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RESUMO 

 

PEREIRA NETO, João Batista. O sistema brasileiro de unicidade sindical e 
compulsoriedade de representação. São Paulo, 2016. 

 

O sistema sindical brasileiro tem como duas principais características o princípio da 

unicidade sindical e a compulsoriedade de representação, que contribuem para um 

ambiente de negociação coletiva pouco efetiva. Este trabalho propõe uma reflexão 

sobre essa realidade e, para tanto, aborda um exame detalhado do sistema sindical 

brasileiro, com o estudo histórico da associação de trabalhadores em sindicatos e da 

evolução legislativa no Brasil sobre o tema, até que se estabelecesse a estrutura 

atualmente vigente. A partir dessa análise, apresentam-se algumas particularidades 

da estrutura sindical e do ambiente em que se desenvolvem as negociações 

coletivas de trabalho, que permitem entender as questões e interesses envolvidos e 

o porquê da resistência à reforma do modelo sindical atualmente vigente. Por fim, 

este trabalho debate a necessidade de adoção da ampla liberdade sindical no Brasil, 

como meio de solucionar a crise de representatividade sindical e como 

reconhecimento de direito fundamental de liberdade. 

 

Palavras-chave: Direito Coletivo do Trabalho. Sistema Sindical Brasileiro. Sindicato. 

Unicidade Sindical. Liberdade Sindical. Negociação Coletiva. 
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ABSTRACT 

 

PEREIRA NETO, João Batista. The Brazilian system of single-union and 
compulsory representation. São Paulo, 2016. 

 

The Brazilian labor union system has as its two main characteristics the single-labor-

union rule and the compulsory representation, both of which contribute to a not very 

effective environment for collective bargaining. This essay proposes a reflection 

about that reality and, for this purpose, presents a detailed examination of the 

Brazilian labor union system, including the study of the history of the workers 

associations in unions and the legislative development in Brazil on this subject until 

the current structure was established. From this analysis, a few particularities of the 

union structure and of the environment in which the collective bargaining is 

developed will be presented, what will allow understanding the issues and interests 

involved and the reason of the resilience to reform the current labor union system. 

Finally, this essay debates the necessity of adopting the unrestricted union freedom 

in Brazil, as a method to solve the crisis of union representativeness and to recognize 

the fundamental right of liberty. 

 

Keywords: Collective Labor Law. Brazilian Labor Union System. Labor Union. 

Single-Labor-Union Rule. Union Freedom. Collective Bargaining. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito Coletivo do Trabalho é matéria fascinante e de grande relevância 

para aqueles que têm afinidade e interesse pelo Direito do Trabalho. 

Pelo seu destacado viés social, o estudo e a militância nessa área despertam 

interessantíssimas problemáticas e palpitantes polêmicas que perfazem fontes de 

inesgotáveis debates. 

Dentre os temas com essas características, desponta a inquietante questão 

da estrutura sindical brasileira e do ambiente em que se desenvolvem as 

negociações coletivas em nosso país, moldados pela unicidade sindical e pela 

compulsoriedade de representação. 

A singularidade do sistema sindical brasileiro e a insistência na sua 

manutenção em detrimento da liberdade sindical instigaram o presente estudo, 

especialmente por se identificar a pouca efetividade que esse contexto representa 

no debate entre o capital e o trabalho e na defesa dos direitos trabalhistas. 

Nesse contexto, o intuito deste estudo é analisar a atual conjuntura do 

sistema sindical brasileiro, demonstrando sua evolução e pontuando fundamentos 

conceituais e jurídicos que permitirão ao leitor refletir sobre o tema e ponderar sobre 

a necessidade de reforma desta complexa estrutura. 

Para tanto, esta exposição terá como ponto de partida, em seu primeiro 

capítulo, a origem dos sindicatos, analisando-se as corporações de ofício, as 

primeiras associações de trabalhadores, as companhias e os sindicatos. 

A partir deste estudo histórico, buscar-se-á identificar e definir a motivação da 

associação de trabalhadores e dos sindicatos, essência que servirá de base para a 

reflexão e a avaliação do atual sistema sindical brasileiro. 

Identificada essa essência sindical, o segundo capítulo deste trabalho 

abordará progressão cronológica e legislativa da organização sindical brasileira, de 

modo a reconhecer suas principais características. 

Para melhor entendimento, esta análise será subdividida em dois períodos 

que têm como marco divisório a Constituição Federal de 1988. 

O primeiro tópico, referente ao estágio pré Carta Magna de 1988, 

compreenderá as primeiras leis brasileiras sobre o tema, o curto período de 

pluralidade sindical experimentado em 1934 e o corporativismo, assumido em 1937, 

e ratificado quando da edição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
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O segundo, relativo à fase pós Constituição Federal, envolverá um exame 

detalhado do modelo sindical atualmente vigente, observando-se suas principais 

características e mazelas, como os princípios da unicidade sindical e da 

compulsoriedade de representação, e os conceitos de categoria e de 

enquadramento sindical. 

Feita essa análise, o terceiro capítulo deste trabalho terá como objetivo 

debater algumas particularidades do sistema sindical, que têm crucial relevância 

para uma límpida e panorâmica percepção do atual momento do sindicalismo no 

Brasil. 

Serão abordados nesta etapa temas fulcrais como a realidade de 

pulverização de sindicatos e o reconhecimento das centrais sindicais como 

entidades integrantes da estrutura sindical.  

Também serão objeto de debate no terceiro capítulo o poder normativo da 

Justiça do Trabalho e o conceito de ultratividade da norma coletiva, questões que, 

embora possa se entender que não integram a estrutura sindical, têm papel crucial 

para a reflexão proposta, por contribuírem para o atual ambiente em que se 

desenvolve o sindicalismo e o debate entre capital e trabalho. 

O exame dessas particularidades, tratadas como incoerências do sistema 

sindical brasileiro, tem como objetivo apresentar uma perspectiva sobre o ambiente 

de negociação coletiva no Brasil, o que contribuirá para uma avaliação crítica sobre 

os argumentos utilizados na defesa da unicidade sindical. 

A retratação destas características permitirá que o leitor deste estudo pondere 

se esses argumentos justificam a manutenção do atual modelo sindical ou se a 

liberdade sindical deve ser adotada para que se recobre a essência da associação 

de trabalhadores. 

Como arremate a essa reflexão, o capítulo quarto deste estudo demonstrará 

que a liberdade sindical é defendida pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e seu reconhecimento é apoiado de maneira majoritária pela doutrina. 

Ao final desta leitura, intenta-se que se alcance uma compreensão 

panorâmica do sistema sindical brasileiro, identificando-se suas mazelas e 

incoerências como incentivo à reflexão sobre a necessidade de sua revisão para um 

modelo de ampla liberdade sindical. 
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E, derradeiramente, ponderando-se a resistência brasileira em debater uma 

possível reforma do sistema sindical, propõe-se o reconhecimento de que é preciso, 

ao menos, combater a crise de representatividade que se atravessa, em benefício 

não só da classe trabalhadora, mas de todos os atores envolvidos. 

Como metodologia para este estudo, foram pesquisados e examinados textos 

jurídicos doutrinários de autoria de renomados juristas, reconhecidos pelo expoente 

conhecimento sobre o tema, em variada e vasta bibliografia. 

Também foram analisadas leis e decisões judiciais pertinentes à matéria, bem 

como tratados internacionais da OIT e da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Quanto à redação, optou-se por uma escrita limpa e objetiva, com o intuito de 

privilegiar uma compreensão didática e fundamentada sobre o tema, sem que se 

descuidasse de detalhes ou que se prevenisse de apresentar claramente as 

impressões e opiniões pessoais do autor. 
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1 A ORIGEM HISTÓRICA DOS SINDICATOS 

 

A análise do momento por que a organização sindical no Brasil atravessa 

passa por um estudo preliminar da origem dos sindicatos e os motivos que levaram 

trabalhadores a se associar. 

Como se verá no decorrer deste trabalho, é possível constatar algumas 

contradições sistêmicas que, em última instância, chegam a negar a própria 

essência e objetivos primordiais do sindicalismo. 

Com isso, para que se possa desenvolver o debate que se propõe neste 

estudo, uma análise histórica sobre a origem dos sindicatos é necessária, o que se 

fará nos tópicos seguintes. 

 

1.1 AS CORPORAÇÕES DE OFÍCIO 

 

O ponto de partida para a associação de trabalhadores remonta à própria 

natureza humana. 

O ser humano não tem como característica viver isolado, tendo, desde os 

primórdios, se agrupado em unidades familiares e em bandos ou clãs. Para 

sobreviver e progredir, sempre se viveu em sociedade. 

Tal peculiaridade humana também abarcou questões relacionadas ao 

trabalho, de forma que, independentemente de motivações decorrentes das 

condições para seu desenvolvimento, o agrupamento de trabalhadores aconteceu 

de forma natural. 

Nesse tocante, as primeiras organizações relacionadas ao trabalho que mais 

se assemelharam aos sindicatos contemporâneos foram as corporações de ofício. 

Segundo José Carlos Arouca1, as primeiras corporações remontam aos anos 

700 a.C., criadas pelo reinado com o objetivo de aglutinar o povo em classes 

conforme as atividades que desenvolviam. 

Agrupavam artesãos, alfaiates, marceneiros e outras profissões tão antigas 

quanto estas, e tinham como objetivo estabelecer práticas e costumes atinentes a 

                                                 
1
AROUCA, José Carlos. Curso básico de direito sindical. São Paulo: LTr, 2006. p. 14. 
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essas atividades, além de regular o mercado e comércio dos produtos e serviços 

que ofereciam.2  

Por agregar trabalhadores pelas atividades que desenvolviam, poder-se-ia 

argumentar que as corporações de ofício foram os embriões dos sindicatos. 

Porém, criadas pelo reinado e não por vontade própria de trabalhadores, as 

corporações de ofício não tinham o escopo de defender os interesses dos 

trabalhadores.  

Pode-se argumentar que, em razão desta disparidade de objetivo em relação 

aos sindicatos de hoje (que tem ou deveriam ter como princípio a proteção aos 

interesses das classes que os integram), as corporações de ofício não devem ser a 

eles equiparadas. 

Reforça essa tese importante peculiaridade estrutural das corporações de 

ofício: integravam tanto aprendizes (trabalhadores) quanto mestres (equiparáveis a 

empregadores). 

Em decorrência dessa condição, relata-se que a força de trabalho dos 

aprendizes era explorada em demasia, sendo que esses trabalhadores tinham como 

único alento a possibilidade de galgar à posição de mestre, caso atingissem 

determinado nível de maturidade e técnica, reconhecido e atestado pelos próprios 

mestres. 

Na prática, tal possibilidade era remotíssima, já que os mestres, receosos de 

criar concorrência, relutavam em promover os aprendizes. Criou-se, assim, a figura 

dos companheiros: aqueles que tinham concluído o período de aprendizagem, mas 

não eram elevados a mestres.3 

Antonio Ferreira Cesarino Junior leciona sobre o tema: 

A história do Direito Social nos mostra a organização das corporações, com 
os seus três graus de trabalhadores: mestres, companheiros e aprendizes, e 
os seus chefes: priores, cônsules, reitores. Seu fim era a conquista e 
conservação de um monopólio sôbre um determinado mercado, donde a 
proibição do trabalho aos não inscritos, a dificuldade de admissão e mesmo 
a hereditariedade na profissão. Procuravam, também, manter a igualdade 
entre as corporações, cuidavam da educação profissional e prestavam 
assistência material e moral aos associados. Regulavam com direito próprio 
as relações entre êstes e tinham magistraturas especiais, constituídas por 
seus dirigentes.

4
 

                                                 
2
BORTOLOTTO, Rudimar Roberto. Os aspectos da representatividade no atual direito sindical 
brasileiro. São Paulo: LTr, 2001. p. 17. 

3
RUPRECHT, Alfredo J. Relações coletivas de trabalho. São Paulo: LTr, 1995. p. 68. 

4
CESARINO JUNIOR, A. F. Direito social brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1970. p. 111.  
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Por esta característica prática, José Carlos Arouca define a estrutura das 

corporações de ofício como um regime pré-capitalista, afirmando que os 

companheiros eram altamente explorados pelos mestres, que passaram a assumir 

papel de destaque na sociedade.5 

A utilização das corporações de ofício como meio de regulação de mercado 

por atividades ocorreu por séculos, até que, fartos da exploração dos mestres, os 

companheiros se rebelaram no início do século XVIII. 

Como resultado desta insurreição, os companheiros formaram as chamadas 

companhias (compagnonnages), grupos que tinham “intuitos reivindicatórios e 

manifestamente contrários”6 aos das corporações de ofício.   

Sobre as companhias destaca Vólia Bomfim Cassar: 

As Corporações de Ofício [...] possuíam três categorias (mestre, 
companheiro e aprendiz). 

O aprendiz devia obediência a seu mestre e, no final de seu aprendizado, 
em torno de cinco anos, tornava-se companheiro ou oficial. No entanto, 
continuava vinculado ao mesmo mestre até que o aprendiz ou companheiro 
se tornassem mestres, o que acontecia somente através de prova, que era 
paga. 

Essa dependência dos companheiros aos mestres iniciou um atrito grande 
entre essas duas categorias, dando início à Compagnonnage [...].

7
 

As companhias, pode-se dizer, tinham maior semelhança com os sindicatos 

de trabalhadores, na medida em que constituíam organizações dos companheiros 

que, enfastiados do abuso dos mestres sem a real possibilidade de promoção, 

passaram a defender seus interesses. 

Assim afirma José Augusto Rodrigues Pinto,  

[...] talvez a visão mais fiel desse caminho evolutivo mostre as corporações 
de ofício e as compagnonnages, quando passaram a coexistir, como 
expressões primitivas da representação de interesses coletivos econômicos 
e profissionais que se confrontam.

8
 

                                                 
5
AROUCA, José Carlos. Curso básico de direito sindical. São Paulo: LTr, 2006. p. 15. 

6
BATALHA, Wilson de Souza Campos; BATALHA, Sílvia Marina Labate. Sindicatos, sindicalismo. 
São Paulo: LTr, 1994. p. 22. 

7
CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2015; São Paulo: Método, 
2015. p. 14. 

8
PINTO, José Augusto Rodrigues. Direito sindical e coletivo do trabalho. São Paulo: LTr, 2002. p. 
34. 
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Esse momento também é destacado por Mozart Victor Russomano: 

No momento, porém, em que a corporação cindiu-se, pela rebeldia dos 
companheiros diante dos mestres, a situação se modificou: fundadas as 
companhias (associações de companheiros) para enfrentar o poder das 
maestrias (associações de mestres), abriu-se caminho para nova 
organização das classes sociais. Não é aí, evidentemente, que está o 
comêço do sindicalismo moderno; mas, êsse divórcio profundo de 
interêsses e suas conseqüências históricas, projetando-se no futuro, criaram 
condições favoráveis ao nascimento do sindicalismo: foi êsse o primeiro 
momento em que duas associações se defrontaram, na disputa do mercado 
de trabalho.

9
 

Nota-se, aqui, importante momento histórico, que contrapôs ideias e ideais 

divergentes, comparáveis aos embates atuais entre capital e trabalho. 

Tal situação, no entanto, não perdurou por longo período, já que a Revolução 

Francesa de 1789 proibiu as corporações de ofício e as companhias. O propósito 

principal era eliminar qualquer tipo de restrição à liberdade de trabalho, o que 

constituiu argumento para essa proibição. 

A proibição das corporações, deste modo, teve como objetivo contribuir com a 

busca pela abertura econômica, eliminando, assim, essa organização de mercado 

imposta pelo Estado.10 

Em resumo, o liberalismo da Revolução Francesa convenceu que as 

corporações de ofício limitavam a liberdade individual.  

A supressão das corporações de ofício foi um primeiro retrocesso na 

tendência associativa de trabalhadores, mas, segundo Amauri Mascaro Nascimento, 

foi um marco importante que acabou por incentivar a criação de novas associações 

e sindicatos no futuro: 

Criou-se uma lacuna na ordem jurídica, uma vez que as pessoas que até 
então podiam pertencer a uma união não mais puderam fazê-lo, com o que 
se dispersaram, exatamente como pretendia a idéia liberal. [...] 

Com isso, separaram-se as primeiras uniões e os seus membros. Esse 
divórcio prejudicou o instinto de associação. As corporações, porém, uniam 
empregadores (mestres) e trabalhadores (companheiros). A renovação da 
atmosfera associativa, que na França se intensificou somente com a 
Segunda República, caracterizou-se com a associação de assalariados 
entre si, traço que marcou a evolução do sindicalismo até hoje, quebrado, 
raramente, por sindicatos denominados mistos, existentes só por exceção. 

                                                 
9
RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: José Konfino, 1972. p. 
502. 

10
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Pode-se afirmar, em conclusão, que o sindicalismo surgiu porque foram 
extintas as corporações de ofício.

11
 

Assim, o argumento que fundamentou a extinção das corporações de ofício 

vingou até que, com o passar dos anos, começou-se a questionar se o agrupamento 

de trabalhadores era, de fato, um limitador da liberdade individual. 

E a percepção de que a união de trabalhadores era benéfica coincide com a 

Revolução Industrial, momento em que mais uma vez se experimentou a exploração 

da mão de obra.  

 

1.2 AS ASSOCIAÇÕES DE TRABALHADORES E A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

O século XVIII foi marcado pela chamada Revolução Industrial, período em 

que a utilização de máquinas instigou importante mudança do regime econômico 

para um emergente capitalismo. Os que dispunham de maior capital adquiriam 

máquinas e se utilizavam da mão de obra dos demais. 

Essa radical transformação no processo produtivo de bens teve duas 

consequências principais:  

1) A aglomeração de trabalhadores nos lugares em que as máquinas eram 

alocadas (as primeiras unidades fabris).  

2) A conversão de profissionais como artesão ou alfaiates em operários. 

Com o emprego das máquinas na produção, os trabalhadores passaram a 

viver no entorno dos centros industriais para que pudessem, mais facilmente, 

oferecer sua força de trabalho. 

Com isso, sendo o trabalho nas unidades fabris quase que a única opção, os 

trabalhadores se sujeitavam a condições absurdas, classificadas por Amauri 

Mascaro Nascimento como de indignidade.12 

Jornadas exaustivas e intermináveis, mão de obra infantil e de mulheres, 

salários baixíssimos e, principalmente, ausência de preocupação com condições de 

higidez e segurança dos trabalhadores marcaram a época: 
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A revolução industrial, com o emprêgo de máquinas acionadas a vapor e 
eletricidade, produziu, a princípio, a diminuição da procura de mão-de-obra, 
e depois, a concentração da indústria, tornando os empresários árbitros do 
mercado de trabalho, baixando muito os salários e aumentando a oferta de 
braços, por isto que há o aproveitamento das meias-fôrças (mulheres e 
crianças), por salários irrisórios. Mas ao mesmo tempo aumentam a 
insalubridade e a periculosidade do trabalho, há a diminuição dos 
nascimentos, estagnação do desenvolvimento físico e perecimento da 
raça.

13
 

Evaristo de Moraes Filho destaca, nesse tocante, a maior importância 

atribuída ao maquinário em relação aos trabalhadores: 

Com o aparecimento do maquinismo na produção econômica, como que 
ficou o homem relegado a plano secundário, como que perdeu o seu 
primitivo papel na economia. Esta se desumanizava, nascia o império das 
máquinas. Não era a pessoa humana o que mais importava, já que passava 
a ser mera guardiã e assistente do aparelho mecânico. Com a máquina 
aumentava-se a produção e reduzia-se o braço operário, com desemprego 
e exploração da mão-de-obra feminina e infantil. 

[...] 

Com os desempregados, as crises econômicas, os acidentes mecânicos de 
trabalho, tudo isso trazia inquietação ao lar operário e à própria segurança 
da sociedade. Requeria-se e amadurecia a intervenção do Estado, 
justificava-se uma legislação especial de proteção e de tutela dos mais 
fracos, vítimas agora não só dos que dispunham dos meios de produção, 
como igualmente desses próprios meios diretamente: que lhes mutilavam o 
corpo, lhes dispersavam a família, lhes enfraqueciam a prole, os colocavam 
na rua, sem emprego.

14
 

Constituiu-se, assim, o proletariado, união dos trabalhadores que eram 

submetidos àquelas precaríssimas condições e, insatisfeitos, não se conformaram. 

Nas palavras de José Augusto Rodrigues Pinto: 

A formação do proletariado foi causada pela concentração dos 
trabalhadores nos centros constituídos pela instalação das fábricas e por 
sua reação natural à exploração desenfreada da energia individual sob os 
auspícios do liberalismo econômico. Criou-se um sentimento da 
inadaptação das relações de trabalho à disciplina civilista, calcada em 
princípios individualistas, como os da igualdade jurídica e da autonomia da 
vontade, extremamente vulneráveis à pressão deformadora do poder 
econômico sobre o assalariado.

15
 

Esta inadaptação dos trabalhadores logo despertou o sentimento de que a 

sua força de trabalho era imprescindível para o progresso das unidades fabris. 
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E, tendo em vista que todos viviam aglomerados no entorno das unidades 

fabris, o reconhecimento da importância da força de trabalho e o inconformismo com 

as condições indignas a que eram submetidos, os trabalhadores logo se uniram, em 

reação.  

A primeira Revolução Industrial deu causa à questão social. Os baixos 
salários, as longas jornadas, as péssimas condições de vida e, a par disso, 
a concentração industrial, provocada pelo avanço tecnológico, aproximou os 
trabalhadores, que se uniram e reagiram. Primeiro, reuniões e coalizões 
ocasionais, depois, organizações duradouras e propósitos bem definidos.

16
 

No mesmo sentido Renato Rua de Almeida: 

A realidade socioeconômica resultante da primeira Revolução Industrial, 
respaldada pelo liberalismo jurídico da Revolução Francesa, que criou o 
Estado Liberal, provocou a famigerada “questão social”, não tardando por 
demonstrar que a vontade do empregado na relação de emprego era ficção 
jurídica e o contrato de prestação de serviço, na verdade, mero contrato de 
adesão.

17
 

Importante notar nas considerações de José Carlos Arouca e Renato Rua de 

Almeida que por questão social se entende “[...] o desequilíbrio nas relações 

jurídicas e econômicas entre o trabalho e o capital, na época da Revolução Industrial 

do século XVIII”.18 

Em resposta a esse desequilíbrio, os trabalhadores se organizaram, 

passando a reivindicar melhores condições de trabalho e remuneração. 

Neste momento é possível notar evolução em relação às corporações de 

ofício e às companhias citadas anteriormente: não se agrupavam mestres e 

aprendizes e as organizações não decorriam de dissidência associativa efetivada 

pelos trabalhadores. Tratava-se de pura união e reação de operários explorados, em 

reação e busca coletiva pela defesa de seus interesses. 

Vislumbra-se similitude entre esse movimento e o sindicalismo, identificando-

se, ao menos, a mesma essência que funda o movimento sindical: o fortalecimento 

dos trabalhadores pela sua associação e união para igualar forças com o capital. 

                                                 
16

AROUCA, José Carlos. Curso básico de direito sindical. São Paulo: LTr, 2006. São Paulo: LTr, 
2006. p. 16. 

17
ALMEIDA, Renato Rua de. A teoria da empresa e a regulação da relação de emprego no contexto 
da empresa. Revista LTr ‒ Legislação do Trabalho, São Paulo, n. 5, p. 573, maio 2005. 

18
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito sindical. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 22. 



20 

 

Como bem argumenta Rudimar Roberto Bortolotto, as condições precárias a 

que os trabalhadores eram submetidos gerou um sentimento de solidariedade e 

união em busca de melhorias, o que se aproxima do sentido do sindicalismo: 

No século XVIII, em plena época da Revolução Industrial, o inconformismo 
dos trabalhadores, aliado à busca constante de melhores níveis e às novas 
doutrinas políticas e sociais do Estado (apesar das proibições legais), os 
trabalhadores buscavam coalizão, para a defesa conjunta dos seus 
interesses profissionais, inicialmente em grupos alijados da sociedade ou 
identificados com fins diversos, provocando um sentimento de solidariedade 
e um espírito de união que os animou a luta em torno de melhores 
horizontes e, servindo de base para o sindicalismo.

19
 

No mesmo sentido, Amauri Mascaro Nascimento20 resume a questão 

afirmando que “[...] não se pode pôr em dúvida que o sindicalismo nasceu tendo em 

vista a situação dos trabalhadores, neles provocando um sentimento de 

solidariedade e um espírito de união que os animou à luta em torno de melhores 

horizontes.” 

No entanto, o reconhecimento dessa união dos trabalhadores como 

sindicalismo levou algum tempo. 

 

1.3 DA PROIBIÇÃO AO RECONHECIMENTO DOS SINDICATOS 

 

Em um primeiro momento, os que mantinham as unidades fabris 

contemporâneas à Revolução Industrial se opuseram às associações de 

trabalhadores. 

Assim, também o fez o Estado que, já à época da Revolução Francesa, 

defendia que as associações de trabalhadores afrontavam a liberdade individual. O 

fiel seguimento dos preceitos liberalistas, difundidos naquele momento, 

recomendavam a não interveniência estatal: 

Diante dessa situação, o Estado liberal portava-se como mero espectador, 
porque, inspirado na fórmula laissez aller, laissez faire, que Gournay erigiu 
como lema característico do sistema, sua função seria apenas garantir a 
ordem social e política, com a força organizada, com os tribunais 
distribuindo justiça e dando aos particulares ampla liberdade de ação 
econômica. 
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Vivia-se com o Estado liberal a época do mais alto florescimento de uma 
ditadura – a do capitalismo –, que em nome da Igualdade e da Liberdade 
tornava-se o senhor supremo de toda a sociedade trabalhadora.

21
 

Nessa linha, cita-se a construção jurisprudencial da Grã-Bretanha como outro 

exemplo de proibição das associações de trabalhadores. Entenderam aquelas cortes 

que a união e coalizão de trabalhadores era incompatível com o interesse público de 

liberdade individual e do comércio e que pleitos de melhores salários e condições de 

trabalho afrontavam a ideia de livre iniciativa e desenvolvimento econômico.22  

Porém, a proibição das associações de trabalhadores não foi suficiente para 

encerrar a movimentação e união dos operários, que continuaram a desafiar as 

unidades fabris e o Estado com suas reivindicações por melhorias. 

Pouco a pouco, os países passaram a entender inevitável a associação, 

dando início a uma fase de tolerância em que se percebeu que não haveria lei ou 

repressão policial que pusesse fim a essas organizações de trabalhadores. 

Retirou-se, assim, a sua natureza infracional, o que foi consolidado pela 

revogação, em 1824, das leis da Grã-Bretanha que classificavam as organizações 

de trabalhadores como delitos. 

Sucessivamente diversos países passaram a tolerar as organizações de 

trabalhadores, como enumera Amauri Mascaro Nascimento: 

As leis sobre conspiração, vigentes na Grã-Bretanha, foram revogadas 
(1824), retirando-se assim o caráter delituoso das coalizões. 

[...] o exemplo foi seguido por diversos países, que, embora não admitindo 
expressamente o direito de sindicalização, passaram a tolerar a existência 
de sindicatos: França (1864), Confederação da Alemanha do Norte (1864), 
Holanda (1872), Itália (1890), Estados Unidos da América do Norte, 
conforme jurisprudência do Tribunal Supremo de Massachusetts no caso 
commonwealth “versus” Hunt e outros.

23
 

Antonio Ferreira Cesarino Junior destaca que o reconhecimento das 

organizações de empregados se deu, justamente, em reflexo da união dos 

trabalhadores em autoproteção: 

Ora, êstes trabalhadores subordinados, que chamaremos, de acôrdo com a 
técnica moderna do nosso Direito, de empregados, já antes que as leis 
sociais tivessem sido criadas para protegê-los, haviam encontrado um meio 
de autoproteção, procurando suprir a sua fraqueza econômica, pela sua 
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união, o que permitia opor-se aos patrões, (que na técnica moderna 
chamamos de empregadores), por meio das coalizões, paredes, etc. 

Pois bem. Foi justamente em virtude desta união de esforços dos 
econômicamente fracos, que os tornou, primeiro física e depois 
politicamente mais fortes, que surgiram as primeiras leis sociais eficientes, 
cujo primeiro objetivo foi exatamente legalizar estas uniões de empregados, 
antes proibidas pela lei. Legalizadas estas uniões, sob a forma de 
sindicatos, por seu intermédio ainda foram obtidas novas leis sociais, 
dispondo sôbre outros interêsses da classe econômicamente mais fraca.

24
 

Merece maior destaque neste momento histórico o Manifesto Comunista de 

1848, que, embora não tivesse como escopo exatamente a defesa ao sindicalismo, 

abordava o proletariado como classe social mais desprivilegiada e propunha o 

embate entre os trabalhadores e o capital.25  

O Manifesto Comunista trouxe à discussão a divisão da sociedade em 

classes, destacando que durante toda a história sempre houve a separação entre 

homens livres e escravos, mestres e companheiros e, então, burgueses e 

proletários.26 

Consolidou-se a consciência de classe e a atuação coletiva do proletariado o 

que coaduna com a afirmação de José Carlos Arouca27: o sindicalismo político e 

ideologizado foi e é influenciado pelo discurso da luta de classes.  

Nesse sentido Evaristo de Moraes Filho: 

Com essas lutas sociais, agitação, paradas de trabalho, prisões, mortes, 
desordens de toda ordem, voltou-se o Estado para a nova realidade social. 
Nesta, cresciam as novas ideologias de protesto e de contestação através 
do “Manifesto Comunista” (1848) e das Internacionais que daí resultaram. 
Desde aí, com sentido revolucionário ou simplesmente reformista, não 
parou mais a reivindicação dos trabalhadores por melhores condições de 
vida.

28
 

Nesse contexto, inflamados pela união do proletariado em classe social e 

alimentados pela retirada da natureza infracional dos agrupamentos de 

trabalhadores, cada vez mais associações foram surgindo.  

Importante notar que, a partir dessa fase de tolerância, já se passa a utilizar 

com mais frequência o termo sindicato para se referir a associações de 

trabalhadores, provavelmente porque já consolidada a ideia de união para a defesa 
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coletiva dos interesses homogêneos dos trabalhadores em identidade com os 

objetivos dos sindicatos modernos. 

E, em razão da progressão do número de sindicatos, passou-se a reconhecer 

e admitir expressamente a criação dessas entidades. 

Inicia-se, assim, a fase de reconhecimento dos sindicatos, destacada pela 

edição de seguidas leis pelos mesmos países acima citados: a Inglaterra com o 

Trade Unions Act de 1871, a França com a Lei Waldeck-Rousseau de 1884, os 

Estados Unidos com o Clayton Act de 1914, e a Alemanha com a Constituição de 

Weimar de 1919.29          

José Carlos Arouca30 destaca, ainda, a Constituição do México de 1916, 

pioneira em elevar o Direito do Trabalho ao patamar constitucional e ao regular o 

direito de associação de operários e patrões, o direito de greve e os conflitos 

econômicos. 

O avanço do comunismo, no entanto, acabou por frear o desenvolvimento do 

sindicalismo. 

Amauri Mascaro Nascimento ao abordar a questão, cita como exemplo a 

Rússia, afirmando que o sistema político adotado naquele país “[...] leva o sindicato 

a um impasse teórico, uma vez que as suas funções ficam de certo modo 

comprometidas perante o Estado, a menos que se entenda normal um sindicato 

reivindicativo diante de uma ditadura do proletariado”.31 

Constata-se que, em um período de poder político exercido pelo próprio 

proletariado, o movimento sindical por melhores condições de trabalho e defesa do 

interesse de trabalhadores consistiria numa contradição em si própria: como e para 

quem reivindicar se o próprio proletariado estava no poder? 

Desenvolve-se, assim, um viés mais educativo e assistencial dos sindicatos, 

que acabam controlados pelo Estado. 

Wilson de Souza Campos Batalha32 relata sobre os regimes totalitaristas da 

Rússia, Itália, França, Alemanha, Portugal e Espanha, exposição de que se 

identificam dois aspectos principais:  
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1) Não havia espaço para a reivindicação sindical, já que se considerava que o 

proletariado estava no poder.  

2) Regia o princípio da unicidade sindical. 

O sindicato, como entidade de direito público, é caracterizado pelo princípio 
da unicidade. A pluralidade sindical é incompossível com o regime 
publicístico do sindicato. 

Não há liberdade de organização de sindicatos e a organização sindical é 
fortemente centralizada. Tendo sido suprimida a propriedade privada dos 
meios de produção, o sindicalismo não poderia apresentar a feição de 
instrumento de reivindicação dos direitos dos trabalhadores em relação ao 
empregador. Nem se poderia, em tese, reconhecer a possibilidade de 
conflito entre trabalhadores e o Estado, face ao pressuposto de que o 
Estado estaria nas mãos das classes trabalhadoras.

33
 

É de se considerar que o momento histórico é completamente diferente e as 

justificativas sejam outras, mas é minimamente curioso que o princípio da unicidade 

sindical, elemento característico de regimes totalitaristas e de ampla centralização 

estatal, persista no Brasil, ainda que em grau mais ameno. 

De toda forma, passada essa fase comunista e totalitarista, com a tendência 

de abertura econômica após a Segunda Guerra Mundial, reconheceu-se a liberdade 

e o liberalismo por parte do Estado como requisitos essenciais ao desenvolvimento. 

Entendeu-se, nessa esteira, que a liberdade se estendia aos trabalhadores, 

que deveriam poder se agrupar da forma que elegessem. Com isso, os mesmos 

países citados, com exceção da Rússia, declararam a pluralidade sindical, com 

independência em relação à sua constituição, organização, atuação e 

funcionamento. 

Tal fato é comprovado pela própria assinatura da Convenção 87 da OIT, de 

1948, que em seus artigos 2º e 3º atesta o direito a trabalhadores e empregadores 

de, sem prévia autorização, livre constituição de sindicatos, de elaborar seus 

estatutos e eleger seus representantes: 

Art. 2 — Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer 
espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de 
sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a 
única condição de se conformar com os estatutos das mesmas. 

Art. 3 — 1. As organizações de trabalhadores e de empregadores terão o 
direito de elaborar seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger 
livremente seus representantes, de organizar a gestão e a atividade dos 
mesmos e de formular seu programa de ação. 
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Esse direito à livre constituição de sindicatos foi reforçado, um ano mais tarde, 

pela Convenção 98 também da OIT, que afirma a proteção aos trabalhadores contra 

qualquer ato atentatório ao direito de liberdade sindical. 

Finalmente, a partir de então, nos principais países do mundo (reitera-se a 

exceção à Rússia), reconhecem-se os sindicatos como entidades de suma 

importância para o desenvolvimento social, livres para reivindicar e exercer o papel 

que motivou a criação das primeiras associações de trabalhadores: unir-se pela 

defesa coletiva de seus interesses homogêneos de melhores condições de trabalho.  
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2 DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL BRASILEIRA 

 

Exposto o histórico do surgimento dos sindicatos sob a ótica universal até a 

fase de seu reconhecimento após a Segunda Guerra Mundial, passa-se a analisar a 

evolução havida no Brasil. 

Subdivide-se esta análise em dois períodos distintos, que têm como marco de 

separação a Constituição Federal de 1988. 

 

2.1 A ORGANIZAÇÃO SINDICAL ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

A adoção da Constituição de 1988 como divisor para a análise do sistema 

sindical brasileiro se dá pelo fato de que a sua promulgação, embora, como se verá, 

não tenha consagrado a plena liberdade sindical, teve importante impacto ao liberar 

os sindicatos do intervencionismo estatal. 

Assim, ainda que boa parte da estrutura sindical brasileira tenha sido posta 

anteriormente a 1988 e recepcionada pela Carta Magna, a declaração da não 

intervenção estatal nos sindicatos motiva a subdivisão deste estudo em dois 

períodos: um pré e outro pós-promulgação da Constituição Federal.  

 

2.1.1 As Primeiras Associações de Trabalhadores 

 

Como premissa ao estudo da evolução da organização sindical brasileira tem-

se o fato de que a história não apenas dos sindicatos, mas do próprio Direito do 

Trabalho brasileiro, não é tão rica quanto a dos países citados no capítulo anterior. 

Leve-se em consideração que antepassados sindicais como as companhias já 

haviam sido criadas e proibidas no início do século XVIII, na França, época em que o 

Brasil ainda era uma colônia de apenas duzentos anos. 

Ainda assim, relata-se que havia corporações de ofício também no Brasil, no 

final do século XVII e início do século XVIII, especialmente de oficiais mecânicos, 

que se agrupavam por conexão profissional.34 
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As corporações de ofício brasileiras, no entanto, tinham caráter administrativo 

e religioso, não se operando como aquelas mencionadas no capítulo anterior. 

Porém, a Constituição de 1824, seguindo as tendências liberalistas que se 

difundiram na Europa a partir do final do século XVIII, proibiu as corporações de 

ofício, o que fez expressamente em seu título 8º, que versava sobre os direitos civis 

e políticos de cidadãos brasileiros:  

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. 

XXV. Ficam abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e 
Mestres. 

No entanto, não obstante a proibição constitucional às corporações de ofício, 

já a partir de 1870, verificavam-se outros modelos de associação de trabalhadores. 

Mais comumente foram formadas ligas operárias que agrupavam pessoas 

essencialmente por critérios étnicos, de ideologia e em razão da localidade em que 

viviam, mas também por conta de pleitos de melhores condições de salário e de 

trabalho e com viés assistencialista.35 

Embora utilizassem de critérios não necessariamente profissionais (étnicos, 

ideológicos e de localidade) para sua constituição, essas associações, por terem o 

intuito ainda que não exclusivo de defender os direitos e interesses dos 

trabalhadores, se aproximam das entidades sindicais. 

Esse ambiente permitiu o desenvolvimento de um modelo de pluralidade, já 

que associações de vários tipos eram formadas sem restrição, inclusive no tocante 

aos seus participantes e à sua abrangência territorial. 

Essa questão é destacada por Amauri Mascaro Nascimento: 

Observam-se, como traços que marcam o primeiro movimento sindical 
brasileiro, entre outros, o pluralismo, uma vez que as associações criadas 
não estavam submetidas a restrições quanto ao seu número em base 
territorial, já que nem mesmo esta era disciplinada pelo Estado; [...]. 

Outra nota é a diversificação de critérios de reunião, uma vez que havia 
associações de pessoas da mesma profissão e outras de pessoas de 
diversas profissões mas pertencentes a um mesmo setor de atividade 
econômica, ficando a escolha do critério confiada aos próprios 
interessados.

36
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A partir de 1903, todavia, com a edição do Decreto nº 979 passou-se a regular 

o tema, já com a utilização da nomenclatura sindicato para as associações de 

trabalhadores. 

 

2.1.2 As Primeiras Leis Sindicais Brasileiras 

 

A Constituição de 1891 reconheceu expressamente em seu artigo 72, 

parágrafo 8º, o direito de associação: 

Art. 72 ‒ A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 
no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança 
individual e á propriedade, nos termos seguintes: 

§ 8º A todos é licito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas, 
não podendo intervir a policia senão para manter a ordem publica. 

Nessa linha, em 1903, foi editado o Decreto nº 979, que teve como objetivo 

regular a possibilidade de profissionais da agricultura e das indústrias rurais a 

organizarem sindicatos para a defesa de seus interesses. 

Dos doze dispositivos desse Decreto, destaca-se, primeiramente, o artigo 2º, 

que representava a manutenção do modelo pluralista desenvolvido no país, ao 

afirmar, categoricamente, que a organização dos sindicatos era livre de quaisquer 

restrições ou ônus: 

Art. 2º A organização desses syndicatos é livre de quaesquer restrições ou 
onus, bastando, para obterem os favores da lei, depositar no cartorio do 
Registro de hipothecas do districto respectivo, com a assignatura e 
rosponsabilidade dos administradores, dous exemplares dos estatutos, da 
acta, da installação e da lista dos socios, devendo o escrivão do Registro 
enviar duplicatas á Associação Commercial do Estado em que se 
organisarem os syndicatos. 

Complementando a ideia de liberdade de organização sindical, o artigo 6º, do 

Decreto nº 979 de 1903, afirmava que os sócios dos sindicatos poderiam se retirar a 

qualquer tempo: 

Art. 6º A tolos os socios será livre a retirada em qualquer tempo, perdendo, 
porém, todos os direitos, concessões e vantagens inherentes ao syndicato, 
em favor deste, sem direito a reclamação alguma e sem prejuizo das 
responsabilidades que tiverem contrahido até liquidação das mesmas. 

Da análise dos citados artigos 2º e 6º nota-se a adoção de modelo com 

caráter de liberdade sindical associativa, na medida em que:  
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1) A organização em sindicatos era livre.  

2) Deixava claro que a associação dos trabalhadores ao sindicato seria uma 

escolha individual.  

3) Que tal escolha poderia ser reconsiderada a qualquer tempo.  

4) Os benefícios resultantes das conquistas do sindicato aproveitariam os 

trabalhadores apenas enquanto e durante o período em que fosse sócio da 

sociedade. 

Adicionalmente, há de se ressaltar os termos do artigo 1137, do Decreto, que 

permitia, expressamente, a criação de uniões ou sindicatos centrais que poderiam 

abranger sindicatos de outras bases territoriais. 

Constata-se, aqui, a primeira noção de entes sindicais de grau superior 

(segundo ou terceiro graus), que, englobando outros sindicatos, podem ser 

comparados às federações e às confederações atuais. 

Essas características de pluralidade e liberdade foram renovadas no Decreto 

nº 1.637 de 1907, que regulou a criação de sindicatos urbanos. 

Esse fato pode ser notado da análise dos seus artigos 2º e 5º, que repetem, 

respectivamente, os conceitos de livre constituição dos sindicatos e de possibilidade 

de trabalhadores se associarem ou desassociarem a qualquer tempo: 

Art. 2º Os syndicatos profissionaes se constituem livremente, sem 
autorização do Governo, bastando, para obterem os favores da lei, 
depositar no cartorio do registro de hypothecas do districto respectivo tres 
exemplares dos estatutos, da acta da installação e da lista nominativa dos 
membros da directoria, do conselho e de qualquer corpo encarregado da 
direcção da sociedade ou da gestão dos seus bens, com a indicação da 
nacionalidade, da idade, da residencia, da profissão e da qualidade de 
membro effectivo ou honorario. O official do registro das hypothecas é 
obrigado a enviar, dentro dos oito dias da apresentação, um exemplar á 
Junta Commercial do Estado respectivo e outro ao procurador da Republica. 
Este deverá, dentro de tres mezes da communicação, remetter recibo com a 
declaração de regularidade. Si, findo o prazo acima, o procurador não o tiver 
feito, ficarão sanadas as irregularidades.  

Art. 5º Ninguem será obrigado a entrar para um syndicato sob pretexto 
algum, e os profissionaes que forem syndicatarios poderão retirar-se em 
todo tempo, perdendo, porém, as cotizações realizadas, os direitos, 
concessões e vantagens inherentes ao syndicato, em favor deste, sem 
direito a reclamação alguma e sem prejuizo da cotização do anno corrente. 

                                                 
37

“Art. 11 É permittida aos syndicatos a formação de uniões, ou syndicatos centraes com 
personalidade juridica separada podendo abranger syndicatos de diversas circumscripções 
territoriais”. 



30 

 

Vale destacar, no entanto, a constatação de uma sensível diferença no 

Decreto de 1907 em relação ao de 1903: diversamente do mais antigo, o artigo 2º do 

Decreto atinente aos sindicatos urbanos, dispôs expressamente que a faculdade da 

organização em sindicatos era outorgada aos profissionais de profissões similares 

ou conexas. 

Verifica-se da redação do dispositivo a primeira referência legislativa à 

associação pelo critério das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores, já similar 

ao conceito de sindicato por categoria hoje vigente. 

De toda forma, não obstante as características aqui destacadas, os Decretos 

de 1903 e 1907 constituíram marcos históricos por regular a constituição de 

sindicatos de trabalhadores rurais e urbanos, apenas oito décadas após a proibição 

das corporações de ofício pela Constituição Federal de 1824. 

Ainda, o reconhecimento legal dos sindicatos conferiu aos trabalhadores uma 

ferramenta encorajadora para se unir na defesa de seus direitos, interesses e 

reivindicações: 

É claro que as normas formais não bastariam sozinhas para impulsionar um 
movimento sindical. Mas, embora este dependesse de uma conjunção de 
fatores de diversas origens (economia industrial, formação de consciência 
coletiva operária etc.), a autorização constitucional e a regulamentação 
ordinária tiveram o valor indispensável de permitir e, permitindo, estimular-
lhe os primeiros passos.

38
 

Os fatores mencionados por José Augusto Rodrigues Pinto não apareceram 

de forma tão contundente nas duas décadas subsequentes à edição dos Decretos 

mencionados. Nas palavras de Mozart Victor Russomano, “[...] a partir dessa época, 

tudo se resumia a muito pouco, surgindo o sindicalismo brasileiro, na realidade, 

apenas depois da Revolução de 1930”.39 

 

2.1.3 O Pluralismo de 1934 

 

O ano de 1930 foi marcado pela revolução que colocou Getúlio Vargas 

provisoriamente no poder. 
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No ano seguinte, editou-se o Decreto nº 19.770, que deu o primeiro sinal do 

intervencionismo estatal em relação aos sindicatos. 

Nota-se de seus artigos 1º e 2º a estipulação de algumas regras para a 

instituição dos sindicatos, destacando-se a imposição de número mínimo de trinta 

associados e, principalmente, o reconhecimento de sua personalidade jurídica 

apenas após a aprovação do seu estatuto social pelo Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio: 

Art. 1º Terão os seus direitos e deveres regulados pelo presente decreto, 
podendo defender, perante o Governo da Republica e por intermedio do 
Ministerio do Trabalho, Industria e Commercio, os seus interesses de ordem 
economica, juridica, hygienica e cultural, todas as classes patronaes e 
operarias, que, no território nacional, exercerem profissões identicas, 
similares ou connexas, e que se organisarem em sindicatos, independentes 
entre si, mas subordinada a sua constituição ás seguintes condições: 

a) reunião de, pelo menos, 30 associados de ambos os sexos, maiores de 
18 annos; 

b) maioria, na totalidade dos associados, de dois terços, no minimo, de 
brasileiros natos ou naturalisados; 

c) exercício dos cargos de administração e de representação, confiado á 
maioria de brasileiros natos ou naturalisados com 10 annos, no mínimo, de 
residencia no paiz, só podendo ser admittidos estrangeiros em numero 
nunca superior a um terço e com residencia effectiva no Brasil de, pelo 
menos, 20 annos; 

d) mandato annual em taes cargos, sem direito a reeleição; 

e) gratuidade absoluta dos serviços de administração, não podendo os 
directores, como os representantes dos syndicatos, das federações e das 
confederações, accumular os seus cargos com os que forem remunerados 
por qualquer associação de classe; 

f) abstenção, no seio das organisações syndicaes, de toda e qualquer 
propaganda de ideologias sectarias, de caracter social, politico ou religioso, 
bem como de candidaturas a cargos electivos, extranhos á natureza e 
finalidade das associações. 
 
Art. 2º Constituidos os syndicatos de accordo com o artigo 1º, exige-se, para 
serem reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, Industria e Commercio e 
adquirirem, assim, personalidade Juridica, tenham approvados pelo 
Ministerio os seus estatutos, acompanhados de copia authentica da acta de 
installação e de uma relação do numero de socios, com os respectivos 
nomes, profissão, edade, estado civil, nacionalidade, residencia e logares 
ou emprezas onde exercerem a sua actividade profissional. 

§ 1º Dos estatutos devem expressamente constar: os fins da associação; o 
processo de escolha, as attribuições e os motivos de perda de mandato dos 
seus directores; os direitos e deveres dos socios, a f6rma de constituição e 
administração do patrimonio social; o destino que se deve dar a este, 
quando por exclusiva deliberação dos socios, se dissolver a associação; as 
condições em que esta se extinguirá, além de outras normas de 
fundamento. 

§ 2º As alterações introduzidas nos estatutos não vigorarão emquanto não 
forem approvadas pelo ministro do Trabalho, Industria e Commercio. 
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Relevante constatar, ainda, que, seguindo os passos do Decreto nº 1.637 de 

1907, este manifestou que a constituição dos sindicatos era facultada às classes 

patronais e operárias que exercessem profissões idênticas, similares ou conexas, o 

que pode ser considerado uma primeira ratificação legislativa do conceito de 

categoria. 

Mozart Victor Russomano não coaduna com a noção de que o Decreto de 

1931 representou os primeiros movimentos de intervencionismo estatal, destacando 

que seus artigos seguiam as tendências liberalistas da época, adotando-se um 

regime de pluralidade sindical.40   

Não há no Decreto nº 19.770 qualquer limitação expressa de criação de 

sindicatos em relação à base territorial. No entanto, seu artigo 9º dispôs que, 

havendo dois ou mais sindicatos relativos à mesma classe, seria reconhecido aquele 

que reunisse dois terços da classe ou, sucessivamente, o maior número de 

associados. 

É possível entender essa questão como certa incongruência sistêmica, na 

medida em que, embora não expressasse qualquer proibição na constituição dos 

sindicatos, previa solução para o caso de existir mais de uma entidade da mesma 

classe. Na concepção de José Martins Catharino, consagrou-se um regime de 

relativa pluralidade sindical.41 

De toda maneira, independentemente dessa questão, entende-se que a 

imposição de requisitos para a constituição dos sindicatos, condições a serem 

atendidas em seus estatutos sociais e o reconhecimento de sua personalidade 

jurídica apenas após a aprovação de seus documentos pelo Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio demonstram um primeiro lampejo de intervenção estatal. 

Antonio Ferreira Cesarino Junior, ao definir as peculiaridades do Decreto nº 

19.777, afirma ter sido atribuído o controle estatal aos sindicatos: 

Êste decreto estabeleceu a sindicalização das classes patronais, operárias 
e outras, como a dos trabalhadores por conta própria e profissionais liberais, 
com os seguintes característicos: unidade, neutralidade e nacionalidade dos 
sindicatos, e sua submissão a um certo controle do Estado.

42
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Alguns Decretos sucederam o de nº 1.637 de 1931, citando-se o de nº 21.761 

de 1932 (que versou sobre a possibilidade da celebração de convenções coletivas 

de trabalho), e os Decretos nº 22.239 de 1932 e nº 23.611 de 1933, que revogaram 

aqueles considerados as primeiras leis sindicais brasileiras. 

Nenhuma alteração substancial foi observada no sistema constituído pelo 

Decreto nº 19.770 de 1931, até que este foi expressamente revogado, no dia 12 de 

julho de 1934, pelo Decreto nº 24.694. 

Quatro dias depois aprovou-se a Constituição de 1934, que trouxe importante 

inovação para o sistema sindical brasileiro: reconheceu em seu artigo 120, caput e 

parágrafo único, a pluralidade sindical e a completa autonomia dos sindicatos: 

Art. 120. Os syndicatos e as associacções profissionaes serão reconhecidos 
de conformidade com a lei. 

Paragrapho unico. A lei assegurará a pluralidade syndical e a completa 
autonomia dos syndicatos. 

Tal fato merece amplo destaque por se tratar da primeira manifestação 

constitucional expressa de pluralidade e autonomia sindicais. Na prática, porém, são 

relatadas algumas críticas ao sistema implantado. 

Afirma-se que o pluralismo de 1934 foi completamente ineficaz, enumerando 

que:  

1) Não havia uma autonomia plena, destacando as limitações à organização 

sindical impostas pelo Decreto nº 24.694 de 1934.  

2) Delegados do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio participavam das 

assembleias, o que feria a liberdade administrativa dos sindicatos.  

3) O despreparo da classe trabalhadora para estimular e alimentar um sistema 

sindical livre de qualquer ingerência estatal.43 

É de se ponderar, especificamente em relação à imaturidade da classe 

trabalhadora para incentivar esse novo modelo, que talvez não tenha havido tempo 

suficiente para que o sistema pluralista se assentasse e permitisse que se 

desenvolvesse o espírito coletivo em um plano de liberdade sindical. 
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Isso porque apenas três anos depois, com a aprovação da Constituição de 

1937, um novo e paradoxal sistema sindical foi posto, o que inviabilizou um possível 

aprimoramento da atividade sindical sob a égide do pluralismo.  

Consolidou-se, assim, um profundo intervencionismo estatal nos sindicatos, 

iniciando-se a fase corporativista do sistema sindical brasileiro. 

 

2.1.4 O Corporativismo de 1937 

 

Entende-se por corporativismo o sistema político ou econômico que agrupa 

profissionais ou corporações, sob a fiscalização do Estado. E talvez seja essa a 

melhor classificação do modelo sindical imposto pela Constituição de 1937. 

A referida Constituição, marco do período político brasileiro conhecido como 

Estado Novo, foi imposta em 10 de novembro de 1937, dois meses antes das 

eleições previstas para janeiro do ano seguinte. 

Foi concebida sob o argumento, exposto em seu preâmbulo, de que retratava 

a legítima aspiração do povo brasileiro à paz política e social, perturbada por fatores 

de desordem e em decorrência da infiltração comunista.44 

E em consonância com o discurso anticomunista e centralizador no Estado, 

instituiu-se o sistema corporativista que teve como um de seus elementos principais 

a economia da produção, que nos termos do artigo 140, da Constituição, seria 

organizada por órgãos de forças de trabalho vinculadas ao Estado por realizarem 

atividades delegadas de Poder Público.45 

Especificamente no tocante aos sindicatos, o artigo 138, da Constituição, que 

declarava: 
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Art. 138 A associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, o 
sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de 
representação legal dos que participarem da categoria de produção para 
que foi constituído, e de defender-lhes os direitos perante o Estado e as 
outras associações profissionais, estipular contratos coletivos de trabalho 
obrigatórios para todos os seus associados, impor-lhes contribuições e 
exercer em relação a eles funções delegadas de Poder Público. 

Curioso notar que o dispositivo constitucional em comento iniciava seus 

ditames declarando a liberdade de associação sindical. Logo na sequência, no 

entanto, afirmava que apenas o sindicato reconhecido pelo Estado teria o direito de: 

1) representar os integrantes da categoria; 2) defender seus interesses; 3) impor-

lhes contribuições; 4) celebrar contratos coletivos; e 5) exercer em relação a eles as 

funções delegadas de Poder Público. 

Constata-se certa contradição neste ponto, ao passo que tendo o sindicato de 

exercer função delegada do Estado e condicionando sua atuação ao 

reconhecimento pelo Estado, por certo que não haveria liberdade de associação 

sindical. 

A redação do dispositivo permite, ainda, outra conclusão: nota-se que ao 

fazer referência à expressão o sindicato reconhecido pelo Estado, utiliza-se de 

flexão singular do substantivo sindicato, o que leva a crer que já no texto 

constitucional de 1937, havia sido declarado o modelo de unicidade sindical, afinal, 

apenas um sindicato poderia representar determinada categoria.46 

Teve-se, assim, a instituição do modelo de unicidade sindical em que se 

agrupavam categorias sob a possível representação de apenas um sindicato, que 

seria controlado pelo Estado. Corporativismo em sua essência. 

Na sequência, esse modelo foi consolidado pela aprovação do Decreto nº 

1.402 de 1939, que declarou privativa dos sindicatos reconhecidos pelo Estado a 

representatividade de categorias e a celebração de convenções coletivas. 

Finalmente, em 1943, foi aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, 

Decreto-Lei nº 5.452 de 1943. 
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2.1.5 A Consolidação das Leis do Trabalho 

 

A aprovação da CLT em 1943 aperfeiçoou o intervencionismo estatal na 

estrutura sindical e nos sindicatos em si, apresentando-se diversas condições para 

sua organização e administração e sobre as eleições, o enquadramento e a 

contribuição sindicais. 

Importante destacar, de toda forma, que as condições de organização e 

estrutura sindical foram pouco alteradas pela CLT, já que, conforme se relata “[...] o 

sindicato continuou com as mesmas prerrogativas e deveres” e o “[...] autoritarismo 

repressivo não mudou de estilo, ao contrário, foi fortalecido”.47 

Wilson de Souza Campos Batalha48 reforça a manutenção do sistema 

delimitado pelo Decreto de 1939, afirmando que “[...] a CLT fixou o princípio do 

sindicato único por categoria e base territorial”. 

Na mesma esteira, Amauri Mascaro Nascimento afirma que a CLT constituiu 

claro continuísmo, uma vez que, em relação ao Direito Coletivo do Trabalho, tratou-

se de mero apanhado das normas já existentes, com raras alterações nada 

substanciais.49 

De toda forma, importante o destaque das principais regras trazidas ou 

ratificadas pela CLT no tocante à organização sindical: 

 

1) Reconheceu-se a licitude da associação em sindicatos, definindo os conceitos de 

categoria econômica, profissional e diferenciada. 

2) Enumeraram-se as prerrogativas sindicais, que compreendiam a representação 

dos interesses da categoria, a celebração de contratos coletivos de trabalho, a 

eleição de representantes da categoria, a imposição de contribuições e a 

colaboração com o Estado na solução de problemas da categoria. 

3) Declararam-se os deveres dos sindicatos, que contemplavam colaboração com o 

Poder Público no desenvolvimento da solidariedade social, a assistência 

judiciária aos seus associados, a promoção da conciliação nos dissídios do 
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trabalho e a fundação de cooperativas de consumo, de crédito e de 

alfabetização. 

4) Estabeleceram-se requisitos para o reconhecimento da investidura sindical, 

destacando-se a necessidade do crivo do Ministério do Trabalho que poderia 

conceber, a seu juízo, a carta sindical, respeitando-se a unicidade de uma única 

entidade representativa da mesma categoria em determinada base territorial.  

5) Instituíram-se condições para a administração e eleições sindicais, os requisitos 

para o exercício do direito de voto e, ainda, os critérios para a fundação de 

entidades sindicais de grau superior. 

6) Estipulou-se o imposto sindical a todos que integrassem certa categoria 

profissional ou econômica. 

Todas as questões citadas e estabelecidas pela CLT foram muito relevantes 

na determinação do modelo sindical adotado no país.  

Sob a ótica dos sindicatos, a imposição de regras de administração, eleição e, 

sobretudo, de deveres de atuação constituíam engessamento de sua atividade e 

distanciamento da essência sindical de união para a defesa dos interesses da 

categoria. 

Tal conjuntura, combinada com a necessidade de reconhecimento do 

Ministério do Trabalho, leva à conclusão de que os sindicatos se tornaram 

sustentáculos estatais e não verdadeiras associações espontaneamente fundadas e 

com propósito próprio. 

De outro lado, sob a perspectiva do sistema sindical, a mescla entre a 

limitação de um sindicato por categoria e base territorial e a instituição de imposto 

sindical constituiu o modelo de unicidade e compulsoriedade de representação. 

Talvez essas sejam as principais características definidoras do sistema 

sindical brasileiro a partir da Constituição de 1937 e da CLT: sindicatos como 

entidades corporativistas compulsoriamente representativas de categorias. 

Como se verá a seguir, a tônica desse sistema e muitas das especificidades 

da organização sindical celetista foram recepcionadas pela Constituição Federal de 

1988, vigorando até os dias de hoje. 
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2.2 A ORGANIZAÇÃO SINDICAL APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Antes de se abordar a Constituição de 1988, vale mencionar que as 

Constituições de 1946, 1967 e a Emenda Constitucional nº 1 de 1969 pouco 

alteraram o panorama estabelecido em 1937: 

Porém a organização sindical não foi modificada, nem mesmo a concepção 
corporativista de sindicato exercente de funções delegadas pelo Poder 
Público, próprio do intervencionismo e contrário à liberdade sindical que, 
contraditoriamente, a Constituição proclamava.

50
 

Com efeito, os artigos 159, das Constituições de 1946 e 1967, e 166, da Carta 

Magna de 1969, apresentavam o mesmo racional: era livre a associação sindical e a 

lei regularia sobre a sua constituição, representação e o exercício das funções 

delegadas de Poder Público. 

Mantiveram-se, portanto, os preceitos celetistas. 

 

2.2.1 A Recepção Parcial do Modelo Celetista 

 

Impulsionado pela retomada do processo democrático no país, promulgou-se 

em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil. 

Seu preâmbulo demonstra o total contraste de motivação e essência da atual 

Carta Magna, em comparação à Constituição de 1937:  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Calcada em princípios democráticos e de liberdade, apresentou em seu artigo 

5º, inciso XVII, dispositivo que poderia, por si só, alterar o panorama da estrutura 

sindical brasileira: declarou a plena liberdade de associação. 

A estrita observância deste preceito significaria o fim da unicidade sindical. 

Porém, artigos específicos sobre as entidades sindicais foram também promulgados. 
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O caput do artigo 8º seguiu a mesma linha, declarando a livre associação 

profissional ou sindical. Seu inciso II, no entanto, determinou: 

[...] 

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer 
grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma 
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; [...]. 

Concretizou-se, desta forma, a ratificação do modelo de unicidade sindical, 

recepcionando-se o artigo 51651, da CLT, muito embora argumente-se a existência 

de contradição entre o caput e o inciso II, do artigo 8º, da Constituição.52 

Aparte a essa questão, a Constituição trouxe diversas inovações ao sistema 

sindical brasileiro, que significaram importante abertura em relação ao modelo 

corporativista altamente controlado pelo Estado que perdurou de 1937 até então. 

Destacam-se as seguintes novidades constantes do artigo 8º, da Magna Carta: 

1) Livre fundação de sindicatos, dispensada a aprovação do Ministério do Trabalho. 

2) Reconhecimento constitucional da investidura sindical na representatividade, 

inclusive judicial e administrativamente, da categoria. 

3) Liberdade de filiação e desfiliação dos sindicatos. 

4) Declarou obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. 

5) Possibilidade de instituição, via assembleia, de contribuição para custeio do 

sistema confederativo. 

Tais pontos apresentados pela Constituição Federal de 1988 constituíram 

princípios do sistema sindical brasileiro e tiveram como consequência a não 

recepção de alguns artigos da CLT. 

Sublinham-se, especialmente, aqueles que se referem a requisitos para a 

fundação, administração e eleição das entidades sindicais, além dos deveres 

elencados no artigo 514, incompatíveis com o conceito de livre associação sindical. 
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Há de se ressaltar, ainda, o autorreconhecimento da investidura sindical que 

deixou de ser condicionada ao arbítrio do Ministério do Trabalho, embora o registro 

perante tal entidade permaneça necessário. 

De outro lado, salienta-se a recepção de quatro características do modelo 

celetista:  

1) Expressamente reconheceu a representatividade por categoria profissional ou 

econômica (artigo 8º, inciso II).  

2) Expressamente assentiu o modelo confederativo, ao permitir a criação de 

contribuições para o seu custeio (artigo 8º, inciso IV).  

3) Tacitamente admitiu a contribuição sindical obrigatória.  

4) Tacitamente preservou a compulsoriedade de representação pela autoaplicação 

das convenções coletivas de trabalho. 

Nesse contexto, é possível concluir que a Carta Magna de 1988 acabou por 

ratificar o sistema celetista de organização e de representação sindicais, 

excepcionando-se, apenas, a atribuição de autonomia aos sindicatos na sua 

constituição, gestão e eleição. 

Nesse tocante, Amauri Mascaro Nascimento alerta que a escolha da 

Assembleia Constituinte Nacional não significou a imposição desse sistema. Ao 

contrário, segundo relata, foi uma opção dos próprios sindicatos: 

Porém as limitações foram defendidas por parte do movimento sindical, de 
modo que representam a vontade dos próprios interessados. Não foram 
impostas pelo governo. É possível sustentar que as restrições expressam 
uma legalidade consentida. Quando as restrições impostas pela lei são 
estabelecidas por decisão do governo contra a pretensão dos sindicatos, 
configura-se evidente cerceamento à liberdade sindical. Mas, mantida pela 
lei em atendimento aos sindicatos, a legalidade resultante não é coativa; é 
reflexo dos parâmetros que as entidades sindicais querem estabelecer.

53
 

A liberdade sindical foi, portanto, deixada de lado, privilegiando-se o modelo 

celetista, decisão que, talvez, tenha contado com singela influência da manutenção 

da contribuição sindical obrigatória. 

Em resumo, a unicidade sindical e a compulsoriedade de representação se 

mantiveram intactas. 
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2.2.2 O Registro Sindical 

 

Embora a Constituição Federal tenha declarado em seu artigo 8º a liberdade 

de associação sindical, a ratificação da unicidade sindical criou um problema: como 

saber se já havia um sindicato representativo de uma categoria na mesma base 

territorial ou dirimir eventual discussão sobre o legítimo representante? 

Muito se discutiu sobre a recepção parcial ou não dos artigos 518 a 520, da 

CLT, que dispõem sobre o reconhecimento da investidura sindical e a concessão da 

carta sindical pelo Ministério do Trabalho. Como empregados e empresas saberiam 

qual sindicato os representariam?  

Sobre a questão Henrique Macedo Hinz54 leciona que, diante da liberdade à 

associação sindical, a simples fundação e registro de seu estatuto no competente 

cartório de pessoas jurídicas já é suficiente para que a entidade adquira 

personalidade jurídica. A personalidade jurídica sindical, no entanto, só é constituída 

após o registro da entidade junto ao órgão vinculado ao Estado. 

Assim também entendeu o Tribunal Superior do Trabalho, que pacificou a 

questão pela edição da Orientação Jurisprudencial nº 15, de 27 de março de 1998, 

da Seção de Dissídios Coletivos daquela Corte: 

15. SINDICATO. LEGITIMIDADE “AD PROCESSUM”. 
IMPRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO.  A comprovação da legitimidade “ad processum” da entidade 
sindical se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do 
Trabalho, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Embora tal ponto tenha merecido muitos questionamentos sobre uma suposta 

interferência estatal nos sindicatos, em afronta ao artigo 8º caput e inciso I, da 

Constituição, não há mais dúvidas sobre a necessidade de registro junto ao 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

Esse entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal (MI 144/SP, 

TP, ADInMC-1.121/RS), que “[...] considerou o registro sindical no Ministério do 

Trabalho ato vinculado, subordinado apenas à verificação de pressupostos legais, e 

não de autorização ou de reconhecimento discricionários”.55 

Por pressupostos legais, entenda-se o cumprimento de requisitos básicos 

como a efetiva intenção de determinada classe em fundar o sindicato, o atendimento 
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a requisitos próprios para que qualquer entidade possa ter personalidade jurídica 

(estatuto social, documentação formal, capacidade civil dos seus representantes, 

etc.) e, principalmente, a observância do princípio da unicidade sindical.  

Esse último quesito é a razão da necessidade do registro dos sindicatos junto 

ao Ministério do Trabalho e Emprego. 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu essa questão pela edição da 

Súmula nº 677, de 24 de setembro de 2003, que também ratificou a competência do 

Ministério do Trabalho para registrar os sindicatos: 

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 Portaria nº 326/2013 do Ministério do Trabalho regula atualmente o registro 

dos sindicatos. A análise do seu teor demonstra que, de fato, a principal 

preocupação para que se outorgue o registro é o cumprimento do princípio da 

unicidade sindical. 

Corroborando com a interpretação da expressão pressupostos legais, 

mencionada acima, seu artigo 3º enumera os documentos formais que devem ser 

protocolados junto ao Ministério do Trabalho pela entidade que pretende receber o 

registro. 

A mera enumeração dos documentos a serem protocolados leva ao 

entendimento de que o registro é unicamente um ato formal, uma vez que atribui ao 

Ministério do Trabalho tão somente a análise a fim de resguardar a observância da 

unicidade sindical.   

Essa lógica se apresenta ao se analisar o artigo 25 da Portaria, que dispõe de 

forma transparente que, identificados os pressupostos legais e verificando-se a 

inexistência de sindicato previamente registrado representativo daquela categoria na 

mesma base territorial, o pedido de registro será deferido pelo Secretário de 

Relações de Trabalho. 

A ausência de interveniência estatal na liberdade de associação pode ser 

constatada na Seção IV, “Da Solução de Conflitos: no caso de embate de 

representação entre mais de uma entidade”, o Ministério do Trabalho será mediador, 

de modo a “[...] coordenar as reuniões e discussões entre os interessados, buscando 

solução livremente acordada pelas partes” (artigo 22). 
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Não havendo acordo entre os interessados, o parágrafo 9º do artigo 23 

apresenta a solução: a entidade que requereu o registro terá seu pedido indeferido, 

prestigiando-se aquela que foi agraciada com a personalidade jurídica sindical por 

registro anterior: 

Art. 23 Os representantes legais das entidades conflitantes serão 
notificados, com antecedência mínima de quinze dias da data da reunião, 
na forma do § 3º do art. 26 da Lei nº 9.784, de 1999, para comparecimento 
na reunião destinada à mediação, que será realizada no âmbito da SRT ou 
da SRTE da sede da entidade impugnada. 

§ 9º Não havendo acordo, a CGRS analisará o possível conflito diante das 
alegações formuladas na impugnação apresentada e submeterá a questão 
à decisão do Secretário de Relações do Trabalho que, se reconhecer a 
existência de conflito, indeferirá o registro da representação conflitante. 

Relevante perceber, também, que a Portaria faz referência expressa à 

possibilidade de dissociação ou desmembramento dos sindicatos, reconhecendo, 

em corolário da liberdade de associação e autonomia sindicais, a possibilidade de 

criação de sindicatos mais específicos ou de base territorial menor, ainda que antes 

atinentes a entidades de representatividade mais abrangentes.56 

De toda maneira, evidencia-se o caráter de ato vinculado da concessão do 

registro sindical pelo Ministério do Trabalho. 

Nesse contexto, conclui-se que a lógica adotada pela Portaria nº 326/2013 

permite a liberdade de constituição de sindicatos nos exatos ditames legislativos, 

não prevendo possibilidade ao Ministério do Trabalho exercer qualquer limitação 

valorativa. 

Sua participação se dá apenas no caso de impugnação ao pedido de registro 

do sindicato, permitindo à entidade sindical ratificar o desmembramento ou 

dissociação. 

Por fim, a negativa de registro em prestígio ao sindicato anterior decorre da 

interpretação sistêmica da organização sindical sob o princípio da unicidade, 

traduzindo o motivo pelo qual a necessidade de registro junto ao Ministério do 

Trabalho persiste. 
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2.2.3 O Conceito de Categoria 

 

O inciso II, do artigo 8º, da Constituição Federal, reconheceu expressamente 

o modelo de representatividade por categorias, previsto pelo artigo 570, da CLT: 

Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias 
econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação 
do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo 
as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, 
de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio. 

Com a declaração constitucional de liberdade sindical e não interferência 

estatal, entendeu-se não recepcionada a vinculação ao quadro de atividades e 

profissões, permanecendo vigente, tão somente, a previsão sobre a constituição dos 

sindicatos em categoria econômica ou profissional. 

O termo categoria pode ser definido como uma classe que partilha 

determinada ideia ou ideologia, não se confundindo com um simples grupo ou soma, 

pois estes são finitos e englobam um determinado número de pessoas que 

desejaram o constituir. Nas palavras de Mozart Victor Russomano, “[...] no tempo e 

no espaço, a categoria, realmente, não tem limites, sendo seus componentes 

indeterminados, quer em número, quer em identidade”.57 

Nesse sentido, a categoria se identifica por um vínculo de solidariedade entre 

pessoas que exercem as mesmas atividades econômicas ou profissões e que, por 

esse motivo, têm, naturalmente, interesses individuais semelhantes. 

Esse conceito é subdividido em categoria econômica, categoria profissional e 

categoria diferenciada, cujas definições são analisadas a seguir. 

 

2.2.3.1 Categoria econômica 

  

A definição de categoria econômica está esposada no parágrafo 1º, do artigo 

511, da CLT: “[...] a solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem 

atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se 

denomina categoria econômica”. 
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A interpretação do dispositivo aponta para a constituição da categoria 

econômica a partir da congregação de empregadores que, por desenvolverem 

determinada atividade, convergem em relação aos seus objetivos econômicos. 

É possível vislumbrar que empresas possam ter similares interesses 

econômicos em decorrência das suas atividades, no entanto, é de difícil assimilação 

que poderiam se associar na defesa desembaraçada de seus ideais e na busca de 

melhores condições de desenvolvimento de suas atividades. 

Fundamentalmente, empresas com interesses econômicos semelhantes são, 

acima de tudo, concorrentes, o que gera certa incompatibilidade com o preceito de 

“união pela busca de melhores condições à categoria”. 

Talvez justamente por esse motivo o parágrafo 1º, do artigo 511, da CLT, se 

refira a vínculo social básico, simplificando a razão do agrupamento de 

empregadores em categoria econômica e como forma de fundamentar a constituição 

de sindicatos patronais. 

De toda forma, fato é que nosso ordenamento reconhece os sindicatos de 

empresas e lhes entrega a investidura sindical, declarando a indispensabilidade de 

sua participação nas negociações de convenções coletivas de trabalho. 

 

2.2.3.2 Categoria profissional 

 

Quanto à categoria profissional, define o parágrafo 2º, do artigo 511, da CLT,  

[...] a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em 
comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em 
atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social 
elementar compreendida como categoria profissional. 

Como se nota da redação do dispositivo, o conceito de categoria profissional 

se aproxima muito mais da essência dos sindicatos: a reunião de trabalhadores para 

defender interesses comuns e buscar melhores condições. 

As expressões similitude de condições de vida e expressão social elementar 

dão a exata noção da homogeneidade de interesses e situação compartilhadas 

pelos trabalhadores, capaz de configurar uma categoria profissional. 

Importante observar, neste ponto, que, diferentemente das origens históricas 

dos sindicatos, não mais a reunião dos trabalhadores se dá exatamente pelo ofício 

que desenvolvem. 
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No modelo celetista, a categoria profissional se forma em função da atividade 

econômica que seu empregador desenvolve: “A categoria é o conjunto de pessoas 

que exercem a sua atividade ou o seu trabalho num desses setores, e é nesse 

sentido que se fala em categoria profissional, para designar trabalhadores [...]”.58 

Nesse contexto, exceção feita à categoria diferenciada, pouco importa a 

profissão ou a formação técnica de um trabalhador para se identificar qual sindicato 

profissional o representa. Tal detecção se dá pela observância da atividade 

econômica de seu empregador. 

Nota-se, com isso, que a homogeneidade de interesses é reconhecida pelo 

sistema brasileiro como atinente às condições de trabalho a que os empregados se 

submetem, e não propriamente às tarefas profissionais especificamente 

desenvolvidas por cada trabalhador. 

Em um universo de unicidade sindical não faria sentido e talvez nem mesmo 

fosse viável uma lógica que vinculasse a representação sindical obrigatória, 

exclusivamente, em razão da atividade profissional de cada trabalhador.  

O enfraquecimento dos movimentos sindicais seria ainda mais latente, na 

medida em que, muitos sindicatos representariam diferentes grupos de poucos 

empregados de uma mesma empresa, o que impediria o desenvolvimento de 

unidade de interesse entre os trabalhadores, na contramão da união em torno de 

objetivos comuns. 

José Martins Catharino aborda a questão com original e esclarecedora 

comparação: 

Cristo não disse amai ao distante como a si mesmo, e sim ao próximo. 
Muito menos a longínquo anônimo. 

A solidariedade sindical, baseada no interesse comum, que provoca um 
egotismo coletivo, pois o interesse de cada um é igual ao de muitos outros, 
somente pode ser reforçada com a aproximação. Até mesmo a 
solidariedade visceral, entre pais e filhos, muito depende da convivência.

59
 

Nesse contexto, eleito o modelo de unicidade sindical e compulsoriedade de 

representação, o reconhecimento da categoria profissional a partir da atividade 

econômica do empregador é ferramenta de fortalecimento dos trabalhadores que, 

pela própria característica do mercado de trabalho, estão próximos uns dos outros 
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por compartilharem o mesmo empregador, ainda que desenvolvam, individualmente, 

tarefas completamente diferentes. 

 

2.2.3.3 Identidade, similaridade e conexidade 

 

Com as ininterruptas evoluções tecnológicas e do próprio mercado de 

trabalho, torna-se praticamente inviável que empresas desenvolvam atividades 

idênticas.  

Por esse mesmo raciocínio, não seria factível exigir que duas empresas 

realizassem com exatidão as mesmas atividades para que pudessem ser 

reconhecidas como integrantes de uma mesma categoria econômica. 

Consequentemente, em um sistema sindical em que a categoria de 

trabalhadores se forma em decorrência da atividade econômica do seu empregador, 

também não seria possível reconhecer a categoria profissional apenas em caso de 

identidade. 

Com isso, tanto o 1º quanto o 2º parágrafos do artigo 511, da CLT, ao 

definirem respectivamente categoria econômica e categoria profissional, mencionam 

os elementos identidade, similaridade e conexidade. 

Por identidade se entende a situação em que as atividades são iguais, 

idênticas. Hipótese como esta traduz a aglomeração natural entre dois personagens 

(grupo de empresas ou de trabalhadores), na medida em que a comunhão de 

interesses é afeta a essa condição. 

De outro lado, haverá similaridade se as atividades, embora não sejam 

idênticas, se assemelhem na essência ou no objetivo final, comportando algumas 

diferenças no seu modo de desenvolvimento. 

A conexidade, por sua vez, será constatada em casos em que, embora as 

atividades sejam, de certa forma, divergentes, têm características complementares, 

integrando um mesmo vasto setor. 

Nesse sentido, resume Wilson de Souza Campos Batalha: 

A identidade pressupõe sejam as mesmas as notas definidoras de duas ou 
mais realidades. A similaridade pressupõe que sejam as mesmas algumas 
notas definidoras de duas ou mais realidades, desde que sejam relevantes 
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e não meramente acidentais. A conexidade pressupõe a 
complementaridade das notas definidoras de duas ou mais realidades.

60
 

Ainda, para José Martins Catharino, o reconhecimento de identidade, 

similaridade ou conexão entre atividades é questão de graus de homogeneidade que 

podem ser medidos pelo nível de solidariedade entre profissões e atividades 

econômicas. Conclusivamente, destaca que “[...] quanto maior e melhor a 

homogeneidade, melhor e maior a solidariedade”.61 

Seus dizeres traduzem fiel interpretação do parágrafo 4º, do mesmo artigo 

511, da CLT, que esclarece que identidade, similaridade e conexidade advêm de 

homogeneidade e naturalidade de associação. “Art. 511. § 4º. Os limites de 

identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a 

categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural”. 

Nesse contexto, nota-se a intenção de permitir o reconhecimento de 

categorias a partir de atividades econômicas ou profissões não necessariamente 

idênticas, mas que mantenham pontos de convergência que possibilitem a sua 

reunião em solidariedade de interesses. 

Ressalta-se, desde já, que a análise sobre a similaridade e conexidade de 

atividades e profissões tem reflexo direto na proliferação de sindicatos, o que será 

abordado na seção 3.1. 

 

2.2.3.4 Categoria diferenciada 

 

O artigo 511, da CLT, traz, ainda, a figura da categoria profissional 

diferenciada, cuja definição, constante de seu parágrafo 3º, assim dispõe: “[...] 

categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam 

profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em 

consequência de condições de vida singulares”. 

Como se nota da redação acima transcrita, constitui categoria diferenciada 

aquela formada por empregados que desenvolvam atividades reguladas por estatuto 

profissional ou que suas atividades retratem condições de vida singulares. 
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Justamente pelo fato de ser um agrupamento natural devido à existência de 

condições singulares, a categoria diferenciada é, para José Martins Catharino, a 

melhor expressão da identidade mencionada nos parágrafos 1º, 2º e 4º, do mesmo 

artigo 511, e debatida no tópico anterior.62 

Importante notar que as categorias diferenciadas são exceção à regra geral 

de representatividade sindical de trabalhadores. 

Isso porque, diversamente dos empregados em geral, que são representados 

pelo sindicato de trabalhadores relacionado à atividade econômica do empregador, 

aqueles que compõem categoria diferenciada serão representados pela entidade 

sindical de trabalhadores que exercem aquela profissão específica. 

Pouco importa, portanto, se o trabalho é desenvolvido em uma empresa 

metalúrgica ou em uma empresa de comércio, o trabalhador que exerce profissão ou 

função regulada por estatuto especial ou que apresente condições singulares de 

vida integrará a categoria diferenciada. 

Homero Batista Mateus da Silva pondera que a previsão legal da categoria 

diferenciada traduz um reconhecimento do legislador de que nem todos podem 

integrar uma mesma categoria, devendo ser respeitadas as particularidades de 

algumas profissões: 

Claramente a CLT observou que não seria viável insistir na tese de que 
todos os trabalhadores se possam reunir em torno de uma única entidade 
sindical, qualquer que seja sua condição dentro de um grande empregador. 
Se já é delicada a obrigatoriedade de agregar subordinados e supervisores, 
parte administrativa com linha de produção e atividades internas com 
serviços externos, tanto pior seria exigir que os empregados providos de 
estatuto profissional próprio renegassem suas origens, ao se engajarem em 
um novo emprego. Foi assim que nasceu o raciocínio em torno da categoria 
diferenciada, restrita unicamente ao caso de trabalhadores, nunca de 
empregadores, que desfrutarem estatutos próprios.

63
 

Importante lembrar que, inicialmente, o reconhecimento das categorias 

diferenciadas se dava pela própria legislação ou pela Comissão do Enquadramento 

Sindical do Ministério do Trabalho, na forma do artigo 570, da CLT. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a declaração da 

autonomia e da não intervenção estatal nos sindicatos, continuou-se considerando 
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categorias diferenciadas aquelas já anteriormente reconhecidas como tal, mas 

passou-se a experimentar diversas discussões sobre a configuração de outras 

categorias dessa natureza. 

No caso de profissões reguladas por estatuto especial, a questão não gera 

tanto debate, afinal, pode-se defender que se trata de um critério objetivo: se há 

estatuto profissional, é categoria diferenciada. 

Em relação ao segundo critério, no entanto, a questão não é tão simples. 

Isso porque, pela liberdade de criação dos sindicatos, nada impediria que 

trabalhadores de determinada profissão que julgassem ter condições de vida 

singulares pudessem fundar nova entidade sindical se autointitulando categoria 

diferenciada. 

A problemática se perfaz a partir do fato de que esses trabalhadores já 

estariam sendo representados por um sindicato profissional formado pela regra 

geral, ou seja, em decorrência da atividade econômica de seu empregador, naquela 

mesma base territorial. 

Nessa hipótese, o sindicato geral previamente constituído teria a prerrogativa 

de impugnar o registro da entidade criada pela categoria que se autointitulou 

diferenciada, argumentando-se não configurado o requisito condições de vida 

singulares e com fundamento no princípio da unicidade sindical. 

Configura-se, assim, um impasse: reconhece-se o novo sindicato ou prestigia-

se o mais antigo, relacionado à atividade econômica do empregador? 

A teor do que dispõe o parágrafo 9º, do artigo 23, da Portaria nº 326/2013, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, a tendência seria reconhecer a 

representatividade do sindicato mais antigo, até porque, ante a não interferência 

estatal, o Ministério não teria a prerrogativa de declarar que trabalhadores 

constituem categoria diferenciada. 

No entanto, essa alternativa impediria o reconhecimento de categorias 

diferenciadas por condições singulares, afrontando a livre constituição de sindicatos. 

Tal impasse tem ocasionado discussões judiciais e os Tribunais do Trabalho 

vêm se negando a declarar que determinada categoria é diferenciada, como 

ocorreu, por exemplo, com os pilotos de avião que não tiveram reconhecida como 

diferenciada a sua categoria pelo Supremo Tribunal Federal.64 
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Na prática, portanto, as categorias diferenciadas vêm sendo reconhecidas 

apenas no caso da profissão ser regulada por estatuto profissional, eximindo-se o 

Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho em declarar a existência de 

condições de vida singulares capazes de caracterizar determinada categoria como 

tal. 

Nota-se nesta questão um claro embate entre os princípios da autonomia e da 

unicidade sindical, com evidente prestígio ao segundo, o que aparenta afastar o 

próprio conceito de categoria diferenciada. Afinal, quem melhor que os próprios 

trabalhadores para identificar a existência de condições de vida singulares? 

 

2.2.4 Enquadramento Sindical 

 

A expressão enquadramento sindical designa o processo de identificação de 

qual sindicato é o representante de determinado grupo de empregados ou 

empregadores, à luz da atividade profissional ou econômica que desenvolvem e da 

base territorial em que se localizam. 

Primeiramente, o regime celetista previu em seus artigos 570 e seguintes que 

o enquadramento sindical se daria a partir de um quadro de atividades profissionais 

e econômicas, que seria atualizado pela Comissão do Enquadramento Sindical do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

Este modelo, no entanto, acabou não recepcionado pela Constituição Federal, 

pois incompatível com a não interferência estatal consagrada pelo seu artigo 8º, 

inciso I. 

Nessa esteira, desde a promulgação da Carta Magna, o processo de 

enquadramento sindical passa, em primeiro ato, pela identificação da atividade 

econômica da qual faz parte o empregador, o que culmina na assinalação do 

sindicato patronal representante daquela categoria, naquela base territorial. 

Constatado o sindicato patronal, detecta-se a entidade sindical que 

representa os trabalhadores que desenvolvem tarefas naquele mesmo setor 

econômico e base territorial. 

Importante notar que o enquadramento sindical não depende da vontade de 

empresas e empregadores, tratando-se de um procedimento de constatação pela 

leitura de suas atividades. Sobre a matéria destaca Henrique Macedo Hinz: 
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No que se refere ao enquadramento sindical, já se disse que a 
representação sindical no atual modelo brasileiro não é espontânea; ao 
contrário, é legalmente estipulada, sendo inafastável pela vontade das 
partes. Assim, o necessário enquadramento de empregado ou empregador 
em suas respectivas categorias não é opção dada a eles, mas sim, e a 
princípio, funda-se numa realidade fática, tomando-se por referência a 
atividade econômica exercida pelo empregador.

65 

Toma-se como exemplo uma empresa que desenvolva atividades de 

metalurgia na cidade de São Paulo: tendo em vista o seu setor econômico, será 

representada pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas cuja base territorial abranja 

a cidade de São Paulo. 

E, consequentemente, seus empregados, à exceção dos integrantes de 

categoria profissional diferenciada, serão representados pelo Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas que contenha a cidade de São Paulo em 

sua base territorial. 

Pelo exemplo citado, seria possível concluir que o enquadramento sindical é 

simples e não acarreta maiores questionamentos. Porém, tal procedimento gera 

discussões em algumas situações. 

Merece primeiro destaque hipótese em que determinado empregador exerce 

mais de uma atividade econômica. 

Para esses casos, o enquadramento sindical deverá seguir pela identificação 

da sua atividade preponderante, cujo conceito é trazido pelo parágrafo 2º, do artigo 

581, da CLT: 

Art. 581. § 2º Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a 
unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as 
demais atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão 
funcional. 

Assim, nos temos do artigo em comento, será considerada atividade 

preponderante aquela para a qual as demais convirjam ou que representem o seu 

objetivo final. 

Importante ponderar que algumas empresas podem ter duas ou mais 

atividades com mesmo grau de importância. Nesta hipótese, apresentam-se três 

critérios distintos para a identificação da atividade preponderante: a) formal; b) de 

faturamento, e c) pelo número de empregados. 
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O primeiro se relaciona aos aspectos formais de constituição da empresa, 

decorrendo da análise dos seus documentos societários, especialmente a descrição 

de seu objeto social, e pela consulta ao número de Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE) em que foi enquadrado perante a Receita Federal. 

Muitas vezes, porém, a documentação societária das empresas não aponta 

ou descreve com fidelidade a sua atividade principal, motivo pelo qual se pode 

utilizar o critério de faturamento, considerando-se preponderante aquela atividade 

que traz melhor resultado financeiro à companhia. 

Por fim, é possível ter como critério, ainda, o número de empregados em cada 

atividade da empresa, considerando-se como preponderante aquela atividade que 

demande maior contingente de pessoas para que seja realizada. 

Verifica-se, aqui, problemática decorrente da impossibilidade de se asseverar 

a atividade preponderante da empresa, uma vez que os critérios de faturamento e 

de número de empregados não são satisfatoriamente assertivos e podem ter 

alterações reiteradas em seus indicativos. 

Além disso, caso a empresa mantenha duas ou mais atividades de mesma 

relevância, com faturamento e número de empregados similares, é possível que não 

se encontre uma solução conclusiva e inquestionável quanto ao seu enquadramento 

sindical. 

Outro exemplo de dificuldade no processo de enquadramento sindical é a 

existência de sindicatos representativos de mais de uma categoria ou com base 

territorial ampla e que acabam dissociados ou desmembrados em mais de uma 

entidade sindical.  

Sobre a dissociação, importante análise do conteúdo do parágrafo único, do 

artigo 570 e do caput do artigo 571, ambos da CLT: 

Art. 570. Parágrafo único ‒ Quando os exercentes de quaisquer atividades 
ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela 
natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades 
existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar 
eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido 
sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-
se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo 
constante do Quadro de Atividades e Profissões. 
 
Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do 
parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, 
formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da 
Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida 
associativa regular e de ação sindical eficiente. 



54 

 

Depreende da análise desses dispositivos ser assegurada a possibilidade de 

categorias conexas ou similares constituírem sindicato único e, posteriormente, se 

dissociarem, criando novas entidades sindicais. 

Porém, a dissociação e o desmembramento sindicais têm sido prática 

corriqueira e, muitas vezes as empresas, desavisadas, acabam surpreendidas com 

alegações de recolhimento de contribuições sindicais a entidade equivocada e não 

observância de convenção coletiva da qual nem mesmo tinham ciência da 

existência. 

Em outros casos, uma empresa que acaba de se constituir pode ter amplas 

dificuldades em identificar qual categoria econômica integra e qual categoria 

profissional abrange seus empregados, tamanha a diversidade de sindicatos 

altamente específicos existentes, chegando a se confundir as atividades abarcadas 

por um e por outro.  

Deste modo, assim como no caso de empresas com multiplicidade de 

atividades preponderantes, o desmembramento e a dissociação sindicais também 

revelam embaraço no tocante ao enquadramento sindical. 

Há, ainda, uma terceira espécie de desafio em relação ao enquadramento 

sindical que merece destaque: o reconhecimento desenfreado de categorias 

diferenciadas. 

Nosso ordenamento jurídico é altamente regulatório e, nessa toada, tem-se 

editado diversas leis (ou mesmo normas técnicas e portarias) relacionadas a 

profissões ou atividades de maneira específica. 

Em consequência, a teor do que dispõe o parágrafo 4º, do artigo 511, da CLT, 

tais profissões têm sido reconhecidas como categorias diferenciadas. 

Mais uma vez inadvertida, a empresa se depara com alegações de que não 

recolheu a contribuição sindical compulsória ao sindicato correto e não observou 

condições convencionadas para um grupo que, não imaginava ser representada por 

uma entidade sindical cuja recém-fundação não era de seu conhecimento.  

Tais embaraços decorrem do modelo de unicidade sindical e 

compulsoriedade de representação, uma vez que, não assegurada a liberdade de 

associação sindical, empresas e empregados são obrigados a identificar os seus 

sindicatos, em panorama que pode ser alterado a qualquer momento por ocasião de 

desmembramento, dissociações ou reconhecimento de novas categorias 
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diferenciadas, todos os processos alheios à vontade de empregadores e 

empregados. 

Trata-se de clara contradição com a própria essência sindical, em que a união 

se dá por solidariedade e vontade própria dos interessados, e situação com que 

empresas e empregados conviverão enquanto o atual modelo permanecer vigente. 

Não se trata aqui de uma crítica à fundação de sindicatos, mas de uma 

constatação de que o atual modelo não prestigia a vontade dos próprios 

interessados.  

Percebe-se, apenas, que o modelo de unicidade sindical e compulsoriedade 

de representação, combinado com o procedimento de enquadramento sindical por 

constatação representam violação ao direito de liberdade de associação e traz 

insegurança jurídica. 

 

2.2.5 Unicidade Sindical 

 

Mas se a unicidade sindical tolhe o direito à livre associação, garantido pelo 

artigo 5º, inciso XVII e 8º caput, da Constituição Federal, e traz insegurança jurídica 

a empresas, empregados e aos próprios sindicatos, por que esse modelo se 

mantém? 

Para de apurar a resposta a essa indagação se faz necessário analisar o 

movimento sindical brasileiro sob as óticas de sindicatos, empresas e 

empregadores. 

Em relação aos sindicatos, adotamos a classificação dessas entidades 

proposta por Oscar Ermida Uriarte66: “[...] sindicatos débeis, sindicatos fortes 

próximos ao poder público e sindicatos fortes afastados do poder público”. 

São considerados débeis aqueles sindicatos que não têm efetividade em sua 

movimentação sindical, quer porque são omissos, porque não têm apelo à união de 

sua categoria ou porque são pelegos.67 
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Para esses, o modelo de unicidade sindical garante a representação de sua 

categoria, sem que tenha de oferecer representatividade efetiva. 

Vale aqui destacar que a representação da categoria decorre de atribuição 

legal, enquanto a representatividade traduz a legitimidade do sindicato, relacionada 

à sua atuação madura e fortalecida na real e efetiva defesa dos interesses da 

categoria.68   

Carlos Alberto Barata Silva denomina aqueles com representatividade de 

sindicatos autênticos, por retratar a essência das entidades sindicais: defender, 

efetivamente, os interesses da categoria que representa.69 

Nesse sentido, um sindicato de pouca representatividade, que não seduz a 

categoria a participar dos debates sobre as reivindicações a serem apresentadas, 

não tem sucesso na sua mobilização e não tem êxito nas negociações coletivas, 

teria vida curta em um modelo de liberdade sindical. 

A unicidade sindical, no entanto, lhe garante essa representação legal, 

independentemente da qualidade de atuação ou se, efetivamente, defende o 

interesse da categoria representada. 

Em uma comparação a uma relação consumerista, essa realidade se 

assemelha à situação em que uma pessoa é obrigada a usufruir de certa prestação 

de serviços, ainda que sejam de péssima qualidade e não atendam aos seus 

anseios e desejos. E pior, pagando caro por isso. 

Não haveria razão para tal prestador de serviços concordar com a mudança 

de um cenário como esse, sendo mais provável que lutasse para a sua perpetuação.  

É exatamente isso que ocorre com os sindicatos débeis que, agraciados com 

compulsoriedade de representação e a contribuição sindical obrigatória, trabalham 

pela manutenção do modelo de unicidade sindical. São, portanto, os primeiros a se 

beneficiar do atual modelo. 

Em segundo lugar, há os sindicatos fortes próximos ao Poder Público. 

São considerados fortes aqueles sindicatos que, além da representação que 

lhes outorga o modelo de unicidade sindical, atingem a representatividade da 

categoria, com força de mobilização e efetiva defesa dos interesses dos seus 

integrantes. 
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No entanto, para esses, a relação de proximidade com o Poder Público faz 

com que o modelo atual seja amplamente atrativo aos seus dirigentes e líderes. 

Muitos dirigentes sindicais usam da visibilidade que sua posição na entidade 

oferece. E, tratando-se de um sindicato forte que apresenta bons resultados em suas 

mobilizações e negociações coletivas, a tendência é que tais dirigentes sejam 

reconhecidos como figuras importantes para a classe trabalhadora. 

Atingida essa condição, são inúmeros os casos de dirigentes sindicais 

concorrendo e sendo eleitos a cargos públicos ou sendo nomeados para ministérios 

e autarquias. 

Não à toa, Marcus de Oliveira Kaufmann relata que a OIT reconhece que a 

manutenção da influência estatal sobre o sistema sindical se dá em países em que 

“[...] existe uma ligação orgânica, intrassistêmica, corporativista, entre os exercentes 

do poder e os atores do mundo do trabalho”, em alusão que, segundo ele, “[...] pode 

não ser mera coincidência”.70 

Essa sistemática é alimentada especialmente em casos, como o brasileiro, 

em que vários dos partidos políticos que estão no poder têm origem e raiz operária. 

Nesse esquema, acaba não sendo interessante aos sindicatos e seus líderes 

a alteração do modelo de unicidade sindical, afinal, o sindicato é forte, atende aos 

anseios de seus representados e, de quebra, permite ascensão política pela 

visibilidade que oferece e pela proximidade com o Poder Público. 

Oscar Ermida Uriarte sintetiza perfeitamente esta sistemática, destacando 

tornar-se ainda mais blindada se a categoria empresarial se insere neste jogo 

político: 

A relação mais ou menos íntima entre um e outro, lhes permite manejar e 
“concertar” a intervenção estatal de acordo com os seus interesses e, 
simultaneamente, evitar ou desestimular a concorrência de outros sindicatos 
menores, “opositores” ou “independentes”. Quando todo ou parte do setor 
empresarial entra também nestas “regras do jogo”, o sistema pode tornar-se 
“impenetrável” [...].

71
 

Nessa posição, tendem a optar pela manutenção do sistema. 
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Por fim, restam os sindicatos fortes afastados do Poder Público, que, 

diferentemente das outras duas citadas espécies de sindicatos (que impulsionam a 

unicidade sindical para manter sua, ainda que débil, representatividade ou para 

sustentar a proximidade com o Estado), não tem razão para se opor à escolha da 

liberdade sindical. 

Sua efetiva representatividade é trunfo que lhes permite assegurar a adesão 

da categoria e um cenário de liberdade e autonomia seria incentivo para que mais 

trabalhadores a eles se associassem, fortalecendo, ainda mais, o movimento 

sindical.  

O único propósito que poderia justificar a sua predileção pela unicidade 

sindical seria a contribuição sindical compulsória, todavia, o estímulo a novas 

adesões trazidas pela liberdade sindical tenderia a esgotar até mesmo esta 

motivação: o custeio viria de contribuição por vontade própria dos associados. 

No entanto, tendo em vista que os sindicatos fortes afastados do Poder 

Público são, provavelmente, os mais raros, pouco se movimentam em defesa da 

liberdade sindical. Nesse sentido, Fernando Alves de Oliveira ao opinar sobre o 

momento atual dos sindicatos no Brasil: 

As entidades sindicais precisam esquecer esse passado de sessenta anos 
de tutela e paternalismo proporcionado pelo Estado. Acomodaram-se na 
obtusa moldagem que reveste o sistema vigente e que até então 
proporcionava e garantia a certeza da entrada de recursos pecuniários 
generosos, sem a necessidade de nenhuma contrapartida. Foi assim que os 
sindicatos estereotiparam-se, tornando-se seres amorfos. Viraram meros 
clichês. Esta foi a regra. As exceções, raras, como infelizmente pode ser 
comprovado nos dias atuais no meio sindical.
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A combinação dessas três espécies de sindicato acaba por criar uma 

aceitação geral do modelo atual, que se estagna.  

Trata-se de uma conclusão lógica: sindicatos débeis resguardam sua 

representação, sindicatos fortes próximos ao Poder Público alimentam a formação 

política de seus líderes, transformando a assunção de cargo público em uma 

espécie de promoção, e sindicatos fortes afastados do Poder Público, continuam a 

atuar satisfatoriamente sem ter de enfrentar opositores. E todos continuam 

recebendo a contribuição sindical obrigatória. 
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Nesse contexto, configura-se um comodismo dos sindicatos, que perfaz um 

contraincentivo ao fortalecimento, mobilização e consolidação do movimento sindical 

na defesa dos interesses dos trabalhadores. 

Essa realidade tem reflexo importante para o empresariado em geral (e aqui 

se passa à análise do sistema de unicidade sindical sob a ótica das empresas): com 

a manutenção do atual modelo, evita-se o fortalecimento dos sindicatos e do 

movimento sindical. 

Consequentemente, beneficiam-se as empresas que acabam tendo que lidar 

com os mesmos sindicatos de sempre, sem ter de enfrentar negociações mais duras 

e reivindicatórias que aquelas com as quais já estão acostumadas. 

Constitui-se, assim, sistemática que agrega comodismo e conveniência de 

sindicatos e empresas. É o que se nota de manifestações públicas desses atores: 

Empresários e sindicalistas estão unidos na defesa do imposto sindical. 
Esta foi a tônica da primeira audiência pública sobre a possível substituição 
da contribuição sindical, que é compulsória, por uma taxa negocial, 
realizada ontem pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público (CTTASP) da Câmara dos Deputados. O encontro reuniu 
representantes das seis centrais sindicais e de três confederações de 
empresários. À exceção da Central Única dos Trabalhadores (CUT), todos 
foram enfáticos na defesa do modelo sindical como está hoje. Segundo 
Adauto de Oliveira Duarte, diretor de relações trabalhistas da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e também da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), o fim do imposto sindical seria “desastroso” 
para sindicalistas e para empresários. “A unicidade sindical, para os dois 
lados, é muito importante, ao definir os atores que sentarão à mesa de 
negociação”, afirmou. O deputado Laércio Oliveira (PR-SE), vice-presidente 
da Confederação Nacional do Comércio (CNC), também defendeu o 
imposto sindical. "Tenho extremo orgulho do modelo atual, que permite a 
boa atuação dos sindicatos, e, do lado patronal, o excelente funcionamento 
do Sistema S", afirmou. Duarte e Oliveira foram efusivamente aplaudidos 
pelo auditório lotado de sindicalistas da Nova Central Sindical de 
Trabalhadores (NCST) ‒ a única das seis cuja sede nacional fica em 
Brasília (grifos nossos).

73
  

Nesse contexto, a análise do modelo de unicidade sindical sob a ótica dos 

empregados permite a conclusão de que é a classe trabalhadora que mais sofre dos 

seus malefícios. 

Isso porque tem de conviver com esse comodismo e conveniência, que 

refletem a estagnação do movimento sindical e negociações coletivas pouco 

evolutivas que não atendem de forma satisfatória as reivindicações, pleitos e 

interesses dos trabalhadores. 
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Importante destacar que, na classificação dos sindicatos proposta por Oscar 

Ermida Uriarte e aqui adotada, o Poder Público tem influência direta na manutenção 

da unicidade sindical. 

Com isso, pode-se dizer que o atual modelo pode ser analisado por um quarto 

prisma: sob a ótica do Estado. 

E no contexto de comodismo e conveniência, aos olhos do Estado nos parece 

que também não é interessante a mudança de modelo. Citam-se algumas 

consequências da manutenção da unicidade sindical em relação ao Poder Público:  

1) Evita-se o conflito com os sindicatos e as centrais sindicais, que fazem lobby pela 

manutenção do sistema. 

2) Boa parte dos congressistas brasileiros tiveram suas carreiras formadas em 

sindicatos ou em centrais sindicais e a sua posição pelo fim da unicidade sindical 

poderia ser vista como uma verdadeira traição. Esquivam-se, portanto, dessa 

pecha.  

3) Não desagrada o empresariado, favorecido pela estagnação do movimento 

sindical.  

4) Mantém certo controle sobre o sistema, regulando e limitando o registro das 

entidades sindicais.  

5) Preserva o sistema de custeio atual, lembrando que parte da contribuição 

sindical é destinada à Conta Especial Emprego e Salário, administrada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

Por tudo o que foi ponderado, pode-se dizer que a classe trabalhadora é a 

que sofre os efeitos diretos da manutenção do sistema no tocante à sua 

operacionalização.  

Apesar dessas críticas, não se deixa de lado os argumentos de que a 

unicidade sindical tenha prestado bons serviços aos trabalhadores, especialmente 

nos primeiros anos subsequentes à sua instituição, trazendo coesão e identidade às 

categorias, como afirma Eduardo Gabriel Saad: 

Em seus primeiros tempos, década de 40, o sindicato único prestou 
inegáveis e valiosos serviços à classe operária. Dispersa num território 
continental, desprovida de coesão e sem densidade mesmo nos grandes 
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centros industriais, não tinha ela condições para levar de vencida a 
oposição do patronato ao nascimento das entidades sindicais. 

[...] 

Então deu-se preferência ao sindicato único fortemente protegido pelo 
Poder Público. Recebeu ele excepcionais prerrogativas e, ao mesmo passo, 
mantido sob rígido controle estatal. 

Assim, criaram-se milhares e milhares de organismos sindicais. 

Ninguém ousa negar que esse tipo de organização profissional e econômica 
se revelou extremamente útil aos trabalhadores e empregadores enquanto o 
Brasil não alcançava a honrosa oitava posição na economia mundial.

74
 

No mesmo sentido Carlos Alberto Barata Silva, destacando que o sindicato 

único buscava sanar a ausência de solidariedade entre os trabalhadores: 

Com louvores, as elevadíssimas finalidades de seu idealizador, o Ministro 
Lindolfo Collor, ocorre que não existia solidariedade entre os trabalhadores 
para que, afinal se permitisse livremente que eles se congregassem, se 
organizassem e finalmente se filiassem à organização.

75
 

Todavia, embora esses argumentos possam justificar a adoção da unicidade 

sindical a partir de 1937, a evolução do sistema sindical brasileiro aponta para a 

necessidade de uma mudança. 

Isso porque a conveniência e comodismo de sindicatos, do empresariado e do 

Estado quanto ao modelo de unicidade sindical fragiliza a defesa dos interesses dos 

trabalhadores, por frear o desenvolvimento do movimento sindical e de sua 

representatividade.  

Ainda, não bastasse esse efeito prático, sob o ponto de vista jurídico, sua 

manutenção fere a garantia constitucional fundamental de liberdade de associação, 

inclusive sindical, prevista nos artigos 5º, inciso XVII, e 8º caput da Carta Magna. 

Este é o posicionamento da Organização Internacional do Trabalho, exposto 

em seu verbete 314: 

Verbete 314. Las disposiciones de una constituición nacional relativas a la 
prohibición de crear más de un sindicato por categoría profesional o 
económica, cualquiera que sea el grado de la organización, sobre una base 
territorial dada que no podrá ser inferior al área de un municipio, no están en 
conformidad con los principios de la libertad sindical.
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A conjunção dessa violação do preceito constitucional fundamental de 

liberdade e das mazelas trazidas pelo sistema faz com que o anseio pela mudança 

seja consolidado. 

Porém, repisa-se que, para a grande maioria dos sindicatos, não há estímulo 

para a mudança, já que a unicidade sindical lhes garante, compulsoriamente, a 

contribuição e a representação de sua categoria, esta última consumada pela 

autoaplicação das convenções coletivas de trabalho. Aspectos que são analisados a 

seguir. 

 

2.2.6 A Compulsoriedade 

 

Compulsoriedade é sinônimo de obrigatoriedade, substantivo que conceitua 

algo imposto e imperativo e do qual não se pode esquivar. 

Essa definição, por si só, demonstra de maneira silogística a total 

incompatibilidade entre compulsoriedade e liberdade: se é obrigatório, não é livre e 

se há liberdade, não se impõe determinada condição. 

Essa lógica reforça a ideia de que os sindicatos, em geral, são avessos à 

reforma do regime sindical, fomentando a manutenção do sistema de unicidade: 

havendo liberdade, extinguir-se-iam as compulsoriedades. E as que beneficiam os 

sindicatos são relevantes demais para serem desprezadas e renunciadas, 

destacando-se a contribuição sindical e a representatividade legal. 

A primeira revela a saúde financeira (para não dizer a fartura financeira) das 

entidades sindicais, enquanto a segunda traduz automática representação de 

trabalhadores e empregadores pelo sindicato único. 

 

2.2.6.1 Compulsoriedade de contribuição 

 

A contribuição sindical compulsória foi instituída, sob a égide da Constituição 

Federal de 1937, pelo Decreto nº 1.402 de 1939, com a alcunha imposto sindical. 

                                                                                                                                                         
sobre uma base territorial que não poderá ser inferior à área de um município, não estão em 
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Internacional del Trabajo,  2006. p. 70.   
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Sua sistemática passou incólume até os dias atuais, com apenas algumas 

alterações em relação ao seu rateio e em sua denominação, rebatizada pelo Decreto 

nº 27 de 1966 como contribuição sindical. 

Atualmente prevista pelo artigo 579, da CLT77, a contribuição sindical foi 

recepcionada pela Constituição Federal que, ao dispor sobre as associações 

sindicais, menciona como fonte de custeio do sistema confederativo a contribuição 

estabelecida em assembleia geral, independentemente da contribuição prevista em 

lei: 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

[...] 

IV ‒ a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de 
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema 
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da 
contribuição prevista em lei;  

[...]. 

Dessa forma, sem a edição de lei posterior, a contribuição sindical prevista na 

CLT permanece vigente, o que já se reconheceu imediatamente após a 

promulgação da Magna Carta em 1988.78   

A alteração da sua alcunha para contribuição não maquia a sua verdadeira 

natureza inicial de tributo, aproximando-se do conceito trazido pelo artigo 3º, do 

Código Tributário Nacional (CTN): 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada.  

Nota-se que referido dispositivo apresenta quatro requisitos principais para a 

configuração de um tributo:  

1) Que seja prestação pecuniária compulsória.  

2) Não constitua sanção a ato ilícito.  
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3) Seja instituído por lei.  

4) Cobrada mediante atividade administrativa. 

Todos os requisitos acima são identificados na contribuição sindical, o que 

permite a conclusão de que sua natureza é, de fato, tributária.79 Tal condição é 

reforçada pelo próprio CTN, que atesta a exigibilidade e a incidência da contribuição 

sindical, no inciso I, do seu artigo 217: 

Art. 217 As disposições desta Lei, notadamente as dos arts 17, 74, § 2º e 
77, parágrafo único, bem como a do art. 54 da Lei 5.025, de 10 de junho de 
1966, não excluem a incidência e a exigibilidade 

I - da “contribuição sindical”, denominação que passa a ter o imposto 
sindical de que tratam os arts 578 e seguintes, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, sem prejuízo do disposto no art. 16 da Lei 4.589, de 11 de 
dezembro de 1964;  

[...]. 

Sua operacionalização se dá pelo pagamento de parcela única e anual, 

correspondente a um dia da remuneração mensal para os empregados e a um 

percentual do capital social para as empresas. 

Sua exigibilidade independe da filiação de empregados ou empresas à 

entidade sindical. Basta reconhecer-se que integram determinada categoria que 

terão, obrigatoriamente, de recolher a contribuição ao sindicato que detenha a sua 

representação. 

Tratam-se de volumosas quantias, compulsoriamente recolhidas em favor das 

entidades sindicais: segundo dados do Fundo de Amparo ao Trabalhador, no ano de 

2014 foram recolhidos R$ 3,495 bilhões (três bilhões e quatrocentos e noventa e 

cinco milhões de reais) a título de contribuições sindicais.80  

Esse é um dos motivos (se não o principal) para sindicatos em geral terem se 

acomodado em relação ao atual sistema sindical, defendendo a sua manutenção. 

Não bastasse a certeza de recebimento desses altos valores, os sindicatos, 

ante a sua autonomia em relação ao Estado, não podem ser fiscalizados quanto à 

destinação dada aos valores recolhidos a título de contribuição sindical. É uma mina 

de ouro com recursos inesgotáveis e sem fiscalização, um convite generoso a 

dirigentes não tão preocupados com seus representados. 
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Lembra-se, ainda, que os valores recolhidos são rateados na forma do artigo 

589, da CLT, cabendo ao Ministério do Trabalho gerir 20% (vinte por cento) das 

contribuições feitas por empregadores e 10% (dez por cento) do quanto pago pelos 

empregados, montantes destinados à Conta Especial Emprego e Salário. 

Nesse ponto, Octávio Bueno Magano defende, inclusive, a 

inconstitucionalidade da contribuição sindical, alegando sua incompatibilidade com o 

princípio da não intervenção estatal nos sindicatos. Se parte da contribuição é 

destinada à conta gerida pelo Ministério do Trabalho, estaria configurada, a seu ver, 

a intervenção do Estado.81 

De toda forma, nota-se, mais uma vez, uma combinação de interesses 

comuns de entidades sindicais e o Estado. 

A cobrança da contribuição sindical compulsória é, segundo a OIT, altamente 

reprovável e indesejável, o que já foi declarado em seu verbete 473: 

Verbete 473. Las cuestiones relativas a la financiación de las 
organizaciones sindicales y de empleadores, tanto por lo que respecta a sus 
proprios presupuestos como a los de las federaciones y confederaciones, 
deberían regularse por los estatutos de los sindicatos, federaciones y 
confederaciones, por lo que la imposición de cotizaciones por medio de la 
Constituición o por vía legal no es conforme con los principios de la libertad 
sindical.

82
 

Com efeito, a compulsoriedade de contribuição atenta à liberdade sindical em 

duas vias: além de exigir de empregados e empregadores recolher para sindicatos 

que não elegeram como seus representantes (mas lhes foram impostos como tal), 

também impele as entidades a recebê-las. 

E como reflexo dessa segunda via, combinada com a representação sindical 

automática, acaba constituindo-se um contraincentivo à filiação. Para quê os 

trabalhadores se sindicalizariam se já têm de pagar contribuição, já são 

representados pela entidade sindical e abrangidos pelas negociações coletivas por 

ela levadas a cabo? 
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De outro lado, qual a motivação de sindicatos em se dedicar à árdua tarefa de 

se empenhar pela mobilização de trabalhadores para a defesa de seus interesses e 

busca de melhores condições se já têm o sustento de sua entidade garantido e é 

pouco provável que consiga trazer novos sindicalizados? 

Tem-se mais uma vez configurada a comodidade e conveniência do sistema 

atual que, reitera-se, prejudica essencialmente os próprios trabalhadores. 

Nessa linha pondera Claudio Batalha, classificando a sindicalização como 

desafio aos sindicatos em uma realidade de contribuição compulsória: 

Com o fim do imposto sindical no horizonte, a sindicalização teria que se 
tornar uma questão prioritária. No passado abordado aqui, a maneira 
encontrada pelas associações operárias para atrair adeptos foi sua 
capacidade de encaminhar com eficiência as reivindicações dos seus 
representados, mas também foi o oferecimento de serviços diversos, 
suprindo os campos em que a atuação do Estado era ineficiente ou 
inexistente. Traduzir questões dessa natureza para a realidade 
contemporânea é um dos grandes desafios a ser enfrentado pelo 
sindicalismo hoje.

83
 

Nesse contexto, aparenta-se que a extinção da contribuição compulsória é o 

primeiro passo para se atacar o comodismo e conveniência do sistema atual, em 

benefício do próprio movimento sindical e especialmente da classe trabalhadora. 

No entanto, o panorama atual não é animador nesse tocante, já que a sua 

continuidade é defendida por sindicatos e pelo empresariado, com forte influência 

nas Casas Legislativas. 

 

2.2.6.2 Compulsoriedade de representação 

 

Segundo aspecto a ser destacado do sistema atual de unicidade sindical é a 

compulsoriedade de representação, referida por Marcus de Oliveira Kaufmann como 

representação formal.84 

É formal porque decorre de determinação legal, em exegese do artigo 8º, 

inciso III, da Constituição Federal, e os artigos 511, caput e 513, alínea “a”, da CLT, 

não se confundindo com efetiva representatividade. 
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E é compulsória porque o artigo 511 celetista, ao declarar a licitude da 

associação sindical, define como sua finalidade a defesa dos interesses de todos 

que integrem determinada categoria. 

Na mesma linha, o artigo 513, da CLT, elenca, dentre as prerrogativas 

sindicais, a representação dos interesses gerais da categoria, mais uma vez sem 

qualquer tipo de delimitação quanto ao alcance dessa representação. 

A análise conjugada desses dispositivos leva à seguinte conclusão: basta 

integrar determinada categoria e será obrigatoriamente representado pelo sindicato 

identificado no procedimento de enquadramento sindical. 

Não importa se referido sindicato defende ideais com os quais não se 

coaduna, se as práticas de seus dirigentes têm idoneidade duvidosa, se a postura 

de seus diretores não agrada ou, ainda, se a entidade não defende satisfatoriamente 

seus interesses mais relevantes: fazendo parte daquela categoria, será 

compulsoriamente representado por ele. 

Reiterando a analogia a uma relação consumerista a compulsoriedade de 

representação é o mesmo que exigir que alguém usufrua da prestação de serviços, 

ainda que sejam de péssima qualidade e não atendam suas pretensões (e pagando 

por isso). 

Essa realidade inverte a lógica da própria essência que motivou a origem dos 

sindicatos: trabalhadores se unindo, espontaneamente, para se fortalecer na defesa 

de seus interesses. 

No atual cenário, a união dos trabalhadores (se é que chega a ocorrer) se dá 

após a constituição do sindicato e não o contrário, como, em tese, deveria ser. 

Importante notar que a própria redação do artigo 511 é enfática ao declarar a 

licitude de associação daqueles que desenvolvam a mesma atividade ou atividades 

similares ou conexas, o que sugere a possibilidade de união em sindicato após ter-

se constatado a formação da categoria. 

No entanto, no atual sistema, pode-se dizer que se reconhece a categoria a 

partir dos sindicatos já fundados. E, no caso de dissociação, passa-se a identificar 

uma nova categoria mais específica, cuja pertinência de separação é avaliada 

apenas pelos associados do sindicato mais abrangente. 

Esse último exemplo é simbólico: embora todos os integrantes de uma 

categoria sejam obrigatoriamente representados por um sindicato que abranja várias 
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categorias por conexão, em regra, apenas os seus associados poderão decidir pela 

eventual dissociação de uma parcela de todos aqueles representados. 

Tendo-se decidido pela separação, a representação desta categoria migrará, 

automaticamente, ao novo sindicato mais específico, sem que esta entidade ou seus 

dirigentes tenham, necessariamente, demonstrado a sua capacidade de defender os 

interesses daqueles novos representados. 

Em suma, deferido o registro da entidade sindical pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego, a representação desse sindicato se constituiu naturalmente: 

Advém, de forma natural, da unicidade sindical, a constatação de que o ente 
sindical que primeiro adquire o registro sindical, com a certidão respectiva, 
para a representação de determinada categoria profissional ou econômica 
em dada base territorial é que, nos termos do art. 8º, incisos I e II, da 
Constituição Federal, pode ser considerado o legítimo representante 
daquela categoria naquela base territorial.

85
 

Essa característica peculiar sistêmica garante aos sindicatos a representação 

de determinada categoria, independentemente da qualidade dos préstimos que 

oferece, da sua capacidade de mobilização e da sua efetividade e competência na 

defesa dos interesses de seus representados. 

Estimula, portanto, o comodismo de boa parte das entidades sindicais, sendo 

contraproducente ao desenvolvimento do movimento sindical como um todo e, no 

particular, ao avanço da própria categoria. 

Nessa linha pondera Werner Keller, afirmando que a representação 

automática da categoria e a garantia de saúde financeira proporcionada pela 

contribuição sindical atravancam o alcance da efetiva representatividade: 

[...] autossuficiência financeira gerada pelo monopólio dos sindicatos como 
um obstáculo a efetiva representatividade da categoria, já que a 
sobrevivência do sindicato não depende do empenho e resultados na 
representação dos seus representados. Ao contrário do que ocorreria se a 
liberdade de escolha fosse plena a qual estimularia, certamente, a 
competição entre os sindicatos para captar o maior número de 
representados diante dos bons serviços prestados.

86
 

                                                 
85

KAUFMANN, Marcus de Oliveira. Da formal representação à efetiva representatividade sindical ‒ 
problemas e sugestões em modelo de unicidade. Revista LTr ‒ Legislação do Trabalho, São Paulo, 
v. 75, n. 7, p. 798, jul. 2011.  

86
KELLER, Werner. Novos desafios à fragilizada representatividade sindical brasileira. Revista LTr ‒ 
Suplemento Trabalhista, São Paulo, v. 51, n. 75, p. 390, 2015.  



69 

 

Não à toa que Renato Rua de Almeida se refere à contribuição sindical e ao 

poder (representação compulsória) como os chifres do diabo na estrutura sindical 

brasileira.87 

Tratam-se, nesse contexto de mazelas estruturais da organização sindical 

brasileira, das quais é necessário se despir. 

De toda forma, vale considerar que, não obstante sejam malefícios ao sistema 

sindical, a compulsoriedade de representação tem seu lado positivo em uma 

realidade sindical pouco associativa.  

Graças a essa característica de representação compulsória, não haverá 

trabalhadores sem amparo de uma norma coletiva que lhes confira, de alguma 

forma, melhores condições de trabalho. 

Todavia, uma reflexão sobre esses traços do nosso sistema sindical leva a 

considerar que, se assim não fosse, haveria grande incentivo à associação e filiação, 

permitindo, com o passar do tempo, que se extirpasse a contribuição sindical. 

Enfim, escolheu-se garantir a representação de todos os integrantes das 

categorias, o aproveitamento das normas coletivas em benefício de todos e a 

manutenção de uma contribuição de natureza tributária. Assumiu-se como reflexos a 

baixa taxa de associação e o comodismo dos sindicatos. 

  

2.2.7 A Autoaplicação das Convenções Coletivas 

 

Relevante salientar que, como corolário da compulsoriedade de 

representação, as condições estipuladas nas convenções coletivas são 

autoaplicáveis à integralidade das categorias representadas pelos sindicatos que 

firmaram a norma coletiva. 

Com efeito, o artigo 611, da CLT, é enfático neste particular ao, expressar, 

categoricamente, que a convenção coletiva se aplica no âmbito das respectivas 

representações dos sindicatos que a estipularam: 

Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é 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 de trabalho. 
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Diante disso, tendo em vista que a representação abarca toda a categoria, por 

certo que a convenção coletiva assim também o faz. 

Curioso, porém, que, nos termos do artigo 612, da CLT, a aprovação das 

convenções coletivas dependa da aprovação por assembleia composta por 2/3 (dois 

terços), em primeira convocação, ou 1/3 (um terço), em segunda convocação, dos 

associados do sindicato.    

Tal particularidade constitui aparente incoerência sistêmica da organização 

sindical brasileira, na medida em que supõe a participação apenas dos associados 

dos sindicatos para a deliberação sobre as condições a serem pactuadas em 

convenção coletiva, ainda que estas tenham aplicabilidade automática a todos os 

integrantes das categorias representadas na negociação coletiva. 

De toda forma, a par dessa questão assemblear, fato é que, garantida a 

representação de toda a categoria, a aplicação da convenção coletiva a todos segue 

o mesmo racional e é compreensível. 

Nesse sentido, Pedro Paulo Teixeira Manus: 

É interessante observar que nosso sistema jurídico trabalhista, em matéria 
de direito coletivo de trabalho, continua utilizando as regras abandonadas 
pelo direito europeu há 50 anos, à medida que, como igualmente já 
referimos, utilizamos ainda a noção de categoria, de sindicato único e de 
representação sindical de toda a categoria, daí por que se aplica a norma 
coletiva a todos os integrantes, sejam sócios ou não da entidade 
convenente.

88
 

Nesse contexto, tem-se delimitados os contornos e princípios eleitos para a 

organização sindical brasileira: 1) autonomia sindical; 2) não interferência estatal; 3) 

contribuição sindical obrigatória; 4) unicidade sindical na mesma base territorial para 

a mesma categoria; e 5) compulsoriedade de representação. 

Feita essa exposição e debatidas as peculiaridades dessa complexa 

organização, identificam-se algumas contradições e incoerências que merecem 

análise destacada e individual, mas que, no conjunto, guiam à conclusão de que o 

sistema precisa ser revisto. 
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3 ALGUMAS INCOERÊNCIAS DO SISTEMA SINDICAL BRASILEIRO 

 

Como visto no capítulo anterior, o sistema sindical brasileiro apresenta 

algumas particularidades que levam a um senso de crise de representatividade e de 

que mudanças são necessárias. 

E o estudo dessa complexa organização permite constatar, ainda, a 

existência de algumas contradições que subsidiam esse raciocínio. A análise dessas 

incoerências é de extrema valia para que se possa chegar a uma opinião sobre os 

rumos que se pretende tomar no tocante ao sistema sindical brasileiro. 

Passa-se, assim, a sublinhar algumas dessas incoerências. 

 

3.1 A UNICIDADE PLURALISTA 

 

Dentre os principais argumentos utilizados na defesa da atual organização 

sindical está a alegação de que o modelo de unicidade: “1) permite mais estreita 

união dos trabalhadores, com maior unidade de grupo e uniformidade de 

entendimento; 2) permite maior abrangência; 3) assegura maior solidariedade e 

coesão”.89 

À primeira vista, pode parecer arrazoada a afirmação de que, havendo um 

sindicato único, a união dos trabalhadores será mais coesa, que haverá uma 

homogeneidade ideológica e que a mobilização dos trabalhadores estará fortalecida 

em uma mesma direção. 

O Parágrafo Único, do artigo 570, passa exatamente essa noção de 

homogeneidade e fortalecimento ao afirmar a possibilidade de sindicalização de 

categorias similares ou conexas quando isoladamente não puderem se sindicalizar 

eficientemente. 

De fato, a reunião em sindicatos tem como essência e origem o agrupamento 

de trabalhadores com o objetivo de se fortalecerem na busca por melhores 

condições de trabalho e na defesa de seus interesses. 

E decorre deste conceito a concepção de que a agregação deve-se dar na 

medida em que mais a fortaleça, quer pela especificidade, traduzida pela identidade 
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de seus integrantes, quer pela conexidade ou similaridade, em sindicatos mais 

abrangentes. 

Todavia, em um modelo eivado pela contribuição sindical compulsória, a 

decisão entre fundar um sindicato mais abrangente ou um mais específico, muitas 

vezes não tem como principal preocupação o fortalecimento da entidade sindical ou 

da sua capacidade de mobilização. 

E havendo vício de motivação nesta decisão, constata-se um latente processo 

de pulverização de sindicatos em nosso país. 

Esta pulverização tem dois vieses: o desmembramento, em que é dividida a 

base territorial do sindicato, e a dissociação, em que se divide a representatividade a 

categorias mais específicas. Sobre o primeiro viés, Octávio Bueno Magano e 

Estêvão Mallet: 

Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez estabelecida a 
base territorial do sindicato, ficava automaticamente proibida em toda a 
extensão dela, a atuação de qualquer outro sindicato a mesma categoria. A 
Constituição, contudo, só tolhe a existência de dois sindicatos de igual 
categoria, na mesma base territorial, nada impedindo, contudo, a 
coexistência deles, se possuírem bases territoriais diferentes, o primeiro 
estadual e o segundo municipal.

90
 

E sobre o segundo, Marcus Oliveira Kaufmann: 

Assim, mesmo na unicidade sindical, a criatividade trabalhou para serem 
criadas categorias as mais diversas e que, muitas vezes similares àquelas 
já existentes e já personificadas em sindicatos, ensejaram, cada vez mais, 
procedimentos de desmembramento e/ou dissociação sindicais, sob o mote 
de denominações similares, próximas, para, em alguns casos de forma 
explícita e vexatória, tapear o procedimento administrativo de registro 
sindical perante o MTE.

91
 

Nesse sentido, a dissociação e o desmembramento sindicais têm sido 

práticas corriqueiras e ocorrem, muitas vezes, sem que empregados e 

empregadores tenham tomado ciência de seu processo. 

Para os empregadores, as consequências podem ser mais gravosas, pois, 

desavisados, acabam surpreendidos com alegações de recolhimento das 
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contribuições sindicais à entidade equivocada e não observância de convenção 

coletiva da qual nem mesmo tinham ciência da existência. 

E com a abastada contribuição em jogo a disputa acaba sendo judicializada, 

como tem se noticiado: 

Conhecida por resolver conflitos entre patrões e empregados, a Justiça do 
Trabalho virou palco de brigas crescentes entre sindicatos. São centenas de 
ações envolvendo desdobramentos de categorias, disputas pelo poder de 
representação e a chamada “invasão territorial da base” – pela qual um 
sindicato entra em locais previamente dominados por outros. [...] 

Por trás desses desdobramentos está uma corrida por representação, mas 
também, em muitos casos, por dinheiro. A partir de 2008, com o 
reconhecimento da legitimidade das centrais sindicais, estas entraram na 
divisão do bolo de mais de R$ 1 bilhão arrecadado, anualmente, com as 
contribuições sindicais obrigatórias [...]”.

92
 

Essa disputa entre sindicatos simboliza o verdadeiro embate que se identifica: 

pulverização versus representatividade. 

E aparenta-se que a pulverização vem vencendo a batalha. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho, o número de sindicatos de 

trabalhadores com registro ativo tem aumentado a cada ano. Em 2012 eram 9.801 

(nove mil, oitocentos e um), 10.047 (dez mil e quarenta e sete) em 2013 e 10.222 

(dez mil, duzentos e vinte e dois) em 2014.93 

Esse aumento de aproximadamente 200 (duzentos) novos sindicatos por ano 

é bastante expressivo, especialmente porque esse número se refere apenas a 

sindicatos de trabalhadores com registro ativo.  

Essa estatística não considera aqueles sindicatos já fundados, mas com 

registro pendente ou impugnado, dado que, embora não seja disponibilizado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, estima-se abarcar um sem número de entidades 

sindicais. 

Nota-se, desse modo, que a pulverização sindical vem ocorrendo em 

progressão geométrica, em ritmo muito mais acelerado que as alterações 

tecnológicas ou estruturais que poderiam justificar a criação de novas categorias 

profissionais ou econômicas.  
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Tal fato faz com que se questione a efetiva representatividade dessas novas 

entidades: 

Com a plena liberdade criada pela Constituição de 1988, as distorções do 
sistema sindical tornaram-se mais graves, sendo a principal delas a 
pulverização dos sindicatos. Como não há mais controle administrativo 
estatal, os sindicatos passaram a se dividir irrefreadamente, propiciando o 
surgimento de situações grotescas, do ponto de vista representativo. 
Categorias representadas por vários sindicatos, todos eles especializados. 

[...] 

É claro que há outros fatores que abalaram o sindicato nos últimos vinte 
anos no Brasil. Mas esse fator me parece absolutamente decisivo – a 
pulverização sindical –, pois alimenta um baixo índice de sindicalização e 
favorece a existência de sindicatos pequenos, ao invés de entes sólidos e 
largamente representativos.

94
 

Assim como Mauricio Godinho Delgado, Pedro Paulo Teixeira Manus também 

destaca a criação desenfreada de sindicatos, ponderando que a motivação desta 

pulverização não traduz a intenção de se defender os interesses da categoria, mas, 

sim, de auferir a polpuda contribuição sindical compulsória: 

A existência da contribuição compulsória permite no país a existência de 
milhares de sindicatos com número irrisório de sócios, sem poder de 
pressão nenhum, mas que vivem da cobrança deste imposto de todos os 
integrantes da categoria, servindo, às vezes, mais aos interesses 
antagônicos aos da categoria, do que aos legítimos interesses que 
deveriam representar.

95
 

Constata-se dessa realidade, um verdadeiro pluralismo sindical que se 

parasita do modelo de unicidade sindical e compulsoriedade de representação e 

contribuição. 

Esse pluralismo restou ainda mais alimentado pelo reconhecimento das 

centrais sindicais como integrantes da organização sindical brasileira e, em especial, 

como destinatárias de parcela da contribuição sindical compulsória. 

Para que possam receber parte do valor recolhido pelos trabalhadores, 

devem atingir um determinado patamar de representação, o que contribuiu para a 

pulverização sindical. Isso porque, constatando-se a possibilidade de dissociação ou 

desmembramento, uma central sindical pode incentivar (financeira ou politicamente) 
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esse processo, trazendo para si a filiação da nova entidade e aumentando sua base 

de representação. 

Essa movimentação foi bem observada por Claudio Batalha: 

A nova realidade de uma pluralidade de centrais sindicais com diferentes 
orientações, disputando a adesão de sindicatos que continuam estruturados 
sobre o princípio de um sindicato por categoria em cada base territorial, 
volta a colocar na ordem do dia a discussão em torno da abrangência das 
categorias englobadas em um mesmo sindicato e, até mesmo, lança 
questionamentos sobre o princípio há muito consagrado do sindicalismo 
industrial. Não faltam notícias nos jornais sobre disputas dessa natureza. 
Um exemplo recente foi a tentativa da CUT de dividir a base dos 
metalúrgicos de São José dos Campos, criando um sindicato específico dos 
trabalhadores da indústria aeronáutica. Esse está longe de ser um caso 
isolado e é muito provável que os casos se repitam daqui por diante.

96
 

Tem-se, assim, a primeira profunda incoerência do atual sistema sindical 

brasileiro: embora tenha como fundamento principal a busca da maior coesão, 

solidariedade e unidade dos representados pelos sindicatos, detecta-se profunda 

crise de representatividade originada por um contexto de comodismo, representação 

e contribuição compulsórias e fortalecida por um quadro de pulverização sindical. 

Mauricio Delgado identifica o problema e sugere alternativa: “Se o sindicato 

existe para ser forte, para agregar um grupo significativo de trabalhadores, é preciso 

que o princípio da agregação prevaleça sobre o princípio da especialização”.97 

Afirma, assim, que a dissociação deve ser contida, prestigiando-se o princípio 

da agregação, o que, segundo ele, atacaria a crise de representatividade, sem a 

necessidade de uma reforma sindical. 

Vislumbra-se, no entanto, que o reconhecimento de que um sindicato mais 

antigo deve prevalecer em relação a um mais novo e específico representaria um 

retrocesso, na medida em que essa interpretação teria de ser destinada ao 

Ministério do Trabalho ou ao Judiciário, em afronta à autonomia sindical estampada 

no inciso I, do artigo 8º, da Constituição Federal. 

Diante disso, o saneamento da incoerência sistêmica que aqui se aponta 

passa pela adoção da liberdade sindical e pelo fim da contribuição sindical 

compulsória, de modo que a reunião em sindicatos se dê pela vontade genuína dos 
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próprios interessados, na forma que melhor atender seus anseios e que mais os 

fortaleçam. 

Esse é também o entendimento da OIT e traduz a posição majoritária da 

comunidade jurídica brasileira. No entanto, antes de se aprofundar nessa análise, 

importante identificar algumas outras incoerências sistêmicas. 

 

3.2 A RELATIVIZAÇÃO DA AUTOAPLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS 

 

Como se observou na seção 2.2.7, as convenções coletivas são 

autoaplicáveis a toda categoria representada pelos sindicatos signatários. 

Esse princípio, previsto no artigo 611, da CLT, não é integralmente aplicado, 

podendo-se constatar, ao menos, duas situações que o contradizem. 

 

3.2.1 As Convenções Coletivas de Categorias Diferenciadas 

 

Constitui categoria diferenciada aquela formada por empregados que, devido 

à existência de estatuto que regule sua profissão ou em virtude de condições de vida 

singulares, se aglutinam. 

Diferentemente dos empregados em geral, que são representados pelo 

sindicato de trabalhadores relacionado à atividade econômica do empregador, os 

integrantes de categorias diferenciadas são representados pelas entidades sindicais 

relativas àquelas profissões específicas. 

Essa peculiaridade denota que as categorias diferenciadas são exceção à 

regra geral, já que o ramo econômico de seu empregador não tem qualquer 

influência na representação sindical dos trabalhadores, que são representados pela 

entidade específica daquela profissão. 

No entanto, essa situação acaba por criar nova incoerência sistêmica no 

tocante ao princípio da autoaplicação da convenção coletiva de trabalho. 

Isso porque, em linhas gerais, o sindicato da categoria profissional 

diferenciada não realiza negociação coletiva com todas as entidades sindicais 

patronais, muito embora muitas dessas profissões tenham trabalhadores alocados 

em empresas que desenvolvem todos os tipos de atividade econômica. 

Diante disso, seria o empregador obrigado a observar condições de trabalho 

firmadas em norma coletiva resultante de uma negociação da qual não participou? 
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A resposta a esta indagação foi oferecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

que editou a Súmula nº 374:  

NORMA COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA. 
Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o 
direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento 
coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua 
categoria.  

Os acórdãos precedentes que originaram o entendimento pacificado da 

Súmula nº 374 destacam que “[...] o simples fato de o trabalhador ser integrante de 

uma categoria diferenciada não basta, por si só, para gerar obrigações a uma 

empresa que não foi suscitada em dissídio coletivo pelo sindicato profissional” e que 

“[...] os acordos e convenções coletivas vinculam as partes signatárias”.98 

Com efeito, a norma coletiva é espécie de contrato e, como tal, não se 

aplicam àqueles que não são seus signatários, conforme princípio res inter alios acta 

aliis nec nocet nec prodest.99 

Aos olhos do Direito Sindical, no entanto, questiona-se a efetividade da 

representatividade dos sindicatos de categorias profissionais, na medida em que as 

condições de trabalho conquistadas via negociação coletiva não aproveitam boa 

parte dos trabalhadores. 

E justamente por essa razão nos parece que esta exceção ao princípio da 

autoaplicação das convenções coletivas de trabalho constitui incoerência sistêmica: 

de um lado tem-se a reunião da categoria diferenciada, melhor expressão da 

identidade mencionada nos parágrafos 1º, 2º e 4º, do artigo 511, da CLT, e, de 

outro, a possibilidade de inobservância de condições peculiares de trabalho 

estabelecidas em norma coletiva. 

Vale lembrar que, pelo mesmo princípio contratual, os trabalhadores 

integrantes de categoria diferenciada não poderiam exigir que a norma coletiva 

firmada por sindicatos que não os representam lhes beneficiassem. Poderiam ficar, 

assim, desamparados em matéria de condições de trabalho estabelecidas por 

convenção coletiva. 

                                                 
98

Acórdão nº 3627/1997, relatado pelo Min. Leonaldo Silva, publicado em 12.09.1997. Disponível em: 
<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400.html#SUM-374>. 
Acesso em: 7 ago. 2015. 

99
MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários às Súmulas do TST. São Paulo: Atlas, 2009. p. 271. 
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De toda forma, tal contradição é reforçada pelo comodismo e inércia dos 

sindicatos, sendo que a prerrogativa de defender o interesse de seus representados 

permanece inabalada. Caberia aos sindicatos de categorias diferenciadas suscitar a 

negociação coletiva com os demais sindicatos patronais ou empresas de outros 

ramos econômicos.  

 

3.2.2 As Contribuições Confederativas 

 

A contribuição confederativa é fonte de custeio do sistema sindical prevista no 

inciso IV, do artigo 8º, da Constituição Federal:  

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de 
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema 
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da 
contribuição prevista em lei. 

Da análise da redação do inciso, impende interpretar que esta contribuição é 

adicional à sindical compulsória prevista no artigo 579, da CLT, tendo como objetivo 

custear o sistema confederativo e devendo ser fixada em assembleia geral. 

Embora o mandamento constitucional afirme que a assembleia fixará a 

contribuição, dando a impressão de que a contribuição depende apenas de uma 

decisão assemblear, muito se discute se esse artigo é autoexecutável ou tem 

eficácia limitada. 

E nesse ponto, boa parte da doutrina entende pela necessidade de que lei 

ordinária venha a regular a contribuição confederativa. Nesse sentido Sérgio Pinto 

Martins: 

É preciso ser feita a interpretação sistemática da Constituição para analisar 
a auto-aplicabilidade do citado preceito constitucional, observando que 
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de 
lei: o consagrado princípio da legalidade (art. 5º, II, da Lei Fundamental), 
pois uma pessoa não está obrigada a cumprir certa obrigação que não for 
decorrente de lei ou de vontade dela própria, como ocorre no contrato. 
Assim, a contribuição confederativa deve ser determinada por lei, não 
podendo ser exigida, à primeira vista, apenas pela fixação do quantum na 
assembléia sindical. Daí a necessidade de uma norma legal para a 
exigência da referida contribuição.

100
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MARTINS, Sérgio Pinto. Contribuições sindicais: direito comparado e internacional; contribuições 
assistencial, confederativa e sindical. São Paulo: Atlas, 2001. p. 98. 
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No mesmo sentido Arnaldo Süssekind: 

Sempre entendemos que o preceito constitucional concernente à 
contribuição confederativa não é auto-aplicável. Se esse poder tributário 
anômalo outorgado aos sindicatos pudesse ser exercido sem a observância 
de condições e parâmetros estatuídos em lei (cumpre não confundir 
autonomia sindical com soberania, que é prerrogativa do Estado), certo é 
que as respectivas assembléias gerais poderiam, por exemplo, fixar 
contribuição em um dia de salário por mês e, do produto arrecadado, 
destinar apenas 1% à federação do grupo e 0,5% à correspondentes da 
confederação. Esse exemplo pode figurar um absurdo; mas, precisamente 
porque absurdo, evidencia que o preceito não deve ser tido como de 
eficácia plena e imediata.

101
 

Esse entendimento foi compartilhado pelos Tribunais, tendo sido pacificado 

pela Súmula nº 666 do Supremo Tribunal Federal: “[...] a contribuição confederativa 

de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato 

respectivo”. 

Seus precedentes apontam como principal argumento o fato de que a 

contribuição confederativa, por não ser imposta por lei, não apresenta a mesma 

natureza tributária da contribuição sindical.  

Por essa razão, não se reveste de caráter compulsório, sendo devida apenas 

por aqueles que a estabeleceram: os associados em assembleia, na forma do inciso 

IV, do artigo 8º constitucional.102 

Esse entendimento esposado pela Súmula nº 666 do Supremo Tribunal 

Federal foi ratificado em 11 de março de 2015, com a sua conversão na Súmula 

Vinculante nº 40, de idêntica redação. Tornou-se inquestionável, portanto, que a 

contribuição confederativa só é exigível aos filiados do sindicato. 

Pacificada essa questão, a incoerência sistêmica sobre o tema se configura a 

partir da constatação de que a contribuição confederativa, na maioria das vezes, não 

é apenas fixada por assembleia geral, mas é estabelecida por cláusula de 

convenção coletiva de trabalho. 

Daí advém a problemática: se, a teor do artigo 611, da CLT, as convenções 

coletivas são aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações 

individuais de trabalho, deve a cláusula que fixa a contribuição confederativa seguir 

                                                 
101

SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 405. 
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Acórdão em Recurso Extraordinário nº 198092-3, de relatoria do Ministro Carlos Velloso. 
Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=235926>. 
Acesso em: 6 ago. 2015. 
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essa regra e ser autoaplicável? Ou a assembleia geral de associados pode somente 

estipular condições econômicas e sociais que serão aplicáveis a não filiados? 

Em relação a essa polêmica, acredita-se que não é possível escolher a dedo 

quais as cláusulas da convenção coletiva serão aplicáveis a toda a categoria e quais 

se aplicam apenas aos filiados, a menos, é claro, que o próprio instrumento coletivo 

estabeleça tal distinção. 

Afinal, da própria definição legal da convenção coletiva impende à conclusão 

de que sua aplicação abrange toda a categoria, constituindo uma construção 

contraditória afirmar que a cláusula de contribuição confederativa não é abarcada 

por essa propriedade. 

Assim, se a contribuição confederativa é prevista em norma coletiva e 

determina a todos o seu recolhimento, essa condição deveria ser cumprida 

integralmente.  

De toda a forma, o Tribunal Superior do Trabalho indicou seu posicionamento, 

pacificando entendimento pelo Precedente Normativo nº 119: 

PRECEDENTE NORMATIVO Nº 119 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - 
INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS 

A Constituição da República, em seus arts. 5º, XX e 8º, V, assegura o direito 
de livre associação e sindicalização. É ofensiva a essa modalidade de 
liberdade cláusula constante de acordo, convenção coletiva ou sentença 
normativa estabelecendo contribuição em favor de entidade sindical a título 
de taxa para custeio do sistema confederativo, assistencial, revigoramento 
ou fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, obrigando 
trabalhadores não sindicalizados. Sendo nulas as estipulações que 
inobservem tal restrição, tornam-se passíveis de devolução os valores 
irregularmente descontados. 

Embora possa parecer inconsistente a pressuposição de nulidade de espécie 

de cláusula normativa, fato é que o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu que a 

cláusula de contribuição confederativa será válida apenas se distinguir a 

exigibilidade de seu pagamento apenas aos filiados do sindicato. 

E mais, declarando que os valores descontados do não filiado são passíveis 

de restituição, impôs aos empregadores a difícil missão de escolher entre 

descumprir a convenção coletiva ou realizar os descontos com base em cláusula 

pressupostamente entendida como nula. 

Trata-se, assim, de incoerência sistêmica que não sugere solução satisfatória, 

cabendo ao empregador entre o possível endurecimento da sua relação com o 
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sindicato de classe em decorrência do não recolhimento das contribuições e o risco 

financeiro de ter de devolver valores descontados “indevidamente”. 

  

3.3 AS CENTRAIS SINDICAIS 

 

As centrais sindicais, conforme definição atribuída pela Lei nº 11.648 de 2008, 

são entidades de representação geral de trabalhadores compostas por organizações 

sindicais103 e têm papel político amplamente reconhecido no cenário nacional. 

Essa participação política, segundo José Carlos Arouca, foi justamente a 

razão pela qual se pensou em confederações gerais de trabalhadores e, citando o 

Manifesto Comunista de 1848, destaca que a ideia era que a classe trabalhadora 

deixasse de lado a coletivização exclusivamente pelo núcleo da profissão para 

exercer a luta política pela sua ascensão social.104 

No Brasil esse pensamento também se difundiu, tendo como primeira 

concretização a criação do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) em 1962, 

reconhecido no ano seguinte pela Portaria nº 125 do Ministro do Trabalho. 

Tal realidade, no entanto, perdurou pouco tempo, pois, com o golpe militar de 

1964, a sede da CGT foi invadida e seus líderes foram presos, exilados, ou, no 

mínimo, tiveram seus direitos políticos cassados.105 

Pouco mais de uma década depois, o plano de organização geral de 

trabalhadores começou a ganhar mais fôlego com o renascimento do movimento 

sindical, identificado nos desafios à ditadura impostos pelos congressos de 

industriários, de metalúrgicos e de dirigentes sindicais realizados nos anos de 1978 

e 1979 e na Conferência Nacional da Classe Trabalhadora de 1981. 

Nessas oportunidades passou-se a deliberar a criação de uma central única 

dos trabalhadores e, especialmente, na mencionada conferência de 1981 se 

                                                 
103

“Art. 1º  A central sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em 
âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas:  
[...] 
Parágrafo único.  Considera-se central sindical, para os efeitos do disposto nesta Lei, a entidade 
associativa de direito privado composta por organizações sindicais de trabalhadores”.  

104
AROUCA, José Carlos. Centrais sindicais ‒ autonomia e unicidade. Revista LTr ‒ Legislação do 
Trabalho, São Paulo, v. 72, n. 10, p. 1159, out. 2008. 

105
Id. Organização sindical no Brasil: passado, presente, futuro (?). São Paulo: LTr, 2013. p. 95. 
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verificou a divisão em duas correntes: uma de esquerda socialista e outra de 

esquerda católica, liderada por Luis Inácio Lula da Silva.106 

Essa última corrente, então, fundou em 28 de agosto de 1983, a Central 

Única dos Trabalhadores, durante o 1º Congresso Nacional da Classe 

Trabalhadora.107 

A partir daí surgiram a Central Geral dos Trabalhadores (CGT) (1986), a 

Corrente Sindical Classista (CSC) (1988), a Confederação Geral dos Trabalhadores 

(1988), a União Sindical Independente (USI) (1989) e a Força Sindical (1991).108 

Tais centrais resguardavam a motivação de luta política da classe 

trabalhadora fundamentadas juridicamente, tão somente na liberdade de associação 

garantida pelo artigo 5º, XVII, da Constituição Federal. 

Discutia-se, no entanto, se, sendo associações de entidades sindicais, as 

centrais sindicais integravam ou deveriam integrar a organização sindical brasileira, 

a despeito da CLT não fazer qualquer menção a seu respeito. 

Após muito debate, finalmente em 31 de março de 2008, não por acaso, 

durante o governo do líder da ala esquerdista que fundou a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), foi aprovada a Lei nº 11.648 que regulou as centrais sindicais. 

A primeira grande conclusão da interpretação do texto legal é a incorporação 

das centrais sindicais à organização sindical brasileira, uma vez que alterou a CLT 

para incluir no seu artigo 589 tais entidades como destinatárias de parcela da 

contribuição sindical compulsória. 

E, assim sendo, em incoerência sistêmica, atacou-se o equilíbrio que se 

buscou ao se possibilitar a associação sindical de empregadores: 

Cabe salientar, entretanto, que com a edição da Lei n. 11.648, de 31 de 
março de 2008, as centrais sindicais passaram a ser reconhecidas 
formalmente e a compor o sistema ou modelo brasileiro de estrutura sindical 
de modo legal, embora não façam parte do modelo corporativista criado na 
era Vargas. 

[...] 

Deixando a estrutura sindical de ser simétrica totalmente, temos as centrais 
sindicais que são a maior unidade de representação do setor laboral 
brasileiro.

109
 

                                                 
106

Em Sindicalismo e política: a trajetória da CUT (1983-1993). São Paulo: LTr, 2011. p. 77, Iram 
Jácome Rodrigues se refere a essa divisão mencionando os blocos unidade sindical e combativo, 
sendo este último o responsável pela criação da CUT. 

107
HISTÓRICO da CUT. CUT – Central Única dos Trabalhadores, São Paulo. Disponível em: 
<http://www.cut.org.br/conteudo/historico/>. Acesso em: 6 ago. 2015. 
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LIMA, Leonardo Tibo Barbosa. Centrais sindicais: legitimidade de atuação e perspectivas. São 
Paulo: LTr, 2010. p. 30.  
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De toda forma, a lei definiu, ainda, as prerrogativas das centrais sindicais:  

1) Coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações 

sindicais a ela filiadas.  

2) 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. 

Nota-se, portanto, uma representação indireta dos trabalhadores, mantendo-

se o regime de compulsoriedade de representação ao sindicato de base de 

categorias. 

Todavia, o artigo 2º da lei condicionou o exercício dessas prerrogativas e a 

legitimidade a arrecadar parte da contribuição sindical obrigatória ao atendimento de 

índices mínimos de representatividade, medidos pelos seguintes critérios:  

1) Ter pelo menos 100 (cem) sindicatos filiados distribuídos nas 5 (cinco) regiões do 

país.  

2) Ter em, pelo menos, 3 (três) regiões, no mínimo, 20 (vinte) sindicatos em cada 

uma.  

3) Ter sindicatos filiados de pelo menos 5 (cinco) setores de atividade econômica.  

4) Os sindicatos filiados representem, no mínimo, 7% (sete por cento) do total de 

empregados sindicalizados em todo o Brasil. 

À exceção do último requisito (que, em última instância, fomenta a 

sindicalização), os primeiros quatro elementos de representatividade tiveram como 

perverso resultado o incentivo à proliferação de sindicatos. 

A consequência é lógica: se uma central sindical não possui o número mínimo 

de sindicatos distribuídos nas regiões do país, não poderá exercer suas 

prerrogativas e nem auferir cota parte da contribuição sindical. E, pela via inversa, a 

criação de novos sindicatos é uma alternativa viável em processos de 

desmembramento e dissociação, criando um ambiente de unicidade pluralista.110 
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PAIVA, Paulo Gustavo de Araújo. Unicidade x pluralidade sindical. Revista LTr ‒ Suplemento 
Trabalhista, São Paulo, v. 49, n. 99, p. 545-546, 2013.  

110
Uma segunda alternativa seria patrocinar a “mudança de bandeira” de sindicatos já existentes, o 
que não é incomum, mas que se operacionaliza a preços que não são tão claros ou abertos. 



84 

 

Nota-se aqui mais duas contradições sistêmicas: em uma organização 

baseada na unicidade sindical se constituiu uma realidade de proliferação de 

sindicatos e de pluralidade de órgãos de cúpula que, reconhecidos legalmente como 

entidades sindicais, desvencilham-se da reunião por categorias consagradas pela 

CLT. 

Essa última foi observada por Eduardo Gabriel Saad que, sinteticamente, 

preconizou que “[...] não é compreensível que, acima das confederações, tenhamos 

o pluralismo a nível de Centrais Sindicais”.111 

No mesmo sentido alertou Henrique Macedo Hinz, antes mesmo da edição da 

lei de 2008. 

No modelo sindical brasileiro, que como visto acima é confederativo, não há 
espaço para as centrais sindicais. 

[...] 

Por serem associações, diferenciam-se das confederações pelo fato de que, 
enquanto estas são os órgãos de cúpula de determinada categoria, as 
centrais são intercategoriais, dada a possibilidade de qualquer entidade 
sindical (sindicato, federação ou mesmo confederação) a elas filiar-se. 
Assim, mantidos os parâmetros legais vigentes, eventual reconhecimento de 
personalidade jurídica sindical, concomitante à existência de confederações, 
causaria violação ao princípio da unicidade sindical.

112 
 

José Carlos Arouca vai mais além, afirmando inconstitucionalidade da Lei nº 

11.648 de 2008: 

A central da Lei n. 11.648 ou é associação de classe, de natureza sindical e 
aí a pluralidade ofende o princípio da unicidade escrito no art. 8º da 
Constituição ou apenas associação comum, tratado no art. 5º. 

[...] sendo parte da organização sindical, como se escreveu diversas vezes 
no texto legal, o vício de inconstitucionalidade é evidente.

113
 

A corrida pela filiação de entidades sindicais às centrais traz ainda mais uma 

questão inquietante. 

Como se viu, o propósito da criação de confederações gerais de 

trabalhadores era a participação e luta política, em defesa mais ampla dos seus 

interesses e em busca da ascensão social da classe operária. 
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Não se pode negar que o objetivo político foi alcançado, bastando reparar que 

boa parte dos integrantes das Casas Legislativas de nosso país teve formação nas 

centrais sindicais. Não é nada incomum reconhecer parlamentares popularizados 

por alcunhas terminadas em da CUT ou da Força Sindical. 

Porém, acopladas a esse viés político, vêm diversas ideologias que podem 

variar entre social democracia, socialismo, neocomunismo, esquerda, centro e 

direita. 

A diversidade ideológica seria muito natural se a atribuição de 

representatividade às centrais não passasse pela filiação de sindicatos, cujas bases 

de representação, por sua vez, são compulsórias (compulsoriedade de 

representação) e independem da filiação dos trabalhadores. 

Em consequência, um trabalhador, sem nem mesmo saber, pode se ver 

representado por uma central sindical com posições políticas totalmente divergentes 

das suas. 

E pior, ainda que não compartilhe dos ideais daquela central sindical, 

contribuirá financeiramente em seu benefício.  

Trata-se de clara afronta à liberdade política e à democracia, princípios 

fundamentais da Carta Magna de 1988. 

Sobre o tema, incisiva a conclusão de Paulo Sergio João: 

Na primeira análise, o paradoxo está na insistência de preservação da 
contribuição sindical compulsória para sustentação de centrais sindicais e, 
na segunda análise, impõe-se aos trabalhadores, dada a unicidade para 
apoderar-se dos recolhimentos, a cotização de ordem ideológica, sem que 
os trabalhadores sejam consultados se assim desejam. 

[...] 

Uma verdadeira apropriação econômica para sustentação de eventuais 
ideologias, sem que o contribuinte tenha tido a oportunidade de escolher. 
Seria o mesmo que exigir de todos recolhimento de contribuição para 
manutenção de partido político ou de uma seita religiosa sem que as 
pessoas pudessem escolher. Há algo de errado nisto!”.

114
 

Nesse contexto, o reconhecimento das centrais sindicais como integrantes da 

organização sindical acarretou na identificação de, pelo menos, quatro incoerências 

sistêmicas: 
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a) Negou o equilíbrio que motivou a previsão de reunião sindical de empregadores, 

tornando manquitola a simetria pensada para o sistema de representação 

sindical. 

b) Como mecanismo de permitir que as centrais sindicais exercessem suas 

prerrogativas, incentivou-se a proliferação de sindicatos, em enfraquecimento da 

defesa dos interesses dos trabalhadores. 

c) Permitiu a organização de entidades sindicais de cúpula pluralista e desgarrada 

do conceito celetista de reunião em categorias, em disparidade com o princípio 

da unicidade sindical. 

d) Impôs aos trabalhadores contribuir financeiramente a entidades eminentemente 

políticas, sem que tenham feito essa escolha e independentemente da sua 

predileção ideológica pessoal. 

Essas características contradizem conceitualmente o modelo de unicidade 

sindical, abalando a simetria estrutural originalmente definida e integrando novos 

atores e interesses ao sistema, o que contribui para uma realidade de proliferação 

sindical e de crise de representatividade.  

 

3.4 O PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

Além das incoerências sistêmicas já expostas neste capítulo (proliferação 

sindical, relativização da autoaplicação das convenções coletivas de trabalho e as 

centrais sindicais), entende-se relevante debater a questão do poder normativo da 

Justiça do Trabalho. 

Embora seja possível argumentar que esse tema não está intimamente ligado 

à estrutura sindical brasileira propriamente dita, entendemos que o poder normativo 

da Justiça do Trabalho tem consequência direta ao sistema sindical, impactando de 

maneira crucial no ambiente de comodismo e estagnação do movimento sindical.  

Por esse motivo, entende-se imprescindível traçar considerações sobre este 

complexo tema, sem o que não se permitiria uma visão panorâmica do atual modelo 

sindical brasileiro e da crise de representatividade que se atravessa. 
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O poder normativo, como forma de solução de conflitos trabalhistas, teve sua 

primeira aparição no Brasil em 1932 com a criação das facultativas comissões 

mistas de conciliação pelo Decreto nº 21.396.115 

Em seguida, a Constituição de 1934, atribuiu o poder normativo à Justiça do 

Trabalho, que foi instituída para dirimir questões entre empregadores e empregados, 

regidas pela legislação social. 

Art. 122 Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas 
pela legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não se 
aplica o disposto no Capítulo IV do Título I.  

Parágrafo único - A constituição dos Tribunais do Trabalho e das Comissões 
de Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição de membros, 
metade pelas associações representativas dos empregados, e metade pelas 
dos empregadores, sendo o presidente de livre nomeação do Governo, 
escolhido entre pessoas de experiência e notória capacidade moral e 
intelectual. 

Com a Constituição de 1937, o poder normativo, somado à proibição de se 

fazer greve, tornou-se instrumento de levar ao Estado o rápido poder de resolver, em 

benefício dos interesses da produção, os impasses trazidos pelas reivindicações dos 

trabalhadores.  

Esse conceito foi alterado apenas em 1988, com a promulgação da atual 

Constituição da República. A redação original do parágrafo 2º, de seu artigo 114, 

atribuiu à Justiça do Trabalho a competência para normatizar as relações coletivas 

de trabalho, podendo estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições 

convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho. 

Art. 114 Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios 
individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os 
entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta 
dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da 
lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os 
litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, 
inclusive coletivas.  

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, é 
facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a 
Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as 
disposições convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho.  
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“Art. 1º Nos municípios ou localidades onde existirem sindicatos ou associações profissionais de 
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dirimir os dissídios entre empregadores e empregados”.  
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Essa jurisdição passou a ser manifestada pelos Tribunais Regionais do 

Trabalho nas ações de dissídio coletivo, em sentenças normativas que estabeleciam 

(e ainda hoje estabelecem) cláusulas de natureza econômica, social e até sindical. 

Essas decisões se caracterizam por ter eficácia a todos trabalhadores 

representados pelos sindicatos litigantes e por ter natureza constitutiva de direitos. 

Portanto, a decisão proferida no dissídio coletivo, com fundamento na 

redação original da Constituição Federal, possuía mero caráter normativo, eis que o 

Judiciário estabelecia as condições de trabalho, exercendo o Poder Jurisdicional do 

Estado e criando normas que as partes não haviam atingido pela via consensual. 

Podia-se argumentar que a natureza peculiar de solução de conflito coletivo 

por meio do Poder Judiciário, conferindo-se um irrestrito poder normativo à Justiça 

do Trabalho, afrontava o princípio da liberdade sindical e a proibição da interferência 

estatal nas relações sindicais, garantidos pelo artigo 8º da Carta Magna. 

Ainda nessa linha, a interferência do poder normativo, embora pudesse ter um 

caráter social, poderia ser vista como um obstáculo ao amadurecimento das 

relações coletivas e ao movimento sindical em si, uma vez que, conferindo-se à 

Justiça do Trabalho a possibilidade de estabelecer, a seu critério, condições de 

trabalho aos empregados, atribuía-se ao Poder Judiciário um papel que deveria ser 

exercido pelos sindicatos profissionais.  

Em última instância, o poder normativo era componente que, em adição à 

contribuição sindical, unicidade sindical e compulsoriedade de representação 

incentivava a acomodação de grande parte dos sindicatos, de forma 

contraproducente ao desenvolvimento da efetiva representatividade sindical. 

A nova redação do artigo 114, parágrafo 2º, da Constituição Federal, trazida 

pela Emenda nº 45/2004, veio a atender, em parte, essas críticas sobre a 

necessidade de fortalecimento das relações sindicais e de se acabar com a 

acomodação dos sindicatos: 

Art. 114 Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 
coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente. 

Como se nota da redação do parágrafo 2º do dispositivo constitucional, 

definiu-se que as partes deveriam ter o comum acordo para a propositura de um 
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dissídio coletivo e introduziu-se o conceito de manutenção das condições 

convencionadas anteriormente. 

O comum acordo apresentou-se, ainda que indiretamente, como um primeiro 

limitador ao poder normativo, por configurar uma condição da ação do dissídio 

coletivo. O interesse bilateral passou a ser imprescindível para que a Justiça do 

Trabalho pudesse exercer a prerrogativa de decidir o conflito. 

Renato Rua de Almeida defende até mesmo que a inclusão do comum acordo 

no parágrafo 2º, do artigo 114, da Constituição Federal, acabou por extinguir 

juridicamente o poder normativo da Justiça do Trabalho, atribuindo a este órgão a 

prerrogativa de exercer o Poder Jurisdicional de arbitragem pública.116 

Tal conclusão poderia ser ainda reforçada pela interpretação de que o conflito 

trabalhista deveria ser dirimido pela manutenção das cláusulas convencionadas 

anteriormente. A Justiça do Trabalho teria de proferir sentença normativa que 

repetiria as cláusulas normativas, tendo como efeito prático a extensão da vigência 

da norma coletiva anterior.  

Tal mecanismo levaria às partes insistir na negociação coletiva caso 

quisessem incluir nova condição de trabalho ou alterar condição preexistente, uma 

vez que a entrega do impasse negocial à Justiça do Trabalho teria como 

consequência a mera repetição do que haveria sido convencionado na norma 

coletiva anterior. 

Importante lembrar que, à época dos debates sobre a Emenda Constitucional 

nº 45, foi amplamente discutido e defendido que o objetivo da alteração da redação 

do parágrafo 2º, do artigo 114, da Constituição Federal, era justamente privilegiar a 

negociação coletiva em detrimento do poder normativo da Justiça. 

Nesse sentido, Arnaldo Süssekind, em lição publicada anteriormente à 

aprovação da Emenda Constitucional nº 45: 

Demais disto, a facilidade com que qualquer das partes pode ajuizar o 
dissídio coletivo concorre, inquestionavelmente, para o malogro da 
composição dos interesses das partes em conflito. Entendemos, e já 
propusemos em Congresso, que a instauração judicial do dissídio coletivo 
só deveria ser admitida: 

Por consenso das partes, que poderão optar entre a arbitragem ou a via 
judicial; 
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ALMEIDA, Renato Rua de.  Visão histórica da liberdade sindical. Revista do Advogado, São 
Paulo, v. 26, n. 86, p. 73, jun. 2006.  
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Pelo Ministério Público do Trabalho, em caso de greve capaz de afetar 
substancialmente as necessidades inadiáveis da comunidade; 

Por qualquer das partes, após o malogro da negociação direta e com 
mediação efetivamente praticada durante prazo fixado por uma lei que 
disporia sobre o tema. 

A negociação coletiva deve ser facilitada, a fim de que possa, em maior 
escala, ampliar o nível e proteção ao trabalhador brasileiro.

117
 

A motivação da inclusão do comum acordo como fomento à negociação 

coletiva e consequente limitação ao exercício do poder normativo foi, de fato, 

amplamente reiterado pelos parlamentares quando da aprovação da Emenda 

Constitucional. 

Nesse ponto, destaca José Miguel de Campos, citando o voto de alguns 

deputados: 

E a expressiva maioria dos parlamentares, induvidosamente, fixando a 
mens legis, o objetivo, o desiderato do constituinte derivado, impôs a 
permanência da inquinada expressão, com os seguintes referenciais: 

Exmo. Deputado Inocêncio de Oliveira: 

“Sr. Presidente, discutimos com o nobre Deputado Vivaldo Barbosa, que 
tem a melhor das intenções. Se olharmos o início do texto, para depois 
dizermos que só podemos fazer isso em comum acordo, vamos forçar 
sempre o entendimento. Vamos fazer com que as partes cheguem ao 
entendimento. Caso contrário, ao retirarmos isso, vai haver tantos litígios 
que a demanda na Justiça vai ser tão grande que não compensaria a 
retirada do texto. Por isso, o PFL, para a manutenção do texto, recomenda o 
voto ‘sim’.”. 

Exmo. Deputado Mendes Ribeiro Filho: 

“Sr. Presidente, vou inscrever esta sessão nos meus cadernos especiais. 
Durante o trabalho da Comissão, a grande discussão era o poder normativo 
da Justiça do Trabalho. Estavam tentando terminar com a Justiça do 
Trabalho, não queriam o poder normativo. Eu era uma das poucas vozes a 
defendê-lo. Buscou-se o Fórum Barelli, o poder normativo mitigado, as duas 
partes do entendimento, para buscar a intervenção da Justiça, a fim de 
aproximar e não para separar. O que se quer é que a Justiça do Trabalho 
fique com a participação, com o poder normativo, quando as partes se 
julgarem incapazes de encaminhar o diálogo. É um avanço. Agora, se 
retirarmos o ‘de comum acordo’, teremos exatamente o poder normativo da 
Justiça do Trabalho, contra o qual tantas e tantas lideranças se 
manifestaram. Por isso, o PMDB mantém o texto da Relatora, porque 
entende que é um avanço termos esse poder normativo que está no texto. 
O PMDB vota ‘sim’.”. 

Exmo. Deputado Ricardo Berzoini: 

“Sr. Presidente, quero esclarecer que uma das teses mais caras ao Partido 
dos Trabalhadores é a luta contra o poder normativo da Justiça do Trabalho. 
Acreditamos que a negociação coletiva se constrói pela vontade das partes. 
Ou seja, se não tivermos no processo de negociação a garantia da 
exaustão dos argumentos, da busca do conflito e da sua negociação, vai 
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SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 426-
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acontecer o que vemos em muitos movimentos hoje, particularmente em 
São Paulo, como o recente caso dos metroviários, em que a empresa 
recorre ao poder normativo antes de esgotada a capacidade de negociação. 
Portanto, na nossa avaliação, manter a expressão ‘de comum acordo’ é 
uma forma de garantir que haja exaustão do processo de negociação 
coletiva. O Partido dos Trabalhadores vota pela manutenção da expressão, 
combatendo o poder normativo da Justiça do Trabalho, que hoje é um 
elemento de obstáculo à livre negociação coletiva. (Palmas).” (grifos 
nossos).

118
 

Nota-se, portanto, que se observou, à época, que o poder normativo conforme 

delimitado pela redação original do artigo 114, parágrafo 2º, da Constituição Federal, 

acabava por desencorajar a negociação coletiva e esta foi uma das razões para o 

advento do comum acordo como pressuposto à propositura do dissídio coletivo. 

E é exatamente aqui que se constata a contradição sistêmica. 

Embora, em um primeiro momento, tenha se percebido nos julgamentos de 

dissídios coletivos um efetivo reconhecimento dessa limitação do poder normativo, 

com o passar dos anos, a necessidade do comum acordo foi gradativamente 

perdendo força, e os Tribunais Regionais do Trabalho passaram a apresentar 

diversos fundamentos para retirar a relevância de que houvesse um interesse 

bilateral para a propositura de dissídios coletivos.  

Como se nota em alguns julgados do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região, diferentes argumentos têm sido utilizados para afastar a natureza de 

condição da ação do comum acordo: destacam-se a peculiaridade do caso e até 

mesmo a afirmação de que o comum acordo se trata de uma faculdade e não uma 

obrigação das partes: 

EMENTA: COMUM ACORDO PARA O AJUIZAMENTO DO  DISSÍDIO  
COLETIVO. PECULIARIDADES DO CASO. NÃO OBSTACULARIZAÇÃO 
DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Forçoso curvar-se à jurisprudência 
pacificada do Eg. Tribunal Superior do Trabalho, que dota posicionamento 
unânime pela necessidade existência do comum acordo para o exercício do 
dissídio coletivo. Na espécie, porém, em razão de algumas peculiaridades 
do caso, a inexistência de comum acordo no presente dissídio não traz 
como efeito automático a obstacularização da atuação do Poder Normativo, 
posto que  vários  suscitados deixaram de  arguir  a  preliminar  sub  judice e 
outros  foram  além,  ao  exercerem  o  seu  munus  constitucional   de   
pacificação dos litígios coletivos por meio da autocomposição 
instrumentalizada  pela  juntada  de  acordos  nos autos.  Há, portanto, a 
existência de conteúdo mínimo acordado apto a viabilizar o julgamento do 
dissídio e pacificar os conflitantes.  A extinção do feito para alguns dos 
dissidentes e a fixação de condições a outra parte da categoria implicaria a 
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CAMPOS, José Miguel de. Emenda Constitucional 45/04 e Poder Normativo da Justiça do 
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quebra da isonomia e da unidade da categoria profissional sob a ótica das 
premissas do direito coletivo do trabalho, que objetiva evitar a 
desagregação e o esfacelamento da categoria. Por tais fundamentos, 
rejeita-se a preliminar sub examine (TRT 2ª Região. Seção de Dissídios 
Coletivos. Relatora Maria Isabel Cueva Moraes. Acórdão 2013001701 de 
12/06/2013. Processo Nº: 00068873820115020000, grifos nossos).

119
  

 
EMENTA: DISSÍDIO COLETIVO.  AJUIZAMENTO.  COMUM ACORDO.  
FACULDADE. A disposição contida no artigo 114, § 2º, da CF, inserida pela 
EC 45/04, cuida de uma faculdade assegurada às partes. O preceito 
constitucional assevera que “é facultado às mesmas, de comum acordo, 
ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica” (grifamos). Resultando, 
portanto, inafastável a garantia constitucional de acesso ao Judiciário, 
assegurada por cláusula pétrea (artigo 5º, XXXV, da CF). É de se observar, 
também, que a Emenda Constitucional, assim como as demais espécies 
normativas previstas pelo artigo 59, da Constituição da República, está 
sujeita à obediência aos ditames imutáveis inseridos pelo constituinte 
originário (artigo 60, § 4º, da CF). Assim, a interpretação das normas 
constitucionais deve ser harmônica, o que leva à conclusão de que o 
ajuizamento de comum acordo é uma faculdade e não uma obrigação, 
traduzido em inexistente pressuposto processual (TRT 2ª Região. Seção de 
Dissídios Coletivos. Relator Sidnei Alves Teixeira. Acórdão 2011001224. 
Processo Nº: 00023047320125020000. Publicado em 22/06/2013, grifos 
nossos).

120
  

Notam-se em referidas decisões interpretações inovadoras do comum acordo 

inserido no parágrafo 2º, do artigo 114, da Constituição Federal, defendendo-se que 

sua observância é prescindível. 

Como consequência desse entendimento, poder-se-ia concluir que qualquer 

das partes envolvidas em uma negociação sindical tem a prerrogativa de ver o 

impasse dirimido pela Justiça do Trabalho sem que tivesse perseguido a solução 

negocial, em prestígio à busca da efetiva representatividade sindical. 

O Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, tem mantido o posicionamento 

de que o comum acordo é condição da ação para a instauração do dissídio coletivo. 

Tal fato é constatado pela reforma de ambos os acórdãos acima mencionados, em 

ementas que são transcritas abaixo: 

DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. (...) AUSÊNCIA DE 
COMUM ACORDO. ART. 114, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
JURISPRUDÊNCIA DO TST. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O entendimento prevalente nesta Seção 
Especializada é o de que o comum acordo, a que se refere o art. 114, § 2º, 
da Constituição Federal, é pressuposto de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo, específico para o 
ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, admitindo-se, 
todavia, a concordância tácita na instauração da instância, desde que não 
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haja a oposição expressa do suscitado, na contestação. In casu, o Regional 
acolheu a preliminar de ausência do comum acordo arguida por vários 
suscitados, mas conferiu outra interpretação à referida exigência 
constitucional, adentrando no mérito do dissídio coletivo. Ao assim proceder, 
deixou de extinguir o processo, decidindo de forma dissonante da 
jurisprudência desta SDC. Dá-se, pois, provimento aos recursos ordinários 
[...] para reformar a decisão regional e, em relação a eles, julgar extinto o 
processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 114, § 2º, da CF e 
267, IV, do CPC, ressalvadas, contudo, as situações fáticas já constituídas, 
a teor do que dispõe o art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.725/1965. Processo extinto, 
sem resolução de mérito, pela falta de comum acordo (TST. Seção de 
Dissídios Coletivos. Relatora Dora Maria da Costa. Acórdão publicado em 
14/11/2014. Processo Nº: 00068873820115020000, grifos nossos).

121
 

 
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SINDICATO SUSCITADO. 
DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE 
COMUM ACORDO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pacífico o 
entendimento desta Corte segundo o qual a exigência do comum acordo 
constitui-se pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido 
e regular do processo coletivo de natureza econômica e, por tal razão, a sua 
inobservância acarreta forçosamente a extinção do processo, sem 
resolução de mérito. Caso em que o Suscitado, em preliminar apresentada 
na defesa, arguiu ausência de comum acordo, não havendo ato por ele até 
então praticado que, com tal desiderato, seja incompatível. Recurso 
Ordinário a que se dá provimento. (TST. Seção de Dissídios Coletivos. 
Relatora Maria de Assis Calsing. Acórdão publicado em 15/04/2014. 
Processo Nº: 00023047320125020000, grifos nossos).

122
  

Como se nota de referidas decisões, o Tribunal Superior do Trabalho tem 

reformado as decisões regionais que afastam o caráter de condição da ação do 

comum acordo. 

A efetividade do posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho sobre o 

tema é, todavia, questionável, uma vez que o julgamento dos recursos costuma 

levar, em média, 1 (um) ano, obrigando-se os julgadores a ressalvar as situações 

fáticas já constituídas, nos termos do parágrafo 3º, e do caput do artigo 6º, da Lei nº 

4.725/1965.123 

Com isso, tem-se, de toda maneira, o incentivo à comodidade dos sindicatos, 

uma vez que, tendo o recurso efeito apenas devolutivo e vedada a retroação das 

condições já estabelecidas em cumprimento à sentença normativa, a instauração 
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§ 3º O provimento do recurso não importará na restituição dos salários ou vantagens pagos, em 
execução do julgado”. 
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unilateral do dissídio coletivo acabou por atingir seu objetivo, em desprestígio à 

negociação coletiva. 

Tal situação, que já promove a comodidade aos sindicatos profissionais e de 

empregadores, ainda se agrava. Parte dos Tribunais do Trabalho adotou 

Precedentes Normativos, que guiam as decisões a serem proferidas no âmbito de 

dissídios coletivos, contemplando nas sentenças normativas condições jamais 

negociadas pelas partes. 

Como exemplo, citam-se Precedentes Normativos do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região:  

PRECEDENTE NORMATIVO Nº 2 - ADMITIDOS APÓS A DATA BASE: 
O reajuste salarial é aplicável aos admitidos após a data-base, ficando 
limitado ao valor do maior salário do empregado mais antigo na função. 
 
PRECEDENTE NORMATIVO Nº 3 - SALÁRIO DO ADMITIDO EM LUGAR 
DE OUTRO: 
É assegurado ao empregado admitido para a função de outro, dispensado 
sem justa causa, salário igual ao do empregado de menor salário na função, 
excluídas as vantagens pessoais.  
 
PRECEDENTE NORMATIVO Nº 12 - ESTABILIDADE PRÉ 
APOSENTADORIA:  
São garantidos emprego e salário aos empregados que estejam a menos de 
2 (dois) anos da aposentadoria especial ou por tempo de serviço. Adquirido 
o direito, cessa a estabilidade. 
 
PRECEDENTE NORMATIVO Nº 21 - DESCONTO ASSISTENCIAL: As 
empresas descontarão 5% (cinco por cento) do salário básico do 
empregado associado, de uma única vez, no primeiro pagamento do salário 
reajustado, a título de contribuição assistencial, e farão o recolhimento em 
favor do Sindicato Profissional dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 
 
PRECEDENTE NORMATIVO Nº 23 - MULTA:  
1. Em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas econômicas da 
norma coletiva, o empregador pagará ao empregado, por evento, multa de 
5% (cinco por cento) do salário normativo, excluídas as cláusulas que já 
tenham cominação específica. Tratando-se de cláusulas sociais, a multa 
será única de 10% (dez por cento) do salário normativo. 
2. Tratando-se de cláusulas obrigacionais, a multa será única de 10% (dez 
por cento) do salário normativo, revertida para o empregado, o empregador 
ou a entidade sindical, conforme seja a parte prejudicada.  
 
PRECEDENTE NORMATIVO Nº 31 - ADIANTAMENTO SALARIAL (VALE): 
As empresas concederão quinzenal e automaticamente adiantamento de, 
no mínimo, 40% do salário mensal bruto do empregado.  

Os Precedentes Normativos citados são indistintamente aplicados e inseridos 

pelo Tribunal Regional em sentenças normativas. 

Diante disso, sendo infrutífera a negociação (ainda que as partes não tenham 

se esforçado para alcançar um consenso), o exercício do poder normativo 
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estabelecerá impositivamente regras que vão de temas sociais, econômicos e até 

mesmo sindicais. 

Mais alarmante ainda a possibilidade de fixação de contribuição assistencial, 

conforme sugere o Precedente Normativo nº 21 citado, prerrogativa que, nos termos 

do artigo 513, alínea “e”, da CLT, é exclusiva dos sindicatos. 

Essa prática de inclusão de cláusulas normativas conforme teor de 

Precedentes Normativos pode, em última instância, ser entendida como afronta ao 

princípio da separação dos poderes, já que, não havendo lei a respeito desses 

temas e não tendo as partes envolvidas pactuado referidas condições, o Poder 

Judiciário acaba por desempenhar papel tipicamente legislativo ao estabelecer 

condições de trabalho aos empregados e empregadores envolvidos no dissídio 

coletivo.124 

Essa particularidade reflete desincentivo à negociação coletiva e alimenta o 

comodismo sindical, o que impende identificar mais uma contradição sistêmica por 

ser realidade que afronta os princípios de liberdade sindical. 

Ainda, o exercício do poder normativo sem a concordância mútua das partes 

constitui contradição do modelo sindical brasileiro, ao passo que fere o princípio do 

fomento à negociação coletiva. Nesse sentido, Renato Rua de Almeida: 

[...] o entendimento, ainda que parcial na doutrina e na jurisprudência, de 
que persiste o poder normativo da Justiça do Trabalho nos dissídios de 
natureza econômica, malgrado a inserção do comum acordo como 
pressuposto para o seu ajuizamento, na conformidade do disposto no art. 
114, § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 45/2004, faz com que a negociação coletiva no âmbito das 
categorias não tenha a efetividade desejável, uma vez que a norma coletiva 
estaria garantida pelos precedentes normativos de dissídios coletivos dos 
tribunais trabalhistas. 

Uma vez fixada a obrigatoriedade do comum acordo como pressuposto para 
o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, certamente seria 
incrementada a negociação coletiva, já que a decisão jurisdicional a ser 
proferida seria uma arbitragem pública, que escolheria a melhor proposta 
final apresentada pelas partes, depois de frustrada a tentativa de 
negociação direta.

125
 

Nesse sentido, constata-se que o poder normativo da Justiça do Trabalho 

constitui elemento que contribui ao comodismo sindical, por garantir aos sindicatos a 

manutenção de condições coletivas e até mesmo a estipulação de outras novas, 
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ALMEIDA, Renato Rua de. Visão histórica da liberdade sindical. Revista do Advogado, São 
Paulo, v. 26, n. 86, p. 72, jun. 2006.  

125
Id. Negociação coletiva e boa-fé objetiva. Revista LTr ‒ Legislação do Trabalho, São Paulo, v. 74, 
n. 4, p. 394, abr. 2010.   
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sem que tenha que negociar coletivamente com a efetividade e identidade que a 

representatividade sindical pressupõe. 

Essa incoerência a um sistema que deveria incentivar a negociação coletiva e 

a unidade da categoria representada é acentuada pelo reconhecimento do 

fenômeno da ultratividade da norma coletiva, que se passa a debater. 

 

3.5 A ULTRATIVIDADE DA NORMA COLETIVA 

 

Na mesma linha do debate sobre o poder normativo, entende-se de grande 

valia traçar considerações sobre a ultratividade da norma coletiva, fenômeno jurídico 

que influencia diretamente no sistema sindical brasileiro e no ambiente em que se 

desenvolvem as negociações coletivas de trabalho. 

Assim como referido no tópico anterior, a ultratividade da norma coletiva pode 

não estar intimamente ligada à estrutura sindical brasileira, mas sua análise é de 

extrema relevância para um entendimento panorâmico do atual sistema sindical. 

Sobre o tema, deve-se destacar, primeiramente, que o artigo 613, da CLT126, 

apresenta alguns quesitos que devem obrigatoriamente constar das convenções e 

acordos coletivos de trabalho.  

Dentre esses requisitos, ressalta-se a necessidade de estipulação de prazo 

de vigência que, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 614127, não pode ser superior 

a 2 (dois) anos. 

Essa limitação tem fundamento no princípio de que as normas coletivas 

advêm de negociação entre as partes, altamente influenciada pelas condições 

fáticas vivenciadas no momento das tratativas. 

Ainda, pressupõe-se que um processo negocial passe por concessões 

recíprocas das partes, sendo impensável que este acerto deixe de considerar a 

realidade momentânea e as expectativas em relação ao futuro que se sucederá.128 

Desta monta, por observância do limite legal para a vigência das normas 

coletivas, entendeu-se que suas cláusulas tinham efeito limitado ao prazo de 

duração da convenção ou acordo coletivo assinalado pelas próprias partes.  

                                                 
126

“Art. 613 - As Convenções e os Acordos deverão conter obrigatoriamente:  
II - Prazo de vigência; [...]”. 

127
“Art. 614. § 3º Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acôrdo superior a 2 (dois) 
anos”. 

128
HINZ, Henrique Macedo. Direito coletivo do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 108. 
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Adicionalmente, as demais disposições legais sobre as convenções e acordos 

coletivos, como as referências aos processos de sua prorrogação e revisão, também 

apontavam para a provisoriedade da eficácia desses instrumentos: 

É certo que, não podendo ter eficácia perene, por expressa previsão legal, 
os instrumentos normativos, quanto aos efeitos, equivalem às leis 
temporárias e aos atos jurídicos com termo final, em que, decorrido o prazo 
prefixado extingue-se o direito estabelecido. 

[...] 

O Direito Positivo Brasileiro não prevê o sistema de prorrogação automática 
dos instrumentos normativos [...], embora determine que as convenções e 
os acordos coletivos contenham, obrigatoriamente, entre outras, disposições 
sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus 
dispositivos (art. 613, VI, da CLT). Mas, ao assim dispor, admite, 
intrinsecamente, a eficácia temporária das cláusulas funcionais dos 
instrumentos normativos não prorrogados.

129
 

Consequentemente, se afastava a tese de que as cláusulas normativas se 

incorporavam aos contratos individuais de trabalho, até porque, é preceito 

constitucional resguardado pelo inciso XXIX, do artigo 7º, da Magna Carta, o 

reconhecimento dos acordos e convenções coletivas. 

E reconhecendo-se a norma coletiva, sua vigência, requisito obrigatório 

previsto no inciso II, do artigo 613, da CLT, também o seria, de forma que, caberia 

às partes iniciar novas tratativas caso pretendessem renová-la. Verdadeiro fomento 

à negociação coletiva. 

De toda forma, a teoria da incorporação das cláusulas normativas aos 

contratos de trabalho foi levada ao Judiciário e, após anos de amadurecimento 

jurisprudencial o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula nº 277, cuja redação 

do item I, de novembro de 2009, assim dispunha: 

Nº 277 Sentença normativa. Convenção ou acordo coletivos. Vigência. 
Repercussão nos contratos de trabalho 

I - As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, 
convenção ou acordos coletivos vigoram no prazo assinado, não 
integrando, de forma definitiva, os contratos individuais de trabalho. 

Teve-se, com isso, a pacificação do entendimento de que não haveria a 

incorporação das cláusulas normativas aos contratos individuais do trabalho. 
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GRILLO, Umberto. Eficácia no tempo das condições estipuladas nos acordos ou convenções 
coletivas e sentenças normativas. In: TEIXEIRA FILHO, João de Lima. (Coord.). Relações 
coletivas de trabalho: estudos em homenagem ao ministro Arnaldo Süssekind. São Paulo: LTr, 
1989. p. 402-403.  
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No entanto, em sessão realizada em 12 de setembro de 2012, o Tribunal 

Superior do Trabalho, em sua composição plena, alterou a redação da Súmula nº 

277, consolidando entendimento inverso: 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE. As cláusulas normativas dos 
acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais 
de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante 
negociação coletiva de trabalho.  

Reconheceu-se, com isso, o fenômeno da ultratividade da norma coletiva, 

entendido pelo prolongamento dos efeitos de suas cláusulas mesmo após o término 

da sua vigência. Em outras palavras, entendeu a Corte Superior do Trabalho que as 

cláusulas da norma coletiva (com exceção da cláusula de vigência) integram os 

contratos individuais de trabalho. 

Curiosamente, essa brusca mudança de rumo não apresenta registro de 

decisões reiteradas nesse sentido, fator que se supõe imprescindível para o 

amadurecimento da tese e sua posterior conversão em Súmula. 

Em defesa a esse novo posicionamento, os Ministros Augusto César Leite de 

Carvalho, Kátia Magalhães Arruda e Mauricio Godinho Delgado argumentam que a 

ultratividade da norma coletiva vinha sendo reconhecida reiteradamente pela Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, o que reflete esse amadurecimento capaz de 

fundamentar a revisão da redação da Súmula nº 277. 

Adicionalmente, afirmam que a ultratividade da norma coletiva está em 

consonância com os princípios constitucionais de prestígio à negociação coletiva: 

A nova redação da Súmula nº 277 do TST afinou a jurisprudência brasileira 
com a orientação predominante entre os povos que prestigiam a vontade 
coletiva, com os valores sociais fundantes do Direito Laboral e 
especialmente com a atual Constituição da República, pois é induvidoso 
que a Carta Maior valoriza os processos de negociação coletiva, 
enaltecendo a necessária observância das convenções e acordos coletivos 
de trabalho (artigo 7o , XXVI). Com absoluta coerência, prescreveu em 
seguida uma limitação ao poder normativo da Justiça do Trabalho, em seu 
artigo 114, §2o., ao estabelecer que a sentença normativa deverá respeitar 
invariavelmente “as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente”. Se a sentença normativa não 
pode reduzir ou suprimir conquistas obreiras asseguradas mediante 
convenção ou acordo coletivo, infere-se que essas normas coletivas são as 
que já tiveram exaurido o seu período de vigência, ou seja, aquelas que 
vigoravam até a última database, pois se elas ainda estivessem vigorando 
decerto não seria instaurado o dissídio coletivo. E, se a sentença normativa 
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não pode infringir o conteúdo das convenções e acordos coletivos de 
trabalho, induz-se que esse conteúdo subsiste, obviamente subsiste.

130
 

No entanto, não parecem coerentes os argumentos utilizados pelos Ministros. 

Em relação às decisões da Seção de Dissídios Coletivos daquela Corte, 

convém lembrar que estas estabelecem a manutenção das condições previstas na 

norma coletiva não mais vigente, afinal, este era exatamente o seu dever: respeitar 

as disposições convencionadas anteriormente, em atendimento ao parágrafo 2º, do 

artigo 114, da Magna Carta. 

Ainda, a conclusão de que se as sentenças normativas não podem infringir a 

norma coletiva, seu conteúdo subsiste, acabou por extrapolar a definição de direito 

coletivo da manutenção das condições convencionadas anteriormente, uma vez que 

a nova redação da Súmula nº 277 declarou a sua integração ao contrato individual 

de trabalho. 

Em síntese, o atual posicionamento jurisprudencial sobre a ultratividade da 

norma coletiva deixa de lado o fato de que a manutenção das condições 

convencionadas anteriormente poderia ser declarada em sentença normativa, 

apenas se as partes envolvidas assim, consensualmente, definissem, com o comum 

acordo para a propositura do dissídio coletivo. 

Configurou-se, portanto, verdadeira antítese a princípios coletivos do Direito 

Coletivo do Trabalho, na medida em que a manutenção coletiva das condições 

convencionadas, por decisão das partes, foi reconhecida como integração individual 

aos contratos de trabalho. 

Destaca-se, nesse ponto que, ao contrário do que teorizam os Ministros, essa 

incorporação aos contratos individuais não apresenta fundamento legal e está em 

dissonância com a Constituição Federal e a CLT: 

Ante ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e a regra insculpida no art. 7º, 
XXIX, da mesma Lei Maior, se os direitos e obrigações previstos em 
acordos ou convenções coletivos de trabalho perdem, com a própria norma 
que os institui, vigência após o prazo pactuado (CLT, art. 613, II), não se 
pode falar em sua incorporação nos contratos de trabalho. Afinal, se o 
instrumento que os criou deixou de existir, os próprios direitos e obrigações 
nele previstos também desaparecem do mundo jurídico. 

Não se pode adotar, em sede de direito coletivo do trabalho, o princípio de 
aplicação da norma mais benéfica, quer porque os princípios do direito 
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individual do trabalho não se empregam no âmbito coletivo, quer porque a 
própria norma mais benéfica perdeu a vigência.

131
 

No mesmo sentido Arion Sayão Romita, que destaca que a tese da 

incorporação não se sustenta e “[...] afronta a decisão constitucional de incentivar a 

negociação coletiva”.132 

Nesse contexto, analisando-se sistemicamente o modelo sindical brasileiro 

sob o prisma da ultratividade da norma coletiva, é possível constatar algumas 

incoerências. 

Primeiramente, tem-se que, a teor do que dispõe o parágrafo 3º, do artigo 

614, da CLT, sindicatos patronais, empregadores e empregados não são permitidos 

a fixar, via negociação coletiva, vigência da norma coletiva em prazo superior a dois 

anos, o que não parece conviver de forma harmoniosa com a integração das 

condições aos contratos individuas de trabalho.  

Em segundo lugar, aparenta-se que procedimentos como a denúncia da 

convenção coletiva ou o protesto para manutenção da data base na recusa da 

negociação coletiva, previstos nos artigos 615 e 616, parágrafo 3º, respectivamente, 

foram ignorados, afinal, se há a integração das condições aos contratos individuais, 

não há motivação para se fazer uso desses institutos. 

E, em último e mais preocupante exemplo de incoerência, cerceia a liberdade 

sindical, atentando contra o princípio de fomento à negociação coletiva e 

contribuindo para comodismo sindical já tão alimentado pelo sistema de unicidade 

sindical e compulsoriedade de representação. 

Destaca-se que a liberdade sindical é também violada por atribuir 

incorporação a contratos individuais de cláusulas normativas, em fenômeno não 

previsto em lei, mas que, como bem observa Pedro Paulo Teixeira Manus, poderia 

ser declarado pelas próprias partes envolvidas na negociação:  

A doutrina entende que as cláusulas obrigacionais só têm aplicação durante 
a vigência da norma coletiva, pois os sindicatos convenentes ou o sindicato 
e a empresa acordantes estipulam normas que os obrigue pelo prazo ali 
fixado. Ademais, nada obsta que as partes ajustem expressamente que as 
cláusulas normativas sejam incorporadas aos contratos individuais de 
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ROMITA, Arion Sayão. O poder normativo da Justiça do Trabalho: a necessária reforma. Revista 
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trabalho, hipótese em que não haverá discussão a respeito, pois 
manifestada a vontade das partes de que assim ocorra.

133
 

Ainda, a declaração jurisprudencial de ultratividade traduz o avocamento pelo 

Judiciário de função tipicamente sindical, por ser prerrogativa dessas entidades, nos 

termos do inciso III, do artigo 8º, da Constituição Federal: 

O art. 8º, inciso III da Constituição Federal, dispondo sobre as funções do 
sindicato, preceitua que a ele compete, com exclusividade, “a defesa dos 
direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais e administrativas”, ficando configurado que a classe 
operária, fracionada em categorias profissionais, será autorizada a fundar 
associação que, uma vez juridicamente organizada, assume o poder-dever 
legal de: 

Preservar as suas conquistas (‘defesa dos direitos’); e 

Ampliá-las, pela via reivindicatória (‘defesa dos ... interesses’) (grifos 
nossos).

134
 

Em suma, a incoerente ultratividade da norma coletiva é mais uma 

peculiaridade do sistema sindical brasileiro que contribui para a estagnação do 

movimento sindical e para o comodismo dessas entidades. 

Adicionalmente a esse efeito de comodismo, deve-se ponderar, ainda, que a 

incorporação da norma coletiva aos contratos individuais do trabalho pode trazer 

outra consequência indesejável. 

Como mencionado, a limitação temporal de vigência das normas coletivas, 

prevista no artigo 614, da CLT, tem como fundamento a transitoriedade da realidade 

social-econômica em que as negociações coletivas são entabuladas. 

A incorporação das condições firmadas na norma coletiva pode colocar em 

risco a atividade econômica do empregador que, porventura, esteja com dificuldades 

em seu negócio. 

É de se relevar que a ultratividade da norma gera uma natural resistência dos 

sindicatos em negociar condições mais limitadas ou menos favoráveis aos 

trabalhadores, afinal, aquelas anteriormente estipuladas já fariam parte dos 

contratos individuais de trabalho. 

Dessa forma, a inércia sindical ou a sua insensibilidade em relação à 

dificuldade econômica vivida pela empresa acabam incentivadas pela incorporação 
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da norma coletiva aos contratos individuais, vislumbrando-se, até mesmo, afronta à 

ordem econômica e à livre iniciativa. 

Não se pode desprezar que as normas jurídicas devem ser interpretadas de 

forma harmônica pelo diálogo das fontes do Direito, e a quase imposição da 

perpetuação das normas coletivas pela ultratividade pode significar afronta ao artigo 

170, incisos II e IV e parágrafo único, da Constituição Federal.135 

Neste cenário, o empregador pode se ver de mãos atadas, sem alternativas 

para alterar condições de trabalho com as quais não possa mais arcar, colocando 

em risco a sua atividade econômica em razão da ultratividade da norma coletiva e da 

negativa sindical em revisitar supostas “conquistas” de negociações passadas. 

Nesse contexto, reforça-se a constatação de que a ultratividade da norma 

coletiva configura incoerência sistêmica ao modelo sindical brasileiro e desincentivo 

à negociação coletiva. 

Além disso, constitui elemento de antagonismo à liberdade sindical, como se 

verá a seguir em considerações acerca deste desejável modelo, amplamente 

defendido pela Organização Internacional do Trabalho. 
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“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 

 [...]; 
II - propriedade privada; 
[...]; 
IV - livre concorrência; 
[...]. 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. 



103 

 

4 LIBERDADE SINDICAL 

 

Debatido o atual sistema sindical brasileiro e ponderadas algumas de suas 

mazelas e incoerências, passa-se à liberdade sindical. 

A primeira constatação a ser feita sobre o tema é que o direito à liberdade 

sindical é direito fundamental e deve ser encarado como corolário de uma sociedade 

que se intitula democrática, social e livre. 

Isso foi reconhecido, de certa maneira, pela Constituição Federal que, em seu 

artigo 5º, cláusula pétrea de direitos e garantias fundamentais, assegurou, no inciso 

XVII, a liberdade de associação. 

Como já debatido, a ratificação da unicidade sindical pelo inciso II, do artigo 

8º, da Magna Carta, constituiu contradição ao seu próprio caput e ao inciso XVII, do 

artigo 5º, em tolhimento ao direito fundamental de liberdade de associação 

reconhecido constitucionalmente. 

No plano internacional, também se reconhece a liberdade sindical como 

direito fundamental. Nesse sentido Oscar Ermida Uriarte: 

Atualmente, já está fora de discussão a afirmação de que a liberdade 
sindical é um dos direitos humanos fundamentais e, além disso, integrante 
dos direitos sociais, componente essencial de uma sociedade pluralista e 
justa. 

Do ponto de vista jurídico-formal, tal categorização da liberdade sindical 
como um dos direitos fundamentais da pessoa humana se reflete em sua 
inclusão no correspondente capítulo sobre direitos e garantias nas 
respectivas constituições nacionais; ganharam porém, caráter universal a 
partir da contemplação por várias declarações de direitos e normas 
internacionais. Assim, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem (ONU, 1948), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (ONU, 1966), várias Declarações Americanas, o 
Preâmbulo da Constituição da OIT e a Declaração da Filadélfia (OIT, 1944), 
tal como a Carta Social Européia e diversas declarações internacionais.

136
 

Como já destacado, a Constituição de 1988 reconheceu a liberdade de gestão 

aos sindicatos, a liberdade de constituição, simbolizada pela não interferência estatal 

e pela prescindibilidade de autorização para sua fundação, e a liberdade positiva e 

negativa de trabalhadores e empregadores em se filiar e se desfiliar das entidades 

sindicais. 
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Porém, ao ratificar e recepcionar o modelo de unicidade sindical e 

compulsoriedade de representação, consubstanciados com a contribuição sindical 

obrigatória e a associação por categorias profissionais ou econômicas definidas pela 

CLT, assegurou uma liberdade parcial e não plena. 

Acabou, assim, por negar os ideais de liberdade, democracia e pluralidade 

que fundamentam a própria Constituição Federal e que estão estampados em seu 

preâmbulo e artigos 1º, 3º e 5º, declinando-se o direito fundamental de liberdade de 

associação, gênero da qual a plena liberdade sindical é espécie.  

Dessa forma, como se verá a seguir, fundamenta-se solidamente a adoção de 

um sistema de plena liberdade, que engloba a livre constituição de sindicatos sem 

limitação relacionada a categorias ou bases territoriais, a garantia do direito de se 

filiar e se desfiliar, a não interferência estatal e o desprendimento do conceito 

celetista de associação por categorias. 

 

4.1 CONVENÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

O princípio da liberdade sindical é amplamente defendido pela OIT, sendo 

objeto de algumas convenções que definem as condições e os termos em que deve 

ser observada pelos países signatários. 

O Brasil, embora seja um dos fundadores da OIT, não ratificou todas as 

Convenções relativas a este tema, das quais se destacam a de nº 87 sobre 

liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização e a de nº 151, que versa 

sobre o direito de sindicalização e relações de trabalho na administração pública. De 

outro lado, ratificou outras quatro sobre o assunto. 

Há de se destacar, de início, as ratificadas pelo Brasil, para, depois, analisar 

as que não foram. 

Em primeiro lugar, menciona-se a Convenção nº 98, de 1949, que foi 

ratificada pelo Brasil em 18 de novembro de 1952. 

Referida Convenção tem como escopo a proteção ao direito de sindicalização 

e de negociação coletiva, merecendo destaque:  

1) A proibição de subordinar o emprego à condição de não se sindicalizar (artigo 1, 

item 2, alínea “a”).  
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2) A inibição de dispensar ou prejudicar um trabalhador que tenha se sindicalizado 

(artigo 1, item 2, alínea “b”).  

3) A salvaguarda da autonomia das organizações de empregadores e 

trabalhadores, em censura a possíveis atos de ingerência entre uma e outra 

(artigo 2).  

4) A obrigação de que sejam tomadas medidas para fomentar desenvolvimento das 

negociações coletivas. 

Trata-se, portanto, de Convenção que apresenta princípios de proteção ao 

sindicalismo e incentivo à negociação coletiva. 

Quanto à proibição de se condicionar o emprego à não sindicalização, não há 

no Brasil instrumento específico de proteção ao sindicalizado. Todavia, 

principiologicamente, a dispensa discriminatória de trabalhador nessas condições 

poderá ser considerada nula, a teor do que dispõe o artigo 5º, XLI, da Constituição 

Federal.137 

Com relação à autonomia sindical, este preceito está resguardado pelo artigo 

8º caput e inciso I também da Constituição Federal, muito embora, na prática, se 

argumente a existência de alguns sindicatos pelegos, que possivelmente aceitem a 

influência ou ingerência de outras organizações. 

Por fim, no tocante ao fomento das negociações coletivas, como já observado 

no capítulo anterior, peculiaridades sistêmicas como o poder normativo da Justiça do 

Trabalho e a ultratividade da norma coletiva constituem desestímulo à negociação, 

em desavença, portanto, com o artigo 4, da Convenção nº 98, da OIT. 

A questão do fomento à negociação, aliás, foi reforçada pela aprovação da 

Convenção nº 154 de 1981, ratificada pelo Brasil em 1992. 

Sua redação é ainda mais incisiva, destacando claramente a sua aplicação a 

todos os ramos da atividade econômica e a toda sorte de organização de 

empregadores e de trabalhadores. 

Em sua parte III, Do Estímulo à Negociação Coletiva, atesta que devem ser 

adotadas medidas para esse incentivo, provendo, dentre outras questões, que as 

instituições e procedimentos de resolução de conflitos contribuam a fomentar a 
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“Art. 5º. XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; 
[...]”. 
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negociação coletiva (artigo 5, “e”) e que os mecanismos de conciliação e arbitragem 

possam ser utilizados, desde que, consensual e voluntariamente, nomeados pelas 

partes (artigo 6). 

Ao se deparar com o condicionamento à arbitragem ao consenso das partes, 

reforça-se a constatação de que o poder normativo da forma como vem sendo 

atualmente exercido é contraditório ao preceito de fomento à negociação coletiva.  

Também dentre as ratificadas, está a Convenção nº 135 de 1971 (ratificada 

pelo Brasil em 1990), que tem como propósito a proteção de representantes de 

trabalhadores nomeados ou eleitos pelo sindicato ou livremente eleitos pelos 

trabalhadores (artigo 3º). 

Para essas duas espécies de representantes, a Convenção resguarda a 

concessão de facilidades para que cumpram as suas funções (artigo 2º) e proteção 

contra quaisquer atos que possam prejudicá-los, inclusive a dispensa (artigo 1º). 

Por fim, vale, como último destaque de Convenções ratificadas pelo Brasil, a 

de nº 141 de 1977 (ratificada em 1994), que versa sobre as organizações de 

trabalhadores rurais. 

Esta norma internacional objeta resguardar a trabalhadores rurais a plena 

liberdade sindical, atribuindo aos Estados ratificantes o dever de colocar em prática 

política de promoção dessas organizações.  

Nesse contexto, tem-se, sinteticamente, que o Brasil integrou a seu 

ordenamento jurídico as condições internacionalmente reconhecidas sobre o direito 

de sindicalização e proteção do sindicalizado, o direito e o fomento à negociação 

coletiva, o reconhecimento e o amparo ao representante de trabalhadores e a 

promoção da livre organização de trabalhadores rurais. 

De outro lado, deixou de ratificar a mais relevante Convenção para os 

propósitos deste estudo: a Convenção nº 87 de 1948, que versa sobre a liberdade 

sindical e o direito de sindicalização. 

Merece realce o que dispõem seus artigos 2 e 3: 

Art. 2 — Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer 
espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de 
sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a 
única condição de se conformar com os estatutos das mesmas. 

Art. 3 — 1. As organizações de trabalhadores e de empregadores terão o 
direito de elaborar seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger 
livremente seus representantes, de organizar a gestão e a atividade dos 
mesmos e de formular seu programa de ação. 
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2. As autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que 
possa limitar esse direito ou entravar o seu exercício legal (grifos nossos). 

A análise dos pontos acima destacados permite concluir o motivo pelo qual 

esta Convenção não foi ratificada pelo Brasil: os direitos de organização de 

trabalhadores e empregadores de qualquer espécie, conforme sua escolha (artigo 2) 

e de elaborar seus estatutos sem qualquer limitação imposta pelas autoridades 

públicas (artigo 3) não se harmonizam com a unicidade sindical e a compulsoriedade 

de representação, além de ser incompatíveis com os vigentes conceitos de categoria 

profissional, econômica e diferenciada. 

Esse antagonismo entre o atual modelo brasileiro e o ideal de liberdade 

sindical apresentado pela OIT fica ainda mais gritante ao se observar que a 

Convenção nº 87 veda, expressamente, que as legislações nacionais prejudiquem 

as garantias nela previstas (artigo 8, item 2), além de obter o compromisso dos 

países de tomar todas as medidas para assegurar o livre exercício do direito sindical. 

Nesse ponto, conclui Oscar Ermida Uriarte que a liberdade sindical tem 

natureza de direito fundamental: 

[...] por intermédio da convenção internacional do trabalho N.º 87 (1948), a 
liberdade sindical se converteu no primeiro direito fundamental consagrado 
expressa e formalmente em um tratado internacional: a referida convenção 
complementada por várias outras, constitui o texto fundamental da 
regulamentação internacional da liberdade sindical; (grifos originais do 
autor).

138
 

E, nesse sentido, infere-se que, a insistência brasileira em não ratificar a 

Convenção nº 87 da OIT configura negativa a direito fundamental reconhecido 

internacionalmente. 

A certificação da liberdade sindical como direito fundamental é reforçada pela 

análise de outros tratados internacionais, dentre os quais se destaca a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 1948 e, do qual, o Brasil é um dos países signatários. 

O item 4, do artigo XXIII, da referida Declaração assim dispõe: “4. Todo 

homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus 

interesses”. 
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URIARTE, Oscar Ermida. Liberdade sindical: normas internacionais, regulação estatal e autonomia. 
In: TEIXEIRA FILHO, João de Lima. (Coord.). Relações coletivas de trabalho: estudos em 
homenagem ao ministro Arnaldo Süssekind. São Paulo: LTr, 1989. p. 250-251. 
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Nessa linha leciona Arnaldo Süssekind, afirmando que “[...] essa Declaração 

constitui fonte de máxima hierarquia no mundo do Direito, enunciando princípios que 

devem iluminar a elaboração e aplicação das normas jurídicas”.139 

As palavras do saudoso professor foram precisas ao destacar que os 

preceitos da Declaração Universal dos Direitos do Homem devem iluminar tanto a 

aplicação quanto a elaboração das normas jurídicas. 

Nesse contexto, há de se concluir que, como signatário desta declaração, que 

afirma em seu preâmbulo140 tratar de um ideal a ser atingido por todos os povos para 

promover o respeito às liberdades, o Brasil tem o dever de consagrar a plena 

liberdade sindical. 

Assim também entende a própria OIT que, em 19 de junho de 1998, na 87ª 

Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, elaborou a Declaração dos 

Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho que assim afirma: 

A Conferência Internacional do Trabalho,  

1. Lembra:  

a) que no momento de incorporar-se livremente à OIT, todos os Membros 
aceitaram os princípios e direitos enunciados em sua Constituição e na 
Declaração de Filadélfia, e se comprometeram a esforçar-se por alcançar os 
objetivos gerais da Organização na medida de suas possibilidades e 
atendendo a suas condições específicas;  

b) que esses princípios e direitos têm sido expressados e desenvolvidos sob 
a forma de direitos e obrigações específicos em convenções que foram 
reconhecidas como fundamentais dentro e fora da Organização. 

2. Declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as 
convenções aludidas, têm um compromisso derivado do fato de pertencer à 
Organização de respeitar, promover e tornar realidade, de boa fé e de 
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SÜSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. São Paulo: LTr, 1998. p. 583. 
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“Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e 
da paz no mundo; Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem 
conduziram a actos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um 
mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi 
proclamado como a mais alta inspiração do Homem; Considerando que é essencial a proteção dos 
direitos do Homem através de um regime de direito, para que o Homem não seja compelido, em 
supremo recurso, à revolta contra a tirania e a opressão; Considerando que é essencial encorajar o 
desenvolvimento de relações amistosas entre as nações; Considerando que, na Carta, os povos 
das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do Homem, na 
dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres e se 
declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro 
de uma liberdade mais ampla; Considerando que os Estados membros se comprometeram a 
promover, em cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efectivo 
dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais; Considerando que uma concepção comum 
destes direitos e liberdades é da mais alta importância para dar plena satisfação a tal 
compromisso: A Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos 
Humanos”. 
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conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos 
fundamentais que são objeto dessas convenções, isto é:  

a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação 
coletiva; (grifos nossos).

141
  

Conclui-se, portanto, que a liberdade sindical é direito fundamental e que, 

conforme a própria OIT destaca, cabe ao Brasil conferir. 

Esse é o posicionamento majoritário da comunidade jurídica nacional. 

 

4.2 POSIÇÃO MAJORITÁRIA DA COMUNIDADE JURÍDICA 

 

Em adesão aos preceitos defendidos pela OIT e à promoção da liberdade 

sindical ampla, a comunidade jurídica nacional também defende, em sua maioria, a 

adoção desse modelo no Brasil. 

Os principais argumentos e fundamentos nesse sentido convergem a duas 

constatações principais:  

1) Atravessa-se crise de representatividade decorrente do atual modelo de 

unicidade e compulsoriedade de representação.  

2) A liberdade sindical é direito fundamental e deve ser conferido. 

Em relação à representatividade, é reiterada na doutrina a identificação de 

que a compulsoriedade de representação do sindicato único em conjunto com a 

contribuição financeira obrigatória compõe um convite ao comodismo, levando 

muitos sindicatos a exercer fraquíssimo desempenho na defesa dos interesses da 

categoria. 

Em reflexo, trabalhadores não se sentem efetivamente representados por não 

identificar em seus sindicatos a autenticidade que só se observa naquelas entidades 

que, apegadas à própria essência da associação sindical, estão verdadeiramente 

preocupados em atender aos anseios dos trabalhadores. 

Nesse sentido, Cristiane Mello, ao discorrer sobre a negociação coletiva e seu 

objetivo de satisfação coletiva: 
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pdf>. Acesso em: 6 ago. 2015. 

 



110 

 

[...] a atribuição exclusiva de representação frustra as expectativas de uma 
escolha pelo melhor perfil de atuação e macula completamente a ideia de 
representatividade, mais afinada com a perspectiva democrática. 

[...] essa negociação só atingirá tal fim se exercida num contexto de amplo 
feixe de reivindicações, a fim de que seus representados tenham a exata 
noção de que estão sendo efetivamente atendidos em seus interesses.

142
 

Na mesma linha, Pedro Paulo Teixeira Manus aponta que a autonomia da 

vontade coletiva só poderá ser exercida, plena e satisfatoriamente, em um ambiente 

de liberdade sindical: 

Fundamenta-se o processo de negociação coletiva na autonomia privada 
coletiva, que se expressa também pelo poder dos sindicatos profissionais e 
patronais de estabelecer negociação, culminando com a celebração de 
convenções coletivas de trabalho, as quais passam a constituir fontes 
formais de direito de trabalho, com aplicação obrigatória aos representados 
pelos convenentes. 

E essa autonomia tem como pressuposto ou fundamento a autorização 
constitucional, que garante a efetiva liberdade sindical como exigência para 
a liberdade de ação e de auto determinação. 

[...] 

Eis, porque, para que se garanta efetiva autonomia privada coletiva, é 
preciso que exista liberdade sindical em sentido amplo para os agentes da 
ação sindical.

143
 

Com efeito, a liberdade expressada pelo pluralismo pode permitir o fim do 

comodismo sindical, já que, em um ambiente de competição, a entidade sindical 

teria que, efetiva e satisfatoriamente, defender os interesses dos trabalhadores para 

ser escolhida a sua representante, lógica que se aproximaria da verdadeira 

representatividade e fortalecendo o movimento sindical. 

Nas palavras de José Augusto Rodrigues Pinto, a ausência dessa 

competitividade, combinada com a contribuição financeira obrigatória, é a chave 

para o comodismo do modelo de unicidade sindical: 

[...] a pluralidade é estimulante da eficiência de atuação do sindicato, porque 
estimula a concorrência, ao contrário da unicidade; finalmente, é 
incompatível com a constituição compulsória de suportes financeiros, a 
exemplo do resíduo autoritário da contribuição financeira, enquanto a 
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MELLO, Cristiane. O direito fundamental de liberdade sindical como pressuposto da negociação 
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unicidade suplica por sua manutenção, condizente com a ação acomodada 
que lhe propicia o monopólio de sua atuação territorial.

144 
 

Reconhecendo a fragilidade da representatividade sindical, Rudimar 

Bortolotto defende que o pluralismo sindical expressará a continuidade do 

movimento sindical na sua essência reivindicatória, permitindo que se reconheçam 

aquelas entidades autênticas e comprometidas com seu papel de defesa dos 

interesses dos trabalhadores: 

[...] torna-se necessário romper com a tradição histórica, adotando 
posicionamentos comprometidos e fundados em alicerces modernos, 
fundamentais à continuidade (com expressão) do movimento sindical 
brasileiro. 

[...] 

A vocação sindical é reivindicatória na essência, assumindo facetas políticas 
e ideológicas na medida que adentram no seio social, porém o 
reconhecimento de suas organizações é reflexo da atuação e 
representatividade atingida.

145
  

Adicionalmente à crise de representatividade traçada por esses autores como 

fundamento à adoção da liberdade sindical plena, argumenta-se a natureza de 

direito fundamental da liberdade sindical. 

No tocante a esse aspecto, deve-se lembrar que a Constituição Federal de 

1988 foi promulgada sob os princípios de liberdade, democracia e pluralismo, 

estampados em seu preâmbulo e artigos 1º, 3º e 5º. 

A manutenção da limitação imposta pelo princípio da unicidade sindical 

constitui, com isso, negação ao próprio espírito democrático da atual Magna Carta, 

além de afrontar corolário do amplo direito à liberdade: “O que, porém, nos seduz na 

tese da pluralidade é que, graças a ela, se pode chegar a um sistema sindicalista 

organizado em termos realmente democráticos, com base na liberdade sindical”.146 

Nessa esteira, Elessandra dos Santos Marques Válio: 

11. A liberdade sindical é pressuposto imprescindível do Estado 
Democrático de Direito, um dos alicerces de todo o sistema das relações de 
trabalho, bem como outros direitos também fundamentais relacionados 
especificamente com a pessoa humana trabalhadora, possibilita a ação 

                                                 
144
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sindical dos trabalhadores de maneira ordenada, visando melhorias para a 
categoria. [...] 

17. Reconhecer a liberdade sindical pressupõe assegurar um direito 
humano [...].

147
 

A conceituação da liberdade sindical como direito fundamental é exposta por 

Luciano Martinez que leciona, como premissa, que os direitos fundamentais podem 

ser divididos em:  

1) Formalmente fundamentais, que, embora prescritos na Constituição Federal, não 

se relacionam diretamente com a dignidade da pessoa humana ou o princípio da 

separação de poderes.  

2) Materialmente fundamentais, que, se tratando de temática fundamental, foram 

incorporados ao ordenamento jurídico por procedimento previsto na Constituição 

(embora não estejam nela expressamente garantidos).  

3) Formal e materialmente fundamentais, que, concomitantemente, se relacionam à 

dignidade da pessoa humana ou à separação de poderes e são 

constitucionalmente garantidos.148  

E feita essa classificação, atesta categoricamente: 

[...] é possível afirmar que a liberdade sindical é um direito formal e 
materialmente fundamental na CF/88 uma vez que, além de previsto 
expressamente nos arts. 8º, 9º, 10 e 37, VII e VIII, da referida Carta e de 
mencionado obliquamente em outros tantos dispositivos, tem conteúdo que 
fortemente se relaciona com os direitos naturais da pessoa humana.

149
 

Diante disso, sendo direito fundamental, se faz necessário que o Brasil, como 

Estado Democrático de Direito, consagre o direito à plena liberdade sindical. 

A despeito desse fundamento, alguns autores defendem que a realidade 

brasileira e o histórico que motivou a adoção do atual modelo devem ser 

considerados e justificam a manutenção da unicidade sindical. 
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Argumentam, essencialmente, que a unicidade:  

1) Permite mais estreita união dos trabalhadores, com maior unidade de grupo e 

uniformidade de entendimento.  

2) Permite maior abrangência.  

3) Assegura maior solidariedade e coesão. 

Nessa linha de ideias afirma José Carlos Arouca que a efetiva 

representatividade deve ser prestigiada, mas que pode ser alcançada na unicidade 

sindical, único modelo capaz de perseguir de modo eficiente a ascensão da classe 

trabalhadora: 

A unidade classista de base é fundamental e indispensável para a ascensão 
social da classe trabalhadora, portanto deve ser preservado o sindicato 
único com representatividade inequívoca, atestada por um conselho 
formado pela vontade dos trabalhadores, para com legitimidade e 
independência assegurar a autonomia, a democracia e a liberdade, 
individual e coletiva.

150
 

Ubiracy Torres Cuóco compartilha desta tese, alegando que a associação de 

trabalhadores de diferentes profissões atenta contra a unidade de entendimentos, 

vislumbrando a possibilidade de favorecimento de uma categoria em detrimento de 

outras, em enfraquecimento do movimento sindical. 

É certo que o regime pluralista não favorece a unidade de entendimentos e 
de ação, tendo em vista que ao mesmo sindicato estão filiadas pessoas que 
exercem atividades ou profissões diferentes, cada uma lutando, 
logicamente, pelos direitos que considera ter em relação à profissão 
exercida. Esse fato autoriza considerar a predominância de certos grupos 
de pessoas no sindicato, levando a que a diretoria, pressionada, dê 
preferência de atendimento às suas reivindicações, em postergamento das 
pretensões de outros filiados e igualmente de interesse das categorias a 
que estejam integrados.

151
 

Também entende José Martins Catharino que o pluralismo tende a levar ao 

enfraquecimento da capacidade reivindicatória por permitir a desenfreada separação 

de trabalhadores, em desunião: 
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O pluralismo divide forças, e, destarte, enfraquece a capacidade sindical de 
pressionar e reivindicar, e o monismo, repartido territorialmente, melhor 
propicia a união dos mais próximos – foi a proximidade que fez nascer o 
sindicalismo, e ao mesmo tempo, interioriza diversidades secundárias, sem 
provocar divisões separatistas e reciprocamente enfraquecedoras – a 
tomização, “os sindicatos de papel”, e, até “poeira sindical”.

152
 

Porém, como já debatido anteriormente, vive-se um ambiente de unicidade 

pluralista configurada pela ampla pulverização sindical em processos de 

desmembramento e dissociação, realidade que apresenta as exatas características 

temidas por José Martins Catharino. 

Essa foi a razão apontada por Arnaldo Süssekind como ponto de partida para 

a revisão de seu entendimento a caminho da defesa da liberdade sindical: 

Também nós já defendemos o monopólio de representação sindical e, até 
hoje, justificamos que Getúlio Vargas o tenha adotado visando a evitar o 
fracionamento dos sindicatos e o conseqüente enfraquecimento das 
respectivas representações, numa época em que a falta de espírito sindical 
dificultava a formação de organismos sindicais e a filiação de trabalhadores 
aos mesmos. Afinal, esse espírito resulta das concentrações operárias, que 
dependem do desenvolvimento 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. 
Outrossim, as centrais sindicais brasileiras, de diferentes matizes filosóficos, 
criaram uma realidade, que não pode ser desprezada, justificadora da 
pluralidade sindical.

153
 

E para piorar os receios de José Martins Catharino, em um ambiente de 

unicidade sindical, compulsoriedade de representação e contribuição sindical 

obrigatória, o reagrupamento de categorias é pouco provável, sendo a pulverização 

dos sindicatos a tendência que se apresenta. 

Não bastasse essa previsão e a par da crise de representatividade e da 

classificação da liberdade sindical como direito fundamental, identificam-se outros 

importantes contra-argumentos à manutenção do atual regime sindical. 

Talvez o principal deles seja que o pluralismo na plena liberdade sindical 

assegura aos interessados o direito à associação sindical da maneira que 

entenderem mais eficiente, possibilitando, inclusive, a adoção da unidade sindical, 

por opção dos interessados. 
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Essa alternativa é vislumbrada por Marcus de Oliveira Kaufmann: 

Alerta-se, ainda, para o fato de que pode, eventualmente, a pluralidade 
sindical conduzir a um quadro de unidade, que não se confunde com a 
unicidade, na medida em que a unidade não reclama a existência de um só 
sindicato, mas, sim, de uma convergência procedimental e, o mais 
importante, uma unidade organizacional quanto à estratégia sindical [...].

154
 

Giovanny Vitório Baratto Cocicov também enxerga esse horizonte em 

decorrência do amadurecimento do movimento sindical: 

A unicidade sindical, nos moldes impostos pelo vigente modelo 
constitucional, representa ofensa à autonomia sindical, demonstrando 
aparente conflito de diretivas magnas. Com o desenvolvimento da 
maturidade e coalizão das frentes de lutas das categorias, tende-se à 
consagração da unidade sindical que deflui de um verdadeiro contexto de 
liberdade sindical.

155
 

Não se descarta a possibilidade de que, com o amadurecimento de um 

sistema calcado na liberdade e pluralidade, escolha-se um sindicato único como 

mais eficiente para uma ou outra categoria. De toda forma, esta decisão deve ser 

tomada pelos próprios atores envolvidos e jamais imposta por lei. 

Ademais, a percepção de que o sindicato único será eleito em ambiente 

desenvolvido de liberdade sindical pode decorrer de raciocínio altamente 

influenciado pelo histórico organizacional sindical brasileiro, que acaba por moldar as 

reflexões de seus estudiosos. 

Em um país desta magnitude e com diferenças sociais e regionais tão 

profundas, é de se vislumbrar que, em um ambiente de plena liberdade sindical, 

poderão se identificar exemplos de unidade e pluralidade, o que é absolutamente 

legítimo.  

Com efeito, a liberdade sindical pressupõe a possibilidade dos trabalhadores 

e empregadores decidirem pela unidade, se assim entenderem pertinente, o que 

traduz com perfeição o conceito de liberdade.  
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Nas palavras de Paulo Augusto de Araújo Paiva: “Desse modo, entendemos 

que melhor sistema sindical é o que possibilita aos próprios interessados escolher a 

espécie de associação que querem constituir, sem empecilhos legais e/ou 

burocráticos que prejudiquem essa escolha”.156 

Não se esqueça que a ampla liberdade e a pluralidade, permitiriam a 

concorrência pela representação, elemento que instigaria os sindicatos a buscar, 

efetivamente, a defesa dos trabalhadores: 

O problema brasileiro, portanto, atual e que precisa ser enfrentado, antes de 
qualquer outra providência em torno da extirpação da unicidade, não é tanto 
a unicidade sindical versus pluralidade sindical, mas, isso sim, de sindicato 
representativo versus sindicato de carimbo.

157
 

De fato, os sindicatos de carimbo devem ser combatidos pelo bem do 

movimento sindical e das negociações coletivas de trabalho. No entanto, não nos 

parece possível eliminá-los sem o reconhecimento da liberdade sindical. 

Apenas com a pluralidade decorrente da liberdade é que se estimulará a 

concorrência pela representação via efetiva representatividade, em efeito que depõe 

contra o argumento de enfraquecimento do movimento sindical. Assim afirma Paulo 

Gustavo de Araújo Paiva: 

Não se pode dizer que a pluralidade sindical seja capaz de enfraquecer as 
organizações sindicais; ao contrário, os sindicatos representativos terão 
maior força, além de importar em maior participação democrática. Aqueles 
que prestarem melhores serviços terão mais associados.

158
 

Dessa forma, reitera-se que a pluralidade poderá combater o comodismo e 

conveniência de que compartilham sindicatos, empresariado e Estado, em prejuízo 

da classe trabalhadora. 

Carlos Alberto Barata Silva, posicionando-se a favor da liberdade sindical, 

afirma que esse problema seria mitigado em uma realidade de pluralidade sindical: 

Argumentar-se-ia, ainda, que haveria uma emulação entre os sindicatos 
dentro do regime pluralista, cada um querendo evidentemente propiciar 
maiores benefícios e vantagens a seus associados. 
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Mas, convenhamos, a quem aproveitaria esta emulação? 

A resposta é óbvia. Viria ela exatamente em favor do trabalhador. A 
conseqüência, em meu entender, seria o surgimento de um grande 
sindicato, porque o grande sindicato, aquele que conseguisse atrair a 
preferência da maioria dos componentes da categoria terminaria por excluir 
a vida dos demais e aí teríamos, realmente, o sindicato único. Mas o 
sindicato único, surgido exatamente por vontade dos trabalhadores da 
categoria.

159
 

De toda forma, admite-se que, conforme defendido por Ubiracy Torres Cuóco, 

a mudança para o modelo de ampla liberdade sindical possa gerar, em um primeiro 

momento, um descompasso na organização sindical.160 

Preocupação, aliás, compartilhada por Cláudio Cesar Grizi Oliva, que acredita 

ser necessária uma revolução cultural precedente à mudança para o modelo de 

liberdade: 

[...] a mera transposição da experiência europeia em termos sindicais para a 
realidade brasileira, mesmo hoje, não se mostra algo de todo apropriado. 

A liberdade sindical aqui deve ser trabalhada de forma contextualizada, 
portanto, o que implica levantar o véu da ideologia e romper os 
condicionamentos impostos pelas ideologias tradicionais. 

Para além da vontade política necessária para enfrentar os pesados 
interesses em jogo, uma verdadeira revolução cultural se impõe.

161
 

No entanto, a reticência em relação a mudanças é natural ao homem, não 

podendo se transformar em obstáculo à evolução do seu pensamento e em entraves 

à adoção de mecanismos que lhe garantam a maior plenitude de direitos já 

consagrados como fundamentais. 

Nesse dilema, a mudança cultural somente ocorrerá após a adoção da 

liberdade, pois o sistema atual já está contaminado com a acomodação e a 

conveniência trazidos pela unicidade sindical e a compulsoriedade de representação 

e contribuição financeira obrigatória. 
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Conforme afirma Mozart Victor Russomano, os riscos são compensados pelo 

objetivo de se buscar garantir o direito à liberdade: 

Concluímos reconhecendo que não são pequenos os riscos da pluralidade 
sindical. Mas, haverá outra maneira de salvar a liberdade dos homens, das 
classes e dos povos, sem enfrentar a ameaça de grandes males? 

A pluralidade sindical, efetivamente, garante a melhor liberdade dos 
sindicatos. 

[...] 

A fórmula – que pode até parecer contraditória – é, na verdade, ideal: o 
sindicato único deve nascer da pluralidade sindical, ou seja, deve perdurar a 
unidade da categoria profissional ou econômica à margem da possibilidade, 
espontaneamente abandonada, de formação dos sindicatos dissidentes.

162
  

Nesse contexto, tratando-se de modelo ultrapassado, repleto de mazelas, 

tomado por incoerências sistêmicas e enfastiado por grave crise de 

representatividade, torna-se necessária a mudança à ampla liberdade sindical, 

“melhor princípio fundante das organizações sindicais”.163 

A autonomia e liberdade sindicais, simbolizadas pela extirpação da unicidade 

sindical e do desgarramento dos conceitos de base territorial e categoria é, portanto, 

o melhor caminho: “Só num regime de liberdade e de autonomia, é possível admitir-

se a verdadeira vida atuante da entidade sindical, emprestando o colorido próprio ‒ 

que lhe é, ou deve ser, ínsito ‒ do Direito do Trabalho”.164 

Ressalta-se que a decisão de associação e fundação de um sindicato deve 

ser motivada pela essência que originou essas entidades: o objetivo de se agrupar 

para melhor defender seus interesses comuns e em busca de melhores condições 

de trabalho. 

E para que se resguarde que essa decisão será legítima, a liberdade deve ser 

garantida, desprendendo-se de critérios definidos de agrupamento. Se empregados 

de um mesmo bairro têm a percepção de que estarão mais fortalecidos se criarem 

um sindicato, independentemente de sua profissão ou categoria, devem ter a 

liberdade de fazê-lo: 
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Não deve o Estado estabelecer a forma de organização dos sindicatos, 
impondo a existência das categorias; ao contrário, deve ser deixada aberta 
a possibilidade de escolha aos próprios grupos. 

Pode até ser que a similitude das condições de vida e de trabalho 
decorrentes das atividades desenvolvidas justifiquem a continuidade da 
existência de sindicatos de metalúrgicos, de bancários, de comerciários; 
mas cabe a esses trabalhadores decidir se devem se organizar de tal 
forma.

165
 

Conferir essa possibilidade é garantir autonomia aos trabalhadores, direito 

fundamental, corolário da dignidade da pessoa humana, que o modelo de liberdade 

sindical proposto confere.166 

Assim sendo, cabe ao Estado não apenas reconhecer o direito à liberdade 

sindical, mas também garanti-lo, em estímulo a outros direitos fundamentais como o 

da igualdade, que se alcança pela busca de níveis de vida mais elevados.167 

Não fazê-lo traduz cega relutância, “[...] como pretender desfilar 

pomposamente numa carroça dos tempos coloniais, puxada por muares em plena 

Avenida Paulista, na Capital paulista, acreditando estar-se a bordo do mais possante 

veículo do limiar do novo milênio”.168 

Por todo o exposto, compartilha-se dos argumentos e fundamentos 

apresentados, aderindo-se ao coro de mudança para a plena liberdade sindical.  

 

4.3 ALGUMAS PROPOSTAS DE REFORMA 

 

O debate sobre a reforma sindical é latente. A cada vez a mais intensa defesa 

da ampla liberdade sindical motivou a elaboração de diversos projetos que visavam 

a implementação deste modelo. 

Dos que ainda estão tramitando, destacamos as Propostas de Emenda à 

Constituição, PEC nº 314 de 2004 e PEC nº 369 de 2005, além do Projeto de Lei nº 

4.430 de 2008, todos incluídos no Anexo. 
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Em primeiro lugar, merece ser sublinhada a PEC nº 314 de 2004, de autoria 

do Deputado Federal Ivan Valente, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de 

São Paulo169, que tem como objetivo assegurar a ampla liberdade sindical. 

Tal propósito é observado pela proposta de revogação do inciso II, do artigo 

8º, da Constituição Federal, dispositivo que recepcionou a reunião sindical em 

categorias profissionais e econômicas e ratificou o princípio da unicidade sindical. 

Ainda, propõe a alteração do inciso I, do mesmo artigo, que passaria a ter a 

seguinte redação: 

I - A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato; ressalvado o registro como pessoa jurídica em conformidade com 
a legislação civil, vedadas ao Poder Público a interferência e intervenção na 
estruturação, administração e organização sindical; a qual deverá obedecer 
aos princípios da gestão democrática, com pluralismo de idéias; 
transparência dos atos políticos, financeiros e administrativos da entidade 
sindical; mecanismos efetivos de participação e decisão da base; estatutos 
e processos eleitorais democráticos, que permitam prévia e ampla 
divulgação das eleições sindicais, de modo a que todos possam exercer o 
direito de disputá-las, fiscalizando todo o processo eleitoral. 

Aprovada a PEC nº 314 de 2004, portanto, seria garantida a ampla liberdade 

sindical, estendendo-se à organização sindical princípios democráticos e de 

pluralismo. 

De quebra, ainda traria maior eficácia ao artigo 11, da Constituição Federal, 

assegurando a organização por local de trabalho mediante a eleição de 

representantes dos trabalhadores, sem a vinculação ao número de duzentos 

empregados. 

Porém, a PEC nº 369 apresentada no ano seguinte pelo Poder Executivo, à 

época, chefiado por Luís Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), 

passou a disputar o modelo de reforma sindical, tendo, inclusive, sido apensada à de 

nº 314 de 2004.170 

Na contramão da proposta anterior e em dissonância com os princípios de 

liberdade sindical, a PEC nº 369 de 2005 não se desgarra do princípio da unicidade 

sindical e propõe a alteração do artigo 8º, da Constituição Federal, destacando-se as 

sugestões para os incisos I, II e IV: 

                                                 
169

À época em que apresentou a PEC nº 314 de 2014, o Deputado Ivan Valente era filiado ao Partido 
dos Trabalhadores, mas, em 2005, ano em que foi proposta a PEC nº 369, deixou o PT, passando 
ao Partido Socialismo e Liberdade. 

170
Ambas Propostas de Emenda à Constituição foram encaminhadas à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, estando pendentes de análise. 



121 

 

Art. 8º É assegurada a liberdade sindical, observado o seguinte: 

I - o Estado não poderá exigir autorização para fundação de entidade 
sindical, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder 
Público a interferência e a intervenção nas entidades sindicais; 

II - o Estado atribuirá personalidade sindical às entidades que, na forma da 
lei, atenderem a requisitos de representatividade, de participação 
democrática dos representados e de agregação que assegurem a 
compatibilidade de representação em todos os níveis e âmbitos da 
negociação coletiva; 

[...]; 

IV - a lei estabelecerá o limite da contribuição em favor das entidades 
sindicais que será custeada por todos os abrangidos pela negociação 
coletiva, cabendo à assembléia geral fixar seu percentual, cujo desconto, 
em se tratando de entidade sindical de trabalhadores, será efetivado em 
folha de pagamento; 

[...]. 

O exame da proposta leva à conclusão de que sua aprovação significaria a 

reaproximação do controle estatal, na medida em que a atribuição da personalidade 

sindical dependeria de ato do Estado pela observância de critérios de 

representatividade, e a manutenção da contribuição obrigatória a todos os 

representados, independentemente de serem filiados ao sindicato. 

É possível perceber, portanto, que, aprovada a PEC nº 369 de 2005, mais 

uma vez seria negada a liberdade sindical, quiçá, até mesmo, engessando mais o 

atual sistema ao se redirecionar ao Estado a prerrogativa de atribuir a personalidade 

sindical. 

Ainda, quanto à representação no local de trabalho, declararia a eficácia 

contida do artigo 11, da Constituição Federal, ao assegurar dita representação na 

forma da lei. 

Renato Rua de Almeida sintetiza com frustração as consequências de uma 

eventual aprovação da PEC nº 369/05: 

[...] os resquícios corporativistas da representatividade derivada, da 
representação monopolística do ramo de atividade, da contribuição sindical 
negociada atingindo a todos indistintamente, associados ou não do 
sindicato, como contrapartida da eficácia erga omnes das cláusulas 
normativas da convenção coletiva de trabalho, todos presentes na proposta 
de reforma sindical, que compreende a Proposta de Emenda à Constituição, 
já enviada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional (PEC nº 369/05), e 
o Anteprojeto de Lei das Relações Sindicais aprovado pelo Fórum Nacional 
do Trabalho (FNT), formando um mesmo modelo sindical monopolístico de 
representação indireta, contrariam a jurisprudência do Comitê de Liberdade 
Sindical da OIT, que só admite o monopólio sindical de fato [...].
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Cláudio Cesar Grizi Oliva, por sua vez, critica a PEC ao reconhecer que, 

embora a unicidade sindical por categoria na base territorial deixasse de ser prevista 

na Constituição Federal, a limitação à liberdade estaria caracterizada pela 

vinculação da personalidade sindical à representatividade relacionada às entidades 

de cúpula: 

A essência de referida PEC é a agregação, ou seja, a pluralidade sindical 
com reconhecimento de legitimidade para os sindicatos que se filiarem às 
entidades de nível superior, preponderando as centrais. 

O monopólio apenas mudaria de nível, ocorrendo uma inversão 
absurdamente antidemocrática, como se o movimento sindical pudesse vir 
da cúpula para a base.

172
 

Importante notar que referida PEC nasceu da Comissão de Sistematização do 

Fórum Nacional do Trabalho instituída pelo então Presidente Luis Inácio Lula da 

Silva. 

Desta comissão igualmente se originou o Anteprojeto de Lei das Relações 

Sindicais, também constante do Anexo, que apresenta os requisitos para aferição 

das entidades sindicais que poderiam ser constituídas em centrais sindicais, 

confederações, federações e sindicatos, estes últimos de base territorial não inferior 

a um município e reunidos pelos critérios de setor econômico ou ramo de atividade 

preponderante173 para os patronais e por ramo de atividade preponderante do 

empregador para sindicatos de empregados.174 

Nota-se, assim, que não haveria um desprendimento dos conceitos de 

categoria e da delimitação da base territorial dos sindicatos: 

A versão do relatório Final da Comissão de Sistematização do Fórum 
Nacional do Trabalho e o Anteprojeto de Lei das Relações Sindicais não 
são, de um lado, adequados para a verdadeira representatividade das 
entidades sindicais, na medida em que, a pretexto de inibir a pluralidade 
sindical, dão nova roupagem à unicidade sindical, pela figura da 
exclusividade das categorias econômicas e profissionais, embora 
camufladas sob a denominação de ramos de atividade, em tudo 
contrariando frontalmente a Convenção n. 87 da OIT, sobre a liberdade 
sindical [...].
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Assim, da análise da PEC nº 369 de 2005 e do Anteprojeto de Lei das 

Relações Sindicais impende que a liberdade sindical não seria, mais uma vez, 

prestigiada. 

Importante notar que o Anteprojeto de Lei das Relações Sindicais aguarda a 

eventual aprovação da PEC nº 369 para ser apresentado como projeto de lei. Neste 

modelo, deixaria a Constituição Federal de reconhecer o princípio da unicidade 

sindical, mas os sindicatos teriam de ser certificados como entidade sindical pelo 

Estado, o que dependeria do atendimento de requisitos de representatividade. 

Não haveria, portanto, o reconhecimento da ampla liberdade sindical que se 

persegue. 

Por sua vez, o Projeto de Lei nº 4.430 de 2008, de autoria dos então 

Deputados Federais Tarcísio Zimmermann e Eudes Xavier, ambos do PT, segue a 

linha de negar a ampla liberdade sindical, confirmando o princípio da unicidade 

sindical tal qual apresentado atualmente.176 

Merece destaque, no entanto, por criar o conceito de categoria profissional 

preponderante, formada por todos os trabalhadores que prestem serviços à mesma 

empresa, independentemente da forma de sua contratação e facultando, ainda, aos 

integrantes de categoria diferenciada optar por ser representados pelo sindicato 

desta categoria preponderante.177 

Segundo Raquel Betty de Castro Pimenta, a aprovação do projeto constituiria 

respeitável avanço em relação ao atual modelo, pois, embora mantida a unicidade 

sindical, possibilitaria ao trabalhador escolher o seu representante sindical, 

combatendo a crise de representatividade: 

Estas propostas inovadoras procuram enfrentar as dificuldades de 
representação sindical sofridas principalmente pelos trabalhadores 
terceirizados, que com a atual estrutura sindical têm sua atuação coletiva 
pulverizada e, muitas vezes, incoerente com as particularidades da empresa 
em que trabalham. Podendo optar por sua representação pelo sindicato da 
categoria profissional preponderante, os trabalhadores terceirizados e os 
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“Art. 5º É vedada a criação de mais de um sindicato representativo de categoria profissional ou 
econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”. 

177
“Art. 3º Integram a categoria profissional preponderante todos os trabalhadores que estiverem à 
disposição da mesma empresa, independentemente da forma de contrato a que estiverem 
vinculados. 
Parágrafo único. Os trabalhadores integrantes de categoria profissional diferenciada podem optar 
por serem representados pelo sindicato da categoria profissional preponderante na empresa”. 
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pertencentes a categorias profissionais diferenciadas passam a ter a 
possibilidade de em cada caso escolher a entidade mais forte e/ou mais 
integrada à realidade de trabalho na empresa para a qual prestam serviços. 
Dar ao trabalhador esta opção representa grande avanço para as relações 
de trabalho no país.

178
 

Outro ponto mais relevante da proposta é a extinção da contribuição sindical 

compulsória prevista no artigo 578, da CLT, reconhecendo que o custeio das 

entidades sindicais seria exclusivamente pelas contribuições fixadas em assembleia 

ou pelo estatuto social. 

Curioso notar que este tema do projeto resultaria, provavelmente, em uma 

expressiva redução nas receitas dos sindicatos, especialmente ao se lembrar do 

entendimento de que as contribuições confederativas não são obrigatórias aos não 

sócios, posicionamento ratificado pela Súmula Vinculante nº 40179 do Supremo 

Tribunal Federal. 

Embora a extinção da contribuição sindical compulsória possa 

financeiramente “[...] significar a desestabilização de vários sindicatos brasileiros”180, 

essa medida teria como benefício o desinteresse daqueles dirigentes sindicais não 

tão preocupados com o desenvolvimento dos trabalhadores que representa, 

permitindo o ingresso de novas e legítimas lideranças. 

Por fim, há de se destacar que referido projeto também contempla a 

regulação da representação no local de trabalho, atribuindo à assembleia de 

trabalhadores a aprovação de regimento para esta representação. 

Tal projeto encontra-se parado desde 12 de dezembro de 2008, ocasião em 

que se determinou sua remessa às Comissões de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de 

Cidadania. 

Nesse contexto, nota-se a vagarosidade com que as Propostas de Emenda à 

Constituição de 2004 e 2005 e de lei tramitam nas Casas Legislativas, e o 

desinteresse em se buscar a reforma sindical, quer para a consagração da liberdade 
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PIMENTA, Raquel Betty de Castro. PL n. 4.430/2008: organização e custeio de entidades sindicais, 
representação dos trabalhadores no local de trabalho e outros temas de direito coletivo. In: VIANA, 
Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares; FATTINI, Fernanda Carolina et al. (Coords.). O que 
há de novo em direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2012. p. 426. 

179
Súmula Vinculante nº 40. A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição 
Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. 

180
PIMENTA, op. cit., p. 428. 
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sindical ampla, quer para nova limitação deste preceito pela regulamentação de 

outra faceta da unicidade sindical. 

É ainda mais curioso notar que a base governista, integrada por vários 

políticos de formação sindical e com atuação como representantes de centrais 

sindicais, toma medidas que impendem à conclusão de que são contra a adoção da 

ampla liberdade sindical. 

Essa sensação é reforçada pelo fato de que, tanto a PEC nº 369 de 2005 

quanto o Projeto de Lei nº 4.430 de 2008 são de autoria de deputados ligados ao 

PT, partido do qual fazem parte os Presidentes da República eleitos desde 2002 e 

que têm mantido, por boa parte do tempo, a maioria do quórum das Casas 

Legislativas. 

Vale lembrar a íntima ligação deste mencionado partido com o sindicalismo e 

com as centrais sindicais, que, aliás, também conduziu os estudos que originaram o 

Anteprojeto de Relações Sindicais, que pretende atribuir maiores prerrogativas e 

personalidade sindical às centrais. 

Assim, constata-se, mais uma vez, que pessoas ligadas aos próprios 

sindicatos e às centrais sindicais são contra a adoção da liberdade sindical. 

E nesse contexto, nota-se falta de vontade política para uma revisão do atual 

modelo sindical brasileiro, o que se constata na inércia do Poder Legislativo com 

relação aos projetos de reforma e dos mencionados atos tomados pelo Executivo na 

direção da manutenção da unicidade sindical. 

O Poder Judiciário Trabalhista, por sua vez, mostra-se irresignado com a crise 

de representatividade e pelo momento que o sindicalismo brasileiro atravessa, 

clamando também pela adoção da liberdade sindical. 

A realização do “Seminário Liberdade Sindical e os Novos Rumos do 

Sindicalismo” pelo Tribunal Superior do Trabalho, entre os dias 25 e 27 de abril de 

2012, mostrou essa preocupação do Judiciário, externada pelo presidente daquela 

Corte em seu pronunciamento de abertura: 

A um momento em que, acolhendo convocação da OIT, a obtenção de 
“Trabalho Decente” erige-se em obrigação central e dever ético de cada 
nação, penso que é imperativo avaliar o exercício da liberdade sindical em 
nosso País, com especialistas nacionais e estrangeiros. 

Recorde-se que a Organização Internacional do Trabalho, como resposta ao 
desafio de prover um trabalho decente e segurança social para todos, e 
objetivando “proteger e fomentar o respeito aos direitos básicos dos 
trabalhadores”, aprovou, em 1998, uma Declaração relativa aos princípios e 
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direitos fundamentais no trabalho, já consagrados em oito Convenções, 
princípios esses dentre os quais desponta primeiro a liberdade de 
associação, a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de 
negociação coletiva. 

De intuitiva percepção que a liberdade sindical, no mundo do trabalho, é 
direito fundamental porque determina todos os demais direitos trabalhistas. 

[...] 

Ninguém ousa negar que temos milhares de sindicatos inexpressivos de 
empregados e de empresas, em larga medida, em virtude do monopólio da 
representação sindical e da receita fácil da contribuição sindical obrigatória. 
Parece inegável também que contribuiu para intensificar essa proliferação 
de sindicatos a já aludida partilha da contribuição sindical pelas centrais, a 
partir de 2008, proporcional ao número de entidades filiadas. 

De outro lado, assistimos igualmente a um cenário de crise de 
representatividade dos trabalhadores e das empresas, que, muitas vezes, 
não obtêm dos sindicatos os serviços que deles se esperam e, por isso, não 
se sentem representados. 

Agravam esse cenário o sistema de unicidade sindical e a rígida e 
engessada organização por categoria, que não ensejam ao cidadão 
trabalhador a liberdade de opção pela melhor representação, ou a criação 
de sindicato por empresa, ou profissão. 

A rigor, desafortunadamente exibimos um sistema que, além de arcaico, 
apresenta-se contraditório e ambíguo.

181
 

De mãos atadas pelas limitações impostas pelo reconhecimento 

constitucional da unicidade sindical, tem-se a percepção de que o Judiciário se 

empenha em, de alguma forma, resguardar segurança aos trabalhadores frente ao 

comodismo sindical, o que se nota da atribuição jurisprudencial do fenômeno da 

ultratividade às normas coletivas (ainda que isso possa causar impactos contrários 

ao fomento da negociação coletiva).  

Nessa conjuntura e ante a pouca perspectiva de reforma, resta a busca por 

alternativas para o combate à crise de representatividade, respeitado o atual modelo 

de unicidade e compulsoriedade de representação delimitado pelo inciso II, do artigo 

8º, da Constituição Federal.  
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DALAZEN, João Oreste. Pronunciamento do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Ministro João Oreste Dalazen, por 
ocasião da abertura do Seminário Liberdade Sindical e os Novos Rumos do Sindicalismo. Revista 
do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 78, n. 2, p. 18-21, abr./jun. 2012. 
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4.4 REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES NO LOCAL DE TRABALHO 

 

Expostas as razões pelas quais se defende a mudança do atual regime 

sindical e constatada a inércia dos projetos de reforma, vislumbra-se que a adoção 

do modelo de liberdade sindical não deve ocorrer em curto prazo. 

Como ponderado, a contribuição sindical compulsória e a destinação de 

respeitável fatia dos valores recolhidos às centrais sindicais instigam a manutenção 

do atual modelo de unicidade sindical e compulsoriedade de representação. 

Por essa razão, uma mudança desse sistema depende de um debate político 

que não se está disposto a enfrentar no momento, como se nota na inércia dos 

projetos de reforma e dos atos do Poder Executivo pela manutenção do princípio da 

unicidade sindical. 

Esse cenário combinado com a crise de representatividade e de atuação 

sindical, leva a buscar uma alternativa que possa fortalecer a classe trabalhadora ou, 

ao menos, facilitar o seu diálogo com os empregadores na busca de melhores 

condições de trabalho. 

Nesse ponto, embora perfaça tema extremamente amplo e complexo, é 

pertinente apresentar algumas considerações sobre a representação dos 

trabalhadores no local de trabalho. 

Este modelo de representação pode ser uma alternativa para o combate à 

crise de representatividade ao permitir a união dos trabalhadores na defesa de seus 

interesses mediante a sua aproximação com o empregador. 

Não se trata aqui da atribuição da personalidade sindical aos representantes 

dos trabalhadores no local de trabalho (o que afrontaria o próprio princípio da 

unicidade sindical).  

Sugere-se, diversamente, que este tipo de representação seja encorajado 

como meio de trazer maior efetividade na busca por melhores condições de trabalho. 

Se os trabalhadores estão mobilizados, concentrando seus pleitos e reivindicações 

em um representante eleito (e, pela proximidade com os trabalhadores, muito 

provavelmente com representatividade efetiva), as chances de diálogo e de 

entendimento com a empresa aumentariam muito. 

A formação de uma liderança trabalhadora natural no local de trabalho 

também pode ser um antídoto àqueles sindicatos pouco representativos, omissos ou 

pelegos, sendo potencial para que, em algumas realidades, finalmente se fomente o 
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debate em busca de melhores condições e convívio para trabalhadores e 

empregadores. 

Com efeito, os líderes sindicais teriam dificuldade política em se posicionar 

contrariamente ou de forma omissa aos pleitos dos empregados, sob pena de 

admitirem que não representam, de fato, os trabalhadores e colocando em risco seu 

posto de dirigente. 

Adicionalmente, a representação dos trabalhadores no local de trabalho pode 

ser entendida como corolário da liberdade sindical: “Hoje, a liberdade sindical deixa 

de ser uma liberdade pública apenas no âmbito da sociedade, passando, também, a 

ser reconhecida e garantida no interior da empresa [...]”.182 

Sobre o tema, a Constituição Federal inovou ao trazer, em seu artigo 11, a 

figura do representante dos empregados, a ser eleito naquelas empresas que 

possuem um contingente superior a duzentos empregados: “Art. 11. Nas empresas 

de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante 

destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os 

empregadores”. 

Embora a eleição deste representante seja constitucionalmente garantida, 

pode-se entender que se trata de norma de eficácia restrita por não ter sido regulada 

por lei que verse sobre as condições de operacionalização desta representação.183 

Todavia, o reconhecimento da representação dos trabalhadores na empresa 

foi reforçado em nosso país pela ratificação da Convenção nº 135 da OIT, que tem 

como escopo a proteção desses representantes. 

Tendo sido ratificada, passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro, 

ainda que se discuta que o artigo 11 constitucional padeça de regulamentação.184  

Nesse ponto, vale destacar que a posterior promulgação desta Convenção 

torna inequívoca a necessidade de observância dos preceitos nela previstos. Tal 

promulgação se deu pelo Decreto nº 131 de 1991, que, em seu artigo 1º, não deixou 

dúvidas sobre a obrigatoriedade de seu cumprimento:  

Art. 1° A Convenção n° 135, da Organização Internacional do Trabalho OIT, 
sobre a Proteção de Representantes de Trabalhadores, apensa por cópia 
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ALMEIDA, Renato Rua de. Visão histórica da liberdade sindical. Revista do Advogado, São 
Paulo, v. 26, n. 86, p. 71, jun. 2006.  

183
SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 499. 

184
KELLER, Werner. Novos desafios à fragilizada representatividade sindical brasileira. Revista LTr ‒ 
Suplemento Trabalhista, São Paulo, v. 51, n. 75, p. 393, 2015.  
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ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela 
se contém (grifos nossos). 

Dito isso, importante destacar o que dispõe o artigo 3º da Convenção nº 135: 

Art. 3º — Para os fins da presente Convenção, os termos “representantes 
dos trabalhadores” designam pessoas reconhecidas como tais pela 
legislação ou a prática nacionais, quer sejam: 

[...] 

b) ou representantes eleitos, a saber, representantes livremente eleitos 
pelos trabalhadores da empresa, conforme as disposições da legislação 
nacional ou de convenções coletivas, e cujas funções não se estendam a 
atividades que sejam reconhecidas, nos países interessados, como 
dependendo das prerrogativas exclusivas dos sindicatos.  

Nota-se do artigo transcrito que os representantes dos trabalhadores devem 

ser livremente eleitos, observadas as disposições legais ou de convenções coletivas. 

Assim, não havendo legislação específica sobre o assunto no Brasil, caberá à 

negociação coletiva instituir, via norma coletiva, a forma em que se elegerá e se 

desenvolverá a representação dos empregados no local de trabalho. 

Pode-se concluir, portanto, que, ratificado o artigo 3º, da Convenção nº 135 

da OIT, o artigo 11, da Constituição Federal, tem eficácia plena, cabendo aos 

próprios trabalhadores definir a forma de eleição.185 

Muito se discute sobre a possibilidade de sindicato e representantes dos 

trabalhadores no local de trabalho nutrirem desavenças, criando um novo conflito e 

minando a própria atuação sindical (o que não é desejável e é objeto de 

preocupação da própria Convenção  nº 135 da OIT186). 

Talvez esse temor seja um dos motivos pelos quais a representação dos 

trabalhadores no local de trabalho não tenha uma incidência mais significativa no 

Brasil. 

No entanto, em contra-argumento a essa desconfiança, há bons exemplos a 

serem considerados. Experiências bem sucedidas são de amplo conhecimento, 

como a prática adotada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Davi Furtado 

                                                 
185

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Eficácia da Constituição sobre os direitos coletivos. In: TEIXEIRA 
FILHO, João de Lima. (Coord.). Relações coletivas de trabalho: estudos em homenagem ao 
ministro Arnaldo Süssekind. São Paulo: LTr, 1989. p. 174-185. 
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incentivar a cooperação, relativa a todas as questões pertinentes, entre os representantes eleitos, 
por uma Parte, e os sindicatos interessados e seus representantes, por outra Parte”. 
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Meirelles, que teve a oportunidade de vivenciar essa realidade enquanto advogado 

daquela entidade, destaca: 

[...] a contratação coletiva tem de surtir efeitos mais satisfatórios, quando 
realizada diretamente entre a empresa e a representação dos 
trabalhadores, pois são eles que conhecem os problemas mais de perto, 
vivenciam o dia a dia da atividade fabril, têm objetivos mais coincidentes e, 
com o tempo, ganham mais confiança um do outro, para fazer fruir com 
mais confiança e responsabilidade o repasse das informações necessárias 
para chegar a uma contratação mais adequada no momento real.

187
 

Nesse sentido, a representação dos empregados no local de trabalho é 

instrumento que facilita sobremaneira as negociações coletivas e, aparte das 

desavenças naturais que decorrem do debate entre capital e trabalho, permite uma 

relação muito mais harmoniosa entre trabalhadores e empregadores. 

Ademais, por vivenciarem o dia a dia do local de trabalho, os representantes 

dos empregados podem ser os mais habilitados a tratar direta e efetivamente 

questões que, muitas vezes, podem passar imperceptíveis pelos representantes 

sindicais: 

[...] é preciso que, ao lado da representação sindical nos locais do trabalho, 
fundada em autêntica representatividade para dar eficácia à necessária 
pluralidade como corolário da liberdade sindical, haja também formas 
complementares de representação eleita pelos empregados, nos termos da 
Convenção n. 135 da OIT, já ratificada pelo Brasil, de modo que a realidade 
da empresa seja melhor vivenciada nas reivindicações que servirão de base 
para a negociação coletiva.

188
 

Assim, questões como a compensação de dias específicos, as condições e 

trajeto do transporte fornecido pela empresa poderão ser debatidas sem a 

necessidade de apoio da entidade sindical. 

Tratam-se de assuntos que, embora possam parecer de menor relevância, 

podem ser cruciais e diferenciais na visão dos trabalhadores, o que atribui ampla e 

efetiva representatividade ao representante no local de trabalho. 

Aliás, não se duvida dos benefícios experimentados também pela empresa, já 

que a harmonia traz progresso e paz social: 

Toda empresa é influenciada por quatro poderes: o capital, a direção, o 
pessoal e o Estado. Se todos esses poderes trabalham em harmonia e 
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MEIRELLES, Davi Furtado. Negociação coletiva no local de trabalho. São Paulo: LTr, 2008. p. 
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conjuntamente, a empresa progredirá e com isso ter-se-á a paz trabalhista, 
e, portanto, a paz social.

189
 

Nesse sentido, cirúrgicas as ponderações de Carlos Eduardo Dantas Costa: 

A (possibilidade de) organização dos trabalhadores no local de trabalho, a 
partir do modelo proposto pela OIT – Organização Internacional do Trabalho 
pode ser entendida como um dos mais significativos expoentes da liberdade 
sindical e, assim, demonstrar o grau de maturidade e democracia atingido 
por determinado ordenamento jurídico, notadamente, sob o ponto de vista 
das relações coletivas de trabalho.

190
 

Compartilha-se desse entendimento e, enquanto perdurar o atual sistema de 

unicidade sindical e compulsoriedade de representação, convence-se que a 

representação dos trabalhadores no local de trabalho é a alternativa mais plausível e 

viável para se combater o déficit de representatividade que se vivencia. 

Nas palavras de Cláudio Cesar Grizi Oliva sobre o artigo 11, da Constituição 

Federal, “[...] ressaltar e fazer cumprir a previsão constitucional neste sentido 

constitui um caminho bastante tangível para a superação da unicidade sindical e do 

monopólio da negociação coletiva pelos sindicatos.”191 

Ainda, além de ser instrumento que tende a auxiliar no alcance de melhores 

condições de trabalho, é expressão de democracia, de eficiência nas relações 

coletivas e maior equilíbrio e igualdade na relação entre capital e trabalho.192 

Mais ainda, pode significar aproximação e mais efetividade ao princípio da 

autonomia da vontade coletiva, insculpido no artigo 444, da CLT. 

                                                 
189
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O atual sistema sindical brasileiro, calcado pelos princípios da unicidade 

sindical e da compulsoriedade de representação, precisa ser revisto. 

Como debatido neste estudo, desde as companhias europeias do início do 

século XVIII, as organizações de trabalhadores tinham como motivação e essência a 

defesa coletiva de interesses comuns e a busca por melhores condições de trabalho. 

Mesmo com a proibição das associações de trabalhadores, declarada pelos 

ideais de liberalismo da Revolução Francesa, os trabalhadores continuaram a se 

associar e, fortalecidos por sua união, tiveram reconhecidos, a partir do final do 

século XIX e início do século XX, o seu direito de defender coletivamente seus 

interesses. 

No Brasil, no entanto, essa essência parece distante dos sindicatos. 

Modelado por um histórico de amplo corporativismo e controle estatal, o atual 

sistema sindical brasileiro atravessa profunda crise de representatividade, em 

prejuízo da classe trabalhadora, maior interessada. 

Essa crise de representatividade, como se viu, é motivada pelos dois 

principais pilares do sistema sindical brasileiro: a unicidade sindical e a 

compulsoriedade de representação. 

O princípio, previsto nos artigos 8º, inciso II, da Constituição Federal, e 516, 

da CLT, de limitar a prerrogativa sindical a um sindicato único por categoria e em 

determinada base territorial não inferior à área de um município engessa o 

movimento sindical e afasta a possibilidade dos trabalhadores se agruparem da 

maneira que entenderem mais eficiente. 

Essa limitação afronta o direito à liberdade sindical, amplamente consagrado 

pela Organização Internacional do Trabalho e reconhecido como corolário do direito 

fundamental de liberdade. 

Nota-se, nesse ponto, que a liberdade sindical é conferida no plano 

internacional, citando-se a Convenção nº 87 da OIT e a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, e, ainda que mais timidamente, no plano nacional, destacando-

se a plena liberdade de associação no inciso XVII, do artigo 5º, e a liberdade sindical 

no caput do artigo 8º, ambos da Constituição Federal. 

A adoção da liberdade sindical é, assim, necessária por se aproximar dos 

ideais democráticos e de liberdade que fundam a própria Magna Carta brasileira. 
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No entanto, o atual sistema sindical brasileiro nega o direito à liberdade, e, 

calcado na unicidade sindical, garante, compulsoriamente, a representação sindical, 

independentemente da vontade de trabalhadores e empregadores. 

A unicidade sindical e a compulsoriedade de representação constituem 

mazelas sistêmicas que, alimentadas pela contribuição sindical compulsória, 

constroem um ambiente de comodismo e estagnação ao movimento sindical, uma 

vez que os sindicatos não têm que se preocupar com competição ou com sua saúde 

financeira: sua representação e sua fortuna são garantidas por lei. 

Mais irresignante perceber que, além da unicidade sindical e da 

compulsoriedade de representação, o sistema sindical brasileiro apresenta algumas 

incoerências que contribuem sobremaneira para essa estagnação. 

Em primeiro lugar, a proliferação de sindicatos, cujos dirigentes, ansiosos por 

auferir as pomposas contribuições compulsórias, promovem desenfreadas 

dissociações e desmembramentos. 

Essa prática, aliás, é simbólica e crucial para a defesa da liberdade sindical, 

pois a multiplicação dos sindicatos afasta os conceitos de unidade e identidade dos 

trabalhadores, características que formam o principal argumento utilizado por 

aqueles que defendem (ou defendiam) o sistema de unicidade sindical. 

Com efeito, a criação de novos sindicatos de categorias cada vez mais 

específicas e em bases territoriais mais remotas tem ocorrido em progressão 

geométrica, realidade que, mais uma vez, nega a essência de união para o 

fortalecimento da classe trabalhadora.   

Como salientado, os sindicatos de carimbo são os principais vilões do atual 

sistema sindical brasileiro. No entanto, entende-se que não se poderá enfrentá-los 

sem que se ponha fim à unicidade sindical. 

A crise de representatividade está instalada, o que se pode notar por outra 

profunda incoerência sistêmica: a inclusão das centrais sindicais no sistema sindical 

brasileiro faz com que trabalhadores sejam representados por entes eminentemente 

políticos, sem ter escolhido sê-lo. 

Nesse modelo, um trabalhador pode ser representado por uma central 

sindical com ideologias e posições políticas totalmente divergentes das suas, pelo 

simples fato de integrar essa ou aquela categoria profissional. Condição que 

contribui para a crise de representatividade que se apresenta. 
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Esse ambiente de crise e comodismo sindical acaba alimentado pelo 

desmedido exercício do poder normativo pela Justiça do Trabalho e pelo 

reconhecimento do fenômeno da ultratividade da norma coletiva. 

Graças também a essas duas peculiaridades do modelo sindical brasileiro, 

não há incentivo para o desenvolvimento do movimento sindical: a qualquer 

momento pode-se socorrer do Poder Judiciário para se estabelecer condições de 

trabalho à categoria e, na inércia, as condições da norma coletiva estarão integradas 

aos contratos individuais de trabalho. 

Tais condições afrontam o fomento à negociação coletiva o que, em última 

instância, arrematam com perfeição um ambiente de comodismo sindical e de crise 

de representatividade. 

A solução para essa realidade é a revisão do sistema sindical brasileiro para 

se consagrar a ampla liberdade sindical, com a extirpação do princípio da unicidade 

sindical. 

No entanto, ao se considerar a proximidade dos sindicatos com o Poder 

Público e a composição das Casas Legislativas, com predominância de integrantes 

com formação sindical e de empresários, não se vislumbra, a curto prazo, mudança 

significativa na estrutura sindical brasileira. 

Por esse motivo, como forma de combater a crise de representatividade, 

propõe-se o fomento à representação dos trabalhadores no local de trabalho, como 

solução parcial, mas viável, para o momento. 

Com a figura do representante no local de trabalho, garante-se a aproximação 

dos trabalhadores a seus empregadores, permitindo a negociação coletiva direta em 

relação a questões específicas e do dia a dia de trabalho. 

Na atual conjuntura, a representação dos trabalhadores no local de trabalho é 

instrumento que pode amenizar, de certa forma, a crise de representatividade e a 

estagnação da negociação coletiva, até que se consagre a ampla liberdade sindical 

no Brasil. 
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ANEXOS 
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Proposta de Emenda à Constituição nº.......... de 2004

(Do Sr. Ivan Valente e outros)

Dispõe sobre a Organização

Sindical e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art.

60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1º - O inciso XXVI do art. 7º da Constituição Federal passa a vigorar com a

seguinte redação:

"Art.7º..............................................................................................................

.........................................................................................................................

XXVI - reconhecimento dos contratos coletivos de trabalho;"

Art. 2º - Altera-se o inciso I, revoga-se o inciso II e acrescenta inciso IX ao art.8º, da

Constituição Federal:

"I - A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de

sindicato; ressalvado o registro como pessoa jurídica em conformidade

com a legislação civil, vedadas ao Poder Público a interferência e

intervenção na estruturação, administração e organização sindical; a qual

deverá obedecer aos princípios da gestão democrática, com pluralismo de

idéias; transparência dos atos políticos, financeiros e administrativos da

entidade sindical; mecanismos efetivos de participação e decisão da base;

estatutos e processos eleitorais democráticos, que permitam prévia e ampla

divulgação das eleições sindicais, de modo a que todos possam exercer o

direito de disputá-las, fiscalizando todo o processo eleitoral.

II - Suprimido;
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IX - Ninguém será prejudicado, especialmente mediante imotivada

dispensa, em virtude de sua condição de representante dos trabalhadores,

filiação a sindicato ou participação em atividades do mesmo."

Art. 3º - Fica revogado o Parágrafo 2º do art. 9º da Constituição Federal.

Art. 4º - O art. 11 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.11 - É assegurada a organização por local de trabalho.

Parágrafo Único: Os trabalhadores de todas as empresas deverão eleger

seus representantes em número diretamente proporcional ao de empregados

das mesmas, desde que nenhuma empresa, independente do número de

trabalhadores que tenha, fique sem representação e o número de

representantes não seja inferior a 02 (dois) para uma empresa com até 50

(cinqüenta) trabalhadores."

Art. 5º - Os incisos VI e VII, do art. 37, da Constituição Federal, passam a vigorar

com a seguinte redação:

"Art.37.............................................................................................................

.........................................................................................................................

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação

sindical; bem como à contratação e negociação coletivas;

VII - o direito de greve do servidor público será exercido nos termos do art.

9º desta Carta, aplicando-se a mesma regulamentação infraconstitucional

que se estabelecer para os trabalhadores do setor privado."

Art. 6º - O inciso IX, do art. 103, da Constituição Federal, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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"Art.103...........................................................................................................

.........................................................................................................................

IX - central sindical, confederação sindical e demais entidades de classe de

âmbito nacional;"

Art. 7º - O art. 114, da Constituição Federal, passa a vigorar com a seguinte

redação:

"Art. 114 - Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar ações

individuais e coletivas entre trabalhadores e empregadores; entre servidores

públicos e os órgãos da administração pública direta e indireta, dos

Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União, abrangidos os

entes de direito público externo e, na forma da lei, outras controvérsias

decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham

origem no cumprimento de suas próprias sentenças;

§ 1º -................................................................................................................

§ 2º - Alcançado o termo final da vigência dos contratos, convenções e

acordos coletivos de trabalho, os efeitos do pactuado subsistirão até a

assinatura de novo contrato pelas partes; resguardado o direito das mesmas

de recorrerem ao arbitramento público judicial que tomará como patamar

mínimo as vantagens normativas preexistentes, com a garantia de reposição

das perdas salariais do período.

§ 3º - ...............................................................................................................

§ 4º - Os direitos mínimos assegurados nesta Carta e na legislação

infraconstitucional não poderão, sob hipótese alguma, serem reduzidos

através da livre negociação."

Art. 8º - Essa Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificativa

Considerando que a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 tratou o tema

Estrutura Sindical apenas de forma genérica.

Considerando que o Brasil, a despeito de suas enormes desigualdades sociais, do

ponto de vista legal, tem buscado adequar as condições de trabalho a padrões aceitáveis

dentro da lógica da valorização do trabalho, tendo como referência as resoluções da

Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Considerando que a legislação sindical brasileira, expressa na Consolidação das

Leis do Trabalho - CLT, necessita de alterações que atualizem as relações institucionais no

mundo do trabalho e criem mecanismos que possibilitem a real participação dos

trabalhadores e trabalhadoras na estruturação e condução de suas organizações

representativas, fortalecendo-as de modo a que possam contribuir concretamente, não só

para a correção das graves desigualdades sociais, das perversas e degradantes formas de

exploração, mas para a manutenção, ampliação e respeito aos direitos trabalhistas e

sindicais.

Considerando, ainda, a importância e relevância da classe trabalhadora e de suas

organizações sindicais para o processo de desenvolvimento político, econômico e social do

Brasil apresentamos a presente Proposta de Emenda Constitucional.

Brasília, ......... de....................2004.

Ivan Valente

Deputado Federal PT/SP
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APRESENTAÇÃO

Com o envio do projeto de reforma sindical à Câmara dos Deputados

conclui-se mais uma etapa do Fórum Nacional do Trabalho (FNT).  Nele estão

expressos importantes avanços no âmbito da organização sindical, da negociação

coletiva e da solução de conflitos do trabalho no Brasil.

Por quase dois anos, representantes de trabalhadores, do  governo e de

empregadores foram protagonistas da mais rica experiência de negociação

tripartite que este país já presenciou e que se traduziu em consensos sobre inúmeras

questões consideradas por muitos de difícil resolução. 

O projeto elaborado pelo FNT traz a marca do esforço daqueles que

aceitaram sentar à mesa de negociação e se empenharam em formular uma

legislação sindical mais compatível com a realidade do mundo do trabalho e com

as novas exigências do desenvolvimento nacional.  

O resultado final, na forma de uma Proposta de Emenda à Constituição e de

um Anteprojeto de Lei, não é o que o governo imaginava nem tampouco o ideal

sonhado por trabalhadores e empregadores. Trata-se de uma construção coletiva

que, nesse sentido, superou todas as expectativas.

Em lugar de vencedores ou vencidos, o que se elaborou foi uma proposta que

valoriza a nossa cultura sindical, a dinâmica real das relações de trabalho e os

interesses dos próprios atores sociais. Ao mesmo tempo, ela incorpora princípios de

liberdade sindical consagrados pelas democracias contemporâneas e há décadas

reivindicados por muitos. 

Se for acolhida pelo Congresso Nacional, essa reforma irá fortalecer as

entidades sindicais, que se tornarão mais democráticas e representativas, além de

conferir maior importância à negociação coletiva e estimular a solução voluntária

de conflitos do trabalho, por meio de conciliação, mediação e arbitragem. 

Isso só foi possível porque alguns princípios fundamentais, como a boa-fé, o

reconhecimento mútuo e a valorização do diálogo social, foram postos em prática

desde o primeiro momento das negociações. A sua incorporação ao projeto de

reforma sindical revela a coerência do caminho trilhado e o horizonte de mudança

que se deseja alcançar.



Cumprida a primeira tarefa, renova-se agora o papel do FNT como

espaço de diálogo e negociação tripartite. Além do esperado empenho para a

aprovação da reforma sindical, impõe-se aos seus participantes o desafio da

reforma trabalhista, que deve fazer parte da construção de um sistema mais

moderno e democrático de relações de trabalho.   

Osvaldo BBargas

Coordenador Geral do FNT
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MENSAGEM PRESIDENCIAL
Mensagem n° 121

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art.60, inciso II, da Constituição, submeto à elevada

deliberação de Vossas excelências o texto da proposta de emenda à Constituição

que "Dá nova redação aos arts. 8º, 11, 37 e 114 da Constituição".

Brasília, 02 de março de 2005

Luiz IInácio LLula dda SSilva





EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Proposta de Emenda à Constituição - PEC 369/05

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Honra-me elevar à sua apreciação anteprojeto de emenda constitucional que

permitirá viabilizar uma ampla reforma sindical, dentro dos princípios da liberdade

e autonomia sindical.

A Reforma da Legislação Sindical é um dos mais caros compromissos de

mudança desta gestão, em função do atraso estrutural das normas vigentes.

Permitir uma organização sindical realmente livre e autônoma em relação ao

Estado, além de fomentar a negociação coletiva como instrumento fundamental

para solução de conflitos, são objetivos essenciais para o fortalecimento da

democracia e estímulo à representatividade autêntica.

A proposta altera os arts. 8° e 11 do vigente texto constitucional,

exatamente no que tange aos comandos fundamentais para que se aprove

posteriormente uma legislação ordinária que atenda aos objetivos supracitados.

Além disso, com o objetivo de viabilizar a negociação coletiva no serviço

público por meio de lei específica, adaptando-a aos postulados de liberdade

sindical no âmbito da Administração, se faz necessário o acréscimo ao inciso VII

do art. 37 da Constituição Federal, conforme proposto.

As alterações no art. 114 da Constituição Federal devem-se à necessidade

de adaptações formais decorrentes da promulgação pelo Congresso Nacional

da emenda constitucional destinada à reforma do Poder Judiciário.

A superação dos obstáculos constitucionais à modernização do sistema de

relações sindicais é a base para a constituição de uma atmosfera de ampla liberdade

e autonomia sindicais, sem a qual persistiremos prisioneiros de um sistema sindical

estigmatizado pelo artificialismo em seus mecanismos representativos.

Para deixar absolutamente transparente o debate público e parlamentar, já

foi elaborado, de acordo com os compromissos construídos pelo Fórum Nacional

do Trabalho, o projeto de lei que dará conseqüência ao processo de reforma



sindical, se o Congresso aprovar esta proposta de emenda constitucional, da

forma como a propomos. Se ocorrerem alterações, pelo soberano Poder

Legislativo, providenciaremos as adequações pertinentes.

Assim, Exmo. Senhor Presidente da República, damos mais um passo

inequívoco ao processo de modernização institucional liderado por Vossa Excelência. 

Com meus respeitos, segue à consideração de Vossa Excelência.

Brasília, 02 de março de 2005

Ricardo JJosé RRibeiro BBerzoini

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO - PEC 369/05

Dá nova redação aos arts. 8°, 11,
37 e 114 da Constituição.

Art. 11°.  Os arts. 8°, 11, 37 e 114 da Constituição passam a vigorar com
a seguinte redação: 

"Art. 8°.  É assegurada a liberdade sindical, observado o seguinte:
I - o Estado não poderá exigir autorização para fundação de entidade

sindical, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público
a interferência e a intervenção nas entidades sindicais;

II - o Estado atribuirá personalidade sindical às entidades que, na forma da
lei, atenderem a requisitos de representatividade, de participação democrática dos
representados e de agregação que assegurem a compatibilidade de
representação em todos os níveis e âmbitos da negociação coletiva;

III - às entidades sindicais cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais do âmbito da representação, inclusive em questões
judiciais e administrativas;

IV - a lei estabelecerá o limite da contribuição em favor das entidades
sindicais que será custeada por todos os abrangidos pela negociação coletiva,
cabendo à assembléia geral fixar seu percentual, cujo desconto, em se tratando
de entidade sindical de trabalhadores, será efetivado em folha de pagamento;

V - a contribuição associativa dos filiados à entidade sindical será descontada
em folha de pagamento;

VI - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
VII - é obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva; 
VIII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações

sindicais; e
IX - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro

da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda
que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave
nos termos da lei. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização
de entidades sindicais rurais e de colônias de pescadores, atendidas as
condições que a lei estabelecer." (Nova Redação)



"Art. 11. É assegurada a representação dos trabalhadores nos locais de
trabalho, na forma da lei." (Nova Redação)

"Art. 37. Mantém a redação original do caput e dos incisos: de I a VI e de
VIII a XXII.

VII - a negociação coletiva e o direito de greve serão exercidos nos
termos e nos limites definidos em lei específica; (Nova Redação)

"Art. 114. Mantém a redação original do caput e dos incisos: I e II; e de
IV a IX. 

III - as ações sobre representação sindical, entre entidades sindicais, entre
entidades sindicais e trabalhadores, e entre entidades sindicais e empregadores;

§ 2° Recusando-se qualquer das partes à arbitragem voluntária, faculta-
se a elas, de comum acordo, na forma da lei, ajuizar ação normativa, podendo
a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas
legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

§ 3° Em caso de greve em atividade essencial, o Ministério Público do
Trabalho tem legitimidade para ajuizamento de ação coletiva quando não
forem assegurados os serviços mínimos à comunidade ou assim exigir o
interesse público ou a defesa da ordem jurídica." (Nova Redação) 

Art. 22°  Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 02 de março de 2005



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Anteprojeto de Lei de Relações Sindicais

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil
É com grande satisfação que encaminho a Vossa Excelência o anteprojeto

de lei que trata da reforma da legislação sindical brasileira. Ele atende ao anseio
de amplos setores interessados em fortalecer e dinamizar as relações coletivas
de trabalho por meio do diálogo e da negociação com os principais atores do
mundo do trabalho, uma das metas prioritárias do Governo Federal. 

Esse compromisso, expresso em seu programa de ação governamental,
traduziu-se na instalação do Fórum Nacional do Trabalho - FNT coordenado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, por meio da Secretaria de
Relações do Trabalho, e que conta com o apoio institucional da Organização
Internacional do Trabalho - OIT.

Concebido como um órgão tripartite e paritário, o Fórum conduziu até
agora a mais rica experiência nacional de negociação sobre questões sindicais e
trabalhistas, cujo resultado está consolidado no Relatório Final da Reforma
Sindical, entregue a Vossa Excelência em abril de 2004 e que serviu de base para
a elaboração deste anteprojeto de lei.   

Trabalhadores e empregadores escolheram livremente suas representações,
em consonância com as normas da OIT e com base em critérios que valorizaram
a participação de entidades de abrangência nacional, com notório
reconhecimento, presença nos principais setores de atividade econômica e histórico
de participação em fóruns e conselhos públicos. 

Por 16 meses, essas representações reuniram-se com os representantes do
governo para discutir todos os aspectos concernentes à redefinição das normas
jurídicas relativas à organização sindical, à negociação coletiva e à solução de
conflitos do trabalho. Mais de 500 pessoas participaram de 44 reuniões oficiais
em Brasília e de diversos encontros preparatórios. 

Durante esse período, foram realizadas Conferências Estaduais do
Trabalho em todas as unidades da Federação. Elas contaram com a
participação de mais de 20 mil pessoas ligadas à área sindical e trabalhista, em
ciclos de debates, oficinas, seminários e plenárias. Coordenadas pelas



Delegacias Regionais do Trabalho, as Conferências colheram subsídios para a
Comissão de Sistematização do Fórum.

Também foram realizadas consultas a juristas, operadores do direito e
membros de associações da área trabalhista, reunidos na Comissão Nacional de
Direito e Relações do Trabalho, bem como a autoridades de outras esferas do Poder
Público, como o Tribunal Superior do Trabalho - TST, o Ministério Público do
Trabalho - MPT, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.

Além disso, a coordenação do Fórum recebeu e examinou diversas
contribuições, de caráter individual e institucional, e o governo empenhou-se em
dialogar com os setores que reivindicavam maior participação no debate, como
as confederações de trabalhadores, com as quais chegou a realizar cinco
encontros oficiais.

Mesmo depois de concluídas as atividades oficiais do Fórum sobre a
reforma sindical, foram realizados diversos encontros com os membros da
Comissão de Sistematização, com o objetivo de aperfeiçoar o anteprojeto de lei
que ora submeto à apreciação de Vossa Excelência para a devida avaliação e
eventual encaminhamento ao Congresso Nacional.

Sem ignorar as divergências que se explicitaram nas sucessivas rodadas de
negociação, é inegável que os consensos obtidos superaram as expectativas. É
preciso, portanto, saudar o esforço dos representantes de trabalhadores e de
empregadores que negociaram até o limite da exaustão em busca de um novo
padrão jurídico-institucional para as relações coletivas de trabalho no Brasil. 

Foi precisamente a valorização do diálogo e da negociação que pautou a
atuação do Governo. Isso implicou abdicar de uma proposta preliminar do
Poder Executivo, que servisse de guia para o debate, em nome do consenso
possível entre os principais interessados na reforma sindical - os próprios atores
do mundo do trabalho. 

A ênfase no diálogo social não significou, porém, ausência de orientação
por parte deste Ministério quanto aos objetivos da pretendida reforma da
legislação sindical, que foi pautada por um claro diagnóstico dos problemas que
derivam do atual modelo de organização sindical, de negociação coletiva e de
solução de conflitos do trabalho. 

Como se sabe, o atual sistema de relações de trabalho é herdeiro de uma
tradição corporativista que remonta à década de 30 e cujos fundamentos



persistem até hoje, apesar dos inúmeros questionamentos à sua atualidade e
funcionalidade. As mudanças introduzidas ao longo dos anos desfiguraram os
propósitos originais desse sistema, mas não conduziram à plena democratização
das relações de trabalho. 

A Constituição de 1988 pôs fim à interferência e à intervenção do Poder
Público na organização sindical, restabeleceu o direito de greve e consagrou o
princípio da livre associação sindical e profissional. Ao mesmo tempo manteve
a unicidade, o sistema confederativo, a contribuição sindical obrigatória, o
poder normativo da Justiça do Trabalho e ainda criou a contribuição
confederativa, que possibilitou o acesso a mais uma fonte de custeio para as
entidades sindicais sem garantia de contrapartidas aos seus representados. 

O fim do controle político e administrativo das entidades sindicais
representou inegável avanço e tornou nulas as normas de enquadramento sindical
e a exigência de autorização prévia para a criação de entidade sindical. Mas,
diante da determinação constitucional de registro no órgão competente sem a
devida regulamentação, o Ministério do Trabalho e Emprego, por decisão do
Poder Judiciário, continuou a desempenhar esse papel. 

Desde então, este Ministério enfrenta a difícil tarefa de disciplinar o registro
sindical, por meio de instrumentos normativos de caráter administrativo, tendo
que observar o princípio da unicidade sem afrontar a liberdade sindical. Isso tem
sido motivo de grande insatisfação e de inúmeras decisões judiciais com
entendimentos contraditórios.

A Constituição da República também assegurou aos servidores públicos o
direito a livre associação sindical e o direito de greve, nos termos e nos limites
definidos em lei específica. Contudo, os servidores não foram contemplados
com o direito à negociação coletiva e continua pendente a regulamentação do
exercício do direito de greve, assuntos que estão sendo apreciados pelo Fórum
por meio da Câmara Setorial do Serviço Público.  

Outro avanço inscrito na Constituição de 1988 foi o estabelecimento da
garantia de eleição de um representante dos trabalhadores em empresas com mais
de 200 empregados, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento
direto com os empregadores. Na prática, porém, esse direito não se efetivou por falta
de regulamentação legal.  



Descompasso semelhante ocorreu em relação às centrais sindicais.
Organizadas à margem das imposições legais, algumas delas se firmaram
como as principais entidades nacionais de representação dos trabalhadores.
Mas se as centrais conquistaram reconhecimento político-institucional, como
indica a sua crescente participação em conselhos e fóruns públicos, não tiveram
assegurada em lei a personalidade sindical.

Enfim, o texto constitucional refletiu o estágio das lutas sindicais e a dinâmica
das relações de trabalho característicos do período de redemocratização nacional.
Contudo, a tentativa de conciliação da liberdade sindical com a unicidade sindical
revelou-se contraditória e abriu brechas para a pulverização de entidades sindicais
e para o surgimento de "sindicatos de carimbo".  

O aumento significativo do número de entidades sindicais nos últimos
anos, que já ultrapassa 18 mil, resultou menos do avanço na organização
sindical e bem mais da fragmentação de entidades preexistentes, em um
processo que está enfraquecendo tanto a representação de trabalhadores
como a de empregadores, tendência que a vigência da unicidade não tem sido
capaz de impedir.  

É certo que não são poucas as entidades sindicais que possuem ampla
representatividade e capacidade de atuação, mas isso contrasta com a
proliferação de sindicatos cada vez menores e menos representativos, o que só
reitera a necessidade de superação do atual sistema, há anos criticado por sua
baixa representatividade e reduzida sujeição ao controle social. 

Quanto à negociação coletiva, houve nos últimos anos um aumento do
número de acordos coletivos e uma queda no número de julgamentos de
dissídios coletivos, segundo dados oficiais do Tribunal Superior do Trabalho.
Mas esse crescimento deve ser ponderado, pois a possibilidade de recolhimento
da contribuição confederativa estimulou o aumento artificial do número de
acordos coletivos.

Também ocorreu uma dispersão da negociação coletiva, traduzida em sua
progressiva descentralização para as empresas e que reflete, em certa medida,
a tendência à pulverização sindical. Ademais, o processo de negociação
coletiva continuou restrito ao momento da data-base e limitado em sua
abrangência e níveis de articulação.



A Justiça do Trabalho, por sua vez, continuou a desempenhar relevante
papel. Contudo, o próprio Tribunal Superior do Trabalho admite que o País se
tornou recordista em volume de reclamações trabalhistas. Além disso, a
prevalência de soluções judiciais para conflitos de interesses tem representado,
muitas vezes, a persistência de impasses que poderiam ser resolvidos por meio
de composição voluntária, com segurança jurídica e sem prejuízo do acesso ao
Poder Judiciário.

Essas e outras questões suscitam há décadas o debate público e indicam a
necessidade de aprimorar o atual sistema de relações de trabalho, tarefa que
exigirá operações complexas e que trará conseqüências tanto para os atores sociais
como para as diferentes esferas do Poder Público ligadas à regulação do trabalho. 

Não se trata, porém, de mera alteração legislativa, mas de um amplo re-
ordenamento jurídico-institucional de caráter sistêmico que, do ponto de vista
normativo, deverá envolver o Direito Sindical, a Legislação do Trabalho, o
Direito Processual do Trabalho, os órgãos de Administração Pública do Trabalho
e a Justiça do Trabalho.

A reforma sindical é o primeiro passo. A prioridade conferida a ela não
decorre de motivações estritamente políticas, mas do entendimento de que a
redefinição do sistema de relações coletivas de trabalho deve ser o centro dinâmico
de qualquer esforço de democratização das relações de trabalho, precedendo,
assim, a revisão dos demais institutos que regulam o trabalho no Brasil.

Ao contrário de se inspirar em um modelo doutrinário preconcebido, o
presente anteprojeto de lei considerou a realidade atual do sindicalismo
brasileiro, a dinâmica das relações coletivas de trabalho e o desejo de mudança
dos próprios atores sociais, sem perder de vista a necessidade de incorporar
princípios consagrados pelo direito internacional e supranacional. 

Nos limites desta exposição de motivos, cabe destacar os principais
objetivos da reforma sindical:

a) o fortalecimento da representação sindical, de trabalhadores e de
empregadores, em todos os níveis e âmbitos de representação;

b) o estabelecimento de critérios de representatividade, organização
sindical e democracia interna;

c) a definição de garantias eficazes de proteção à liberdade sindical e de
prevenção de condutas anti-sindicais;



d) a promoção da negociação coletiva como procedimento fundamental
do diálogo entre trabalhadores e empregadores;

e) a extinção de qualquer recurso de natureza parafiscal para custeio de
entidades sindicais e a criação da contribuição de negociação coletiva;

f) o estímulo à adoção de meios de composição voluntária de conflitos do
trabalho, sem prejuízo do acesso ao Poder Judiciário;

g) o reconhecimento da boa-fé como fundamento do diálogo social e da
negociação coletiva;

h) a democratização da gestão das políticas públicas na área de relações
de trabalho por meio do estímulo ao diálogo social; 

i) a disciplina do exercício do direito de greve no contexto de uma ampla
legislação sindical indutora da negociação coletiva;

j) a disposição de mecanismos processuais voltados à eficácia dos direitos
materiais, da ação coletiva e da vocação jurisdicional da Justiça do Trabalho; e,

k) a definição de regras claras de transição, para que as entidades sindicais
preexistentes possam se adaptar às novas regras.

Essa reforma, exaustivamente submetida à apreciação dos atores sociais,
irá ao mesmo tempo valorizar a nossa cultura sindical e incorporar o princípio
da autonomia privada coletiva, elevando a negociação coletiva à condição de
meio preferencial para o reconhecimento e plena eficácia da liberdade sindical,
em sintonia com o cenário jurídico predominante nas democracias
contemporâneas. Mas, como indica a experiência internacional, até mesmo em
um contexto de ampla liberdade sindical não se pode prescindir de algum
critério para identificar as entidades sindicais com um mínimo de
representatividade. Se há o propósito de atribuir maior importância à
negociação coletiva do trabalho, é indispensável identificar os atores da
negociação habilitados ao exercício legítimo desse direito. 

Qualquer entidade, independentemente de seu número de associados,
poderá vir a se constituir em sindicato. Contudo, o exercício das prerrogativas
asseguradas em lei, entre as quais a de instaurar o processo de negociação
coletiva, exigirá um mínimo de representatividade do proponente, legitimando-
o a exigir da contraparte a atenção e a qualificação necessárias ao pleno
exercício da negociação coletiva.



Sem dúvida, a nova dimensão conferida à negociação coletiva deverá
contribuir para a revitalização de confederações, federações e sindicatos. As
confederações e federações, que hoje só negociam facultativamente, terão a
prerrogativa de negociar em seus respectivos âmbitos de atuação. Os sindicatos
não apenas irão preservar as suas prerrogativas de negociação como a
celebração de qualquer contrato coletivo de trabalho estará sujeita ao crivo de
seus representados.    

A mesma orientação deverá nortear o novo modelo de organização sindical.
O reconhecimento da personalidade sindical das centrais e o fortalecimento das
confederações e federações dependerão da representatividade dos sindicatos, que
serão a fonte legitimadora das entidades de nível superior e a unidade fundamental
de representação e negociação coletiva, de trabalhadores e de empregadores.

O reconhecimento da personalidade sindical das centrais irá conferir estatuto
jurídico à realidade de fato.  Não se justifica o receio de que elas possam concorrer
com os sindicatos ou comprometer suas prerrogativas de negociação. Para além de
sua atuação de caráter político-institucional, o papel das centrais no processo de
negociação coletiva será o de articular os interesses do conjunto de seus
representados, cabendo às suas confederações, federações e sindicatos a tarefa
efetiva de negociar em seus respectivos níveis e âmbitos de representação.

Ainda no campo da organização sindical, será possível que continuem a
ser únicos os sindicatos que já são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. A chamada exclusividade de representação constitui, na verdade,
uma garantia àqueles que defendem a manutenção da unicidade sindical. A
exclusividade dependerá, no entanto, do aval dos próprios representados, da
comprovação de representatividade e da adesão a normas estatutárias que
garantam os princípios democráticos que assegurem ampla participação dos
representados, além de perder o seu caráter vitalício. 

No que se refere à sustentação financeira, prevê-se a extinção imediata
das contribuições confederativa e assistencial e a extinção gradual da
contribuição sindical obrigatória, que deverão ser substituídas pela contribuição
de negociação coletiva. Essa contribuição, que terá um teto, estará
condicionada ao exercício da negociação coletiva e à prestação de serviços por
parte das entidades sindicais aos seus representados, corrigindo uma das
distorções do sistema atual.  



Se este anteprojeto for acolhido pelo Congresso Nacional, também serão
incorporados ao nosso ordenamento jurídico diversos institutos em vigor no direito
estrangeiro, como a já mencionada tipificação das condutas anti-sindicais, a
caracterização do que se compreende por boa-fé, o delineamento da proteção à
liberdade sindical, a promoção efetiva da negociação coletiva e o refinamento dos
mecanismos de tutela jurisdicional.

Nesse último caso, procurou-se consolidar os mecanismos de tutela
consagrados no direito processual civil, mas de aplicação ainda discutida na
esfera do processo do trabalho. A base do processo coletivo comum, formada
pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei da Ação Civil Pública, foi
incorporada de maneira a conferir maior atualidade aos mecanismos de tutela
jurisdicional coletiva.

A proposta acordada pelos representantes do governo, dos trabalhadores e
dos empregadores visa facilitar o acesso à Justiça e à universalização da tutela
jurisdicional assegurada pela Constituição da República, sem ferir as garantias do
devido processo legal, notadamente do direito ao contraditório e de ampla defesa
do trabalhador e do empregador. 

Outra alteração sugerida diz respeito ao exercício do poder normativo da
Justiça do Trabalho, que ao longo do tempo se revelou um mecanismo de
desestímulo à negociação coletiva. Para resolver conflitos coletivos de interesses,
trabalhadores e empregadores poderão recorrer, de comum acordo, à arbitragem
privada ou a um procedimento de jurisdição voluntária no Tribunal do Trabalho.

Também se deseja rever a ação judicial em matéria de greve, ajustando-a ao
regime de liberdade sindical. A possibilidade jurídica de emissão de ordem para o
retorno dos trabalhadores ao serviço ficará restrita às graves situações em que
estejam em jogo os interesses maiores da comunidade ou quando houver risco de
prejuízos irreversíveis a pessoas ou ao patrimônio do empregador ou de terceiros. 

Ressalte-se, ainda, a criação do Conselho Nacional de Relações do
Trabalho - CNRT, concebido como um órgão tripartite e paritário, em
consonância com as normas da Organização Internacional do Trabalho. Mais
do que institucionalizar a prática já em curso do diálogo social, o CNRT terá a
missão de democratizar a gestão pública no trato de questões pertinentes às
relações coletivas de trabalho, de maneira a induzir a atuação do Poder Público
em direção aos legítimos interesses dos atores sociais.  



Por fim, este anteprojeto de lei quer dar um passo decisivo para que, de
fato, seja assegurado o direito de representação dos trabalhadores nos locais de
trabalho. Nesse ponto houve consenso quanto à relevância desse direito, mas
não quanto à sua materialização. Todavia, o Governo considerou que tal
garantia é imprescindível para dinamizar o relacionamento entre trabalhadores
e empregadores, sobretudo para estimular o diálogo social e prevenir conflitos
a partir dos locais de trabalho. 

Além da divergência já mencionada, que levou o governo a impulsionar
unilateralmente o processo legislativo, há outros dispositivos que não foram objeto
de consenso com as representações de empregadores¹ e de trabalhadores². Há,
ainda, outros dispositivos que incorporam os consensos registrados no Relatório Final
da Reforma Sindical, mas sobre os quais houve divergências de interpretação com
os representantes de empregadores³.

Alguns aspectos do anteprojeto não tiveram origem nos consensos, mas se
justificam pela necessidade de ajuste sistêmico e não são contraditórios com
eles. Como não se tratava de uma reforma meramente pontual da legislação
sindical, foi necessário articular, agregar e dispor coerentemente em um único
diploma normativo os institutos afins dispersos no ordenamento jurídico
nacional, em nome da clareza e da segurança jurídica.

Tenho a convicção de que essas divergências poderão ser superadas na
nova etapa de diálogo e negociação que terá início com o envio deste
anteprojeto de lei ao Congresso Nacional, a quem caberá soberanamente
decidir sobre o formato final da nova legislação sindical brasileira,
considerando, porém, as relevantes contribuições que tiveram origem no Fórum
e que estão traduzidas nessa iniciativa do Poder Executivo.

A reforma da legislação sindical dependerá, ainda, de mudanças na Carta de
1988. Com a revogação e alteração de alguns dispositivos constitucionais,
conforme a Proposta de Emenda Constitucional também sugerida por este Ministério
a Vossa Excelência, estará aberto o caminho para que o Poder Legislativo dê
prosseguimento ao debate e à avaliação das proposições aqui detalhadas.  

1 Artigos sem consenso com os empregadores: 27, Título III (arts. 59 a 92), 175, 176, 189, 223, 224, 232 e 237, 205, 210, 212, 213.
2 Artigos sem consenso com os trabalhadores: 27, Título III (arts. 59 a 92), capítulo IV (arts. 178 a 187)
3 Artigos com divergência de interpretação com os empregadores: 94.



Pelos motivos que acabo de expor, Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, passo às mãos de Vossa Excelência o presente anteprojeto de lei,
confiante de que com a sua acolhida e as contribuições provenientes do debate
parlamentar estará cumprida mais uma etapa para dotar o País de instituições
verdadeiramente democráticas e sintonizadas com as novas exigências do
desenvolvimento nacional e do mundo do trabalho.

Brasília, 02 de março de 2005

Ricardo JJosé RRibeiro BBerzoini
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
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ANTEPROJETO DE LEI DE RELAÇÕES SINDICAIS

Dispõe sobre as relações sindicais, e dá outras providências.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 11º. Obedecerão ao disposto nesta Lei a organização sindical, a
representação dos trabalhadores nos locais de trabalho, o diálogo social, a
negociação coletiva, o contrato coletivo de trabalho, o direito de greve, o
Conselho Nacional de Relações do Trabalho - CNRT e a tutela jurisdicional nos
conflitos coletivos de trabalho.

Art. 22º. As disposições desta Lei não se aplicam aos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das autarquias
e das fundações públicas, cujas relações sindicais serão objeto de lei específica.

Art. 33º. Integram o sistema sindical os princípios da Organização
Internacional do Trabalho - OIT sobre liberdade sindical, proteção ao direito
sindical, diálogo social, negociação coletiva, representação dos trabalhadores
nos locais de trabalho, consulta tripartite e os princípios do direito do trabalho,
observadas as disposições desta Lei. 

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL

CAPÍTULO I
DA LIBERDADE E DA AUTONOMIA SINDICAL

Art. 44º. Os trabalhadores e os empregadores têm direito a constituir
entidades para fins sindicais, sem autorização prévia, cumprindo ao Ministério
do Trabalho e Emprego o reconhecimento de representatividade.

Art. 55º. Os trabalhadores e os empregadores têm direito de livre filiação,
participação, permanência e desligamento das entidades sindicais que escolherem.
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Art. 66º. As entidades sindicais de trabalhadores e de empregadores podem
eleger livremente seus representantes, organizar sua estrutura representativa e
sua administração, formular seu programa de ação, filiar-se às respectivas
organizações internacionais e elaborar seus estatutos, observando princípios
democráticos que assegurem ampla participação dos representados.

Art. 77º. As entidades sindicais de trabalhadores e de empregadores são
independentes umas das outras, sendo-lhes vedadas, direta ou indiretamente, todas
as formas de ingerência política, financeira ou administrativa destinadas a desvirtuar,
impedir ou dificultar a atuação sindical. 

CAPÍTULO II
DA PERSONALIDADE SINDICAL

Art. 88º. A aquisição da personalidade sindical, que habilita ao exercício
das atribuições e das prerrogativas sindicais, depende de prévio registro dos
atos constitutivos da entidade e do reconhecimento de representatividade.

§ 1º Os atos constitutivos e os estatutos das entidades sindicais serão
inscritos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na forma da Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973.

§ 2º O reconhecimento da representatividade será requerido pela entidade
sindical e será acompanhado de cópias autenticadas do estatuto, bem como das
atas da assembléia de fundação e da última eleição de diretoria.

§ 3º A personalidade sindical será atribuída por ato do Ministro do
Trabalho e Emprego sempre que forem preenchidos os requisitos de
representatividade estabelecidos nesta Lei, ressalvada a hipótese de
exclusividade de representação, disciplinada no Capítulo V deste Título.

§ 4º O Ministério do Trabalho e Emprego deverá providenciar ampla e
periódica divulgação das entidades dotadas de personalidade sindical nos
respectivos âmbitos de representação, indicando o número de representados e o
índice de filiação de cada uma delas.

Art. 99º. A agregação de trabalhadores e de empregadores nas respectivas
entidades sindicais será definida por setor econômico, por ramo de atividade
ou, quando se tratar de central sindical, pela coordenação entre setores
econômicos e ramos de atividades.

§ 1º Os setores econômicos e os ramos de atividades serão definidos por
ato do Ministro do Trabalho e Emprego, mediante proposta de iniciativa do
Conselho Nacional de Relações de Trabalho - CNRT. 
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§ 2º A proposta de que trata o parágrafo anterior deverá respeitar as
diferenças de organização entre as entidades sindicais de trabalhadores e de
empregadores e assegurar a compatibilidade de representação dos atores
coletivos para todos os níveis e âmbitos da negociação coletiva.

Art. 110. A representatividade da entidade sindical será:
I - comprovada, quando satisfeitos os requisitos de representatividade em

cada âmbito de representação;
II - derivada, quando transferida de central sindical, confederação ou

federação possuidora de representatividade comprovada.
Art. 111. A obtenção de personalidade sindical por representatividade

derivada pressupõe índice de representatividade comprovada acima do exigido
para a preservação da personalidade sindical da entidade transferidora e
suficiente para a aquisição ou preservação da personalidade sindical pela
entidade beneficiada.

§ 1º A aquisição ou a preservação da personalidade sindical por
representatividade derivada vinculará a entidade beneficiada à estrutura
organizativa da entidade transferidora, na forma do estatuto desta última.

§ 2º A aquisição ou a preservação da personalidade sindical de confederação
de trabalhadores ou de federação de trabalhadores ou de empregadores prescinde
da transferência de índice de representatividade comprovada. 

Art. 112. Os índices de representatividade deverão ser confirmados sempre
que houver contestação por qualquer outra entidade com ou sem personalidade
sindical no mesmo âmbito de representação, desde que seja observado o
intervalo mínimo de 3 (três) anos a partir da data da aquisição da personalidade
sindical ou da última confirmação de representatividade.

§ 1º Os procedimentos e prazos relativos à contestação e à confirmação de
representatividade serão definidos pelo CNRT e publicados por ato do Ministro do
Trabalho e Emprego.

§ 2º Quando não for confirmada a representatividade, a entidade perderá
a personalidade sindical.

Art. 113. São atribuições e prerrogativas da entidade dotada de
personalidade sindical:

I - representar os interesses do respectivo âmbito de representação perante
as autoridades administrativas e judiciárias;

II - propor e participar de negociação coletiva;
III - celebrar contratos coletivos de trabalho;
IV - atuar em juízo como legitimado ordinário ou extraordinário;
V - estabelecer contribuições de negociação coletiva.
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CAPÍTULO III
DAS ENTIDADES SINDICAIS DE TRABALHADORES

Seção I
Dos níveis de atuação e do âmbito territorial

Art. 114. As entidades sindicais de trabalhadores poderão se organizar na
forma de central sindical, confederação, federação e sindicato, em âmbito de
atuação nacional, interestadual, estadual, intermunicipal e municipal.

Art. 115. A central sindical será constituída em âmbito nacional, a partir de
sindicatos de pertencentes a qualquer setor econômico ou ramo de atividade,
sendo-lhe permitida a criação de confederações, federações e sindicatos como
parte de sua estrutura organizativa.

Art. 116. A confederação que não estiver filiada ou vinculada a central
sindical será constituída em âmbito nacional, a partir de sindicatos do mesmo
setor econômico, sendo-lhe permitida a criação de federações e sindicatos
como parte de sua estrutura organizativa.

Art. 117. A federação que não estiver filiada ou vinculada a central sindical
ou confederação será constituída a partir de sindicatos do mesmo ramo de
atividade, em âmbito territorial mínimo correspondente aos Estados, sendo-lhe
permitida a criação de sindicatos como parte de sua estrutura organizativa.

Parágrafo úúnico. A criação de federação nacional por ramo de atividade
é prerrogativa de confederação com personalidade sindical, que integrará a
estrutura organizativa da entidade criadora.

Art. 118. O sindicato será constituído pelo critério do ramo de atividade
preponderante dos empregadores em âmbito territorial mínimo correspondente
ao município.

Seção II
Dos requisitos para o reconhecimento da representatividade

Art. 119. A central sindical obtém representatividade mediante a
observância de 3 (três) dos seguintes requisitos:

I - filiação de sindicatos com representatividade comprovada em pelo menos
18 (dezoito) unidades da Federação, distribuídas nas 5 (cinco) regiões do país;

II - filiação de sindicatos com representatividade comprovada em pelo
menos 9 (nove) unidades da Federação, com índice de filiação igual ou superior
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a 15% (quinze por cento) do total de trabalhadores em cada uma delas;
III - filiação de trabalhadores aos sindicatos filiados à central sindical em

número igual ou superior a 22% (vinte e dois por cento) do total de
trabalhadores nos respectivos âmbitos de representação;

IV - filiação de trabalhadores aos sindicatos filiados à central sindical, em
pelo menos 7 (sete) setores econômicos, em número igual ou superior a 15%
(quinze por cento) do total de trabalhadores em cada um desses setores em
âmbito nacional.

Art. 220. A confederação obtém representatividade mediante filiação a
central sindical ou com a observância dos seguintes requisitos:

I - filiação de sindicatos com representatividade comprovada em pelo menos
18 (dezoito) unidades da Federação, distribuídas nas 5 (cinco) regiões do país;

II - filiação de sindicatos com representatividade comprovada em pelo menos
9 (nove) unidades da Federação, com índice de filiação igual ou superior a 15%
(quinze por cento) do total de trabalhadores no respectivo âmbito de representação
em cada uma dessas unidades federativas;

III - filiação de trabalhadores aos sindicatos filiados à confederação em
número igual ou superior a 22% (vinte e dois por cento) do total de
trabalhadores nos respectivos âmbitos de representação.

Art. 221. A federação obtém representatividade mediante filiação a central
sindical ou a confederação ou mediante a observância dos seguintes requisitos:

I - filiação de trabalhadores aos sindicatos filiados à federação em número
igual ou superior a 22% (vinte e dois por cento) do total de trabalhadores nos
respectivos âmbitos de representação desses sindicatos;

II - filiação de trabalhadores aos sindicatos filiados à federação em número
igual ou superior a 15% (quinze por cento) do total de trabalhadores no âmbito de
representação da federação.

Art. 222. O sindicato obtém representatividade mediante vinculação a
central sindical, ou a confederação, ou a federação ou mediante a filiação de
número igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos trabalhadores do âmbito
de representação.

Art. 223. Para aferição da representatividade será considerada a relação
entre o número de filiados empregados e o número de trabalhadores que
estejam efetivamente empregados no âmbito de representação do sindicato.
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Seção III
Das garantias da representação e dos dirigentes sindicais

Art. 224. São condições para o exercício do direito de voto e para a
investidura em cargo de direção sindical:

I - ser filiado à entidade sindical e estar empregado no respectivo âmbito
de representação;

II - ser maior de 16 (dezesseis) anos para votar e de 18 (dezoito) para ser votado.
Art. 225. Não pode concorrer a cargo de direção sindical, nem permanecer

no seu exercício: 
I - quem tiver rejeitadas suas contas de exercício em cargo de administração

sindical;
II - quem houver, comprovadamente, lesado o patrimônio de qualquer entidade

sindical.
Art. 226. É assegurado aos dirigentes sindicais:
I - proteção contra dispensa a partir do registro da candidatura e, se eleito,

ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta
grave nos termos da lei;

II - proteção contra transferência unilateral que dificulte ou torne impossível o
desempenho das atribuições sindicais, ressalvado o caso de extinção do
estabelecimento.

Art. 227. Para efeito das garantias de que trata o artigo anterior, a direção
das entidades sindicais observará o seguinte limite:

I - 81 (oitenta e um) dirigentes na central sindical;
II - 81 (oitenta e um) dirigentes na confederação;
III - 81 (oitenta e um) dirigentes na federação;
IV - 81 (oitenta e um) dirigentes no sindicato.
§ 1º Nas empresas com até 200 (duzentos) trabalhadores, no âmbito de

representação das entidades sindicais, poderá haver 1 (um) dirigente, acrescido de
mais 1 (um) a cada 200 (duzentos) ou fração superior a 100 (cem) trabalhadores.

§ 2º Os limites estabelecidos neste artigo poderão ser ampliados mediante
contrato coletivo.

§ 3º Os dirigentes afastados do trabalho a pedido da entidade sindical
serão por ela remunerados, salvo disposto em contrato coletivo.

Art. 228. A entidade sindical notificará o empregador, dentro de 48 (quarenta e
oito) horas e por escrito, o dia e a hora do registro da candidatura de seu empregado
e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo-lhe comprovante no mesmo sentido.

REFORMA SINDICAL



39

CAPÍTULO IV
DAS ENTIDADES SINDICAIS DE EMPREGADORES

Seção I
Dos níveis de atuação e do âmbito territorial

Art. 229. As entidades sindicais de empregadores poderão se organizar na
forma de confederação, federação e sindicato, em âmbito de atuação nacional,
interestadual, estadual, intermunicipal e municipal.

Art. 330. A confederação será constituída mediante filiação de federações e de
sindicatos do mesmo setor econômico, em âmbito nacional, sendo-lhe permitida a
criação de federações e sindicatos como parte de sua estrutura organizativa.

Art. 331. A federação que não estiver filiada ou vinculada a confederação
será constituída mediante filiação ou vinculação de sindicatos do mesmo ramo
ou setor econômico, em âmbito de atuação estadual ou interestadual, sendo-
lhe permitida a criação de sindicatos como parte de sua estrutura organizativa. 

Parágrafo úúnico. A criação de federação nacional por ramo de atividade
é prerrogativa de confederação com personalidade sindical, que integrará a
estrutura organizativa da entidade criadora.

Art. 332. O sindicato será constituído pelo critério do setor econômico ou
do ramo de atividade preponderante das empresas ou das unidades econômicas
em âmbito territorial mínimo correspondente ao Município.

Seção II
Dos requisitos para o reconhecimento da representatividade

Art. 333. A confederação obtém representatividade mediante a observância
de 3 (três) dos seguintes requisitos:

I - filiação de sindicatos, com representatividade comprovada, em pelo menos
18 (dezoito) unidades da Federação, distribuídas nas 5 (cinco) regiões do país;

II - filiação de sindicatos, com representatividade comprovada, em pelo
menos 12 (doze) unidades da Federação, com índice de filiação igual ou
superior a 20% (vinte por cento) da soma das empresas ou unidades
econômicas correspondentes aos âmbitos de representação desses sindicatos;

III - filiação de sindicatos, com representatividade comprovada, em pelo
menos 18 (dezoito) unidades da Federação, nas quais a soma do capital social
das empresas ou unidades econômicas filiadas aos sindicatos vinculados à
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confederação seja igual ou superior a 20% (vinte por cento) da soma do capital
social das empresas ou unidades econômicas correspondentes aos âmbitos de
representação desses sindicatos;

IV - filiação de sindicatos, com representatividade comprovada, em pelo
menos 18 (dezoito) unidades da Federação, nas quais a soma do número de
empregados nas empresas ou unidades econômicas filiadas aos sindicatos
vinculados à confederação seja igual ou superior a 20% (vinte por cento) da
soma dos empregados das empresas ou unidades econômicas correspondentes
aos âmbitos de representação desses sindicatos.

Parágrafo úúnico. Para efeito de comprovação da representatividade de
que trata este artigo, serão considerados os sindicatos filiados à federação que
estiver filiada ou vinculada à confederação. 

Art. 334. A federação obtém representatividade mediante filiação ou
vinculação a confederação ou com a observância de três dos seguintes requisitos: 

I - filiação de sindicatos com representatividade comprovada, em pelo
menos 3 (três) ramos de atividade econômica;

II - filiação de sindicatos com representatividade comprovada e cuja soma
de empresas ou unidades econômicas filiadas seja igual ou superior a 20%
(vinte por cento) da soma das empresas ou unidades econômicas nos
respectivos âmbitos de representação;

III - filiação de sindicatos com representatividade comprovada e cuja soma
de capital social das empresas ou unidades econômicas filiadas seja igual ou
superior a 20% (vinte por cento) da soma do capital social das empresas ou
unidades econômicas nos respectivos âmbitos de representação;

IV - filiação de sindicatos com representatividade comprovada e cuja soma
do número de empregados nas empresas ou unidades econômicas filiadas seja
igual ou superior a 20% (vinte por cento) da soma do número de empregados das
empresas ou unidades econômicas nos respectivos âmbitos de representação.

Art. 335. O sindicato obtém representatividade mediante vinculação a
confederação ou a federação ou com a observância de 2 (dois) dos seguintes
requisitos:

I - filiação de número igual ou superior a 20% (vinte por cento) das
empresas ou unidades econômicas em seu âmbito de representação;

II - filiação de empresas ou unidades econômicas, cuja soma de capital
social seja igual ou superior a 20% (vinte por cento) da soma do capital social
das empresas ou unidades econômicas no respectivo âmbito de representação;
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III - filiação de empresas ou unidades econômicas, cuja soma do número
de seus empregados seja igual ou superior a 20% (vinte por cento) da soma do
número de empregados das empresas ou unidades econômicas no respectivo
âmbito de representação.

Seção III
Da direção das entidades sindicais

Art. 336. Constitui condição para o direito de voto e para a investidura em
cargo de direção sindical o efetivo exercício da atividade econômica no âmbito
da representação.

Art. 337. Não pode ser eleito a cargo de direção sindical nem permanecer
no seu exercício: 

I - quem tiver rejeitadas suas contas de exercício em cargo de
administração sindical;

II - quem houver, comprovadamente, lesado o patrimônio de qualquer
entidade sindical.

CAPÍTULO V
DA EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO

Art. 338. Para os fins desta Lei, considera-se exclusividade de representação
a concessão de personalidade sindical a um único sindicato no respectivo
âmbito de representação.

Art. 339. O sindicato que obteve registro antes da vigência desta Lei poderá
obter a exclusividade de representação mediante deliberação de assembléia de
filiados e não-filiados e a inclusão em seu estatuto de normas destinadas a garantir
princípios democráticos que assegurem ampla participação dos representados.

Parágrafo úúnico. As condições para a obtenção da exclusividade de
representação deverão ser comprovadas no prazo de 12 (doze) meses, contados
da data da aprovação, pelo Ministro do Trabalho e Emprego, dos requisitos
estatutários propostos pelo CNRT, período durante o qual o sindicato conservará
a exclusividade no respectivo âmbito de representação.

Art. 440. Havendo modificação no âmbito de representação, será permitida
a existência de mais de um sindicato com personalidade sindical.
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§ 1º Em caso de fusão entre sindicato com exclusividade de representação
e outro que optou pela liberdade de organização, a prerrogativa da
exclusividade será mantida apenas no âmbito de representação da entidade que
a requereu dentro do prazo de que trata o parágrafo único do artigo anterior.

§ 2º Em caso de fusão entre sindicatos com exclusividade de
representação, a prerrogativa da exclusividade será mantida no âmbito de
representação da entidade constituída.

Art. 441. O Ministério do Trabalho e Emprego cancelará a exclusividade de
representação do sindicato se, no término do período de transição estabelecido
nesta Lei, não for comprovada a representatividade, hipótese em que poderá
existir mais de um sindicato no mesmo âmbito de representação.

Parágrafo úúnico. O sindicato conservará sua personalidade sindical
quando se vincular a central sindical, confederação ou federação, tratando-se
de entidade de trabalhadores, ou a confederação ou a federação, tratando-se
de entidade de empregadores, na forma do art. 11 desta Lei.

CAPÍTULO VI
DO CUSTEIO DAS ENTIDADES SINDICAIS

Seção I
Das disposições gerais

Art. 442. São receitas das entidades sindicais:
I - a contribuição associativa;
II - a contribuição de negociação coletiva;
III - os frutos dos rendimentos de seu patrimônio;
IV - as doações e legados, quando aceitos na forma de seus estatutos;
V - as multas e outras rendas.
Parágrafo úúnico. As entidades sindicais não terão finalidade lucrativa, sendo-

lhes facultado, na forma dos estatutos, o desempenho de atividade econômica.

Seção II
Da contribuição associativa

Art. 443. A contribuição associativa é a prestação espontânea de recursos
fundada no vínculo associativo em favor das entidades sindicais, conforme o
disposto em estatuto e deliberações de assembléia.
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Art. 444. É prerrogativa da entidade sindical de trabalhadores, quando
expressamente autorizada por seus filiados, requisitar por escrito à empresa o
desconto da contribuição associativa em folha de pagamento.

Parágrafo úúnico. O repasse da contribuição deverá ser efetuado até o 10º
(décimo) dia subseqüente ao desconto, sob pena de multa no valor de 10% (dez
por cento) sobre o montante retido, acrescido de juros de mora sobre o principal
da dívida, sem prejuízo de cominações penais, em especial as relativas à
apropriação indébita.

Seção III
Da contribuição de negociação coletiva

Subseção I
Das disposições gerais

Art. 445. A contribuição de negociação coletiva é o valor devido em favor
das entidades sindicais, com periodicidade anual, fundada na participação na
negociação coletiva ou no efeito geral do seu resultado, ainda que por meio de
sentença proferida na forma do Capítulo V, do Título VII, desta Lei.

§ 1º A proposta do valor da contribuição será submetida anualmente à
apreciação e deliberação de assembléia dos destinatários da negociação coletiva,
filiados ou não à entidade sindical.

§ 2º Observadas as exigências desta Lei, a cobrança da contribuição de
negociação coletiva aprovada em assembléia geral não comportará oposição.

§ 3º O desconto ou pagamento será realizado mediante a celebração do
contrato coletivo ou da comprovação da frustração da negociação coletiva, de
acordo com os respectivos valores ou percentuais das contribuições determinadas
pelas respectivas assembléias dos sindicatos envolvidos nas negociações.

Art. 446. O contrato coletivo ou os documentos dos quais trata o artigo anterior
deverão especificar as entidades sindicais para as quais serão feitos os repasses
correspondentes à sua participação na contribuição de negociação coletiva.

§ 1º Quando mais de uma entidade sindical participar da negociação
coletiva, os valores correspondentes à contribuição serão distribuídos de
maneira proporcional ao índice de sindicalização de cada uma delas.

§ 2º Nos contratos coletivos de âmbito municipal, intermunicipal, estadual,
interestadual e nacional, os valores correspondentes à contribuição de negociação
coletiva serão distribuídos de maneira proporcional à representatividade das
entidades dentro da estrutura organizativa a que pertencem.
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§ 3º Os documentos de que trata o artigo anterior serão depositados no
Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 447. O recolhimento e os procedimentos de repasse da contribuição de
negociação coletiva serão definidos por ato do Ministro do Trabalho e Emprego,
ouvido o CNRT.

Subseção II
Da contribuição de negociação coletiva dos trabalhadores

Art. 448. A contribuição de negociação coletiva não poderá ultrapassar 1%
(um por cento) do valor da remuneração recebida no ano anterior ao do desconto
e será paga, no mínimo, em 3 (três) parcelas mensais, a partir do mês de abril,
independentemente do número de contratos coletivos celebrados nos diversos
âmbitos de negociação da entidade sindical.

§ 1º A base de cálculo da contribuição corresponderá ao "Total dos
Rendimentos" indicado no "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte", deduzidas as quantias correspondentes ao Imposto de
Renda Retido na Fonte e às contribuições previdenciárias oficial e privada.

§ 2º Quando o contrato de trabalho for extinto antes do desconto, a
contribuição será paga de maneira proporcional ao número de meses
trabalhados, no ato do pagamento das verbas rescisórias.

§ 3º O empregador deverá informar ao sindicato, até o final do mês de
abril, o número de trabalhadores e o valor total dos salários, bruto e líquido,
que foram considerados para o pagamento da contribuição.

Art. 449. A cobrança de contribuição de negociação coletiva é prerrogativa
exclusiva do sindicato, cumprindo aos empregadores descontá-la da
remuneração dos trabalhadores.

Parágrafo úúnico. O repasse da contribuição deverá ser efetuado até o 10º
(décimo) dia subseqüente ao desconto, sob pena de multa no valor de 10% (dez
por cento) sobre o montante retido, acrescidos de juros de mora sobre o
principal da dívida, sem prejuízo de cominações penais, em especial as relativas
à apropriação indébita.

Art. 550. O rateio da contribuição aos demais integrantes da estrutura
organizativa da entidade que participou da negociação coletiva obedecerá ao
procedimento proposto pelo CNRT e aprovado pelo Ministro do Trabalho e
Emprego, com os seguintes percentuais:

I - 10% (dez por cento) para as centrais sindicais;
II - 5% (cinco por cento) para as confederações;
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III - 10% (dez por cento) para as federações;
IV - 70% (setenta por cento) para os sindicatos;
V - 5% (cinco por cento) para o Fundo Solidário de Promoção Sindical -

FSPS, de que trata o Capítulo IV, do Título VI, desta Lei.
Parágrafo úúnico. Quando a entidade sindical que participou da

negociação não estiver filiada ou vinculada a qualquer dessas entidades, os
percentuais a elas correspondentes serão repassados ao FSPS.

Subseção III
Da contribuição de negociação coletiva dos empregadores

Art. 551. A contribuição de negociação coletiva será paga no mês de maio
de cada ano por todas as empresas ou unidades econômicas,
independentemente do porte e do número de trabalhadores.

Parágrafo úúnico. Estão isentas de pagamento as empresas ou unidades
econômicas que não tiveram empregados para execução de suas atividades no
ano anterior à estipulação da contribuição, conforme a Relação Anual das
Informações Sociais - RAIS.

Art. 552. O valor da contribuição não poderá ultrapassar 0,8% (oito
décimos percentuais) do valor do capital social da empresa ou unidade
econômica registrada nas respectivas juntas comerciais ou órgãos equivalentes,
e, para o setor rural, do valor da terra nua tributável, declarada no Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.

§ 1º A Secretaria da Receita Federal poderá celebrar convênios com as
entidades sindicais do setor rural, com a finalidade de fornecer dados cadastrais
de imóveis rurais que possibilitem a cobrança da contribuição de negociação
coletiva a elas devidas.

§ 2º O recolhimento da contribuição efetuado fora do prazo previsto no
artigo anterior será acrescido de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante
devido, além de juros de mora sobre o principal da dívida.

Art. 553. O valor mínimo da contribuição será equivalente a R$ 100,00
(cem Reais), revisto anualmente com base na média de reajustes salariais
concedidos pelo respectivo setor econômico no ano anterior, e não poderá
ultrapassar a quantia equivalente a 800 (oitocentas) vezes o valor mínimo.

Art. 554. A confederação poderá propor à assembléia a tabela de
contribuição de negociação coletiva, observados os critérios referidos nos
artigos anteriores.
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Art. 555. O rateio da contribuição com os demais integrantes da estrutura
organizativa da entidade que participou da negociação coletiva obedecerá ao
procedimento proposto pelo CNRT, aprovado pelo Ministro do Trabalho e
Emprego, com os seguintes percentuais:

I - 10% (dez por cento) para as confederações;
II - 20% (vinte por cento) para as federações;
III - 65% (sessenta e cinco por cento) para os sindicatos;
IV - 5% (cinco por cento) para o FSPS.
Parágrafo úúnico. Quando a entidade sindical que participou da

negociação coletiva não estiver filiada ou vinculada a qualquer dessas
entidades, os percentuais a elas correspondentes serão repassados ao FSPS.

Subseção IV
Da prestação de contas

Art. 556. As entidades sindicais organizarão os lançamentos contábeis de
forma a permitir o acompanhamento das transações, dos débitos e dos créditos,
do recolhimento e do repasse das contribuições, assim como o conhecimento
da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços, o
levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados
econômicos e financeiros.

Art. 557. Os dirigentes sindicais responderão pela violação aos deveres de:
I - proceder à regular escrituração contábil e à prestação anual de contas

na forma e segundo os padrões e normas gerais da contabilidade, ajustados às
peculiaridades das respectivas entidades; 

II - manter disponíveis à livre consulta de qualquer representado, pelo
prazo de 5 (cinco) anos, o balanço, os balancetes, a memória completa dos
lançamentos contábeis dos créditos e dos repasses referentes à contribuição de
negociação coletiva,  a cópia do estatuto da entidade vigente no período
respectivo e a relação nominal atualizada dos dirigentes sindicais, com a
respectiva ata de posse;

III - proporcionar, por todos os meios a alcance, o acesso dos representados
aos estatutos e às informações aludidas nos incisos anteriores deste artigo.

Art. 558. A entidade sindical deverá manter atualizado o registro dos nomes
e endereços de seus filiados.

Parágrafo úúnico. As alterações na diretoria e no estatuto da entidade
sindical deverão ser informadas ao Ministério do Trabalho e Emprego.
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TÍTULO III
DA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS LOCAIS DE TRABALHO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 559. É assegurada a representação dos trabalhadores, nos locais de
trabalho, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com a empresa.

Art. 660. A representação dos trabalhadores nos locais de trabalho
obedecerá ao disposto neste Título e, no que for cabível, às normas da
Recomendação nº 143 e da Convenção nº 135 da Organização Internacional
do Trabalho - OIT.

Art. 661. A representação dos trabalhadores nos locais de trabalho integra o
sistema sindical e, sem prejuízo de sua autonomia, atua em colaboração com as
entidades sindicais. 

§ 1º Somente poderá existir uma única representação por local de trabalho.
§ 2º A representação dos trabalhadores será exercida conforme o regimento

aprovado em assembléia.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 662. A representação dos trabalhadores tem como objetivos:
I - representar os trabalhadores perante a administração da empresa 
II - aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus trabalhadores com

base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo;
III - promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o

fim de prevenir conflitos;
IV - buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho,

de forma rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das normas legais e
contratuais;

V - mediar e conciliar os conflitos individuais do trabalho;
VI - assegurar tratamento justo e imparcial aos trabalhadores, impedindo

qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, raça, cor, religião,
opinião política, atuação sindical, nacionalidade ou origem social;



VII - encaminhar reivindicações específicas dos trabalhadores de seu âmbito de
representação;

VIII - acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e
dos contratos coletivos.

CAPÍTULO III
DA INSTALAÇÃO

Art. 663. A representação dos trabalhadores será instalada pelo sindicato
com personalidade sindical, por sua iniciativa ou por solicitação escrita de 20%
(vinte por cento) dos trabalhadores com mais de 6 (seis) meses na empresa. 

§ 1º O sindicato deverá comunicar previamente a instalação da representação
ao empregador e ao órgão local do Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 2º O sindicato que receber a solicitação dos trabalhadores terá o prazo
de 30 (trinta) dias para convocar as eleições.

§ 3º Existindo mais de um sindicato no mesmo âmbito de representação, a
constituição da representação dos trabalhadores será promovida de forma
conjunta, sendo que a recusa de um deles não poderá impedir a iniciativa do outro.

§ 4º Caracterizada a recusa do sindicato, os trabalhadores poderão
instalar diretamente a representação.

Art. 664. A representação dos trabalhadores será constituída nas empresas,
de acordo com a seguinte proporção:

I - de 30 (trinta) a 80 (oitenta) trabalhadores: 1 (um) representante;
II - de 81 (oitenta e um) a 150 (cento e cinqüenta) trabalhadores: 2 (dois)

representantes;
III - de 151 (cento e cinqüenta e um) a 300 (trezentos) trabalhadores: 3

(três) representantes;
IV - de 301 (trezentos e um) a 500 (quinhentos) trabalhadores: 4 (quatro)

representantes;
V - de 501 (quinhentos e um) a 800 (oitocentos) trabalhadores: 5 (cinco)

representantes;
VI - de 801 (oitocentos e um) a 1.000 (mil) trabalhadores: 6 (seis)

representantes.
§ 1º Em empresa com mais de 1.000 (mil) trabalhadores, deverão ser

acrescidos 2 (dois) representantes para cada 1.000 (mil) ou fração superior a 500
(quinhentos) trabalhadores.

§ 2º Em empresa com menos de 30 (trinta) trabalhadores, a representação
poderá ser criada por contrato coletivo.
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§ 3º Em empresa que possua, no mesmo âmbito de representação
sindical, mais de um estabelecimento com menos de 30 (trinta) trabalhadores
cada um, mas que, somados, alcancem esse número, a representação será
constituída com base no total de trabalhadores.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o sindicato indicará em qual
estabelecimento será constituída a representação, cujos membros deverão ser
eleitos e atuar nos respectivos locais de trabalho.

§ 5º Para a fixação do número de representantes, será considerada a
quantidade de trabalhadores na empresa no período de 3 (três) meses anteriores à
data marcada para a eleição.

CAPÍTULO IV
DA ELEIÇÃO E DA POSSE

Art. 665. Cabe ao sindicato com personalidade sindical convocar a eleição
para escolha de representante dos trabalhadores na empresa do respectivo
âmbito de representação, com antecedência de 30 (trinta) dias.

Art. 666. Existindo mais de um sindicato no mesmo âmbito de
representação, a eleição será promovida de forma conjunta, sendo que a recusa
de um deles não impedirá a realização do processo eleitoral.

Art. 667. Os representantes serão eleitos mediante sufrágio livre, pessoal,
direto e secreto.

§ 1º Os candidatos participarão da eleição por meio de chapas.
§ 2º Os candidatos à representação concorrerão em igualdade de condições,

em especial no que concerne ao tempo de campanha e à disposição dos nomes na
cédula eleitoral.

§ 3º A composição da representação dos trabalhadores será determinada
pela proporcionalidade dos votos obtidos pelas chapas que alcançarem no
mínimo 20% (vinte por cento) dos votos válidos.

§ 4º O empregador deverá oferecer os meios necessários para o normal
desenvolvimento do processo eleitoral.

Art. 668. São eleitores todos os que estiverem trabalhando na empresa há
mais de 6 (seis) meses.

Art. 669. Podem ser eleitos todos os trabalhadores com mais de 18 (dezoito)
anos de idade e empregados na empresa há mais de 12 (doze) meses, contados
os períodos descontínuos.

Art. 770. Os ocupantes de cargos de gestão não poderão votar nem ser
votados para a representação dos trabalhadores.



Parágrafo úúnico. O representante promovido a cargo de gestão perderá
imediatamente seu mandato.

Art. 771. Apurados os votos, serão declarados os eleitos, que tomarão
posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior.

Parágrafo úúnico. Os eleitos, de comum acordo, poderão indicar o
coordenador e o secretário da representação.

Art. 772. Os documentos referentes ao processo eleitoral deverão permanecer,
pelo prazo de 6 (seis) anos, sob a guarda do sindicato e à disposição para livre
consulta de qualquer trabalhador, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério
do Trabalho e Emprego.

Parágrafo úúnico. São documentos essenciais ao processo eleitoral:
I - ata da reunião que indicou os integrantes da mesa eleitoral, da

comissão eleitoral e o presidente do processo eleitoral;
II - edital de convocação;
III - cópia do requerimento de registro de chapa e fichas de qualificação

individual dos candidatos;
IV - lista de eleitores;
V - exemplar da cédula eleitoral;
VI - ata da votação;
VII - ata da eleição;
VIII - cópia das impugnações e das decisões;
IX - ata de posse.
Art. 773. As omissões na disciplina do processo eleitoral serão integradas pelas

disposições do estatuto do sindicato destinadas a regulamentar a eleição dos
dirigentes sindicais.

CAPÍTULO V
DO MANDATO

Art. 774. O mandato dos representantes será de 3 (três) anos, sendo
permitida uma reeleição.

Art. 775. A representação dos trabalhadores não poderá sofrer redução no
número de representantes e nem ser extinta antes do término do mandato, ainda
que haja diminuição de trabalhadores, ressalvado o caso de encerramento das
atividades da empresa.
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Art. 776. Os representantes poderão ser destituídos somente por
deliberação de assembléia convocada especialmente para esse fim pelo
sindicato ou por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos trabalhadores da empresa. 

Parágrafo úúnico. A destituição será decidida pelo voto da maioria absoluta
dos trabalhadores, mediante sufrágio pessoal, livre, direto e secreto, com a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Art. 777. Havendo vacância, será realizada eleição para a escolha do
substituto que concluirá o mandato.

Parágrafo úúnico. Caso fique comprovado que a vacância decorreu de ato
discriminatório do empregador, o representante afastado retornará à
representação, sem prejuízo do mandato do substituto.

Art. 778. A vacância, a substituição e a extinção do mandato deverão ser
comunicadas ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 779. Os trabalhadores deverão ser informados sobre o exercício do
mandato da representação.

CAPÍTULO VI
DA PROTEÇÃO AOS REPRESENTANTES E À REPRESENTAÇÃO

Art. 880. O representante dos trabalhadores goza de proteção contra todo
ato de discriminação em razão de sua atuação, contemporânea ou pregressa.

Art. 881. São assegurados ao representante:
I - proteção contra dispensa a partir do registro da candidatura e, se eleito, até

um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei;
II - proteção contra transferência unilateral, exceto no caso de extinção do

estabelecimento;
III - liberdade de opinião, garantindo-se a publicação e distribuição de

material de interesse dos trabalhadores.
Art. 882. Para o exercício de suas funções, o representante terá direito a

crédito mensal de horas, conforme o disposto em contrato coletivo.
Art. 883. A representação dos trabalhadores deverá dispor de local adequado

na empresa para que possa desenvolver suas atividades, além de um ou mais
quadros de aviso.

Art. 884. Constitui conduta anti-sindical a violação das garantias destinadas
à proteção dos representantes e à instalação, eleição, funcionamento e
renovação da representação dos trabalhadores.



CAPÍTULO VII
DO DIREITO DE INFORMAÇÃO E DE REUNIÃO

Art. 885. A representação dos trabalhadores terá acesso às informações da
empresa que forem necessárias ao efetivo cumprimento de suas atribuições.

Art. 886. O representante deverá preservar o sigilo das informações que
forem recebidas com a expressa advertência do caráter confidencial, o qual será
observado mesmo após o final do mandato.

Art. 887. É direito dos trabalhadores reunirem-se em assembléia, que poderá ser
convocada pela representação ou por, pelo menos, 20% (vinte por cento) dos
trabalhadores da empresa.

Parágrafo úúnico. A assembléia durante o horário de trabalho poderá ser
convocada somente mediante acordo com a empresa.

CAPÍTULO VIII
DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA NA EMPRESA

Art. 888. A negociação coletiva na empresa poderá ser conduzida
diretamente pela representação dos trabalhadores.

§ 1º No prazo de até 5 (cinco) dias antes do início da negociação coletiva,
o sindicato deverá ser notificado sobre o objeto da negociação e poderá avocar
sua direção.

§ 2º Em caso de omissão do sindicato, presume-se que a representação
dos trabalhadores está autorizada a prosseguir na negociação coletiva.

§ 3º Até a aprovação da proposta por assembléia de trabalhadores, o
sindicato poderá avocar a direção da negociação coletiva.

§ 4º Após a aprovação da proposta, a representação dos trabalhadores
comunicará ao sindicato o acordo para a celebração do contrato coletivo.

§ 5º Em caso de recusa do sindicato em celebrar o contrato coletivo,
aplicar-se-á o disposto no art. 103 desta Lei.
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CAPÍTULO IX
DA CONCILIAÇÃO DE CONFLITO INDIVIDUAL

Art. 889. Os trabalhadores poderão requerer à representação que promova
tentativa de conciliação com o empregador.

§ 1º O pedido de conciliação deverá esclarecer o objeto da pretensão e
será formulado por escrito ou reduzido a termo pela representação, entregando-
se cópia datada e assinada ao empregador e ao trabalhador.

§ 2º O sindicato deverá ser comunicado do requerimento com 72 (setenta
e duas) horas de antecedência, para que possa acompanhar a reunião
designada pela representação.

Art. 990. Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e
ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada com a descrição
de seu objeto, firmada por eles e pela representação.

Art. 991. Alcançada a conciliação, será lavrado termo discriminando o
objeto e as condições do ajuste, que será assinado pelo trabalhador, pelo
empregador, pelo membro do sindicato e pela representação, fornecendo-se
cópias às partes.

Parágrafo úúnico. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e
terá eficácia liberatória somente em relação aos títulos e períodos que nele
forem expressamente discriminados.

Art. 992. O prazo prescricional será suspenso a partir do requerimento de
conciliação, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da data da
declaração de que trata o art. 90 desta Lei.

TÍTULO IV
DO DIÁLOGO SOCIAL, DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA

E DO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO

Art. 993. O Estado promoverá o diálogo social, o fortalecimento das
negociações tripartites e a participação proporcional das centrais sindicais e das
confederações de empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que
seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.



Parágrafo úúnico. O diálogo social e as negociações tripartites serão
conduzidos pelas centrais sindicais e pelas entidades sindicais de empregadores,
conforme a natureza dos interesses envolvidos. 

Art. 994. A negociação coletiva e o contrato coletivo de trabalho
obedecerão ao disposto neste Título e, no que for cabível, às normas das
Convenções nº 98 e nº 154, da Organização Internacional do Trabalho - OIT.

Art. 995. O Estado deverá incentivar a negociação coletiva para que os
contratos coletivos tenham aplicação ao maior número possível de
trabalhadores e de empregadores.

Art. 996. Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - atores coletivos, as entidades sindicais, os empregadores e as representações

dos trabalhadores nos locais de trabalho;
II - negociação coletiva, o procedimento adotado pelos atores coletivos visando

à celebração de contrato coletivo ou à resolução de conflitos coletivos de trabalho;
III - contrato coletivo, o negócio jurídico por meio do qual se estabelecem

condições de trabalho e relações obrigacionais entre os atores coletivos;
IV - nível de negociação e de contrato coletivo, a empresa ou grupo de

empresas, o ramo de atividade e o setor econômico.
Art. 997. A negociação coletiva e o contrato coletivo de trabalho poderão

ter abrangência nacional, interestadual, estadual, intermunicipal e municipal.
Parágrafo úúnico. As confederações, federações e sindicatos de

trabalhadores e de empregadores poderão instaurar a negociação coletiva e
celebrar o contrato coletivo.

Art. 998 A negociação coletiva deverá guardar correspondência com o
âmbito de representação dos atores coletivos.

§ 1º O nível inicial da negociação coletiva corresponde à organização dos
sindicatos de trabalhadores.

§ 2º As diferenças de organização e de critérios de agregação entre as
entidades sindicais de trabalhadores e de empregadores não poderão ser
invocadas como justificativa para a recusa à negociação coletiva.

Art. 999. A conduta de boa-fé constitui princípio da negociação coletiva.
§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se boa-fé o dever de:
I - participar da negociação coletiva quando regularmente requerida, salvo

justificativa razoável;
II - formular e responder a propostas e contrapropostas que visem a

promover o diálogo entre os atores coletivos;
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III - prestar informações, definidas de comum acordo, no prazo e com o
detalhamento necessário à negociação;

IV - preservar o sigilo das informações recebidas com esse caráter;
V - obter autorização da assembléia para propor negociação coletiva,

celebrar contrato coletivo de trabalho e provocar a atuação da Justiça do Trabalho,
de árbitro ou de órgão arbitral para a solução do conflito coletivo de interesses.

§ 2º A violação ao dever de boa-fé equipara-se à conduta anti-sindical.
Art. 1100. As entidades sindicais de trabalhadores e de empregadores apenas

poderão propor a negociação coletiva com pauta específica e celebrar contratos
coletivos por deliberação de assembléia geral dos sindicatos especialmente
convocada para esses fins, conforme o disposto nos respectivos estatutos.

§ 1º A assembléia será precedida de ampla e efetiva divulgação, com
antecedência razoável.

§ 2º Havendo negociação de nível superior ao âmbito de atuação dos
sindicatos, a participação na assembléia será definida no estatuto da entidade
de atuação mais abrangente. 

§ 3º O contrato coletivo de nível superior poderá indicar as cláusulas que
não serão objeto de modificação em níveis inferiores.

§ 4º O sindicato ficará vinculado ao contrato coletivo de nível superior se
não requerer sua exclusão até o momento da celebração. 

Art. 1101. Quando existir mais de uma entidade com personalidade sindical
no mesmo âmbito de representação, quem tomar a iniciativa da negociação deverá
notificar todas as demais para que possam participar do procedimento.

§ 1º A negociação será conduzida por comissão formada na proporção da
representatividade das entidades sindicais.

§ 2º Os atores coletivos estabelecerão, de comum acordo, o limite
numérico para a composição das respectivas bancadas.

§ 3º As entidades sindicais de trabalhadores ou de empregadores
definirão, de comum acordo, a pauta de negociação e os procedimentos de
consulta aos representados.

§ 4º O contrato coletivo poderá ser celebrado por qualquer entidade sindical
que participar da negociação, e que cumpra os procedimentos de consulta aos
representados, e terá por abrangência todos os representados na empresa, ramo de
atividade ou setor econômico.

Art. 1102. Os atores coletivos têm o dever de participar da negociação
coletiva nos respectivos âmbitos de representação, mas não de celebrar o
contrato coletivo.



Art. 1103. Havendo recusa, devidamente comprovada, à negociação por parte
das entidades representativas, será conferida a outra entidade sindical do mesmo
ramo de atividade ou setor econômico a titularidade da negociação coletiva. 

§ 1º A recusa reiterada à negociação caracteriza conduta anti-sindical e
sujeita as entidades sindicais de trabalhadores ou de empregadores à perda da
personalidade sindical.

§ 2º A recusa em celebrar o contrato coletivo não caracteriza recusa à
negociação coletiva.

Art. 1104. Os contratos coletivos observarão a forma escrita e deverão
conter as condições ajustadas e ementa, com indicação dos sujeitos, do nível e
do âmbito de representação dos atores coletivos.

§ 1º No prazo de 8 (oito) dias da data da celebração, os atores coletivos
promoverão o depósito de uma via do contrato coletivo no órgão competente
do Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 2º O Ministério do Trabalho e Emprego deverá providenciar ampla e
periódica divulgação das ementas dos contratos coletivos registrados.

Art. 1105. A vigência dos contratos coletivos será de até 3 (três) anos, salvo
acordo em sentido contrário.

§ 1º Os contratos coletivos poderão estabelecer regras para que os efeitos de
suas cláusulas subsistam após o término de sua vigência.

§ 2º Os efeitos do contrato coletivo subsistirão durante os 90 (noventa)
dias subseqüentes ao término da vigência, após os quais as partes, de comum
acordo, poderão ajustar nova prorrogação. 

§ 3º Em caso de impasse, os atores coletivos, desde que de comum acordo
e mediante autorização das respectivas assembléias, poderão requerer à Justiça
do Trabalho ou a órgão arbitral a solução do conflito de interesses, na forma
prevista no Capítulo V do Título VII desta Lei.

TÍTULO V
DO DIREITO DE GREVE

Art. 1106. A greve é direito fundamental dos trabalhadores e seu exercício
será disciplinado pelo presente Título. 

Art. 1107. Entende-se por greve a suspensão coletiva e temporária, total ou
parcial, da prestação pessoal de serviços.
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Art. 1108. A titularidade do direito de greve e a oportunidade de sua
deflagração pertencem aos trabalhadores.

Parágrafo úúnico. O estatuto da entidade sindical deverá estabelecer as
formalidades de convocação da assembléia geral e o número mínimo de
trabalhadores para deliberar sobre a deflagração da greve.

Art. 1109. O empregador ou suas entidades sindicais serão comunicados
por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, do início
da paralisação.

Parágrafo úúnico. Em caso de greve motivada por atraso no pagamento de
salário ou por descumprimento de contrato coletivo ou de sentença proferida na
forma do Capítulo V do Título VII desta Lei, fica dispensado o prévio aviso, salvo
nos serviços e atividades essenciais à comunidade.

Art. 1110. São assegurados aos grevistas o emprego de meios pacíficos
tendentes a persuadir os trabalhadores a aderirem à greve, a arrecadação de fundos
e a livre divulgação do movimento.

§ 1º Os meios adotados por trabalhadores e empregadores não poderão
violar nem constranger os direitos e garantias fundamentais.

§ 2º As manifestações e os atos de persuasão não poderão causar dano
à pessoa nem à propriedade. 

§ 3º É vedado ao empregador constranger o trabalhador a comparecer ao
trabalho com o objetivo de frustrar ou dificultar o exercício do direito de greve.

§ 4º É nulo de pleno direito todo ato que represente discriminação em
razão do exercício do direito de greve.

Art. 1111. A greve implica suspensão do contrato de trabalho, podendo
seus efeitos ser regidos por contrato coletivo ou por sentença proferida na forma
do Capítulo V do Título VII desta Lei.

§ 1º O pagamento correspondente aos dias de paralisação dependerá de
estipulação em contrato coletivo ou de sentença proferida na forma do Capítulo
V do Título VII desta Lei.

§ 2º É vedada a dispensa do trabalhador durante a greve, bem como a
contratação de mão-de-obra destinada à substituição de grevistas.

Art. 1112. As reivindicações de greve que tenham por objetivo a criação, a
modificação ou a extinção de direitos serão objeto de contrato coletivo ou de
sentença judicial ou arbitral, na forma do Capítulo V do Título VII desta Lei.

Art. 1113. Durante a greve, a entidade sindical de trabalhadores, mediante
acordo com o empregador, deverá manter equipes com o objetivo de assegurar os
serviços cuja paralisação resulte em danos a pessoas ou prejuízo irreparável pela



deterioração irreversível de bens, além de garantir a manutenção dos serviços
necessários à retomada das atividades. 

§ 1º A entidade sindical de trabalhadores e os empregadores, ou suas
entidades sindicais, poderão, previamente ou durante a greve, definir os setores e o
número de trabalhadores necessários à preservação dos serviços mínimos enquanto
perdurar a paralisação.

§ 2º Não havendo acordo, o empregador poderá, durante o período de
greve, contratar diretamente os serviços mínimos, definindo, de modo razoável,
os setores e o número de trabalhadores, sem comprometer o exercício e a
eficácia do direito de greve, sob pena de caracterizar ato anti-sindical.

Art. 1114. São considerados serviços ou atividades essenciais à comunidade,
independentemente do regime jurídico da prestação de serviços:

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.
Art. 1115. Nos serviços ou atividades essenciais, as necessidades inadiáveis

da comunidade serão atendidas na forma do art. 113 desta Lei.
Parágrafo úúnico. São necessidades inadiáveis da comunidade aquelas

que, quando não atendidas, coloquem em perigo iminente a vida, a saúde ou
a segurança das pessoas. 

Art. 1116. Na greve em serviços ou atividades essenciais, a Administração
poderá propor e participar da negociação coletiva, visando garantir a satisfação
das necessidades inadiáveis da comunidade.

Art. 1117. Na greve em serviços ou atividades essenciais, a entidade sindical
de trabalhadores deverá comunicar à população a data do início da paralisação e
o empregador ou suas entidades sindicais deverão informar os serviços mínimos
que serão mantidos, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas.
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Art. 1118. É vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do
empregador, com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o
atendimento de reivindicações dos respectivos empregados (lockout).

Parágrafo úúnico. A paralisação por iniciativa do empregador assegura aos
trabalhadores o direito ao pagamento dos salários durante o respectivo período.

Art. 1119. A responsabilidade pelos atos ilícitos ou crimes cometidos no
curso da greve será apurada, conforme o caso, segundo a legislação
trabalhista, civil e penal.

TÍTULO VI
DO CONSELHO NACIONAL DE RELAÇÕES DE TRABALHO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1120. Fica instituído no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego o
Conselho Nacional de Relações de Trabalho - CNRT, de caráter tripartite e
paritário, composto de representantes indicados pelo Governo Federal, pelos
trabalhadores e pelos empregadores.

Art. 1121. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a nomeação dos
membros dos órgãos do CNRT, observadas as indicações das respectivas
representações.

Art. 1122. A atividade exercida no CNRT é de relevante interesse público e
não confere o direito ao pagamento de qualquer remuneração.

Art. 1123. Os mandatos dos representantes dos trabalhadores e dos
empregadores têm caráter institucional, facultando-se às respectivas entidades
sindicais substituir seus representantes, na forma do Regimento Interno do CNRT.

§ 1º Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores terão
mandato de 3 (três) anos, permitida uma recondução.

§ 2º A cada três (3) anos, deverá haver a renovação de, pelo menos, um
terço (1/3) dos representantes dos trabalhadores e dos empregadores.

§ 3º A convocação dos suplentes será assegurada mediante a justificativa
da ausência do respectivo titular, na forma do Regimento Interno do CNRT.

Art. 1124. Todas as decisões do Ministro do Trabalho e Emprego em
matéria de competência do CNRT serão motivadas, sob pena de nulidade.



CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA

Art. 1125. O CNRT é constituído pela Câmara Tripartite e por 2 (duas)
Câmaras Bipartites.

Art. 1126. A Câmara Tripartite é constituída por 15 (quinze) membros e
respectivos suplentes, assim definidos:

I - 5 (cinco) representantes dos trabalhadores, indicados pelas centrais sindicais
com personalidade sindical;

II - 5 (cinco) representantes dos empregadores, indicados pelas confederações
com personalidade sindical;

III - 5 (cinco) representantes do Governo, indicados pelo Ministro do Trabalho
e Emprego.

Art. 1127. As Câmaras Bipartites são compostas, cada uma, por 10 (dez)
membros e respectivos suplentes, assim definidos:

I - 5 (cinco) representantes dos trabalhadores, indicados pelas centrais sindicais
com personalidade sindical, e 5 (cinco) representantes do Governo, indicados pelo
Ministro do Trabalho e Emprego;

II - 5 (cinco) representantes dos empregadores, indicados pelas confederações
com personalidade sindical, e 5 (cinco) representantes do Governo, indicados pelo
Ministro do Trabalho e Emprego.

Parágrafo úúnico. É vedada aos membros da Câmara Tripartite a
participação na composição das Câmaras Bipartites.

Art. 1128. O preenchimento das vagas dos representantes dos trabalhadores
no CNRT, quando necessário, observará a proporcionalidade da representação
das centrais sindicais.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 1129. A Presidência e a Vice-Presidência do CNRT serão exercidas
pelas mesmas pessoas que ocuparem a Presidência e a Vice-Presidência da
Câmara Tripartite.

§ 1º A Presidência da Câmara Tripartite terá mandato definido e será
alternada entre as representações, na forma do Regimento Interno. 

§ 2º A Vice-Presidência da Câmara Tripartite será exercida por um
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representante do Governo, quando a presidência couber à representação dos
trabalhadores ou dos empregadores, e será indicada dentre os integrantes dessas
representações quando a presidência couber ao Governo.

Art. 1130. A coordenação das Câmaras Bipartites será alternada entre as
representações, na forma do Regimento Interno do CNRT, sendo exercida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, quando couber à representação do Governo.

Parágrafo úúnico. O critério de desempate na votação será definido no
Regimento Interno do CNRT.

CAPÍTULO IV
DO FUNDO SOLIDÁRIO DE PROMOÇÃO SINDICAL

Art. 1131. Fica instituído, nas respectivas esferas de representação, o Fundo
Solidário de Promoção Sindical (FSPS), vinculado ao Ministério do Trabalho e
Emprego, destinado ao custeio das atividades do CNRT e de programas, estudos,
pesquisas e ações voltadas à promoção das relações sindicais e do diálogo social.

Art. 1132. O FSPS é constituído pelos recursos da contribuição de
negociação coletiva a ele recolhidos e é composto de duas contas:

I - conta da contribuição dos trabalhadores;
II - conta da contribuição dos empregadores.
§ 1º A administração da respectiva conta deverá observar as normas de

direito financeiro aplicáveis à espécie.
§ 2º Os responsáveis pela execução dos programas financiados pelo FSPS

deverão apresentar às Câmaras Bipartites relatórios periódicos de acompanhamento
físico e financeiro dos recursos aplicados. 

CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 1133. Compete à Câmara Tripartite:
I - aprovar o regimento interno do CNRT;
II - examinar e encaminhar para deliberação do Ministro do Trabalho e

Emprego a lista de agregação por setores econômicos e ramos de atividades das
entidades sindicais de trabalhadores e de empregadores, conforme propostas
apresentadas pelas respectivas Câmaras Bipartites;



III - aprovar o procedimento de recolhimento e da prestação de contas dos
valores da contribuição de negociação coletiva;

IV - propor, para aprovação do Ministro do Trabalho e Emprego, as
disposições estatutárias mínimas a serem observadas pelos sindicatos que
postularem a exclusividade de representação, visando assegurar princípios de
liberdade organizativa, democracia interna e de respeito aos direitos de minoria;

V - definir os procedimentos e prazos relativos à contestação e à confirmação
da personalidade sindical;

VI - propor os setores econômicos e os ramos de atividade suscetíveis de
representação específica, consideradas suas peculiaridades;

VII - propor a revisão de critérios e dirimir dúvidas relativas aos setores
econômicos e ramos de atividade;

VIII - examinar, a cada 8 (oito) anos, a necessidade de revisão dos critérios de
representatividade das entidades sindicais, propondo as alterações que julgar cabíveis;

IX - propor diretrizes de políticas públicas e opinar sobre programas e
ações governamentais no âmbito das relações de trabalho;

X - opinar sobre as matérias previstas no art. 5º da Convenção N°144 da
Organização Internacional do Trabalho;

XI - opinar sobre pareceres referentes aos projetos legislativos em tramitação
no Congresso Nacional, no âmbito das relações de trabalho;

XII - propor disposições normativas sobre assuntos afetos às relações de trabalho;
XIII - definir critérios para a utilização dos recursos do FSPS, considerando

as propostas elaboradas pelas Câmaras Bipartites;
XIV - elaborar a proposta orçamentária do FSPS;
XV - deliberar sobre a prestação de contas e os relatórios de execução

orçamentária e financeira do FSPS;
XVI - acompanhar a fiscalização e a administração do FSPS, podendo solicitar

informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração, e quaisquer outros
atos, sem prejuízo das competências dos órgãos de controle interno e externo;

XVII - dar publicidade, com periodicidade anual, aos critérios de alocação
e de uso dos recursos do FSPS;

XVIII - propor a alteração do rol de serviços ou atividades essenciais previsto
nesta Lei;

XIX - propor diretrizes sobre as estatísticas e as informações referentes às
relações de trabalho, representatividade, índice de filiação sindical, práticas anti-
sindicais, greves, celebração de contratos coletivos e sentenças judiciais e
arbitrais proferidas na solução de conflitos coletivos de interesses.
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Art. 1134. Os critérios referidos no inciso II do art. 133 desta Lei deverão
observar, no que couber:

I - a compatibilidade entre os níveis de atuação das entidades sindicais de
trabalhadores e de empregadores para efeito de negociação coletiva;

II - os índices oficiais de estatística em matéria de relações de trabalho.
Art. 1135. As disposições referidas no inciso IV do art. 133 desta Lei

deverão versar sobre os seguintes assuntos:
I - direitos e deveres dos filiados e dos membros da direção;
II - estrutura organizativa e suas finalidades;
III - composição da direção e suas atribuições;
IV - período dos mandatos dos membros da direção;
V - penalidades e perda do mandato;
VI - requisitos para votar e ser votado;
VII - conselho fiscal e prestação de contas;
VIII - remuneração dos membros da direção;
IX - processo eleitoral;
X - dissolução da entidade.
Art. 1136. Compete às Câmaras Bipartites, nas respectivas esferas de

representação:
I - definir a lista dos setores econômicos e dos ramos de atividade,

submetendo-a à apreciação da Câmara Tripartite;
II - propor critérios para a utilização dos recursos do FSPS à Câmara Tripartite;
III - gerir o FSPS;
IV - selecionar programas a serem financiados com recursos do FSPS;
V - encaminhar à Câmara Tripartite subsídios para a elaboração da

proposta orçamentária do FSPS;
VI - acompanhar a execução dos programas financiados com recursos do FSPS;
VII - proceder à prestação anual de contas referentes ao FSPS;
VIII - elaborar os relatórios de execução orçamentária e financeira do FSPS;
IX - recomendar soluções ao Ministro do Trabalho e Emprego nas

contestações ao reconhecimento de personalidade sindical;
X - mediar e conciliar os conflitos de representatividade sindical;
XI - analisar o desempenho dos índices de sindicalização, conforme os

critérios de representatividade definidos em lei;
XII - recomendar soluções ao Ministro do Trabalho e Emprego sobre os

pedidos de reconsideração das decisões de cancelamento da exclusividade de
representação e de perda da personalidade sindical.



TÍTULO VII
DA TUTELA JURISDICIONAL

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1137. A tutela jurisdicional nos conflitos coletivos decorrentes da
relação de trabalho obedecerá ao disposto neste Título.

Art. 1138. Para a defesa dos direitos coletivos decorrentes da relação de
trabalho, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar
tempestiva, adequada e efetiva tutela jurisdicional.

Art. 1139. Os juízes e os tribunais do trabalho empregarão sempre os seus
bons ofícios e capacidade de persuasão para alcançar solução conciliatória dos
conflitos coletivos decorrentes da relação de trabalho.

Art. 1140. Às ações coletivas de que trata esta Lei aplicam-se os dispositivos
do Título X da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que disciplinam o
processo do trabalho, naquilo que for compatível e sem prejuízo da aplicação
subsidiária do processo comum.

CAPÍTULO II
DAS AÇÕES COLETIVAS EM GERAL

Seção I
Dos direitos de trato processual coletivo

Art. 1141. A defesa coletiva dos direitos decorrentes da relação de trabalho
será exercida quando se tratar de:

I - direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza
indivisível, de que seja titular grupo de pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base; 

II - direitos individuais homogêneos, assim entendidos os de natureza divisível,
de que sejam titulares pessoas determinadas, que tenham origem no mesmo fato ou
ato jurídico e que sejam caracterizados pela prevalência das questões comuns sobre
as questões individuais;

III - direitos individuais, assim entendidos os de natureza divisível e de que sejam
titulares pessoas determinadas, sempre que apresentarem afinidade de questões por
um ponto comum de fato ou de direito, nas hipóteses previstas nesta lei.
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Parágrafo úúnico. O disposto nesta lei não prejudicará as hipóteses de
defesa de direitos difusos previstas no processo comum. 

Seção II
Da competência para a ação coletiva

Art. 1142. As demandas coletivas serão processadas e julgadas pelo juízo:
I - do foro do lugar da prestação de serviços;
II - do foro da sede ou de filial do réu, quando se tratar de pedido de

âmbito intermunicipal, estadual, interestadual ou nacional. 
Art. 1143. É competente para a execução o juízo:
I - da ação condenatória, nas hipóteses dos incisos I e III do art. 141 desta Lei;
II - da ação condenatória ou da liquidação da sentença, na hipótese do

inciso II do art. 141 desta Lei.

Seção III
Da legitimidade para as ações coletivas

Art. 1144. As entidades dotadas de personalidade sindical, nos respectivos
âmbitos de representação, têm legitimidade concorrente para as ações coletivas.

Parágrafo úúnico. Quando não ajuizar a demanda nos casos previstos em
lei, o Ministério Público do Trabalho atuará como fiscal da lei, sempre que
estiver presente o interesse público ou social.

Seção IV
Dos provimentos destinados à tutela jurisdicional das ações coletivas

Art. 1145. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz, mediante
requerimento da parte, conceder a tutela liminarmente ou após justificação
prévia, citado o réu.

Parágrafo úúnico. A liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer
tempo, em decisão fundamentada.

Art. 1146. Quando a ação tiver por objeto o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências
que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.



§ 1º A conversão da obrigação em perdas e danos somente será
admissível se por elas optar o autor ou se for impossível a tutela específica ou a
obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2º A indenização por perdas e danos será definida sem prejuízo da multa
de que trata este artigo.

§ 3º O juiz poderá, na liminar ou na sentença, impor multa diária ao réu,
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a
obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 4º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático
equivalente, o juiz poderá determinar as medidas necessárias, tais como busca
e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento
de atividade nociva, além de requisição de força policial.

§ 5º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da
multa, caso verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva, bem como
providenciar a imediata execução da quantia já vencida. 

§ 6º A multa será exigível desde o dia em que se houver configurado o
descumprimento à ordem e ficará depositada, em instituição oficial de crédito,
até o trânsito em julgado da decisão. 

§ 7º O valor da multa será destinado a fundo público cuja finalidade
guarde conexão com o objeto da demanda.

Art. 1147. Quando a ação tiver por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao
conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo úúnico. Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido,
expedir-se-á em favor do credor mandado de busca e apreensão ou de imissão
de posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel, sem prejuízo da
aplicação da multa de que trata o artigo anterior.

Art. 1148. O disposto nesta seção aplicar-se-á a todas as ações previstas
neste Título.

Seção V
Das ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos

Subseção I
Das disposições gerais

Art. 1149. O sindicato dotado de personalidade sindical, no âmbito de sua
representação, poderá propor, em nome próprio e no interesse dos trabalhadores,
demanda coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos.
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Art. 1150. Para os fins do art. 841 da Consolidação das Leis do Trabalho, o
réu será citado para comparecer à primeira audiência desimpedida, depois do
prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 1151. O sindicato poderá se conciliar com o réu mediante fórmula
genérica, que fixará as condições do acordo e os critérios para que os
beneficiados possam ser identificados na liquidação. 

Parágrafo úúnico. Vincular-se-ão às condições da conciliação os
beneficiados que requererem a liquidação individual dentro do prazo ajustado
no acordo e os filiados ao sindicato que, após a comunicação de que trata o
art. 165 desta Lei, não requererem sua exclusão do processo.

Art. 1152. O processo será extinto sem julgamento do mérito quando a origem
do direito em que se amparar o pedido não for comum aos integrantes do grupo
ou quando as questões individuais prevalecerem sobre as questões comuns.

Art. 1153. Em caso de procedência do pedido, a condenação será
genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados e os critérios
para que os beneficiados possam ser identificados na liquidação.

Art. 1154. O sindicato deverá providenciar ampla divulgação da
propositura da demanda e da sentença de homologação da conciliação ou do
trânsito em julgado da sentença.

Art. 1155. O ajuizamento da demanda coletiva não interromperá o prazo
de prescrição das pretensões individuais dos integrantes do grupo.

Parágrafo úúnico. No processo coletivo as pretensões individuais não serão
atingidas pela prescrição intercorrente.

Subseção II
Da liquidação e da execução da decisão

Art. 1156. A liquidação e a execução poderão ser promovidas pelo
trabalhador ou pelo sindicato dotado de personalidade sindical, no âmbito de
sua representação, em nome próprio e no interesse de seus filiados ou em nome
de seus representados.

Art. 1157. A liquidação, individual ou coletiva, poderá ser requerida no foro
da prestação de serviços dos beneficiados e deverá ser acompanhada de
certidão da sentença de homologação da conciliação ou de certidão da
sentença de condenação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do
trânsito em julgado.



Art. 1158. A liquidação coletiva deverá identificar os beneficiados, fornecer
as informações individuais necessárias à fixação do crédito e estar
acompanhada ou de prova de filiação ao sindicato ou dos instrumentos de
mandato dos representados.

Art. 1159. Com a prudência de não frustrar as vantagens da tutela jurisdicional
coletiva, o juiz poderá limitar o número de substituídos ou de representados quando
ele dificultar a defesa ou comprometer o julgamento do pedido.

Parágrafo úúnico. O requerimento de limitação interromperá o prazo para
resposta, que recomeçará da intimação da decisão.

Art. 1160. Quando for necessário provar fato novo, a liquidação far-se-á
por artigos, um para cada fato que se pretenda demonstrar, observado o
procedimento comum da Consolidação das Leis do Trabalho.

Parágrafo úúnico. Se for desnecessária a produção de prova oral, o juiz
poderá dispensar a audiência e determinar que a contestação seja apresentada
em Secretaria.

Art. 1161. Será admitida a efetivação de decisão imediatamente executiva,
decorrente de antecipação de tutela, quando a petição inicial estiver
acompanhada de memória discriminada e atualizada dos cálculos, com a
justificativa dos valores e suficiente identificação dos beneficiados.

Art. 1162. A execução coletiva decorrente de sentença condenatória
abrangerá os indivíduos cujos créditos já tenham sido fixados em sentença de
liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

Seção VI
Das ações coletivas para a defesa de direitos individuais

Art. 1163. O sindicato dotado de personalidade sindical, no âmbito de sua
representação, poderá propor, em nome próprio e no interesse dos seus
filiados, demanda coletiva para defesa de direitos individuais nas hipóteses
previstas no § 2º do art. 195 da Consolidação das Leis do Trabalho, no art. 25
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e visando ao cumprimento de
cláusula de contrato coletivo ou de sentença proferida na forma do Capítulo V
do Título VII desta Lei.

Art. 1164. A petição inicial deverá identificar os substituídos, fornecer as
informações individuais que forem necessárias ao julgamento da pretensão e
será instruída com prova de filiação ao sindicato.

Art. 1165. No prazo de 10 (dez) dias, após o ajuizamento da demanda, o
sindicato deverá comprovar que divulgou a instauração do processo,
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esclarecendo aos substituídos que os efeitos da sentença, favorável ou contrária,
serão vinculativos para quem não requerer sua exclusão do processo.

§ 1º No prazo de 40 (quarenta) dias, após o ajuizamento da demanda, o
substituído poderá requerer sua exclusão do processo, independentemente da
concordância do réu.

§ 2º Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, a exclusão
dependerá da concordância do réu.

§ 3º O pedido será extinto sem julgamento do mérito se não for comprovada
a tempestiva e adequada divulgação da instauração do processo aos substituídos.

§ 4º Observar-se-á o disposto neste artigo sempre que, em nome próprio e no
interesse de seus filiados, o sindicato requerer a liquidação de sentença genérica
proferida em processo instaurado para a defesa de direitos individuais homogêneos.

Art. 1166. A conciliação será permitida apenas mediante autorização
escrita ou por requerimento do substituído, ouvido o sindicato.

Art. 1167. Em caso de procedência do pedido, a condenação fixará o
direito de cada substituído e a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Art. 1168. A liquidação e a execução da sentença serão promovidas pelo
substituído ou pelo sindicato, sendo desnecessária a providência de que trata o
art. 165 desta Lei. 

Art. 1169. Às ações coletivas de que trata esta Seção aplica-se o disposto
nos arts. 150 e 159 desta Lei. 

Seção VII
Da coisa julgada

Art. 1170. Nas ações coletivas previstas neste Título, o conteúdo da
sentença fará coisa julgada:

I - "ultra partes", mas limitadamente ao grupo, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso I do art. 141 desta Lei;

II - "erga omnes", apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar
todos os integrantes do grupo, na hipótese do inciso II do art. 141 desta Lei;

III - "erga omnes", no caso de procedência ou de improcedência do
pedido, para beneficiar ou prejudicar o autor da demanda e o titular da relação
jurídica controvertida, na hipótese do inciso III do art. 141 desta Lei, bem como
na liquidação coletiva de direitos individuais homogêneos.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso I, a coisa julgada não prejudicará
direitos individuais dos integrantes do grupo.



§ 2º Na hipótese prevista no inciso II, em caso de improcedência do
pedido os interessados poderão ajuizar igual demanda a título individual, no
prazo de até 2 (dois) anos após o trânsito em julgado da sentença.

Art. 1171. Configurar-se-á litispendência quando o Ministério Público do
Trabalho ou qualquer entidade sindical do mesmo âmbito de representação ajuizar
demanda com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido em face do réu.

Parágrafo úúnico. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 141 desta
Lei, as demais entidades sindicais do mesmo âmbito de representação serão
notificadas do ajuizamento da demanda e poderão intervir como assistentes
litisconsorciais.

Art. 1172. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 141 desta Lei, as
demandas coletivas não induzirão litispendência para as demandas individuais,
mas a autoridade da coisa julgada não beneficiará os autores destas se não for
requerida a suspensão do processo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência nos autos do ajuizamento da demanda coletiva.

CAPÍTULO III
DA AÇÃO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CONDUTA ANTI-SINDICAL

Art. 1173. Sempre que o empregador comportar-se de maneira a impedir
ou limitar a liberdade e a atividade sindical, bem como o exercício do direito de
greve, o juiz do trabalho, em decisão imediatamente executiva, poderá ordenar
a cessação do comportamento ilegítimo e a eliminação de seus efeitos. 

Art. 1174. Têm legitimidade concorrente para o ajuizamento da demanda a
entidade dotada de personalidade sindical, no âmbito de sua representação, e
o trabalhador prejudicado pela conduta anti-sindical.

Art. 1175. Sem prejuízo de outras hipóteses previstas em lei, configura
conduta anti-sindical todo e qualquer ato do empregador que tenha por objetivo
impedir ou limitar a liberdade ou a atividade sindical, tais como:

I - subordinar a admissão ou a preservação do emprego à filiação ou não
a uma entidade sindical;

II - subordinar a admissão ou a preservação do emprego ao desligamento
de uma entidade sindical;

III - despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua filiação a
sindicato, participação em greve, atuação em entidade sindical ou em
representação dos trabalhadores nos locais de trabalho;
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IV - conceder tratamento econômico de favorecimento com caráter discri-
minatório em virtude de filiação ou atividade sindical;

V - interferir nas organizações sindicais de trabalhadores;
VI - induzir o trabalhador a requerer sua exclusão de processo instaurado

por entidade sindical em defesa de direito individual;
VII - contratar, fora dos limites desta Lei, mão-de-obra com o objetivo de

substituir trabalhadores em greve;
VIII - contratar trabalhadores em quantidade ou por período superior ao

que for razoável para garantir, durante a greve, a continuidade dos serviços
mínimos nas atividades essenciais à comunidade ou destinados a evitar danos a
pessoas ou prejuízo irreparável ao próprio patrimônio ou de terceiros;

IX - constranger o trabalhador a comparecer ao trabalho com o objetivo
de frustrar ou dificultar o exercício do direito de greve;

X - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva.
Art. 1176. Quando se configurar conduta anti-sindical, o juiz do trabalho,

mediante provocação, avaliando a gravidade da infração, eventual reincidência
e a capacidade econômica do infrator, aplicará multa punitiva em valor de um
até quinhentas vezes o menor piso salarial do âmbito de representação da
entidade sindical, ou referência equivalente, sem prejuízo da aplicação da multa
coercitiva destinada ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
prevista no art. 146 desta Lei. 

Parágrafo úúnico. A multa punitiva será executada por iniciativa do juiz e
será destinada à conta da representação do prejudicado no FSPS.

Art. 1177. As providências judiciais destinadas à prevenção e repressão da
conduta anti-sindical, até mesmo a condenação no pagamento da multa
punitiva, são cabíveis quando a entidade sindical de trabalhadores:

I - induzir o empregador a admitir ou dispensar alguém em razão de
filiação ou não a uma entidade sindical;

II - interferir nas organizações sindicais de empregadores;
III - violar o dever de boa-fé na negociação coletiva;
IV - deflagrar greve sem a prévia comunicação de que trata o art. 109 desta Lei.



CAPÍTULO IV
DA AÇÃO EM MATÉRIA DE GREVE

Seção I
Das disposições gerais

Art. 1178. As entidades dotadas de personalidade sindical, no âmbito de
sua representação, e os empregadores têm legitimidade para o ajuizamento de
demanda destinada a garantir serviços mínimos durante a greve.

Parágrafo úúnico. O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para
o ajuizamento da demanda quando não forem assegurados os serviços mínimos
nas atividades essenciais à comunidade ou assim exigir o interesse público ou a
defesa da ordem jurídica.

Art. 1179. É competente para o julgamento da demanda:
I - o Tribunal Superior do Trabalho, quando o conflito coletivo exceder a

competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho, ressalvado o
disposto no art. 12 da Lei n.º 7.520, de 15 de julho de 1986; 

II - o Tribunal Regional do Trabalho do local em que ocorrer o conflito
coletivo que conduziu à greve.

Parágrafo úúnico. Compete ao juiz do trabalho do local da paralisação o
julgamento da demanda de prevenção e repressão à conduta anti-sindical
praticada durante a greve.

Art. 1180. O tribunal do trabalho, em decisão imediatamente executiva,
poderá ordenar a cessação do comportamento abusivo e a eliminação de seus
efeitos nas seguintes situações: 

I - quando os trabalhadores deflagrarem greve sem garantir os serviços
mínimos destinados ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;

II - quando os trabalhadores deflagrarem greve sem garantir os serviços
mínimos destinados a evitar danos a pessoas ou o prejuízo irreparável ao
patrimônio do empregador ou de terceiros;

III - quando os trabalhadores não cumprirem o acordo de que trata o art.
113 desta Lei, prejudicando os serviços mínimos destinados ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade ou destinados a evitar danos a pessoas
ou o prejuízo irreparável ao patrimônio do empregador ou de terceiros;

IV - quando o empregador contratar trabalhadores em número superior ao
que for razoável para garantir a continuidade dos serviços mínimos destinados
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade ou destinados a
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evitar danos a pessoas ou prejuízo irreparável ao seu patrimônio ou de terceiros;
V - quando a paralisação envolver serviços técnicos especializados nos quais

é impraticável recrutar pessoal treinado ou que possa ser treinado durante o
período de prévio aviso, configurando grave risco de danos a pessoas ou de
prejuízo irreparável ao patrimônio do empregador, de terceiros ou à continuidade
de atividades essenciais à comunidade.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos I, II e III, o tribunal do trabalho ordenará à
entidade sindical que os trabalhadores cumpram o acordo ou assegurem os
serviços mínimos durante o período em que perdurar a greve.

§ 2º Na hipótese do inciso IV, o tribunal do trabalho ordenará ao empregador
que reduza imediatamente o contingente de trabalhadores temporários ao número
necessário para a simples preservação dos serviços mínimos.

§ 3º Na hipótese do inciso V, o tribunal do trabalho ordenará à entidade
sindical que os trabalhadores mantenham os serviços mínimos durante o período
necessário para o treinamento ou para a contratação de pessoal especializado. 

Art. 1181. A multa coercitiva de que cuida o art. 146 desta Lei será paga
pelo empregador ou pela entidade sindical e será destinada à conta da
representação do prejudicado no FSPS.

Parágrafo úúnico. O tribunal do trabalho poderá expedir carta de ordem
para a execução das decisões que proferir.

Art. 1182. Apenas mediante requerimento formulado em conjunto pelos
atores coletivos envolvidos na greve, o tribunal do trabalho poderá criar, modificar
ou extinguir condições de trabalho.

Seção II
Do procedimento

Art. 1183. A petição inicial será autuada e encaminhada ao juiz
competente, na forma do Regimento Interno, que deverá designar audiência
para tentativa de conciliação, apresentação de defesa e instrução no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas. 

Art. 1184. O juiz-relator poderá expedir carta de ordem ao juízo do local
da paralisação para a tentativa de conciliação e para as diligências necessárias
ao esclarecimento do litígio, com a presteza que a urgência da situação exigir.

Art. 1185. Alcançada ou não a conciliação e depois de realizadas as
diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, o juiz deverá restituir os
autos à Secretaria com o "visto" em até 24 (vinte e quatro) horas, para inclusão



em pauta de julgamento, sem revisor, na primeira sessão no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas.

Art. 1186. O membro do Ministério Público do Trabalho presente à sessão
de julgamento poderá apresentar parecer oral, que deverá ser reduzido a termo
na certidão.

Art. 1187. Concluído o julgamento ou homologada a conciliação, o
acórdão deverá ser lavrado em até 48 (quarenta e oito) horas, para publicação
no órgão oficial.

CAPÍTULO V
DO CONFLITO COLETIVO DE INTERESSES

Seção I
Das disposições gerais

Art. 1188. No fracasso da negociação coletiva destinada à celebração ou
à renovação de norma coletiva, os atores coletivos em conflito poderão, de
comum acordo, provocar a atuação do tribunal do trabalho, de árbitro ou de
órgão arbitral para o fim de criar, modificar ou extinguir condições de trabalho.

Parágrafo úúnico. Consideram-se normas coletivas o contrato coletivo e a
sentença proferida pelo tribunal do trabalho, por árbitro ou por órgão arbitral
para a solução de conflito coletivo de interesses.

Art. 1189. Em atividades submetidas a controle tarifário, em nenhuma hipótese,
quer pela via judicial, quer pela via da arbitragem ou do contrato coletivo, a
concessão de reajuste ou aumento de salário poderá ser utilizada para justificar
reivindicação de aumento de tarifa. 

Art. 1190. Sob pena de nulidade, todas as entidades com personalidade sindical
no mesmo âmbito de representação deverão ser notificadas da instauração do
processo judicial ou arbitral.

Parágrafo úúnico. A entidade sindical que não participar da instauração do
processo não ficará vinculada à coisa julgada.

Art. 1191. A sentença atingirá todos os representados pelas entidades
sindicais e produzirá efeitos:

I - a partir da data de sua publicação, quando o processo for instaurado
após o prazo previsto no § 2º do art. 105 desta Lei;
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II - a partir do dia imediato ao termo final de vigência da norma coletiva, quando
o processo for instaurado dentro do prazo previsto no § 2º do art. 105 desta Lei.

Seção II
Da ação normativa

Subseção I
Das disposições gerais

Art. 1192. A solução do conflito coletivo de interesses compete:
I - ao Tribunal Superior do Trabalho, quando o conflito coletivo exceder a

competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho, ressalvado o
disposto no art. 12 da Lei n.º 7.520, de 15 de julho de 1986;

II - ao Tribunal Regional do Trabalho do local em que ocorrer o conflito coletivo.
Parágrafo úúnico. As ações incidentais à negociação coletiva e à

arbitragem privada são de competência do juízo da localidade em que esses
atos estão sendo praticados.

Art. 1193. O processo será instaurado por petição assinada em conjunto
pelos atores coletivos envolvidos na negociação coletiva e deverá indicar:

I - a qualificação dos requerentes e o respectivo âmbito de representação;
II - as propostas e contrapropostas de cada parte, com seus fundamentos;
III - a existência de outra entidade com personalidade sindical no mesmo

âmbito de representação:
IV - o período de vigência das cláusulas controvertidas.
Art. 1194. A nulidade dos atos processuais deverá ser alegada na primeira

oportunidade em que couber à parte falar em audiência ou nos autos, sob pena de
preclusão.

Parágrafo úúnico. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz tiver de
decretar de ofício e nem prevalece a preclusão quando a parte provar que não
praticou o ato por justa causa.

Art. 1195. O tribunal do trabalho decidirá nos limites do requerimento
conjunto, sendo-lhe vedado conceder mais do que foi postulado, atribuir coisa
diversa da que foi reivindicada ou oferecida e deixar de decidir sobre cláusula a
cujo pronunciamento está obrigado.

Parágrafo úúnico. As partes poderão estabelecer que a solução do conflito
seja feita por ofertas finais.

Art. 1196. A sentença comporta apenas recurso de embargos de
declaração, na forma do art. 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



Subseção II
Do Procedimento

Art. 1197. O requerimento conjunto será autuado e encaminhado ao juiz
competente, na forma do Regimento Interno, que deverá designar audiência para
tentativa de conciliação, no prazo de até 10 (dez) dias, notificando as partes. 

Art. 1198. Alcançada ou não a conciliação, o juiz deverá restituir os autos
à Secretaria com o "visto" em até 5 (cinco) dias, para inclusão em pauta de
julgamento, sem revisor, na primeira sessão no prazo de até 5 (cinco) dias.

Art. 1199. O membro do Ministério Público do Trabalho presente à sessão
de julgamento poderá apresentar parecer oral, que deverá ser reduzido a termo
na certidão.

Art. 2200. Concluído o julgamento ou homologada a conciliação, o acórdão
deverá ser lavrado em até 5 (cinco) dias, para publicação no órgão oficial.

Seção III
Da arbitragem

Art. 2201. A arbitragem nos conflitos coletivos de interesses obedecerá ao
disposto nesta Lei e, nos casos omissos, reger-se-á segundo as disposições da
Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

Art. 2202. O árbitro e o órgão arbitral deverão ser registrados junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 2203. O processo arbitral deverá respeitar os princípios do contraditório,
da igualdade das partes, da publicidade, da imparcialidade e do livre
convencimento do árbitro.

Art. 2204. Quando existir cláusula compromissória e houver resistência na
instituição da arbitragem, o interessado poderá requerer a citação da parte contrária
para comparecer ao tribunal do trabalho a fim de lavrar-se o compromisso arbitral,
na forma do art. 7º da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.
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CAPÍTULO VI
DAS AÇÕES DE ANULAÇÃO, DECLARAÇÃO E REVISÃO DE NORMA COLETIVA

Seção I
Das disposições gerais

Art. 2205. As ações de anulação, de declaração e de revisão de norma
coletiva são de competência originária do tribunal do trabalho que solucionou
o conflito coletivo de interesses ou daquele a quem competiria o julgamento

Seção II
Da ação de anulação de norma coletiva

Art. 2206. A demanda de anulação de norma coletiva poderá ser ajuizada
pelos sujeitos do contrato coletivo, pelas partes do processo, judicial ou arbitral,
ou pelo Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 83 da Lei
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993. 

Art. 2207. A sentença será anulada quando:
I - proferida pela Justiça do Trabalho, incorrer em qualquer dos vícios previstos

no art. 485 do Código de Processo Civil;
II - proferida por órgão arbitral, incorrer em qualquer dos vícios previstos

no art. 32 da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.
Art. 2208. Os contratos coletivos poderão ser anulados como os negócios

jurídicos em geral, na forma prevista em lei.
Art. 2209. Anulada a norma coletiva, reputam-se de nenhum efeito todas

as suas cláusulas.
§ 1º Quando o vício incidir somente sobre uma cláusula que seja

independente das outras, o tribunal do trabalho pronunciará a nulidade parcial
da norma coletiva.

§ 2º Quando a nulidade não atingir a convenção de arbitragem, aplicar-
se-á o disposto no § 2º do art. 33 da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Art. 2210. A petição inicial da demanda de anulação obedecerá aos
requisitos do art. 282 do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor:

I - cumular ao pedido de anulação, se for o caso, o pedido para que a
cláusula anulada seja objeto de julgamento no mesmo processo;

II - comprovar o depósito da quantia correspondente a 100 (cem) vezes o
menor piso salarial do ramo de atividade ou do setor econômico, ou referência



equivalente, a título de multa, que reverterá para o réu caso a pretensão seja
declarada inadmissível ou improcedente.

Parágrafo úúnico. A União, o Distrito Federal, os Estados, os Municípios e o
Ministério Público do Trabalho estão dispensados do depósito de que trata este artigo.

Art. 2211. A demanda para a anulação de norma coletiva observará o
procedimento comum do Código de Processo Civil e deverá ser proposta no
prazo de até 90 (noventa) dias contados da celebração do contrato coletivo ou
da ciência da sentença ou da decisão de embargos de declaração.

Parágrafo úúnico. O juiz-relator deverá designar audiência para tentativa de
conciliação.

Art. 2212. O acolhimento da pretensão de impugnação à norma coletiva
não importará na restituição das vantagens já recebidas pelos trabalhadores.

Seção III
Da ação declaratória de norma coletiva

Art. 2213. As entidades dotadas de personalidade sindical, no âmbito de sua
representação, o Ministério Público do Trabalho ou qualquer outra entidade que tenha
participado da celebração do contrato coletivo ou da instauração do processo, judicial
ou arbitral, poderão ajuizar demanda declaratória visando à obtenção de certeza
quanto à aplicação ou interpretação de cláusula de norma coletiva.

Seção IV
Da ação de revisão de norma coletiva

Art. 2214. As entidades dotadas de personalidade sindical, no âmbito de
sua representação, o Ministério Público do Trabalho ou qualquer outra entidade
que tenha participado da celebração da norma coletiva ou da instauração do
processo, judicial ou arbitral, poderão ajuizar demanda de revisão de cláusula
de contrato coletivo sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de
direito, por fato superveniente e imprevisível,
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TÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 2215. O período de transição para a aplicação das normas de que
trata o Título I desta Lei será de:

I - 36 (trinta e seis) meses para as entidades de trabalhadores, prorrogáveis por
24 (vinte e quatro) meses, por solicitação da entidade sindical ao Ministério do Trabalho
e Emprego, conforme a análise de desempenho dos índices de sindicalização pela
Câmara Bipartite, contados da data de início da vigência desta Lei;

II - 60 (sessenta) meses para as entidades de empregadores, prorrogáveis por
24 (vinte e quatro) meses, por solicitação da entidade sindical ao Ministério do
Trabalho e Emprego, conforme a análise de desempenho dos índices de
sindicalização pela Câmara Bipartite, contados da data de início da vigência desta Lei.

Art. 2216. Durante o período de transição, a entidade sindical com registro
concedido anteriormente ao início da vigência desta Lei preservará a
personalidade sindical.

Parágrafo úúnico. A personalidade sindical será cancelada se, até 3 (três)
meses após o término do período de transição, a entidade não comprovar a
representatividade perante o Ministério do Trabalho e Emprego. 

Art. 2217. A central sindical obtém representatividade transitória mediante
a observância de 3 (três) dos seguintes requisitos:

I - filiação de sindicatos com representatividade comprovada em pelo
menos 18 (dezoito) unidades da Federação, distribuídas nas 5 (cinco) regiões do
país e em 7 (sete) setores econômicos;

II - filiação de sindicatos com representatividade comprovada em pelo
menos 12 (doze) unidades da Federação, com índice de filiação igual ou
superior a 5% (cinco por cento) do total de trabalhadores nessas unidades da
Federação;

III - filiação de trabalhadores aos sindicatos filiados à central sindical em
número igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total de trabalhadores nos
respectivos âmbitos de representação;

IV - filiação de trabalhadores aos sindicatos filiados à central sindical, em
pelo menos 5 (cinco) setores econômicos, em número igual ou superior a 5%
(cinco por cento) do total de trabalhadores nesses setores econômicos em
âmbito nacional.

Art. 2218. A confederação obtém representatividade mediante filiação a
central sindical ou com a observância dos seguintes requisitos:



I - filiação de sindicatos com representatividade comprovada em pelo menos
18 (dezoito) unidades da Federação, distribuídas nas 5 (cinco) regiões do país;

II - filiação de sindicatos com representatividade comprovada em pelo menos 9
(nove) unidades da Federação, com índice de filiação igual ou superior a 15% (quinze
por cento) do total de trabalhadores no respectivo âmbito de representação em cada
uma dessas unidades federativas;

III - filiação de trabalhadores aos sindicatos filiados à confederação em número
igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total de trabalhadores nos respectivos
âmbitos de representação.

Art. 2219. A federação obtém representatividade mediante filiação a central
sindical ou a confederação ou mediante a observância dos seguintes requisitos:

I - filiação de trabalhadores aos sindicatos filiados à federação em número
igual ou superior a 20% (vinte e por cento) do total de trabalhadores nos respectivos
âmbitos de representação desses sindicatos;

II - filiação de trabalhadores aos sindicatos filiados à federação em número
igual ou superior a 5% (cinco por cento) do total de trabalhadores no âmbito de
representação da federação.

Art. 2220. A contribuição sindical dos trabalhadores será extinta no período
de três anos, a partir do início da vigência desta Lei e corresponderá a:

I - 75% (setenta e cinco por cento) de um dia de trabalho no primeiro ano;
II - 55% (cinqüenta e cinco por cento) de um dia de trabalho no segundo ano;
III - 35% (trinta e cinco por cento) de um dia de trabalho no terceiro ano.
§ 1º Durante o período de transição, o percentual de repasse da

contribuição sindical será de 5% (cinco por cento) para as confederações, 15%
(quinze por cento) para as federações, 60% (sessenta por cento) para os
sindicatos e 20% (vinte por cento) para a "Conta Especial Emprego e Salário".

§ 2º O sindicato deverá indicar a confederação e a federação para as
quais serão destinados os recursos referidos no parágrafo anterior.

Art. 2221. A contribuição sindical dos empregadores será extinta no período
de 5 (cinco) anos, observando-se a base de cálculo e o procedimento de
recolhimento previstos no art. 580, 

III, §§ 1º, 2º e 3º, e no art. 581 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
§ 1º A partir do terceiro ano contado do início da vigência desta Lei, a

contribuição sindical corresponderá a:
I - 75% (setenta e cinco por cento) no terceiro ano;
II - 55% (cinqüenta e cinco por cento) no quarto ano;
III - 35% (trinta e cinco por cento) no quinto ano.
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§ 2º Durante o período de transição, o percentual de repasse da
contribuição sindical será de 5% (cinco por cento) para as confederações, 15%
(quinze por cento) para as federações, 60% (sessenta por cento) para os
sindicatos e 20% (vinte por cento) para a "Conta Especial Emprego e Salário"; 

§ 3º O sindicato deverá indicar a confederação e a federação para as
quais serão destinados os recursos referidos no parágrafo anterior.

§ 4º Durante o decurso do prazo de que trata este artigo, a entidade
sindical que comprovar sua representatividade, ou obtiver declaração expressa
da confederação respectiva do setor econômico, garantindo o cumprimento dos
critérios de representatividade, poderá substituir a cobrança da contribuição
sindical pela contribuição de negociação coletiva.

Art. 2222. Até que seja aprovada a lei específica de que trata o art. 2 º desta
Lei, aplicar-se-ão às entidades sindicais de servidores públicos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das autarquias e fundações
públicas, os arts. 4º a 13, incisos I, 14 a 25, 27, 28, 43 e 56 a 58 desta Lei.

Parágrafo úúnico. A presente Lei não será, de modo algum, interpretada em
detrimento dos direitos e dos costumes que regulam as relações sindicais dos
servidores públicos até que venha a ser aprovada a lei específica de que trata o
art. 2º desta Lei.

Art. 2223. Durante o período de 3 (três) anos após o início da vigência
desta Lei, a representação dos trabalhadores nos locais de trabalho será
constituída nas empresas conforme a seguinte proporção:

I - de 100 (cem) a 200 (duzentos) trabalhadores: 1 (um) representante;
II - de 201 (duzentos e um) a 300 (trezentos) trabalhadores: 2 (dois)

representantes;
III - de 301 (trezentos e um) a 500 (quinhentos) trabalhadores: 3 (três)

representantes;
IV - de 501 (quinhentos e um) a 800 (oitocentos) trabalhadores: 4 (quatro)

representantes;
V - de 801 (oitocentos e um) a 1.000 (mil) trabalhadores: 5 (cinco)

representantes.
§ 1º Em empresa com mais de 1.000 (mil) trabalhadores, deverão ser

acrescidos 2 (dois) representantes para cada 1.000 (mil) ou fração superior a 500
(quinhentos) trabalhadores.

§ 2º Em empresa com menos de 30 (trinta) trabalhadores, a representação
poderá ser criada por contrato coletivo.
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§ 3º Em empresa que possua, no mesmo âmbito de representação sindical,
mais de 1 (um) estabelecimento com menos de 30 (trinta) trabalhadores cada um,
mas que, somados, alcancem esse número, a representação será constituída com
base no total de trabalhadores.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o sindicato indicará em qual
estabelecimento será constituída a representação, cujos membros deverão ser
eleitos e atuar nos respectivos locais de trabalho.

§ 5º Para a fixação do número de representantes será considerada a
quantidade de trabalhadores na empresa no período de 3 (três) meses anteriores à
data marcada para a eleição.

Art. 2224. Nos 3 (três) anos seguintes ao período de que trata o artigo anterior,
a representação dos trabalhadores será constituída conforme a seguinte proporção,
após o quê será observada a proporção fixada no art. 64 desta Lei:

I - de 50 (cinqüenta) a 100 (cem) trabalhadores: 1 (um) representante;
II - de 101 (cento e um) a 200 (duzentos) trabalhadores: 2 (dois) representantes;
III - de 201 (duzentos e um) a 400 (quatrocentos) trabalhadores: 3 (três)

representantes;
IV - de 401 (quatrocentos e um) a 600 (seiscentos) trabalhadores: 4

(quatro) representantes;
V - de 601 (seiscentos e um) a 800 (oitocentos) trabalhadores: 5 (cinco)

representantes;
VI - de 801 (oitocentos e um) a 1.000 (mil) trabalhadores: 6 (seis) representantes.
§ 1º Em empresa com mais de 1.000 (mil) trabalhadores, deverão ser

acrescidos 2 (dois) representantes para cada 1.000 (mil) ou fração superior a
500 (quinhentos) trabalhadores.

§ 2º Em empresa com menos de 30 (trinta) trabalhadores, a representação
poderá ser criada por contrato coletivo.

§ 3º Em empresa que possua, no mesmo âmbito de representação sindical,
mais de 1 (um) estabelecimento com menos de 30 (trinta) trabalhadores cada um,
mas que, somados, alcancem esse número, a representação será constituída com
base no total de trabalhadores.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o sindicato indicará em qual
estabelecimento será constituída a representação, cujos membros deverão ser eleitos
e atuar nos respectivos locais de trabalho.

§ 5º Para a fixação do número de representantes será considerada a
quantidade de trabalhadores na empresa no período de 3 (três) meses anteriores à
data marcada para a eleição.
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Art. 2225. Caberá ao Ministério do Trabalho e Emprego instalar o CNRT no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Lei.

Art. 2226. Nos primeiros 12 (doze) meses após sua instalação, a Câmara
Tripartite será composta por 18 (dezoito) membros e respectivos suplentes,
observada a proporcionalidade da representação.

Art. 2227. Nos primeiros 12 (doze) meses após sua instalação, as Câmaras
Bipartites serão compostas, cada uma, por 12 (doze) membros e respectivos
suplentes, observada a proporcionalidade da representação.

Art. 2228. Caberá à representação do Governo as duas primeiras
Presidências e Coordenações da Câmara Tripartite e das Câmaras Bipartites,
respectivamente.

Art. 2229. No período de que tratam os arts. 226 e 227 desta Lei, as
representações dos trabalhadores e dos empregadores serão exercidas pelas
entidades sindicais, participantes do Fórum Nacional do Trabalho, referidas no
inciso II, do § 2º, do art. 2º do Decreto 4.796, de 29 de julho de 2003.

Art. 2230. No prazo de 90 (noventa) dias a contar da instalação do CNRT,
a Câmara Tripartite deverá propor, para deliberação do Ministro do Trabalho e
Emprego, as matérias de que cuidam os incisos II e IV do art. 133 desta Lei.

Art. 2231. As normas de direito processual desta Lei aplicar-se-ão desde
logo, sem prejuízo da validade dos atos praticados antes da vigência delas. 

Art. 2232. Nas ações de que trata esta Lei, são devidos honorários
advocatícios, nos termos do Código de Processo Civil e da Lei nº 8.906, de 4
de julho de 1994.

Art. 2233. O § 4º do art. 789 da Consolidação passa a ter seguinte redação:
"§ 4º Na ação normativa, as partes responderão em proporções iguais

pelo pagamento das custas, sobre o valor arbitrado na sentença".
Art. 2234. O art. 876 de Consolidação das Leis do Trabalho passa a ter a

seguinte redação:
"Art. 876. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido

recurso com efeito suspensivo; os contratos coletivos, quando não cumpridos;
os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do
Trabalho e os termos de conciliação firmados com assistência da Representação
dos Trabalhadores nos Locais de Trabalho serão executados pela forma
estabelecida neste Capítulo.

Parágrafo úúnico. Serão executados 'ex officio' os créditos previdenciários
devidos em decorrência de decisão proferida pelos juízes e tribunais do
trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo".
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Art. 2235. O art. 12 da Lei nº 7.520, de 15 de julho de 1986, passa a ter
a seguinte redação:

"Art. 12. Compete exclusivamente ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região processar a ação normativa e a ação em matéria de greve cujas
decisões produzirão efeitos em área territorial alcançada, em parte, pela
jurisdição desse mesmo Tribunal e, em outra parte, pela jurisdição do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região".

Art. 2236. Fica extinta a contribuição assistencial e qualquer outra existente
sob igual hipótese de incidência ou base de cálculo. 

Art. 2237. Ficam revogados os arts. 511 a 625, 625-A a 625-H e 856 a
875 da Consolidação das Leis do Trabalho, assim como a Lei nº 4.725, de 13
de julho de 1965, a Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989 e a Lei nº 8.073,
de 30 de julho de 1990. 

Parágrafo úúnico. O art. 580, III, §§ 1º, 2º e 3º, e o art. 581 da Consolidação
das Leis do Trabalho serão revogados ao término do período de transição definido
no art. 221 desta Lei.

Art. 2238. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, correndo suas despesas por dotações orçamentárias
próprias, ou suplementadas, se necessário 
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A CUT sempre atuou visando tornar realidade o sonho de liberdade e
autonomia sindical que orientou seu nascimento, rompendo com as
amarras da estrutura sindical corporativa responsável pela pulverização e
enfraquecimento da representação e organização dos trabalhadores.

Pautou sua atuação no FNT, em conformidade com suas resoluções, buscando a conformação e
aprovação de um Projeto de Lei que contenha, em sua concepção, o fortalecimento do
movimento sindical e da negociação coletiva. Os consensos lá obtidos e a proposta finalizada,
ainda que não atendam na integridade as bandeiras históricas da CUT, significam avanços rumo
à liberdade e autonomia sindical.

No Congresso Nacional, continuaremos lutando para que a reforma seja o fruto democrático de
um amplo consenso, que a lei aprovada resulte numa nova estrutura, capaz de fortalecer a
organização da classe trabalhadora, favorecer a unidade entre os diferentes ramos e regiões
evitando a fragmentação dos sindicatos.

Luiz MMarinho
Presidente da CUT Nacional

A proposta de reforma sindical que as centrais sindicais, os empresários e o
governo entregaram ao Congresso é uma oportunidade histórica para modernizar
as relações capital-trabalho e sanear o sindicalismo brasileiro, tanto de
trabalhadores quanto de empregadores.

O texto que foi encaminhado ao Congresso resultou de mais de 400 horas de
negociação, com envolvimento de todos os atores sociais no Fórum Nacional do Trabalho. Esse
texto dá nova musculatura ao movimento sindical de trabalhadores e empregadores e, mesmo
que ainda não seja o ideal, resulta em avanços significativos para a sociedade brasileira.

Defendo, com esses argumentos, que a reforma é um grande avanço nas relações trabalhistas.
Conclamo, assim, os deputados e senadores a apreciarem, com atenção e patriotismo, o projeto
de Reforma a eles encaminhado. É claro que ele pode ser melhorado, mas é preciso estar atento
para a mão nem sempre distraída daqueles que, de olho no passado, não querem nenhuma
mudança, só querem preservar seus privilégios.

Paulo PPereira dda SSilva
Presidente da Força Sindical 

A Social Democracia Sindical (SDS) vem lutando há dez anos contra
o anacronismo que perdura nas relações capital-trabalho no Brasil,
finalmente, o imperativo da necessidade de mudanças predominou.
O sindicalismo contemporâneo necessita ter coragem de enfrentar
decididamente as novas e complexas situações e não se submeter ao

comodismo e, nesse sentido, enfrentar incompreensões embasadas em argumentos
conservadores ou populistas. O sindicato, ou se transforma, ou desaparece, perdido em
bandeiras empoeiradas. A proposta de emenda constitucional discutida no âmbito do Fórum
Nacional do Trabalho é um avanço que deverá ser completado pela manifestação do Congresso
Nacional. Agora o desafio imediato, defendido pela SDS, é a reforma trabalhista, componente
fundamental para a modernização das relações de trabalho no País.

Enilson SSimões dde MMoura - AAlemão
Presidente da Social Democracia Sindical - SDS
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PROJETO DE LEI Nº      , DE 2008

(Do Sr. Tarcísio Zimmermann e Eudes Xavier)

“Dispõe sobre a organização
sindical, o custeio das entidades
sindicais e a representação dos
trabalhadores nos locais de trabalho, e
altera a Consolidação das Leis do
Trabalho para dispor sobre o diálogo
social, a negociação coletiva e as
convenções e acordos coletivos de
trabalho.”

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A organização sindical urbana e rural é regulada

por esta Lei.

§ 1º A organização sindical brasileira fundamenta-se nos

princípios da democracia, da cidadania, da participação política e social, da

representatividade, do direito ao trabalho digno, da valorização da negociação

coletiva entre trabalhadores e empregadores e da promoção dos direitos

fundamentais da pessoa humana.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Lei não

excluem outros previstos nas convenções da Organização Internacional do

Trabalho ratificadas pelo Brasil.
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Art. 2º É livre a organização sindical de todos os que,

como empregadores, empregados, profissionais liberais, trabalhadores ou

agentes autônomos exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou

profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.

§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que

empreendem atividades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo

social básico que se denomina categoria econômica.

§ 2º A similitude de condições de vida oriunda do trabalho

em comum, no mesmo setor econômico ou ramo de atividade econômica ou

em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a categoria

profissional.

§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma

dos empregados que exerçam profissões regulamentadas em lei ou que, para

o seu exercício, obedeçam habilitação especificada em lei.

Art. 3º Integram a categoria profissional preponderante

todos os trabalhadores que estiverem à disposição da mesma empresa,

independentemente da forma de contrato a que estiverem vinculados.

Parágrafo único. Os trabalhadores integrantes de

categoria profissional diferenciada podem optar por serem representados pelo

sindicato da categoria profissional preponderante na empresa.

CAPÍTULO II

DAS ENTIDADES SINDICAIS

Seção I

Dos sindicatos, federações, confederações e centrai s sindicais

Art. 4º A organização sindical compreende sindicatos,

federações, confederações e centrais sindicais.

Art. 5º É vedada a criação de mais de um sindicato

representativo de categoria profissional ou econômica, na mesma base

territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores

interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

Art. 6º Os sindicatos podem ser municipais,
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intermunicipais, estaduais, interestaduais e nacionais.

Parágrafo único. Dentro da base territorial, é facultado ao

sindicato instituir delegacias ou seções para melhor proteção dos associados e

da categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada.

Art. 7º São prerrogativas dos sindicatos:

I – propor e participar de negociação coletiva;

II – representar os interesses individuais e coletivos dos

representados perante as autoridades administrativas e judiciárias, inclusive

como substituto processual;

III – celebrar convenções e acordos coletivos de trabalho;

IV – estabelecer a contribuição sindical, devida pelos

integrantes da categoria, e as contribuições associativa e confederativa,

devidas pelos associados.

Art. 8º É facultado aos sindicatos da mesma categoria,

quando em número não inferior a 5 (cinco), organizarem-se em federação.

Art. 9º É facultado às federações da mesma categoria,

quando em número não inferior a 3 (três), organizarem-se em confederação.

Art. 10. As centrais sindicais, entidades de representação

geral dos trabalhadores, constituídas em âmbito nacional, têm as seguintes

atribuições e prerrogativas:

I – coordenar a representação dos trabalhadores por

meio das organizações sindicais a ela filiadas; e

II – 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.

Parágrafo único. Considera-se central sindical a entidade

associativa de direito privado composta por organizações sindicais de

trabalhadores.

Art. 11. A indicação pela central sindical de
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representantes nos fóruns tripartites, conselhos e colegiados de órgãos

públicos a que se refere o inciso II do caput do art. 10 deve ser feita em número

proporcional ao índice de representatividade previsto no inciso IV do caput do

art. 16, salvo acordo entre centrais sindicais.

§ 1º O critério de proporcionalidade, bem como a

possibilidade de acordo entre as centrais, previsto no caput deste artigo não

pode prejudicar a participação de outras centrais sindicais que atenderem aos

requisitos estabelecidos no art. 16.

§ 2º A aplicação do caput deste artigo deve preservar a

paridade de representação de trabalhadores e empregadores em qualquer

organismo mediante o qual sejam levadas a cabo as consultas.

Art. 12. As expressões “sindicato”, “federação” e

“confederação”, seguidas da designação de uma atividade econômica ou

profissional, e a expressão “central sindical” são denominações privativas das

entidades sindicais constituídas e registradas na forma desta Lei.

Seção II

Do registro das entidades sindicais

Art. 13. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego

proceder ao registro das entidades sindicais.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os

seguintes documentos autênticos:

I – edital de convocação dos membros da categoria para

a assembléia geral de fundação da entidade, publicado com antecedência

mínima de 10 (dez) dias de sua realização, prazo que será majorado para 30

(trinta) dias, quando a entidade interessada tiver base territorial interestadual

ou nacional, nos seguintes veículos de comunicação impressa:

a) em jornal diário de grande circulação no Estado ou

Estados abrangidos pela base territorial, e, também, se houver, em jornal de

circulação no Município ou Região da pretendida base territorial; e

b) no Diário Oficial dos Estados ou da União.

II – ata da assembléia geral a que se refere o inciso I;
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III – estatuto social, aprovado pela assembléia geral, que

deverá conter os elementos identificadores da representação pretendida, em

especial:

a) a categoria ou categorias representadas, nos termos

do art. 2º;

b) a base territorial.

IV – cópia da certidão de inscrição do solicitante no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

§ 2º O pedido de registro da federação e de confederação

deve ser instruído com cópias autenticadas do respectivo estatuto e das atas

da assembléia de cada sindicato constituinte da federação ou do conselho de

representantes de cada federação constituinte da confederação, das quais

devem constar a expressa autorização para a fundação da nova entidade e

para a respectiva filiação a ela, aplicando-se, no que couber, o prescrito no §

1º.

§ 3º O Ministério do Trabalho e Emprego tem o prazo de

60 (sessenta) dias, a contar da data de protocolo do pedido, para verificar a

instrução do processo e publicar o pedido de registro no Diário Oficial da União

ou notificar o requerente, mediante Aviso de Recebimento, a cumprir eventuais

exigências.

§ 4º Na análise do pedido examina-se, preliminarmente,

se o requerente atende o disposto nos arts. 2º, 8º, 9º e 10, conforme o caso,

sob pena de arquivamento.

§ 5º O requerente tem prazo de 30 (trinta) dias para

cumprir as exigências, contados da data de juntada aos autos do comprovante

de entrega do Aviso de Recebimento.

§ 6º Decorrido o prazo de que trata o § 5º, sem que o

requerente tenha cumprido as exigências, o pedido é declarado inepto e, a

seguir, arquivado.

§ 7º A entidade sindical de mesmo grau, cuja

representatividade coincida, no todo ou em parte, com a do requerente, tem o

prazo de 30 (trinta) dias para apresentar impugnação, contados da data da

publicação de que trata o § 3º.
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§ 8º A impugnação é feita mediante requerimento,

entregue no Protocolo Geral do Ministério do Trabalho e Emprego, vedada a

interposição por via postal, e é instruída com o comprovante de registro do

impugnante no Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 9º Findo o prazo a que se refere o § 7º, o Ministério do

Trabalho e Emprego tem 15 (quinze) dias para proceder ao exame de

admissibilidade das impugnações apresentadas.

§ 10. O exame de admissibilidade da impugnação

restringe-se à tempestividade do pedido, à representatividade do impugnante,

nos termos do § 7º, e à comprovação de seu registro no Ministério do Trabalho

e Emprego, não cabendo ao Ministério analisar ou intervir sobre a conveniência

ou oportunidade do desmembramento, desfiliação, dissociação ou situações

assemelhadas.

§ 11. No caso de a impugnação ser conhecida, o registro

não é concedido, cabendo às partes interessadas dirimir o conflito pela via

consensual ou por intermédio do Poder Judiciário.

§ 12. Até que o Ministério do Trabalho e Emprego seja

notificado do inteiro teor do acordo ou da sentença final que decidir a

controvérsia, o pedido de registro fica sobrestado.

§ 13. No caso de não ter sido interposta impugnação ao

término do prazo a que se refere o § 7º, ou quando essa não for conhecida, ou,

ainda, após o recebimento da notificação a que se refere o § 12, o Ministério do

Trabalho e Emprego concede o registro.

§ 14. Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber,

aos pedidos de modificação da representação, tais como alteração das

categorias representadas ou da base territorial abrangida, desmembramento,

fusão e outros.

§ 15. O Ministério do Trabalho e Emprego deve

providenciar a publicação, no Diário Oficial da União, dos atos relativos a

sobrestamento, arquivamento, admissibilidade de impugnação e registro, no

prazo de até 30 (trinta) dias da lavratura do ato.

§ 16. Configura conduta anti-sindical, a apresentação,

pela mesma entidade, de reiteradas impugnações a registro de outras
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entidades, sem a observância do § 7º. .

Art. 14. O registro sindical investe a entidade nas

prerrogativas definidas na presente lei.

Art. 15. Compete exclusivamente aos interessados definir

a abrangência das respectivas categorias e da base territorial representada.

Parágrafo único. A criação de novo sindicato na base de

abrangência de sindicato já registrado, inclusive por desmembramento,

somente pode ser realizada após manifestação favorável, através de escrutínio

secreto, de 1/3 (um terço) dos representados pela entidade original.

Art. 16. Para o exercício das atribuições e prerrogativas a

que se refere o inciso II do caput do art. 10, a central sindical deve cumprir os

seguintes requisitos:

I – filiação de, no mínimo, 100 (cem) sindicatos

distribuídos nas 5 (cinco) regiões do País;

II – filiação em pelo menos 3 (três) regiões do País de, no

mínimo, 20 (vinte) sindicatos em cada uma;

III – filiação de sindicatos em, no mínimo, 5 (cinco)

setores de atividade econômica; e

IV – filiação de sindicatos que representem, no mínimo,

7% (sete por cento) do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional.

Art. 17. A aferição dos requisitos de representatividade de

que trata o art. 16 é realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 1º O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego,

mediante consulta às centrais sindicais, pode baixar instruções para disciplinar

os procedimentos necessários à aferição dos requisitos de representatividade,

bem como para alterá-los com base na análise dos índices de sindicalização

dos sindicatos filiados às centrais sindicais.

§ 2º Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

divulgará, anualmente, relação das centrais sindicais que atendem aos

requisitos de que trata o art. 16, indicando seus índices de representatividade.

Seção III
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Das deliberações e da gestão sindicais

Art. 18. Os estatutos das entidades sindicais devem

assegurar os princípios da democracia interna, do amplo direito de informação

aos associados e representados, da garantia do direito da ampla defesa, do

respeito aos direitos das minorias, da igualdade de condições para as chapas

nos processos eleitorais e da representação proporcional ao número de filiados

dos sindicatos nas instâncias de deliberação e gestão das federações,

confederações e centrais sindicais.

Art. 19. A administração do sindicato é exercida pelos

seguintes órgãos, além de outros previstos no estatuto:

I – diretoria;

II – assembléia geral;

III – conselho fiscal.

Art. 20. A administração das federações, confederações e

centrais sindicais é exercida pelos seguintes órgãos, além de outros previstos

no estatuto:

I – diretoria;

II – conselho de representantes;

III – conselho fiscal.

Art. 21. O mandato dos membros eleitos para a

administração de entidade sindical é de até 4 (quatro) anos, permitida a

reeleição.

Art. 22. Constitui atribuição exclusiva da diretoria do

sindicato a representação e a defesa dos interesses da entidade perante os

poderes públicos e as empresas, salvo mandatário com poderes outorgados

por procuração da diretoria.

§ 1º O estatuto definirá a composição da diretoria da

entidade sindical que deve ter, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo, 81 (oitenta e

um) membros entre titulares e suplentes, incluindo os integrantes do Conselho

Fiscal.
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§ 2º Assegurado o limite mínimo de dirigentes, previsto no

§ 1º, podem ser eleitos:

I – nas empresas com até 50 (cinqüenta) empregados,

um dirigente sindical.

II – nas empresas com mais de 50 (cinqüenta) e até 200

(duzentos) empregados, 2 (dois) dirigentes sindicais;

III – nas empresas com mais de 200 (duzentos)

empregados, pode ser eleito mais um dirigente sindical a cada grupo de 200

(duzentos) ou fração superior a 100 (cem) trabalhadores.

§ 3º Os limites previstos no § 2º podem ser alterados por

convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Art. 23. São atribuições exclusivas da assembléia geral

dos associados:

I – aprovar o orçamento do sindicato e as contas

prestadas pela diretoria;

II – instituir o processo eleitoral e eleger comissão

eleitoral;

III – aprovar as contribuições associativa e confederativa;

IV – aprovar os estatutos.

§ 1º A convocação da assembléia geral deve ser objeto

de ampla divulgação.

§ 2º Para a realização de assembléia geral destinada a

deliberar sobre processo eleitoral é obrigatória a publicação de edital de

convocação em jornal de grande circulação nos Municípios abrangidos na base

territorial da categoria.

§ 3º O quorum para validade de assembléia geral é o

estabelecido no estatuto.

§ 4º São sempre tomadas por escrutínio secreto, na

forma estatutária, as deliberações da assembléia geral sobre:

I – eleição de associado para representação da categoria;
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II – deliberação sobre os atos da diretoria, relativos a

penalidades impostas a associados.

Art. 24. Compete à assembléia de representados decidir

sobre:

I – autorização de cobrança e fixação do valor da

contribuição sindical;

II – greve;

III – abertura de processo de negociação coletiva, pauta

de reivindicações e delegação do poder de negociar;

IV – ratificação de proposta de convenção ou acordo

coletivo de trabalho;

V – dissídio coletivo.

§ 1º Estão aptos a participar da assembléia de

representados todos os integrantes da categoria atingidos pela deliberação,

independentemente de filiação ao sindicato.

§ 2º Nas hipóteses de convocação de assembléia de

representados prevista nos incisos I e II, é obrigatória a publicação de edital de

convocação em jornal de grande circulação nos Municípios abrangidos na base

territorial da categoria.

Art. 25. O conselho de representantes é formado pelas

delegações das entidades filiadas à federação, confederação ou central

sindical, de acordo com os respectivos estatutos.

Parágrafo único. Compete ao conselho de

representantes:

I – instituir o processo eleitoral e eleger a comissão

eleitoral;

II – aprovar o orçamento da entidade sindical e as contas

prestadas pela diretoria;

III – aprovar os estatutos.

Art. 26. O conselho fiscal é composto de 3 (três)
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membros efetivos e respectivos suplentes, e sua competência é limitada à

fiscalização da gestão financeira.

Seção IV

Das eleições sindicais

Art. 27. No prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias e,

no mínimo, de 90 (noventa) dias antes do término do mandato, o sindicato deve

convocar assembléia geral para definir a data de realização das eleições da

diretoria e do conselho fiscal.

Art. 28. Os atos eleitorais são organizados e realizados

por comissão eleitoral, com plenos poderes, designada pela assembléia geral

de que trata o art. 27, com 3 (três) integrantes da categoria representada e

mais um representante de cada chapa inscrita.

Art. 29. A diretoria e o conselho fiscal dos sindicatos são

eleitos em votação direta dos associados.

Art. 30. São condições para o exercício do direito de voto

e para a investidura em cargo de direção sindical:

I – ser filiado à entidade sindical e estar empregado na

respectiva categoria ou aposentado;

II – ser maior de 16 (dezesseis) anos para votar e de 18

(dezoito) anos para ser votado.

Parágrafo único. O aposentado tem o direito de manter

filiação, votar e ser votado na entidade sindical representativa da base à qual

pertencia quando se aposentou.

Art. 31. Não pode concorrer a cargo de direção sindical,

nem permanecer no seu exercício:

I – quem tiver rejeitadas suas contas de exercício em

cargo de administração sindical;

II – quem houver sido condenado, em sentença transitada

em julgado, por lesão ao patrimônio de qualquer entidade sindical.

Seção V



12

Das garantias da representação e dos dirigentes sin dicais

Art. 32. A toda empresa ou trabalhador que exerçam

respectivamente atividade ou profissão assiste o direito de ser admitido no

sindicato da respectiva categoria.

Art. 33. É garantida a liberdade de filiação às entidades

sindicais.

Parágrafo único. Compete à assembléia geral do

sindicato e ao conselho de representantes das federações, confederações e

centrais sindicais, a deliberação sobre a filiação ou não à entidade sindical.

Art. 34. É assegurado aos dirigentes sindicais:

I – vedação da dispensa de empregado sindicalizado a

partir do registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até um ano

após o final do mandato, salvo se cometer falta grave previamente apurada em

inquérito, nos termos dos arts. 853 a 855 da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, garantido

o pagamento da remuneração enquanto não houver sentença condenatória do

Tribunal Regional do Trabalho;

II – proteção contra transferência unilateral que dificulte

ou torne impossível o desempenho das atribuições sindicais, ressalvado o caso

de extinção do estabelecimento.

§ 1º Os dirigentes afastados do trabalho a pedido da

entidade sindical são por ela remunerados, salvo disposto em convenção ou

acordo coletivo de trabalho.

§ 2º Considera-se cargo de direção ou de representação

sindical aquele cujo exercício decorre de eleição prevista em lei.

Art. 35. A entidade sindical deve notificar o empregador,

dentro de 48 (quarenta e oito) horas e por escrito, o dia e a hora do registro da

candidatura de seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse,

fornecendo-lhe comprovante no mesmo sentido.

Seção VI

Da gestão financeira
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Art. 36. As entidades sindicais devem organizar os

lançamentos contábeis de forma a permitir o acompanhamento das transações,

dos débitos e dos créditos, do recolhimento e do repasse das contribuições,

assim como o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos

custos dos serviços, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a

interpretação dos resultados econômicos e financeiros.

Art. 37. Os dirigentes sindicais respondem pela violação

aos deveres de:

I – proceder à regular escrituração contábil e à prestação

anual de contas na forma e segundo os padrões e normas gerais da

contabilidade;

II – manter disponíveis à livre consulta de qualquer

representado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, o balanço, os balancetes, a

memória completa dos lançamentos contábeis dos créditos e dos repasses

referentes à contribuição sindical, a cópia do estatuto da entidade vigente no

período respectivo e a relação nominal atualizada dos dirigentes sindicais, com

a respectiva ata de posse;

III – proporcionar o acesso dos representados aos

estatutos e às informações aludidas neste artigo.

CAPÍTULO III

DO CUSTEIO DAS ENTIDADES SINDICAIS

Seção I

Das disposições gerais

Art. 38. São receitas das entidades sindicais:

I – as contribuições associativa e confederativa;

II – a contribuição sindical;

III – os frutos dos rendimentos de seu patrimônio;

IV – as doações e legados, quando aceitos na forma de

seus estatutos;

V – as multas e outras rendas.
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Seção II

Das contribuições associativa e confederativa

Art. 39. A contribuição associativa é a prestação de

recursos fundada no vínculo associativo em favor das entidades sindicais,

conforme o disposto em estatuto e deliberações de assembléia.

Art. 40. A contribuição confederativa, destinada ao

custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, é fixada

por assembléia geral e é devida pelos associados ao sindicato.

Art. 41. É prerrogativa dos sindicatos de trabalhadores,

quando autorizados por seus filiados, requisitar por escrito à empresa o

desconto das contribuições associativa e confederativa em folha de

pagamento.

Parágrafo único. O repasse da contribuição deve ser

efetuado até o décimo dia subseqüente ao desconto, sob pena de multa em

favor da entidade sindical no valor de 10% (dez por cento) sobre o montante

retido, acrescido de juros de mora sobre o principal da dívida, sem prejuízo de

cominações penais.

Seção III

Da contribuição sindical

Art. 42. A contribuição sindical é o valor devido em favor

das entidades sindicais, fundada na participação em negociação coletiva ou no

efeito geral do seu resultado.

Art. 43. O valor da contribuição sindical, respeitados os

limites estabelecidos nesta Lei, é fixado pela assembléia dos representados, de

que trata o art. 24.

Art. 44. Os sindicatos ou, na falta deste, a entidade

sindical promotora da negociação, devem publicar edital com as deliberações

da assembléia de representados sobre a contribuição sindical em pelo menos

um jornal de grande circulação nos Municípios de sua base territorial.

Parágrafo Único.  Do edital constarão, obrigatoriamente,

a data de realização da Assembléia Geral, o percentual de contribuição devido
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pelos trabalhadores bem como o nome e o percentual destinado a cada

entidade sindical beneficiária.

Art. 45. O desconto ou pagamento da contribuição

sindical é realizado mediante a celebração da convenção ou do acordo coletivo

de trabalho ou da comprovação da frustração da negociação coletiva, de

acordo com os valores ou percentuais das contribuições determinadas pelas

assembléias das entidades sindicais envolvidas nas negociações.

Art. 46. A contribuição sindical é devida por todos os

trabalhadores representados na negociação coletiva.

§ 1º A contribuição sindical não pode ultrapassar 1% (um

por cento) do valor da remuneração do trabalhador e é descontada

mensalmente, enquanto vigorar a convenção ou o acordo coletivo de trabalho.

§ 2º No caso de negociação coletiva frustrada, a

contribuição é descontada pelo período de um ano após a autorização da

assembléia de representados.

§ 3º São deduzidas da remuneração, para fins de cálculo

da contribuição sindical, as quantias correspondentes ao Imposto de Renda

Retido na Fonte e à contribuição previdenciária oficial.

§ 4º O empregador deve informar à entidade sindical os

nomes dos trabalhadores e o valor total das remunerações, bruta e líquida, que

foram considerados para o pagamento da contribuição.

§ 5º As informações prestadas nos termos do § 4º são

sigilosas e sua divulgação configura conduta anti-sindical, independente da

responsabilidade civil e penal.

Art. 47. A contribuição sindical é devida por todos os

empregadores representados na negociação coletiva, independentemente do

porte e do número de trabalhadores.

§ 1º Estão isentas de pagamento as empresas que não

tiveram empregados para execução de suas atividades no período em que

vigorar a convenção ou o acordo coletivo de trabalho.

§ 2º Na hipótese de negociação coletiva frustrada, estão

isentas de pagamento da contribuição as empresas que não tenham
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empregados quando encerradas as negociações.

§ 3º O valor da contribuição sindical dos empregadores

corresponde a um percentual do capital social, do faturamento ou do lucro ou,

ainda, de uma composição dessas bases, a critério da assembléia de

representados.

§ 4º Para os empregadores rurais não organizados em

empresa, o capital social será substituído pelo valor da terra nua tributável,

declarada no Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.

Art. 48. Os empregadores são obrigados a descontar da

folha de pagamento de seus empregados, no período definido nos §§ 1º e 2º

do art. 46, a contribuição sindical por estes devida às respectivas entidades

sindicais.

Art. 49. Da importância da arrecadação da contribuição

sindical devem ser feitos os seguintes créditos:

I – para os empregadores:

a) 5% (cinco por cento) para a confederação;

b) 15% (quinze por cento) para a federação;

c) 60% (sessenta por cento) para o sindicato; e

d) 20% (vinte por cento) para a “Conta Especial Emprego

e Salário”;

II – para os trabalhadores:

a) 5% (cinco por cento) para a confederação;

b) 10% (dez por cento) para a central sindical;

c) 15% (quinze por cento) para a federação;

d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato; e

e) 10% (dez por cento) para a “Conta Especial Emprego e

Salário”;

§ 1º Na hipótese de inexistência do sindicato ou recusa

deste em negociar, a entidade sindical responsável pela negociação coletiva
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pode arrecadar a contribuição sindical prevista nesta lei, inclusive aquela

disposta na alínea c do inciso I e na alínea d do inciso II;

§ 2º Na hipótese de não haver filiação entre sindicato,

federação, confederação ou central sindical, o percentual deliberado pela

assembléia, conforme disposto no Art. 43, será reduzido na proporção dos

repasses que deixarão de ser feitos;

§ 3º O repasse a que se refere o §1º deve ser feito pela

entidade arrecadadora até o último dia do mês em que receber a contribuição;

§ 4º A central sindical a que se refere a alínea b do inciso

II deve atender aos requisitos de representatividade previstos no art. 16;

Art. 50. A contribuição sindical deve ser depositada na

Caixa Econômica Federal, em conta corrente em nome da entidade sindical

responsável pela negociação e intitulada “Depósito da Arrecadação da

Contribuição Sindical”, até o décimo dia subseqüente ao desconto.

§ 1º Os saques na conta corrente mencionada no caput

são feitos mediante ordem bancária ou cheque com as assinaturas conjuntas

do presidente e do tesoureiro da entidade sindical.

§ 2º A contribuição sindical devida à “Conta Especial

Emprego e Salário” será recolhida pelas empresas em conta do Ministério do

Trabalho e Emprego.

Art. 51. O recolhimento da contribuição efetuado fora do

prazo fixado pela assembléia e o repasse fora dos prazos estabelecidos no

§ 3º do Art. 49, é acrescido de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante

devido, além de juros de mora sobre o principal da dívida, sem prejuízo das

cominações penais.

CAPÍTULO IV

DA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS LOCAIS DE

TRABALHO

Seção I

Das disposições preliminares

Art. 52. É assegurada a representação dos trabalhadores
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nos locais de trabalho, com os seguintes objetivos:

I – representar os trabalhadores perante a administração

da empresa;

II – aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus

trabalhadores com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo;

III – promover o diálogo e o entendimento no ambiente de

trabalho com o fim de prevenir conflitos;

IV – buscar soluções para os conflitos decorrentes da

relação de trabalho, de forma rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das

normas legais e contratuais;

V – assegurar tratamento justo e imparcial aos

trabalhadores, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo,

idade, raça, cor, religião, opinião política, atuação sindical, nacionalidade ou

origem social;

VI – encaminhar reivindicações específicas dos

trabalhadores de seu âmbito de representação;

VII – acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas,

previdenciárias e das convenções e acordos coletivos de trabalho.

Art. 53. A representação dos trabalhadores nos locais de

trabalho integra o sistema sindical e, sem prejuízo de sua autonomia, atua em

colaboração com as entidades sindicais.

§ 1º Somente pode existir uma representação por local de

trabalho.

§ 2º A representação dos trabalhadores é exercida

conforme regimento aprovado em assembléia dos trabalhadores

representados.

Seção II

Da instalação

Art. 54. A representação dos trabalhadores é instalada

pelo sindicato que representa a categoria preponderante na empresa, por sua
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iniciativa ou por solicitação escrita de 20% (vinte por cento) dos trabalhadores

com mais de 6 (seis) meses na empresa.

§ 1º O sindicato deve comunicar previamente a instalação

da representação ao empregador e ao órgão local do Ministério do Trabalho e

Emprego.

§ 2º O sindicato que receber a solicitação dos

trabalhadores tem o prazo de 30 (trinta) dias para convocar as eleições.

§ 3º Caracterizada a recusa do sindicato, os

trabalhadores podem instalar diretamente a representação.

Art. 55. A representação dos trabalhadores é constituída

nas empresas, de acordo com a seguinte proporção:

I – até 150 (cento e cinqüenta) trabalhadores: 1 (um)

representante;

II – de 151 (cento e cinqüenta e um) a 300 (trezentos)

trabalhadores: 2 (dois) representantes;

III – de 301 (trezentos e um) a 500 (quinhentos)

trabalhadores: 3 (três) representantes;

IV – de 501 (quinhentos e um) a 1000 (mil) trabalhadores:

4 (quatro) representantes;

§ 1º Nas empresas com mais de 1.000 (mil)

trabalhadores, devem ser acrescidos 2 (dois) representantes para cada 1.000

(mil) ou fração superior a 500 (quinhentos) trabalhadores.

§ 2º Para a fixação do número de representantes, é

considerada a quantidade de trabalhadores na empresa no período de 3 (três)

meses anteriores à data marcada para a eleição.

Seção III

Da eleição e da posse

Art. 56. Cabe ao sindicato representante da categoria

preponderante convocar a eleição para escolha de representante dos

trabalhadores na empresa da respectiva base territorial, com antecedência de
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30 (trinta) dias.

Art. 57. Os representantes são eleitos mediante voto livre,

direto e secreto.

§ 1º Os candidatos participam da eleição por meio de

chapas.

§ 2º A composição da representação dos trabalhadores é

determinada pela proporcionalidade dos votos obtidos pelas chapas.

§ 3º O sindicato deve assegurar a todas as chapas

igualdade de condições para a disputa eleitoral.

§ 4º O empregador deve oferecer as condições

necessárias para o normal desenvolvimento do processo eleitoral.

Art. 58. São eleitores todos os que estiverem trabalhando

na empresa há mais de 3 (três) meses.

Art. 59. Podem ser eleitos todos os trabalhadores com

mais de 18 (dezoito) anos de idade, empregados na empresa há mais de 12

(doze) meses, contados os períodos descontínuos.

Art. 60. Os ocupantes de cargos de gestão da empresa

não podem votar nem ser votados para a representação dos trabalhadores.

Parágrafo único. O representante promovido a cargo de

gestão perde imediatamente seu mandato.

Art. 61. Apurados os votos, são declarados os eleitos,

que tomarão posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do

mandato anterior.

Art. 62. Os documentos referentes ao processo eleitoral

devem permanecer,  pelo prazo de 6 (seis) anos, sob a guarda do sindicato e à

disposição para livre consulta de qualquer trabalhador, do Ministério Público do

Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 63. Aplicam-se subsidiariamente à eleição para

representante dos trabalhadores no local de trabalho as disposições do

estatuto do sindicato destinadas a regulamentar a eleição dos dirigentes

sindicais.
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Seção IV

Do mandato

Art. 64. O mandato dos representantes é de 2 (dois)

anos, sendo permitida a reeleição, salvo disposto de modo diverso em

convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Art. 65. A representação dos trabalhadores não pode

sofrer redução no número de representantes e nem ser extinta antes do

término do mandato, ainda que haja diminuição de trabalhadores, ressalvado o

caso de encerramento das atividades da empresa.

Art. 66. Os representantes podem ser destituídos

somente por deliberação de assembléia convocada especialmente para esse

fim pelo sindicato ou por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos trabalhadores da

empresa.

Parágrafo único. A destituição é decidida pela maioria

absoluta dos trabalhadores, mediante voto pessoal, livre, direto e secreto, com

a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Art. 67. Havendo vacância, deve ser realizada eleição

para a escolha do substituto que concluirá o mandato.

Art. 68. A vacância, a substituição e a extinção do

mandato devem ser comunicadas ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Seção V

Da proteção aos representantes e à representação

Art. 69. O representante dos trabalhadores goza de

proteção contra todo ato de discriminação em razão de sua atuação, sendo

asseguradas:

I – vedação da dispensa do empregado a partir do

registro da candidatura e, se eleito, até um ano após o final do mandato, salvo

se cometer falta grave previamente apurada em inquérito, nos termos dos arts.

853 a 855 da Consolidação das Leis do Trabalho, garantido o pagamento da

remuneração enquanto não houver sentença condenatória do Tribunal

Regional do Trabalho.
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II – proteção contra transferência unilateral, exceto no

caso de extinção do estabelecimento;

III – liberdade de opinião, garantindo-se a publicação e

distribuição de material de interesse dos trabalhadores.

Art. 70. Para o exercício de suas funções, o

representante tem direito a crédito mensal de horas, conforme o disposto em

convenção ou acordo coletivo de trabalho coletivo.

Art. 71. Constitui conduta anti-sindical a violação das

garantias destinadas à proteção dos representantes e à instalação, eleição,

funcionamento e renovação da representação dos trabalhadores.

Seção VI

Do direito de informação e de reunião

Art. 72. A representação dos trabalhadores deve ter

acesso às informações da empresa que forem necessárias ao efetivo

cumprimento de suas atribuições.

Art. 73. O representante deve preservar o sigilo das

informações confidenciais mesmo após o final do mandato.

Parágrafo único. São confidenciais as informações

estratégicas da empresa e as informações pessoais de seus trabalhadores.

Art. 74. É direito dos trabalhadores reunirem-se em

assembléia, que pode ser convocada pela representação ou por, pelo menos,

20% (vinte por cento) dos trabalhadores da empresa.

Parágrafo único. A assembléia durante o horário de

trabalho pode ser convocada somente mediante acordo com a empresa.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 75. O Título VI da Consolidação das Leis do Trabalho

passa a vigorar com a seguinte redação:

“TÍTULO VI

CAPÍTULO I
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DO DIÁLOGO SOCIAL, DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA,
DAS CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE

TRABALHO

Art. 611. O Estado deve promover o diálogo social, o
fortalecimento das negociações tripartites e a participação
proporcional das entidades representantes de
trabalhadores e empregadores nos colegiados dos
órgãos públicos em que seus interesses sejam objeto de
discussão e deliberação.

Art. 612. O Estado deve incentivar a negociação coletiva
para que as convenções e os acordos coletivos de
trabalho tenham aplicação ao maior número possível de
trabalhadores e de empregadores.

Art. 613. Para os fins desta Consolidação, consideram-se:

I – atores coletivos: as entidades sindicais, os
empregadores e as representações dos trabalhadores
nos locais de trabalho;

II – negociação coletiva: o procedimento adotado pelos
atores coletivos visando à celebração de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou à resolução de conflitos
coletivos de trabalho;

III – convenção coletiva de trabalho: 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
de trabalho;

IV – acordo coletivo de trabalho: o acordo de caráter
normativo celebrado entre o sindicato profissional e uma
ou mais empresas da correspondente categoria
econômica, que estipule condições de trabalho aplicáveis
no âmbito da empresa ou empresas às respectivas
relações de trabalho.

Art. 614. A negociação coletiva e a convenção ou acordo
coletivo de trabalho podem ter abrangência nacional,
interestadual, estadual, intermunicipal ou municipal.

§ 1º É prerrogativa do sindicato a instauração da
negociação coletiva, a qual pode ser delegada, por
deliberação da assembléia de representados, à federação
ou à confederação

§ 2º A celebração de convenção ou acordo coletivo de
trabalho depende da ratificação da assembléia de
representados.

Art. 615. É obrigatória a participação dos atores coletivos
na negociação coletiva sempre que convocada pela outra
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parte, devendo ser observado o princípio da boa-fé
objetiva.

§ 1º Considera-se boa-fé objetiva, entre outros:

I – participar da negociação coletiva quando regularmente
requerida, salvo justificativa razoável;

II – formular e responder as propostas e contrapropostas
que visem a promover o diálogo entre os atores coletivos;

III – prestar informações, definidas de comum acordo, no
prazo e com o detalhamento necessário à negociação de
forma leal e com honestidade;

IV – preservar o sigilo das informações recebidas com
esse caráter;

V – obter autorização da assembléia de representados
para propor negociação coletiva, celebrar convenção ou
acordo coletivo de trabalho e provocar a atuação da
Justiça do Trabalho, de árbitro ou de órgão arbitral para
solução do conflito coletivo de interesses.

VI – cumprir o acordado na mesa de negociação

§ 2º A violação ao dever de boa-fé configura conduta anti-
sindical.

§ 3º Não é obrigatória a celebração de convenção ou
acordo coletivo de trabalho.

Art. 616. Os sindicatos de trabalhadores e de
empregadores somente podem propor a negociação
coletiva com pauta específica.

Art. 617. A assembléia de representados deve ser
convocada especialmente para autorizar o início de
negociação coletiva.

§ 1º Na hipótese de inexistência de sindicato ou recusa
deste em negociar, a federação pode substituí-lo para
negociar e celebrar convenção ou acordo coletivo de
trabalho.

§ 2º Caso inexistam sindicato e federação, ou ambos se
recusem em negociar, a confederação pode substituí-los
para negociar e celebrar convenção ou acordo coletivo de
trabalho.

§ 3º No caso de acordo coletivo de trabalho, devem ser
convocados todos os trabalhadores da empresa ou
empresas, representados pela entidade sindical.

Art. 618. A recusa reiterada à negociação caracteriza
conduta anti-sindical e quebra do princípio da boa-fé
objetiva.
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Parágrafo único. A recusa a celebrar convenção ou
acordo coletivo não caracteriza recusa à negociação
coletiva.

Art. 619. As convenções e os acordos coletivos de
trabalho devem observar a forma escrita e conter as
condições ajustadas bem como ementa, com indicação
dos sujeitos e âmbito de representação dos atores
coletivos.

Parágrafo único No prazo de 8 (oito) dias da data da
celebração, os atores coletivos devem promover o
depósito de uma via da convenção ou acordo coletivo de
trabalho no órgão competente do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Art. 620. As cláusulas da convenção ou do acordo
coletivo têm sua vigência prorrogada até que seja
celebrada nova convenção ou acordo.

CAPÍTULO II

DA CONDUTA ANTI-SINDICAL

Art. 621. Configura conduta anti-sindical ato do
empregador, ou de entidade sindical que o representa,
que tenha por objetivo impedir ou limitar a liberdade ou a
atividade sindical, compreendendo:

I – subordinar a admissão ou preservação do emprego à
filiação ou não a uma entidade sindical, bem como ao
desligamento de uma entidade sindical;

II – despedir ou discriminar trabalhador em razão de sua
filiação a sindicato, participação em greve, atuação em
entidade sindical ou em representação dos trabalhadores
nos locais de trabalho;

III – conceder tratamento econômico de favorecimento
com caráter discriminatório em virtude de filiação ou
atividade sindical;

IV – interferir nas organizações sindicais de
trabalhadores;

V – interromper o desconto ou o repasse das
contribuições devidas pelos trabalhadores às entidades
sindicais;

VI – induzir trabalhador a requerer sua exclusão de
processo instaurado por entidade sindical;

VII – constranger o trabalhador a comparecer ao trabalho
com o objetivo de frustar ou dificultar o exercício do
direito de greve;
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VIII – violar a observância ao princípio da boa-fé objetiva
na negociação coletiva, nos termos do art. 615;

IX – desrespeitar reiteradamente as normas legais
relativas à organização sindical.

Art. 622. Configura conduta anti-sindical de entidade
sindical representante de trabalhadores:

I – induzir o empregador a admitir ou demitir trabalhador
em função de sua filiação ou não a entidade sindical;

II – interferir nas organizações sindicais de
empregadores;

III – violar a observância ao princípio da boa-fé objetiva
na negociação coletiva, nos termos do art. 615;

IV – violar o sigilo das informações confidenciais, assim
consideradas as informações estratégicas da empresa e
as informações pessoais de seus trabalhadores;

V – interromper ou, reiteradamente, realizar fora do prazo
previsto em lei o repasse das contribuições confederativa
e sindical recolhidas dos trabalhadores para as entidades
de grau superior a quem estiver filiado;

VI – desrespeitar reiteradamente as normas legais
relativas à organização sindical.

Art. 623. A conduta anti-sindical sujeita o responsável a
multa administrativa correspondente a 5 (cinco) vezes o
salário normativo da categoria representada, sem
prejuízo da indenização à entidade sindical prejudicada e
da reparação pelos danos sofridos pelo empregado,
inclusive morais.

Parágrafo único. A conduta anti-sindical, apurada em
juízo, praticada por dirigente sindical implica a perda do
respectivo mandato.” (NR)

Art. 76. No prazo de 3 (três) anos, a contar da vigência

desta Lei, os sindicatos podem continuar arrecadando a contribuição sindical

na forma estabelecida nos arts. 578 a 610 da Consolidação das Leis do

Trabalho e no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971.

Parágrafo único. A assembléia de representados pode

deliberar, a qualquer tempo, antes do prazo fixado no caput , pela adoção, em

caráter irrevogável, da forma de arrecadação da contribuição sindical prevista

nesta Lei.

Art. 77. No prazo máximo de 3 (três) anos as entidades
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sindicais devem adequar seus estatutos e renovar o seu registro junto ao

Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 78. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 79. São revogados:

I – a partir da vigência desta Lei, os arts. 511 a 535, 537 a

562, 564 a 566, 570 a 577, 624 e 625 da Consolidação das Leis do Trabalho;

II – após 3 (três) anos, a contar da vigência desta Lei, os

arts. 578 a 593 e 598 a 610, da Consolidação das Leis do Trabalho, o Decreto-

lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, o inciso II do art. 17 da Lei nº 9.393, de 19

de dezembro de 1996, e o art. 5º da Lei nº 9.701, de 17 de novembro de 1998.

JUSTIFICAÇÃO

É inegável a força e a representatividade do movimento

sindical brasileiro.  Sua contribuição ao processo democrático, à renovação das

estruturas políticas, à busca da justiça social através da distribuição da riqueza,

à garantia de melhores condições de trabalho e de renda para os seus

representados e à ampliação do diálogo social são dimensões de sua atuação

que o capacitam enquanto um agente fundamental para a democracia em

nosso país.

Contraditoriamente, o mesmo movimento que ajudou

tanto no processo de renovação das estruturas políticas do país, enfrenta

enormes dificuldades para a sua própria renovação. As regras para

organização sindical hoje vigentes são, no fundamental, aquelas oriundas de

um período em que a sociedade brasileira era muito menos complexa, em que

os processos produtivos e de organização do trabalho ainda não haviam

sofrido as profundas mudanças decorrentes da revolução tecnológica, da

desregulamentação, da restrição de direitos trabalhistas, da terceirização e

outras formas mais precárias de contratação. Estas regras também

correspondem, no fundamental, a um período em que a democracia política era
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muito menos institucionalizada no país e em que as formas mais avançadas de

democracia participativa que se ampliam hoje, ainda sequer eram cogitadas.

Não é por outro motivo que este tema é recorrente nas

preocupações dos setores progressistas do país e integrava o ideário

programático que conduziu à vitoriosa eleição do Presidente Lula em 2002, ele

mesmo um dirigente político oriundo do movimento sindical e, portanto, com

ampla legitimidade para propor mudanças. Foi com este objetivo que o governo

do Presidente Lula instituiu, em 2003, o Fórum Nacional do Trabalho, de

composição tripartite, isto é, com a participação de organizações dos

trabalhadores, empregadores e do próprio governo. Este Fórum reuniu mais de

500 participantes nas diferentes mesas de negociação ao longo de 2003, 2004

e 2005 e debateu, com profundidade, a realidade da organização sindical

brasileira, tendo produzido um conjunto de propostas que não prosperaram por

falta de acordo político global entre as partes. Um exemplo é a Proposta de

Emenda à Constituição 369/2005, que propunha nova redação para os artigos

8º, 11º, 37º e 114º da nossa Carta Magna, cuja tramitação não prosperou por

falta de acordo político sobre um dos temas centrais da organização sindical

brasileira, qual seja, a unicidade sindical preconizada pela Constituição de

1988.

Trata-se, portanto, de um tema polêmico e de grande

complexidade. Isso decorre, entre outros fatores, da adoção, em nosso

ordenamento jurídico, de um modelo sindical híbrido que, apesar de dispor

sobre a liberdade sindical, mantém a unicidade. A vedação da existência de

mais de uma entidade representativa de categoria (profissional ou econômica)

na mesma base territorial mínima de um município é manifestação da

unicidade sindical.

Também o é a manutenção da contribuição sindical

compulsória, prevista na parte final do inciso IV do art. 8º da Constituição

Federal. Por outro lado, é vedada a interferência e a intervenção do Poder

Público na organização sindical, característica da liberdade sindical.

Apesar da complexidade, o tema da organização sindical

necessita ser enfrentado pela sociedade brasileira. A legislação hoje vigente

fragiliza, sobretudo, a base do movimento sindical, isto é, os sindicados. Estes

estão cada vez mais pressionados pelas mudanças no mundo do trabalho e

pela legislação sindical que favorece a fragmentação e a dispersão dos
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trabalhadores em inúmeras entidades com parca representatividade e poder de

pressão muito acanhado.

 A proposição que ora apresentamos está longe de

preconizar uma revolução na organização sindical brasileira. Ao contrário, ela

observa os estritos limites traçados pela nossa Constituição, respeitando a não

intervenção e não interferência do Poder Público e observando, outrossim, os

aspectos de unicidade sindical.

O que buscamos é uma regulamentação do Art. 8º da

nossa Carta Magna, observando os princípios democráticos, os valores da

cidadania, da participação política e social, da representatividade, do direito ao

trabalho digno, da valorização da negociação coletiva entre trabalhadores e

empregadores e da promoção dos direitos fundamentais.

 Ao mesmo tempo, incorporamos dispositivos da Lei

11.648 que reconhece formalmente as Centrais Sindicais, promulgada na

emblemática data de 31 de março, mas do ano de 2008. O reconhecimento das

Centrais foi, aliás, o único avanço na organização sindical ao longo de todo

este período. No entanto, há que se registrar que o financiamento das Centrais

através do imposto sindical, previsto na lei, representa muito mais uma

rendição ao passado do que uma sinalização para o futuro.

Como elementos da presente proposição voltados à

afirmação da democracia nas organizações sindicais, destacamos: a liberdade

de associação aos sindicatos e a soberania da base na filiação destes às

federações, confederações e centrais sindicais; a garantia de igualdade nas

eleições sindicais para todos os candidatos e também para os candidatos da

representação no local de trabalho; as normas democráticas para a

sustentação financeira; o amplo acesso de sindicalizados e representados às

informações relativas à sua entidade sindical; o fortalecimento das centrais

sindicais, mantida a base do poder sindical nas mãos dos sindicatos; e,

finalmente, a garantia da não intervenção do Estado na organização sindical.

Cabe um destaque especial para o tema da sustentação

financeira, questão em que se verificam grandes disputas judiciais com graves

prejuízos aos sindicatos de base. A nossa proposta prevê a substituição do

imposto sindical cujo valor e incidência é determinado pela lei, por uma

contribuição sindical também garantida na lei, mas cujo valor é deliberado pela

Assembléia Geral dos representados, que também definirá quais as entidades
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de grau superior devam ser beneficiadas. Como regra de transição entre o

atual sistema e o aqui proposto, estabelecemos um período de três anos de

convivência dos dois sistemas cabendo à Assembléia Geral definir qual deva

vigorar. No entanto, uma vez adotado o novo, a entidade não mais poderá se

valer do anterior imposto sindical. Temos a convicção de que a nova

regulamentação proposta supera as dúvidas jurídicas e fornece a segurança

que as entidades sindicais necessitam.

A cidadania e a garantia de participação política e social

têm o seu ponto alto na assembléia de representados, da qual podem participar

todos os integrantes da categoria, independentemente de filiação ao sindicato.

Essa assembléia tem a competência para decidir sobre o valor da contribuição

sindical, que apenas tem o seu limite estabelecido legalmente. Também a

decisão sobre convenção e acordo coletivo depende dessa assembléia

inovadora em nosso sistema jurídico.

Outrossim, são vários os dispositivos que garantem a

divulgação e o acesso à informação, indispensável ao exercício da cidadania.

A representatividade é assegurada em diversos aspectos

do projeto, seja pela liberdade de associação, inclusive de uma entidade à

outra, pelas já citadas normas democráticas para as eleições e, ainda, pela

discussão e votação de propostas de negociação e contribuição por todos os

integrantes da categoria.

Não se pode esquecer que qualquer que seja a alteração

legislativa em nosso ordenamento trabalhista, o direito ao trabalho digno deve

ser a principal preocupação. Por isso, um dos aspectos inovadores de nossa

proposição é a vinculação dos trabalhadores terceirizados ao sindicato da

categoria profissional preponderante na empresa. É garantida, assim, melhor

representação desses trabalhadores, independente da forma de contratação ou

período em que estejam à disposição da empresa.

Procuramos valorizar a negociação coletiva, principal

função das entidades sindicais. Temos a convicção que mediante a celebração

de convenção ou acordo coletivo é possível fixar regras adequadas aos

empregados e empregadores, representados pelos atores coletivos. O conflito

capital-trabalho é, dessa forma, utilizado positivamente, contribuindo para a

evolução das relações laborais.
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O último, mas não menos importante princípio

mencionado em nossa proposição é o da promoção dos direitos fundamentais

da pessoa humana. Na realidade, o direito ao trabalho digno é

reconhecidamente um dos principais direitos fundamentais e sua garantia está

intimamente vinculada à existência de uma legislação que promova e fortaleça

a organização sindical e os mecanismos de negociação coletiva. Com estes

objetivos, incluímos dispositivos que asseguram o direito à representação dos

trabalhadores no local de trabalho, preceito presente na Constituição desde

1988, não regulamentado até o presente.

A presente proposição é uma contribuição ao debate.

Neste sentido é um tributo que prestamos à longa experiência recolhida em

anos e anos de militância sindical, fundamental em nossa trajetória política até

aqui partilhada com tantos e tantos que acreditam que um “outro mundo é

possível”; aos milhares de militantes sindicais e lutadores sociais que no seu

cotidiano constroem este outro mundo; aos juristas e aos intelectuais militantes

da área, que de forma engajada almejam fortalecer o protagonismo do trabalho

em nosso país.

Reafirmamos nossa convicção quanto à extraordinária

contribuição do movimento sindical para o avanço democrático do nosso país.

As bandeiras do trabalho digno, da distribuição de renda, da preservação dos

direitos trabalhistas e sindicais, da participação do mundo do trabalho no

cenário político-institucional marcam esta trajetória vitoriosa. Assim a presente

proposição parte da preservação destas conquistas mas avança no sentido de

que cada vez mais o mundo do trabalho seja agente do processo de cidadania,

inclusão, desenvolvimento e democracia em nosso país.

Sala das Sessões, em         de                         de 2008.

Deputado Tarcísio Zimmermann

Deputado Eudes Xavier
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