim à greve (acordo ou convenção coletiva,
laudo arbitral ou decisão normativa da Justiça do Trabalho) poderá e deverá, dispor sobre
as obrigações pertinentes ao período de paralisação (art. 7°, in fine). Ser-lhe-á , portanto,
facultado determinar o pagamento dos salários , no todo ou em parte, a recuperação total
ou parcial das horas perdidas, o cômputo do período como tempo de serviço etc.. A
suspensão do contrato de trabalho poderá , assim, transformar-se em interrupção
remunerada da prestação de serviço.
VIl - Benefícios previdenciários
No que tange à enfermidade do empregado ou incapacidade biológica
presumidamente transitória , seja ou não resultante do trabalho, incumbe ao empregador
pagar-lhe salário integral durante os primeiros quinze dias de afastamento, configurandose, neste caso, a interrupção da prestação de serviço (9). Após esse prazo, persisitindo a
incapacidade para o exercício da correspondente função , cumprirá ao INSS a concessão
do auxilio-doença.

Portanto, a suspensão contratual , que corresponde à licença não

remunerada a que alude o art. 476 da CLT, só se configura com o auxilio-doença previsto
no sistema da previdência social.
A incapacidade para o trabalho, quando presumidamente de caráter
permanente, determina a concessão da aposentadoria por invalidez.

No Brasil , essa

prestação
"será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxíliio-doença , for
considerado incapaz e insucesctível de reabilitação para o exercíciio de
atividade que lhe garanta a subsistência , e ser-lhe-á paga enquanto
permenecer nesta condição" (1 O)
A respeito , estabelece a Convenção n. 102, de 1952, aprovada pela
Conferência Internacional do Trabalho, que as prestações do seguro-invalidez devem ser
concedidas ao segurado que estiver
"inapto para exercer atividade profissional , no grau prescrito , quando provável que
esta inaptidão seja permanente ou quando a mesma subsiste depois de cessar as
prestações monetárias de enfermidade" (art. 54) .
Entre nós, 1receitua o art. 475 da CLT:

"O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato
de trabalho durante prazo fixado pelas leis de previdência social para a
efetivação do benefício.

§ 1o Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a
aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava
ao tempo da aposentadoria, facultado , porém ao empregador o direito de
indenizá-lo por rescisão de contrato de trabalho, nos termos dos arts. 477 e
478, salvo na hipótese de ser ele portador de estabilidade, quando a
indenização deverá ser paga na forma do art. 497".
A legislação brasileira remete, portanto, para a legislação de previdência
social a fixação do prazo máximo gerador da suspensão do contrato de trabalho E a Lei
n. 8.213 , de 1991, estabeleceu-o em cinco anos.
Em face do preceituado no regulamento dessa lei, (11) o aposentado fica
obrigado a submeter-se a exames periódicos a cargo da Previdência Social, a tratamento
médico e/ou a processos de reabilitação profissional por esta custeados, ressalvado o
caso de intervenção cirúrgica e de transfusão de sangue, que são facultativos (art. 101 ,
da lei).
A aposentadoria por invalidez do segurado poderá transformar-se em
aposentadoria por idade, se ele satisfizer as condições exigidas pelo art. 53 do
Regulamento (12).
Se o aposentado por invalidez retornar voluntariamente à atividade
profissional, o benefício será imediatamente cancelado (art. 46 da lei). O mesmo ocorrerá
se a recuperação da capacidade do trabalho, aferida pelo exame médico previdenciário,
se der no curso dos cinco anos, contados da suspensão do seu contrato de trabalho,
computado o período de auxílio-doença - hipótese em que o trabalhador terá direito a
retornar ao seu emprego, se estiver capaz para a função que exercia na emrpesa (art. 47,
1, a, da lei):
"Art. 47. Verificada a recuparação da capacidade de trabalho do aposentado
por invalidez, será observado o seguinte procedimento:

I- quando a recuparação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data
do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a
antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:
a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença
ou de aposentadoria por invalidez, para os demais segurados;
11 -quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I,
ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho
diverso do qual habitualmente exercia , a aposentadoria será mantida, sem
prejuizo da volta à atividade:
a) no seu velor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for
verificada a recuperação da capacidade;
b) com redução de 50% (cinquenta por cento) , no período seguinte de 6
(seis) meses;
c) com redução de 75% setenta e cinco por cento) , também por igual
período de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente"
(13) .
A matéria em foco está tão explicitada no art. 47 da

precitada lei, que

distingue entre a recuperação da capacidade de trabalho dentro de cinco anos e para
função que desempenhava na empresa no momento em que tornou inativo da Previdência
Social e demais hipóteses (14).
Esse dispositivo supratranscrito complementa o art. 475 da Consolidação e
esclarece expressamente, quais os efeitos jurídicos do cancelamento da aposentadoria
por invalidez no contrato de trabalho do respectivo segurado.
cancelamento, frente ao empregador, variam conforme:

Os efeitos deste

a) o grau e a natureza da

recuperação da capacidade de trabalho ; b) o tempo em que o segurado permaneceu
incapaz.

Se a recuperação não for total ou o segurado for declarado apto apenas para o

exercício de trabalho diverso do que habitualmente realizava na empresa , o empregador
não terá

a obrigação de

readmití-lo, porquanto o correspondente contrato de

trabalho,mesmo quando não extinto pela fluência dos cinco anos, concerne ao exercício
de uma função para a qual o trabalhador permenece incapacitado. Também , quando a
recuperação , embora total e para o próprio serviço que executava na empresas, verificarse após o decurso do qüinquênio de concessão de benefício por incapacidade (somados
os períodos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez), nenhuma obrigação terá
o empregador, visto quer o respectivo contrato de trabalho se extingue pelo simples
implemento dos cinco arlos de concessão dos aludidos benefícios por incapacidade. Por
isto mesmo, nestas duas hipóteses a decisão do Instituto, declaratória da recuparação da
capacidade de trabalho, não acarreta o cancelamento imediato da aposentadoria . No

A empresa só estará, obrigada , portanto, a readmitir o empregado quando
a recuperação da capacidade de trabalho, além de ser total para a função que
habitualmente exercia, verificar-se durante a suspensão do contrato de trabalho; isto é, na
fluência dos cinco anos em que esteve afastado dos serviços da empresa usufruindo o
benefício previdenciário resultante da sua incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria
por invalidez).
Um dos característicos essenciais da suspensão do contrato de trabalho é o
caráter temporário da sua inexecução. Nem se compreenderia que um contrato pudesse
permanecer suspenso indefinidamente. É certo que o art. 475 da Consolidação não fixou
o prazo findo o qual se operaria a extinção do contrato do empregado aposentado por
invalidez; partiu , porém , do pressuposto de que esse prazo, a ser prefixado pela legislação
de previdência social , deve sempre existir. Como bem observou GARCIA OVIEDO, na
companhia de BARASSI , PÉRE2 BOTIJA , KROTOSCHIN e outros renomados juristas, o
direito comparado inclui como causa suspensiva do contrato de trabalho "a incapacidade
temporária para o trabalho,derivada de um acidente ou de uma enfermidade", "enquanto
não exceda do prazo que as leis determinam'@Y
Está, portanto, revogado o Enunciado n. 160 do TST, no qual se transformou
o antigo Prejulgado n. 37.

Este fora aprovado ao tempo em que a legislação

previdenciária não era explícita a respeito do tema . ~
Se o empregado recuperar sua capacaidade de trabalho no prazo e nas
condições previstas na lf i, terá direito a retornar ao emprego, nas funções que exercia
quando dele se afastou(§ 1° do art. 475 da CLT) e com as vantagens a que aludimos no
estudo sobre a

suspen~ão

do contrato de trabalho (art. 471). E, para este fim , valerá

como título habil o certificado de capacidade fornecido pela instituição de previdência
social.
O art. 475 da Consolidação não impõe,entretanto, ao empregador a
obrigação de manter o contrato com o empregado cuja aposentadoria foi cancelada
durante o período de suspensão contratual.

Realmente, atendendo a que, em certos

casos, pode ser inconveJiente para a organização dos serviços da empresa a mencionada
readmissão, facultou ao empregador denunciar o contrato, mediante pagamento das
indenizações legais, .isto é, levantamento do FGTS acrescido de 40%. Releva ponderar,
nesta oportunidade, que a indenização deve ser calculada tomando por base a
~neração a que o e~pregado teria direito no momento da readmissão a que faria jus .

No que tange ao sustituto do empregado aposentado que retorna ao serviço
de conformidade com o estatuído no § 1° do art. 475 da CLT, estabeleceu , o § 2° do

substituído

Terá , porém , direito ao levantamento dos correspondentes depósitos do

FGTS.
Em caso de acidente do trabalho ,cujo seguro está integrado na Previdência
Social , o acidentado fará jus aos benefícios constantes do elenco desse sistema , com
majoração das prestações;

e, em determiadas situações, ser-lhe-ão

concedidas

prestações especiais.
O Regulamento da Previdência Social , aprovado pelo Decreto n. 3048, de
1999, tal como os de 1997 e de 1992, consolidou disposições esparsas sobre a matéria,
sobretudo as da precitada Lei n. 8.213.
O empregado que, em virtude de acidente do trabalho (no seu sentido amplo,
abrangendo o acidente in itinere, a doença profissional etc.) , perder ou tiver reduzida , de
forma permanente ou temporária, sua capacidade para o trabalho, terá direito, conforme o
caso, ao auxilio-doença ou à aposentadoria por invalidez, cujos efeitos jurídicos já
expusemos .
Em face do estatuíido no art. 118 da Lei n. 8.213 citada , o acidentado tem
assegurada manutenção do seu contrato de trabalho pelo prazo de doze meses a partir da
cessação do auxílio-doença; mas, se este tiver sido convertido em aposentadoria por
invalidez, essa estabilidade especial não poderá ser invocada se a aposentadoria só for
cancelada após a fluência de um ano.

VIII- Suspensão bilateral do contrato de trabalho
A Medida Provisória n. 1.726 , de 3.11 .98 , que vem sendo renovada
mensalmente, sem alterações (cf. a MP n. 2.076-36 , de 26.4.01 acrescentou novas
disposições à Consolidação das Leis do Trabalho (art. 476-A) , possibilitando e
disciplinando a suspensão provisória do contrato que vier a ser prevista em convenção ou
acordo coletivo, mediante aquiescência formal do empregado . O período de suspensão
oscilará de dois a cinco meses e será destinado à participação do empregado em curso ou
programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador (caput do art. cit). O
correspondente sindicato deve ser notificado da adesão do seu representante (§ 1°), não
podendo a suspensão repetir-se em cada dezesseis meses (§ 2°).
Por se tratar de suspensão contratual, não será conceituada como de
natureza salarial a ajuda financeira que , eventualmente, o empregador conceder ao
trabalhador (§ 3°) ; mas , nesse período, este último terá direito "aos benefícios
voluntariamente concedidos pelo empregador" (§ 4°) e manterá o vínculo de segurado da
previdência social , nos termos do art. 15, 11 , da Lei n. 8.213, de 1991 (art. 5° da Med ida
Provisória cit.) .
_.__ ____. _ _ - -· ·-·- ---=- _. __ __... __... _ - __ _ ___ _ . . . _ - --.&.= -·· - - . . __.__,.._ __

sanções previstas na Lei e na convenção ou acordo coletivo (§ 6° do art. 476-A cit.). Por
seu turno, se o empregado for despedido no período da suspensão ou nos três meses
subsequentes ao seu turno, o empregador pagar-lhe-á, além das verbas prescritas em lei,
a multa estipulada na convenção ou acordo coletivo, que não poderá ser inferior a 100%
da última remuneração mensal (§ 5°).
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RODAPE (Capítulo
(1)

Xl

-O§ 1° do art. 47Q da CLT dispõe:

I

" Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou
em virtude de exigência do serviço militar ou de encargo publico, é indispensável
que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada,
dentro do prazo máximo de trinta dias, contados da data em que se verificar a
respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado"
(Q)

- A legislação em vigor, quer a de proteção ao trabalho, quer a de caráter milita r,

não obriga o empregador a pagar parte dos salários do empregado convocado para
o serviço de preparação militar, que lhe dará a qualidade de reservista. O art. 472 ,
transcrito, apenas assegura a suspensão do contrato de trabalho e o art. 60 da Lei
n. 4.379, de 17.8.64, garante aos empregados o licenciamento do cargo ou
emprego, salvo se declararem, por ocasião da incorporação ou matrícula, não
pretender a ele voltar . E o § 1° desse artigo esclarece que os convocados não
farão jus aos salários.
Alias, no mesmo sentido dispõe o § 1° do art. 483 da CLT: "O empregado poderá
suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato , quando tiver de
desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço".
(3)

- A referida lei dislpõe sobre o empregado convocado para o serviço militar que
deseja enganjar-se nas Forças Armadas (art. 60).

(4)

V. o Capítulo XI del te Título.

(5)

Segundo tem decidido, iterativamente a Justiça do Trabalho, falece-lhe competência
para graduar penalidades, uma vez reconhecida a falta do empregado, que deu
origem ao ato punitivo.

(6)

Ainda que a greve tenha

por fim obter certas modificações do pacto primitivo,

pondera PAUL PIC que "mesmo neste caso é justo admitir que nem operários nem
patrões têm em mira romper o contrato que os une, mas que o seu objetivo é o de
simplesmente

melhorar

esse

pacto,

tendo

em

vista

novos

fatores

econômicos".("Tratado Elemental de Legislación Industrial: trad . espanhola , Madri,
Ed . Reus,. 194Q, voll , pág. 341/2 ·
(7)

" El Derecho del Trabajo y sus Contratos" Buenos Aires, Ed. Mundo Atlântico,
1945, pág . 557.

(8)

I

"Consideraciones + bre el derecho de huelga en el Brasil " Santa Fé, Universidad
Nacional del Litoral , in "La Huelga", volll , pág. 142.

(9)

"Art. ~76 da CLT. .lm caso _de seguro-doença ou auxílio-enfermidade o empregado é
considerado em 119ença nao remunerada, durante o prazo desse benefício.

"O

Regulamento da Pr~vidência Social repete essa disposição (art. 80).
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I
(1 O) Art. 42 da Lei n. 8.213, de 1991 .
(11) Arts. 43 e 46 do Rebulamento aprovado pelo Decreto n. 3.024, de 1999.
(12) A aposentadoria

p~r idade, tal como a por tempo de serviço, extingue o contrato de

trabalho, malgrado o disposto no art. 49, I, a, da Lei 8.213/91 . O art. 453 da CLT não
foi derrogado por esse dispositivo alusivo a procedimentos para o requerimento de
benefício previdenciário.

Daí ter sido cancelado o Enunciado n. 21 , do TST pela

Resolução n. 30, de 27.4.94, do mesmoTribunal.
(13) O art. 49 do Regulamento da Previdência Social, aprovada pelo Decreto n. 3.048,
de 1999, repete essab regras.
(14)

"Tratado Elemental de Derecho Social", Madri, Victoriano Suárez, 1934, pág. 251 .

(15) A precitada Súmula dispunha: "Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo
após cinco anos, o trabalhador terá o direito de retornar ao emprego, facultado, porém,
ao empregador indenizá-lo na forma da lei".
(16)

"A reintegração no emprego é a regra: se o empregado se apresenta, deve ser

reintegrado.

Entretanto, a lei facultou

ao patrão recusá-lo; mas no momento da

recusa é que se rompe a relação de emprego. A indenização há que ser disciplinada
pela situação e vantagens que teria nesse momento. Do contrário, não teria objeto o
preceito, porque dispensado estaria por ocasião da primitiva suspensão do trabaho"
"(Ac. do STF, 1a.T., no RE-35.530, rei. Min .. Afrânio Costa , DJ de 18.8.58)

"Para a

indenização devida a empregado que tinha direito a ser readmitiido, e não foi, levamse em conta as vantagens advindas à sua categoria no período do afastamento"
(Súmula n. 219 do STF).
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