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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo expor o papel dos sindicatos frente as inovações 

contratuais do sistema capitalista de produção, abordando especificamente a figura da 

Terceirização, levantando os impactos causados por tal modalidade contratual, utilizando-se do 

ponto de vista de juristas renomados, assim como da jurisprudência pátria, através do 

posicionamento dos Tribunais do Trabalho. Primeiramente, demonstram-se os aspectos gerais 

daquilo que entendemos como Sindicato com o intuito de que se possa haver um maior 

entendimento sobre sua importância no direito trabalhista como um todo. Após, passa-se a tratar 

especificamente da figura da terceirização analisando-a, desde a sua origem, até as diferentes 

formas hoje presente no cotidiano das atividades produtivas, bem como seus efeitos frente a 

atuação sindical. A pesquisa traz à colação o pensamento de vários autores sobre os temas em 

tela, tornando nítido o perigo que a fragilização da classe operária pode acarretar a vida civil.  
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ABSTRACT 

The following research had as objective exposing the role of trade unions in opposition to the 

contractual innovations presented by the capitalist system, specifically addressing the 

Outsourcing figure, raising the impacts caused by this contractual modality, using the point of 

view of renowned jurists, and the jurisprudential understanding regarding the theme, through 

the position of the Labor Courts. Firstly, the general aspects of what we understand as Trade 

Union are demonstrated in order to have a greater understanding of its importance in labor law 

as a whole. Afterwards, it is specifically dealt with the figure of outsourcing analyzing it, from 

its origin, to the different forms present today in the daily activities of production, as well as its 

effects on trade union activity. The research brings to the fore the thinking of several authors 

on the subjects on canvas, making clear the danger that the weakening of the working class can 

lead to civil life. 
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INTRODUÇÃO 

O Direito Coletivo do Trabalho é o ramo jurídico que garante aos trabalhadores, por 

meio dos de seus respectivos sindicatos, através da disciplina, da organização técnica e do poder 

material, quando de suas relações com a classe patronal.  

Tal ramo tem por finalidade homogeneizar as forças dos grupos em conflito, 

promovendo a equivalência subjetiva. Os envolvidos na negociação coletiva não podem infligir, 

ou sofrer, pressões desproporcionais umas das outras. 

São por essas razões que o legislador instituiu normas que permitisse ao empregado 

igualar a sua força em relação ao empregador, através da atuação dos sindicatos, especialmente 

quanto às negociações coletivas. 

Caso contrário, seria injusto tratar igualmente duas partes desiguais, ferindo, dessa 

maneira, princípios como o da isonomia, preconizado no topo do nosso ordenamento jurídico. 

Um mundo novo, agora globalizado. Capitalistas de todo o mundo pregam a divisão 

dos trabalhadores para, desorganizados em múltiplos e diferentes sindicatos, enfrentarem o que 

vem com a globalização; desemprego (eliminação de postos de trabalho); desregulamentação 

do sistema legal de proteção ao trabalho; terceirização da mão-de-obra; flexibilização de 

direitos individuais 

É então que surge aquele, que para muitos, é a ferramenta final para desestabilizar 

a classe operária, trata-se dos modelos de contratação triangular, mais rudimentarmente 

chamado de Terceirização. 

A partir daí se revela o papel reservado ao sindicato, como organização natural da 

coletividade dos trabalhadores. Somente sua unidade assumirá força para contrabalancear o 

rumo destas inovações. 

Cumpre salientar que o presente estudo será iniciado com a apresentação dos 

aspectos relevantes dos sindicatos, tais como sua origem, conceito, natureza jurídica, evolução 

histórica no Brasil e no mundo, sempre analisados sobre um ponto de vista crítico, equiparando 

as situações clássicas, com as contemporâneas no que tange a figura da Terceirização. 

Ao longo do presente trabalho, serão abordadas a estrutura sindical brasileira e a 

interferência no papel que o sindicato pode desempenhar na coletivização do processo do 
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trabalho, assim como os modelos atuais de contratação triangular, apontando, ainda, os aspectos 

positivos e negativos de ambos os fenômenos no ordenamento jurídico, bem como, das 

novidades jurídico-legislativas sobre os institutos em tela. 

1. Sindicalismo.  

O sindicalismo surgiu como produto da sociedade capitalista, sua criação se entrelaça 

a história e desenvolvimento do Direito do Trabalho. Um dos principais pontos desta assertiva 

se dá no fato de que este modelo socioeconômico reformulou a forma como entendemos as 

relações trabalhistas, bem como a prestação de serviço. 

É fato que alguns atribuem a criação dos sindicatos a outro tempo, muito anterior a 

criação do capitalismo, tendo em vista que a associação de pessoas data de muito antes desse 

sistema sequer ser pensado, existem relatos de associações entre indivíduos desde a 

Antiguidade Oriental até o fim do século IX, nessa linha os grandes Wilson de Souza Batalha 

e Silvia Labate Batalha,  

Nas culturas mais adiantadas do mundo antigo, as diferenças de classes, na 

mesopotâmia, no Egito, entre os Hebreus, criaram organizações para a manutenção 

dos privilégios de classe. Na XVII dinastia egípcia – em que florescem as artes e o 

sentido da beleza -, já se encontravam vestígios de corporações de artes e ofício 

(BATALHA, 1994). 

Na mesma medida Godinho Alguns afirmam que as corporações de ofício, criadas no 

período de transição entre o período feudal e o período renascentista, com o intuito de 

resguardar os interesses dos mercadores da época, e que exerceram enorme influência nos 

séculos em que estiveram ativas, foram os embriões do sindicalismo que conhecemos hoje. 

Nesse sistema os artesãos regulavam a vida dos aprendizes e a sua própria vida, 

resguardando-se da concorrência externa, assim como de si mesmos. Para isso, as pequenas 

oficinas artesanais se organizavam em corporações de ofício.  

As referidas corporações tinham regras extremamente, como por exemplo a proibição 

de aquisição de matéria prima acima do máximo estipulado, ou a contratação de aprendizes fora 

do teto estabelecido.  

Mauricio Godinho Delgado rechaça veemente esta ideia, afirmando que apesar de se 

tratar de movimento capitalista em nada se comparava ao modelo sindical, para ele as 

corporações de ofício nada mais eram que associações de produtores, em suas palavras, 
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A partir de meados da Idade Média (após o ressurgimento do comércio e das cidades, 

em seguida ao século XI), até fins da Idade Moderna, as corporações de ofícios 

tornaram-se formas associativas notáveis, de longa duração e influência nos séculos 

anteriores ao advento do capitalismo industrial. Entretanto, eram, em certa medida, 

associações de produtores ou, até mesmo, forma de organização da produção 

incrustrada nas cidades europeias do período. Elas integravam-se, hierarquicamente, 

por três seguimentos de indivíduos: aprendizes, companheiros e mestres – o que, por 

si só, já demarca sua grande distância do moderno sindicalismo (DELGADO, 

2015, p. 1450). 

O ilustríssimo Ministro Mauricio Godinho Delgado aprofunda sua declaração 

afirmando que apesar destas organizações terem realmente existido anteriormente ao advento 

das ideias capitalistas, elas não possuíam as características especificas da relação de emprego1 

(DELGADO, 2015, p. 299). 

1.1. Primeiros Passos 

O capitalismo industrial, pai dos sindicatos para muitos autores, surgiu na Inglaterra 

do século XVIII em decorrência da revolução industrial. A criação da máquina a vapor em 

1712, por Thomas Newcomen, trouxe a “primeira revolução tecnológica do capitalismo” 

(GOMES e GOTTSCHALK, 1972, p. 02 e 474). 

A criação de maquinas e o surgimento de inúmeras inovações tecnológicas o trabalho 

artesanal passou a ser substituído por manufaturas, produção em massa, consolidando desta 

forma o capitalismo, como produto derivado da apropriação da mão de obra operária. 

Podemos dividir em duas as fases do desenvolvimento sindical. A primeira acoplada 

a criminalização da prática de atos sindicais, a segunda atrelada à tolerância jurídica com os 

sindicatos e sua descriminalização. 

Com a abolição das corporações de oficio pela famosa Lei Le Chapelier editada na 

França em 1791, agiu como uma faca de dois gumes, se por um lado garantiu aos trabalhadores 

plena liberdade de trabalho, por outro lado proibiu as associações sindicais, pois estas poderiam 

se apresentar contrarias a plena liberdade de trabalho. Este segundo pensamento foi consolidado 

posteriormente com elaboração do Código Penal Napoleônico em 1810. 

                                                 

1 Os elementos fático-jurídicos componentes da relação de emprego são cinco: a) prestação de trabalho por pessoa 

Física a um tomador qualquer; b) prestação efetuada com pessoalidade pelo trabalhador; c) também efetuada com 

não eventualidade; d) efetuada ainda sob subordinação ao tomador dos serviços. 
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Em termos semelhantes ocorreu na Inglaterra, no ano de 1799, o surgimento de dois 

dispositivos legais criados como meio de oprimir a associação sindical dos trabalhadores. O 

primeiro deles, chamado de Combination Act, impediu que os trabalhadores livres se unissem 

em associações sindicais, muito semelhante a Lei Le Chapelier ora citada. Logo em seguida, 

no ano de 1817, fora editado o Sedition Meeting Act, enquadrando o sindicalismo entre os 

crimes de conspiração ou sedição. 

Apesar da crescente repressão o número de associações sindicais continuava a subir em 

toda a Europa industrializada, principalmente França e Inglaterra. A tensão de longas horas de 

trabalho sobre jornadas quase ininterruptas, e a ameaça do maquinário industrial primitivo, fazia 

com que os trabalhadores recorressem uns aos outros, esse sentimento coletivo de preocupação 

com o próximo resultou em um grande aumento dos coletivos obreiros, forçando, desta forma, 

forçando com que o estado tolerasse a existência dos sindicatos. 

 O segundo momento diz respeito a aceitação do sindicalismo. O primeiro passo 

foi dado pela Inglaterra, na década de 1820, extinguindo o delito de coalização de trabalhadores, 

nas palavras de Gomes e Gottshalck, “foi modificada no ano seguinte, 1825, para punir a 

violência, a ameaça, os atos de intimidação, etc., que porventura acompanhassem o movimento 

grevista, que, por sua vez, foi modificada em 1859 pelo Molestation of Workmen Act, em 

sentido mais favorável ao operário (GOMES e GOTTSCHALK, 1972, p. 475,)”, na visão de 

Russomano, “nos anos de 1825 e 1826, o direito inglês, mesmo sem atribuir personalidade 

jurídica aos sindicatos, reconheceu o direito de associação (RUSSOMANO, 2000, p. 17) “. 

 Durante a segunda metade do século XIX passou a figurar, como regra geral, a 

liberdade e autonomia dos movimentos sindicais. Entretanto, somente em 1919, com o Tratado 

de Versalhes e a fundação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), houve a 

consolidação dos direitos de associação e sindicalização na cultura jurídica Ocidental. 

Ainda sobre o tema Juristas como Mauricio Godinho Delgado apontam a importância 

das conquistas dos operários, principalmente no período que norteia os anos de 1848 a 1919, 

Percebe-se claramente, que a consolidação do livre e autonômico sindicalismo 

combina-se com a fase de sistematização e consolidação de todo o direito do trabalho, 

que se estende de 1848 a 1919. Esse longo período caracterizou-se, é claro, por 

avanços e recuos entre a ação do movimento operário, do movimento sindical, do 

próprio movimento socialista e, ao mesmo tempo a estratégia de atuação do Estado. 

Processo em que a ação vinda de baixo (sociedade civil) e a atuação oriunda de cima 

(Estado) interagem-se reciprocamente, dinamicamente, dando origem a um ramo 

jurídico específico, Direito do Trabalho, que tanto incorporava a visão própria ao 
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Estado, como assimila um amplo espaço de atuação para a pressão operária vinda de 

baixo. (DELGADO, 2015, p. 1453) 

Delgado vai além, ao comparar as evoluções democráticas nos países que garantiam 

segurança jurídica aos sindicatos, e os regressos autoritários em países que oprimiram a classe 

obreira,  

a evolução sindical nos países capitalistas centrais demonstra uma clara linha de 

coerência entre o processo de democratização daquelas sociedades e Estados com o 

reconhecimento e resguardo dos direitos e princípios da livre e autonômica associação 

sindical.  

Essa mesma linha evolutiva demonstra, porém, que as regressões políticas autoritárias 

eventualmente ocorridas em países europeus sempre se fizeram acompanhar do 

implemento de regras jurídicas inviabilizadoras ou restritivas desses princípios e 

direitos sindicais – o nazifascismo e o corporativismo são exemplar prova de tais 

conclusões. (DELGADO, 2015, p. 1453) 

1.1.1. Primeiros passos do movimento sindical brasileiro 

Historicamente o Brasil carrega em sua história o estigma de ser o último país do 

planeta a abolir a pratica da escravidão, fato que ocorreu no final do século XIX, mais 

precisamente em 1888, isso aliado com o modelo econômico agroexportador, notavelmente 

segregador, tendo em vista a distância dos entre os centros produtores dificultando a 

comunicação entre os trabalhadores do referido setor. 

Outro fato importante a ser destacado diz respeito a normatização do tema, esparso e 

incipiente, bem como o sindicalismo existente a época, incapaz de propor ações efetivas, como 

greves e manifestações. 

Quase dois séculos após o surgimento das primeiras associações de trabalhadores 

livres, o movimento sindical começa a ganhar força no Brasil. Entretanto, estes primeiros 

coletivos não se denominavam sindicatos, a ordem jurídica nacional não apresentava, ainda, 

modelo oficial de sindicato. Desta forma, os coletivos nacionais se autointitulavam como ligas 

operárias, sociedade de socorro mútuo, sociedades cooperativas de obreiros, enfim, diversos 

tipos de entidades associativas que agregavam trabalhadores por critérios diferenciados 

(NASCIMENTO, 1976, p. 75). Estes coletivos tiveram grande influência de imigrantes 

europeus, que trouxeram consigo concepções e ideias do velho continente. 

Estes primeiros sindicatos surgiram nas atividades de logística e exploração vinculadas 

a agroexportação da cultura do café, principalmente nos portos e ferrovias, como explica Boris 

Fausto, “setor serviços (ferrovias e portos) é estrategicamente o mais relevante, dele 
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dependendo o funcionamento básico da economia agroexportadora, assim como o que 

representa o maior grau de concentração de trabalhadores”. (FAUSTO, 1976, p. 122) 

Algumas importantes manifestações deste movimento sindical embrionário ocorreram 

no Estado de São Paulo, vale o destaque a greve pelas oito horas de trabalho, abrangendo as 

cidades de São Paulo, Santos, Ribeirão Preto e Campinas, em 1907 (FAUSTO, 1976, p. 146-

150). Após foram despendidos esforços para a coletivização da atuação obreira, visando 

fortalecer o movimento sindical, e do ramo justrabalhista. 

1.1.2. Implantação e reprodução do movimento sindical 

O modelo justrabalhista teve sua consolidação no século XX, nesta corrente o direito 

sindical, começou a ser construído, nos anos de 1930-1940, no desenrolar do Governo de 

Getúlio Vargas. 

Durante o período que se inicia em 1930, houve um grande movimento de construção 

institucional consubstanciando intensa atividade estatal, com o objetivo principal de alinhar-se 

com o novo padrão de gestão sociopolítica instaurado no pais após a crise de 1929 e a eventual 

queda da hegemonia do segmento cafeicultor. 

O estado intervencionista que havia se formado estende sua influência também a área 

da chamada questão social, como explica o ilustre Mauricio Godinho, 

Nesta área implementa vasto e profundo conjunto de ações diversificadas, mas 

nitidamente combinadas: de um lado, através de profunda repressão sobre quaisquer 

manifestações autonomistas do movimento operário: de outro lado, por meio de 

minuciosa legislação instaurando um abrangente novo modelo de organização do 

sistema justrabalhista, estreitamente controlado pelo Estado (DELGADO, 2015, p. 

1455-1456). 

O decreto n. 19.770 de 1931, editado por Getúlio Vargas, chefe do governo provisório 

a época, teve como objetivo regular a sindicalização das classes patronais e operarias. Na pratica 

o referido decreto foi responsável por criar uma estrutura sindical oficial, chamado sindicalismo 

único, ainda sem caráter obrigatório, passível ao reconhecimento estatal e compreendido como 

órgão colaborador deste (VIANNA, 1989, p. 146-147). 

Com o advento da constituição de 1937 em conjunto com o Decreto 1.402, de 1939, 

arraigou-se a ideia de um modelo sindical oficial corporativista, tornando juridicamente 

explicito aquilo já praticado desde 1935, que seja, a impossibilidade de coexistência de outro 

sindicato frente ao sindicalismo oficial. 



15 

 

Logo em seguida, como forma de desenvolvimento da nova política trabalhista oficial, 

foi instaurado, através do Decreto 21.396, de 1932, aquilo que seria a primeira forma especifica 

de resolução de conflitos, as chamadas Comissões Mistas de Conciliação e Julgamento, 

dedicada exclusivamente aos empregados integrantes do sindicalismo oficial, como estabelece 

o Decreto 22.132, de 1932. 

Apesar dos avanços de natureza justrabalhista, o período em tela ficou caracterizado 

por demonstrações autoritárias e corporativistas, voltadas a sufocar manifestações, tanto 

políticas, quanto operarias ou simplesmente contrarias a estratégia oficial estabelecida. Um dos 

mais importantes marcos dessa ação combinada, restaria na Lei de Nacionalização do Trabalho, 

Decreto 19.482, de 1930, estabelecendo a participação de ao menos 2/3 de trabalhadores 

nacionais nos quadros de assalariados de cada empresa. 

Outro ponto da estratégia política da época faz alusão ao fortalecimento e incentivo 

aos sindicatos oficiais, como por exemplo o exclusivismo nos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões. Estes incentivos se transformariam, posteriormente, em um completo monopólio 

jurídico de atuação, representação e organização sindical. 

Fica clara a utilização, por parte do governo da época, das demandas justrabalhista 

como forma de consolidar sua atuação. Surge então uma série de dispositivos justrabalhista, 

como por exemplo: Decreto 21.471, de 1932, responsável por regulamentar o trabalho 

feminino; Decreto 21.186, de 1932, fixando a jornada de trabalho diária para os comerciários 

em 8 horas, estendida, posteriormente, aos industriários, mediante a vinda do Decreto 21.364, 

de 1932; Decreto 21.175, de 1932, estabelecendo a criação as carteiras profissionais; Decreto 

23.103, de 1933, garantindo férias para os bancários. 

O sistema de resolução de conflitos justrabalhista só evoluiria anos após, com a efetiva 

outorga da constituição de 1937, chamada por muitos de Polaca, tendo em vista a grande 

influência da carta constitucional semifascista polonesa, estabilizando no poder o então 

presidente provisório Getúlio Vargas, mediante a consolidação da chamada ditadura do Estado 

Novo, que se manteria de 1937 a 1945. Apesar disto, a justiça do trabalho, como hoje é 

conhecida, só passaria a operar em 1º de maio de 1941, após a edição do Decreto-Lei 1.237, de 

1939, que a regulamentaria. 

Todo este aparato de normas justrabalhista então estruturadas reuniu-se em um único 

diploma normativo, a chamada Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei 5.452, de 01 
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de maio de 1943, responsável por consolidar as conquistas laborais da época, bem como 

expandir este universo, assumindo, desta forma, natureza de um código do trabalho. 

Apesar do fim da chamada ditadura do Estado Novo em 1945, o caráter autoritário e 

corporativista do Direito do Trabalho brasileiro, se manteve até o advento da Constituição de 

1988. Sobre o tema cabe o posicionamento do brilhante cientista político Leôncio Rodrigues,  

Um dos fatos que chamam a atenção na história do sindicalismo brasileiro é a 

extraordinária persistência do tipo de sindicato esboçado após a vitória de Vargas e 

completado durante o Estado Novo. Atribuiu-se sua criação à influência das doutrinas 

fascistas então em moda, principalmente à Carta do Trabalho Italiana. No entanto, 

depois de 1945, com a chamada redemocratização do país, o modelo de organização 

sindical que parecia ter sido uma imposição artificial da ditadura varguista (sob 

influência fascista) não sofreu alterações que afetassem sua essência. (RODRIGUES, 

1974, p. 94) 

1.2. Constituição de 1988 e o novo panorama social 

Não podemos negar os claros avanços democráticos que a Constituição Federal de 

1988 trouxe a um Brasil recém-saído de um regime militar autocrático que durará 21 anos. 

O principal avanço trazido pela Texto Constituinte de 88 diz respeito ao afastamento 

da possibilidade de intervenção jurídica estatal sobre as entidades sindicais. Rompendo, desta 

forma, o modelo estabelecido na década de 1930, cujo um dos pilares centrais era precisamente 

o controle político-administrativo do estado sobre toda a estrutura sindical. 

A nova Carta Magna definiu ao Estado competência para registrar as entidades 

sindicais, por força do inciso I, art. 8º do referido texto constitucional2, entretanto lhe é vedada 

qualquer tipo de interferência a constituição, não podendo este demandar ou conferir qualquer 

tipo de autorização.  

Dentre tantos avanços apresentados pela nova constituição, vale ressaltar, que pela 

primeira vez em 60 anos foram fixados incentivos jurídicos efetivos ao processo de negociação 

coletiva, fixados nos incisos VI, XIII, XIV, XXVI, do art. 7º do referido diploma constitucional. 

3 

                                                 

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

 I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 

competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; 

(...) 
3 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: 
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É notório que a constituição de 1937 foi a grande mãe das centrais sindicais no Brasil, 

apesar de todo seu autoritarismo intrínseco, a nova constituição através de seu caráter garantista, 

mantém desta forma, a livre associação como um de seus princípios fundamentais, mantendo o 

funcionamento da estrutura sindical, expressamente fixado em seu art. 8º. 4 

Ademais, ficou garantida mediante a aplicação do inciso III, do art. 8º da Constituição 

de 1988, franca ampliação do direito de substituição processual pelas entidades sindicais que 

tem, por sua vez o dever de proteger os direitos dos trabalhadores de cada categoria, sejam eles 

individuais ou coletivos, bem como tornando obrigatória a participação dos sindicatos em todas 

as negociações coletivas.  

Outro ponto de fortalecimento da estrutura sindical, diz respeito a consolidação, com 

base no inciso VI, art. 8º do diploma em análise, da participação obrigatória dos coletivos 

obreiros em todas as negociações coletivas de trabalho, tornando-os peça central do sistema 

produtivo nacional. 

Também ficou universalizado, através do art. 9º do referido texto constitucional5, a 

prática do principal instrumento de pressão do movimento sindical, qual seja, o direito a greve, 

                                                 

(...) 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 

compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 

coletiva; 

(...) 

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

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

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 

competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; 

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; 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas; 

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; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais; 

VIII - 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. 
5 Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo 

e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 
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tão combatido em outrora, e concedido somente aos sindicatos oficiais durante a vigência da 

constituição de 1937. Desta forma, fica garantido a todos os sindicatos o direito a greve 

respeitadas as normas presentes na Lei nº 7.783 de 19896, chamada lei de greve, responsável 

por regular o instituto. 

Aliado a isto, a Lei Maior determinou a generalização da estrutura da Justiça do 

trabalho, estendendo-a por todo o território nacional, garantindo, desta forma, a efetividade de 

notável instrumento de resolução de conflitos laborais, em todos os segmentos, tanto 

profissionais, quanto econômicos do Brasil. 

 Outra importante evolução trazida pela Lei Magna, versa, em seus artigos 127, 

caput 7e 129, incisos II, III, IX8, sobre a criação de novo ator coletivo essencial para a 

efetividade da justiça do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, responsável por garantir o 

funcionamento do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

vejamos,  

A referida carta de direitos também apresentava forte direcionamento isonômico, 

sendo responsável pela uniformização de direitos, principalmente no âmbito justrabalhista, 

nesta linha temos, por exemplo, a igualização de direitos entre os empregados urbanos e rurais, 

conforme prescreve o caput, do art. 7º do texto em análise.  

A partir do exposto podemos afirmar que a Constituição de 1988 foi a mais 

significativa, na história jurídico-trabalhista no pais. Ainda nesse contexto vale acrescentar que 

a diversificação do painel de direitos sócio trabalhistas, a par de criar novos dispositivos no 

                                                 

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis 

da comunidade. 

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 
6 Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. 
7 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  
8 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 

nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada 

a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
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espectro normativo dominante, bem como a consolidação daqueles já constituídos, são 

elementos basilares para a importância histórica desta Carta de Direitos. 

1.3.Conceito 

Segundo Juan García Abellan (Abellan, 1961, apud, Nascimento, 2010, p. 1293), a 

palavra sindicato deriva-se do grego, sundike, assim como, do romano, síndico, e, por fim, do 

francês, syndic, como sujeito caracterizador de grupos profissionais encarregados de 

representar a coletividade, surgiu para indicar associações clandestinas organizadas por 

trabalhadores após a Revolução Francesa.    

Alice Monteiro de Barros define sindicato como, “associação profissional 

devidamente reconhecida pelo Estado como representante legal da categoria”. (BARROS, 

2016, p. 803) 

Já Octávio Bueno Magano determina o seguinte, "a associação de pessoas físicas ou 

jurídicas, que exerce atividade profissional ou econômica, para a defesa dos respectivos 

interesses”. (MAGANO, 1986, p. 96) 

No mesmo sentido Sergio Pinto Martins, “Sindicato é, assim, a associação de pessoas 

físicas ou jurídicas que tem atividades econômicas ou profissionais, visando à defesa dos 

interesses coletivos e individuais de seus membros ou da categoria”. (MARTINS, 2012, p. 741) 

Outros juristas se norteiam através de definições históricas, o ilustre Amauri Mascado 

Nascimento relembra a definição dada aos sindicatos pela Lei Waldeck – Rousseau, editada na 

França de 1884, caracterizando, “Os sindicatos profissionais têm por finalidade exclusivamente 

a defesa dos interesses econômicos, industriais e agrícolas e estão formados por pessoas que 

exercem a mesma profissão, ofícios similares ou profissões conexas”. (NASCIMENTO, 1976, 

p. 1040) 

Temos, ainda, a posição do excelente Mauricio Godinho Delgado, ao explicar,  

Sindicatos são entidades associativas permanentes, que representam trabalhadores 

vinculados por laços profissionais e laborativos comuns, visando tratar de problemas 

coletivos das respectivas bases representadas, defendendo seus interesses trabalhistas 

e conexos, com o objetivo de lhe alcançar melhores condições de labor e vida, 

O nobre jurista vai além ao partir de um ponto de vista mais lato, incluindo os 

empregadores, partindo a definir sindicato, como “(...) entidades associativas permanentes que 
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representam, respectivamente, trabalhadores, “lato sensu” e empregadores, visando a defesa de 

seus correspondentes interesses coletivos”. (DELGADO, 2015, p. 1423) 

A Consolidação das Leis do Trabalho possui definição própria do que seria sindicato, 

mais especificamente em seu art. 511, determinando o seguinte, 

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus 

interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, 

empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, 

respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares 

ou conexas. 

§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades 

idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina 

categoria econômica. 

§ 2º 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. 

§ 3º 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.  

§ 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. 

1.4. Natureza Jurídica 

Atualmente, podemos afirmar que a natureza jurídica dos sindicatos é de associação 

privada de espécie coletiva, com funções de incremento e defesa dos interesses econômicos 

e profissionais de seus representados, empregados e outros trabalhadores subordinados ou 

autônomos, assim como dos empregadores. 

Alinhado a este posicionamento está Mauricio Godinho Delgado, definindo a natureza 

jurídica de sindicato como, 

O sindicato consiste em associação coletiva, de natureza privada voltada à defesa e 

incremento de interesses coletivos profissionais e materiais de trabalhadores, sem 

subordinados ou autônomos, e de empregadores. 

Tais elementos – que, em seu conjunto, formam uma definição da entidade sindical – 

também indicam sua natureza, isto é, seu posicionamento classificatório no conjunto 

de figuras próximas. (DELGADO, 2015, p. 1447) 

 Existem autores que afirmam que os sindicatos seriam pessoa jurídica de natureza 

pública. Entretanto, tal classificação não é mais aceitável, tendo em vista a EC nº1, de 1969, 
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mais precisamente em seu art. 1669, responsável por extinguir o controle do Estado sobre as 

associações sindicais. Com o advento da atual Constituição o referido não é mais possível, tendo 

em vista, o papel não interventista do estado brasileiro, como, brilhantemente, ilustra Sergio 

Martins, 

Hoje, pode-se dizer que o sindicato é pessoa jurídica de direito privado, pois não pode 

haver interferência ou intervenção no sindicato (art. 8º, II, da Constituição). Não se 

pode dizer que o sindicato tem natureza pública, pois o próprio caput do art. 8º da 

Constituição dispõe que é livre a associação profissional ou sindical. O sindicato faz 

normas coletivas, como as convenções e acordos coletivos, que não tem natureza 

pública, mas privada. O reconhecimento do princípio por parte do Estado não o 

transforma em entidade de direito público, sem a negociação coletiva. A associação é 

uma forma de exercício de direitos privados. (MARTINS, 2012, p. 748) 

 

Membros de uma terceira corrente afirmam ser o sindicato uma entidade de natureza 

de Direito Social, como explica Amauri Mascaro Nascimento, ao citar as obras de Mario de La 

Cueva e Cesarino Júnior, 

Outra posição é a do sindicato como pessoa jurídica de direito social. Um de seus 

defensores é o mexicano Mario de La Cueva. Justifica-a com o poder normativo dos 

sindicatos assim considerado o poder de, mediante negociações coletivas, pactuar 

convênios coletivos, instrumentos de direito privado. a mesma tese foi defendida por 

Cesarino Junior, para quem o sindicato é um ente jurídico que não se pode classificar 

exatamente nem entre as pessoas jurídicas de direito privado nem entre as pessoas 

jurídicas de direito público. (NASCIMENTO, 2015, p. 217) 

1.5.Garantias Sindicais 

Podemos afirmar que as garantias sindicais se derivam originariamente dos princípios 

da liberdade associativa e da autonomia sindical. Estes dois princípios, quando interpretados 

em conjunto, garantem a criação, expansão, desenvolvimento e estruturação das entidades 

sindicais, tornando-as efetivos indivíduos do Direito Coletivo do Trabalho. 

A constituição de 1988 trouxe em seu art. 8º, VIII, importante mecanismo de proteção 

a manutenção da atividade sindical, qual seja, a chamada garantia provisória de emprego, prevê 

a vedação da dispensa de empregado sindicalizado a partir do momento de sua candidatura a 

                                                 

9 Art. 166. É livre a associação profissional ou sindical; a sua constituição, a representação legal nas convenções 

coletivas de trabalho e o exercício de funções delegadas de poder público serão regulados em lei. 

§ 1º Entre as funções delegadas a que se refere êste artigo, compreende-se a de arrecadar, na forma da lei, 

contribuições para custeio da atividade dos órgãos sindicais e profissionais e para a execução de programas de 

interêsse das categorias por êles representadas. 

§ 2º É obrigatório o voto nas eleições sindicais. 
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cargo de direção, ou, até mesmo, representação sindical, e, se eleito, mesmo que para mandato 

supletivo, até um ano após o final do mandato.  

Outro importante dispositivo normativo garantidor do pleno funcionamento da 

estrutura sindical, está contido no art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, vejamos 

Art. 543 - O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação 

profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido 

do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte 

ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais; 

§ 1º - O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou 

voluntariamente aceita; 

§ 2º - Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou 

cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no 

desempenho das funções a que se refere este artigo; 

§ 3º - Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do 

momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de 

entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano após o final do seu 

mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave 

devidamente apurada nos termos desta Consolidação; 

§ 4º - Considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exercício 

ou indicação decorre de eleição prevista em lei; 

§ 5º - Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, 

dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu 

empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo, outrossim, a este, 

comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará 

no mesmo prazo a comunicação no caso da designação referida no final do § 4º; 

§ 6º -   A empresa que, por qualquer modo, procurar impedi que o empregado se 

associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical ou exerça os direitos 

inerentes à condição de sindicalizado fica sujeita à penalidade prevista na letra a do 

art. 553, sem prejuízo da reparação a que tiver direito o empregado.  

A estabilidade sindical em tela afasta o poder resilitório do contrato por parte do 

empregador. O afastamento somente será possível nos casos que se basearam em razão de falta 

grave10 cometida pelo empregado, devidamente apurada em ação judicial de inquérito, 

conforme demonstra o julgado abaixo, 

                                                 

10 Art. 493 - Constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se refere o art. 482, quando por sua repetição 

ou natureza representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado. 

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: 

a) ato de improbidade; 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de 

concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena; 
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ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIRIGENTE SINDICAL. EXIGIBILIDADE DE 

INQUÉRITO JUDICIÁRIO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE A ELE 

ATRIBUÍDA. Na conformidade do art. 543, § 3º, da CLT, o empregado investido em 

mandato sindical não pode ser despedido diretamente pelo empregador, devendo o 

ilícito do trabalho a ele imputado ser apurado em inquérito judicial, que autorizará, ou 

não, segundo conclusão do decidido, a resolução do contrato de trabalho. Embargos 

conhecidos por divergência jurisprudencial e a que se nega provimento, na forma da 

jurisprudência iterativa desta Corte e da Súmula nº 197 do egrégio STF. Vistos, 

relatados e discutidos estes autos de embargos em recurso de revista nº TST-E-RR-

6790/89.9, sendo embargante S.A. WHITE MARTINS e embargado EDUARDO C 

NDIDO GONÇALVES. Os presentes embargos foram interpostos pela reclamada 

recorrida, com fulcro no art. 894 da CLT, contra o v. acórdão da 2ª Turma deste 

Tribunal, que conheceu e deu provimento à revista do reclamante (fls. 161/163). 

Ementou o acórdão da egrégia 2ª Turma nestes termos: "DIRIGENTE SINDICAL. 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. FALTA GRAVE. APURAÇÃO. 

REINTEGRAÇÃO. Empregado portador de estabilidade provisória, por atuar como 

dirigente sindical, somente pode ser dispensado por falta grave, mediante apuração 

em inquérito judicial. Inexistindo o inquérito impõe-se a reintegração. Recurso 

conhecido e provido". A embargante traz aresto que entende divergente (fl. 167), da 

lavra do eminente Ministro Marco Aurélio. Argumenta com posições de eméritos 

juristas, no sentido de que a estabilidade definitiva é a única em que a despedida do 

empregado deve ser precedida de inquérito judicial para apuração de falta grave, e 

que, na chamada estabilidade provisória, como é o caso dos autos, o inquérito judicial 

não seria necessário. Feito o depósito recursal de que trata o art. 17 da Lei 8.178/90 

(fls. 171), foram os embargos admitidos (fl. 173). O embargado apresentou 

impugnação às fls. 174/175. Sustenta o acerto da decisão da 2ª Turma, argumentando 

do com a Súmula 197 do Excelso Pretório e, ainda, junta a íntegra de acórdãos de 

Turmas e da Seção de Dissídios Individuais deste Tribunal, que pretensamente 

corroboram o entendimento da 2ª Turma. O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça 

do Trabalho é no sentido do não conhecimento dos embargos. É o relatório. V O T O 

CONHECIMENTOO aresto trazido à colação pela embargante enseja o conhecimento 

do recurso, uma vez que específico, por adotar tese oposta àquela acolhida pela 2ª 

Turma. O acórdão embargado reconheceu ser necessário o devido inquérito judicial 

para a dispensa de empregado portador de estabilidade provisória. O acórdão 

mencionado pelo embargante adota tese de que somente para a dispensa de 

empregados com a estabilidade do art. 492, da CLT, ou seja, a definitiva, seria 

necessário o inquérito judicial. Assim, demonstrada a divergência jurisprudencial, 

conhece-se dos embargos. MÉRITO A jurisprudência pacífica do Tribunal Superior 

do Trabalho é no sentido de que há necessidade de inquérito judicial para a dispensa 

de empregado que tenha estabilidade, quer seja ela a do art. 492 consolidados, quer 

seja a chamada provisória (E-RR-0975/81, relator Min. Antônio Alves de Almeida; 

E-RR-2164/87.5, relator Min. Marco Aurélio; E-RR-5768/84, relator Min. Norberto 

da Silveira e E-RR-7193/86, relator Min. Barata Silva)  

                                                 

e) desídia no desempenho das respectivas funções; 

f) embriaguez habitual ou em serviço; 

g) violação de segredo da empresa; 

h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 

i) abandono de emprego; 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas 

condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, 

salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

l) prática constante de jogos de azar. 

Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática, devidamente comprovada 

em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional. 



24 

 

O leading case acima serviu de precedente para a edição da antiga orientação 

jurisprudencial nº 114 da SBDI-1, posteriormente convertida em Súmula nº 379 do TST, 

determinando o seguinte, 

SÚMULA 379 - DIRIGENTE SINDICAL. DESPEDIDA. FALTA GRAVE. 

INQUÉRITO JUDICIAL. NECESSIDADE (conversão da Orientação Jurisprudencial 

nº 114 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a 

apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT. (ex-OJ 

nº 114 da SBDI-1 - inserida em 20.11.1997) 

O STF entendeu como oportuno, aplicar a mesma interpretação já sumulada pelo TST, 

conforme demonstra o julgado a seguir, 

A garantia constitucional da estabilidade provisória do dirigente sindical (CF, art. 8º, 

VIII) protege o empregado sindicalizado registrado como candidato ou já investido 

no mandato sindical - contra injusta ruptura do contrato de trabalho, assim considerada 

toda despedida que não se fundar em falta grave ou, então, que não decorrer da 

extinção da própria empresa ou, ainda, que não resultar do encerramento das 

atividades empresariais na base territorial do sindicato, motivados, em qualquer 

dessas duas últimas hipóteses, por fatores de ordem técnica, econômica e/ou 

financeira. Doutrina. Precedentes. Compete ao empregador, sob pena de pagamento 

de indenização compensatória ao empregado/dirigente sindical, o ônus de comprovar 

a ocorrência de razões de ordem técnica, econômica ou financeira aptas a afastar, 

excepcionalmente, a incidência da garantia constitucional da estabilidade provisória 

do dirigente sindical, nas hipóteses de cessação das atividades empresariais. (AI 

454064 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 

14.3.2006, DJe de 5.2.2013). 

Assim como ocorreu na seara trabalhista, após a incidência de diversos pleitos sobre o 

mesmo tema, sentiu-se a necessidade de consolidar o entendimento jurisprudência, desta forma 

surgiu a Súmula 197, STF, a qual preceitua “ o empregado com representação sindical só pode 

ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave. ” 

Apesar de todo o aparato jurisprudencial aqui aduzido, a garantia em análise possui 

suas restrições, dentre elas está o fato de que a estabilidade sindical não se aplica a empregados 

após a dação do aviso-prévio pelo empregador. Sobre o tema vale a leitura da ementa proferida 

no seguinte acórdão, 

RECURSO DE EMBARGOS. REGISTRO DA CANDIDATURA à Direção Sindical 

Após A COMUNICAÇÃO DE DESPEDIDA, NO Período DE AVISO Prévio O 

direito potestativo da despedida do empregado não estabilitário, exercido em sua 

plenitude, com o pagamento das parcelas devidas, inclusive o salário do período de 

aviso prévio, constitui ato jurídico perfeito (Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 6º, § 1º). O 

período de aviso prévio indenizado integra o tempo de serviço (CLT, art. 487, § 1º), 

mas já com cláusula resolutiva legal de termo certo e determinado. Com o advento do 

termo, efetiva-se a resilição mesmo que o empregado se enquadre, nesse interregno, 

na hipótese do art. 543, § 3º, da CLT. Embargos conhecidos e não providos. (ERR 
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3622-67.1986.5.04.5555, Ac. 1884/1989 - Min. Ermes Pedro Pedrassani. DJ 

31.08.1990) 

Em adendo vale a interpretação do item V, da Súmula nº 369 do Tribunal Superior do 

Trabalho, 

DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item I 

alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT 

divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

(...) 

V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o 

período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto 

que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Ocorre que a referida restrição deixou de se ater ao fato crucial de que antes mesmo 

do registro da candidatura, são realizadas diversas reuniões com o intuito de formar chapas 

sindicais, divulgando-se, o nome dos envolvidos. Desta forma, podemos verificar, a realização 

de dispensas obstativas da ação sindical, que ficam injustamente respaldadas pela interpretação 

restritiva dos institutos acima. 

Isto posto, vale ressaltar que a jurisprudência considerava imprescindível à garantia 

provisória de emprego o respeito da formalidade contida no art. 543, § 5, qual seja, a 

comunicação da inscrição para disputa eleitoral do empregado a seu empregador por escrito em 

até 24 horas. Entretanto, como nos atenta Mauricio Godinho Delgado, tal comunicação tem 

apenas caráter obrigacional, não devendo sua ausência gerar qualquer óbice aos direitos 

tutelados pela Constituição Federal, 

(...) tal comunicação, desde a constituição de 1988, tem mero caráter obrigacional, 

podendo sua falta gerar responsabilidade entre pessoas jurídicas (do sindicato em 

favor da empresa empregadora); porém não tem aptidão para restringir firmes direito 

e garantia estabelecidos pelo Texto Máximo de 1988. 

(...) a restrição pode respaldar práticas abusivas, agora potencialmente oriundas do 

próprio sindicato, em detrimento da democracia sindical. Basta à direção dominante 

da entidade não comunicar o registro e, depois, silenciar-se sobre a eleição e posse da 

chapa oposicionista, para conseguir frustrar, automaticamente, em um passe de 

mágica, a consistente proteção provinda do Texto Máximo (DELGADO, 2015, p. 

1445-1446). 

Em atenção aos possíveis óbices e constrições, como aquele citado anteriormente, o 

TST passou a entender que a comunicação intempestiva não deveria restringir quaisquer 

direitos resguardados pela Carta Magna, neste sentido, 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIRIGENTE SINDICAL. REGISTRO DA 

CANDIDATURA. COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA AO EMPREGADOR. 
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A controvérsia dos autos centra-se em definir se a comunicação do registro da 

candidatura ao cargo de dirigente sindical, feita, à empresa, pelo Sindicato, fora do 

prazo previsto no artigo 543, § 5º, da CLT, retiraria, por si só, do empregado, o direito 

à estabilidade provisória. 

(...) 

Nesse mesmo sentido, esta Eg. Corte, mediante a Orientação Jurisprudencial nº 34 da 

SBDI1, sedimentou: “Dirigente sindical. Estabilidade provisória. É indispensável a 

comunicação, pela entidade sindical, ao empregador, na forma no § 5º, do art. 543, da 

CLT. ” 

Pacífico, pois, no âmbito do Eg. TST, o entendimento acerca da indispensabilidade, 

para efeito de aquisição da estabilidade provisória, de comunicação à empresa, pelo 

Sindicato, do registro da candidatura do empregado ao cargo de dirigente sindical. 

Na hipótese vertente, o Eg. TRT de origem consignou que a comunicação do registro 

da candidatura do Reclamante ao cargo de dirigente sindical deu-se fora do prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, previsto no artigo 543, § 5º, da CLT. Todavia, reconheceu 

ao empregado o direito à estabilidade provisória pleiteada, proferindo decisão nos 

seguintes termos: 

“A questão ora em debate não é mais o direito à estabilidade do recorrente, questão 

essa ao meu ver, superada. A questio iuris é saber-se se o fato da entidade sindical ter 

comunicado em atraso o registro da candidatura do recorrido é causa de invalidade da 

eleição do mesmo e a conseqüente estabilidade que desse ato se origina. 

(...) 

Entretanto, razão não assiste à empresa, posto que o descumprimento do prazo não 

causou qualquer prejuízo a ciência da recorrente, não sendo esse excessivo apego ao 

formalismo que irá descaracterizar a eleição sindical. 

Com a devida venia, venho transcrever parte da decisão ora atacada: Essa formalidade, 

porém, cede diante do fato mais importante: ao dispensar o reclamante a demandada 

tinha pleno conhecimento de que ele estava disputando cargo de dirigente sindical. 

Se assim deliberou rescindir o contrato de trabalho do autor, esse ato deve ser 

interpretado como obstativo ao direito à estabilidade e, conseqüentemente, ao 

exercício da atividade sindical. O comentário do Ministro Marco Aurélio (obra citada, 

p. 152) se amolda ao caso vertente:  

Revela-se, portanto, a tendência jurisprudencial no sentido da essencialidade da 

comunicação, pertinindo o princípio da realidade apenas à possibilidade de o 

empregado comprovar que, embora não tenha sido implementada como prevista em 

lei, o empregador teve ciência do registro da chapa ou da eleição (destaque nosso) ” 

(fls. 142/143). Do excerto transcrito, constata-se que o Sindicato, conquanto tenha 

cientificado a Reclamada do registro da candidatura do Reclamante, visando, assim, 

à garantia da estabilidade pleiteada, fê-lo sem observar o prazo estabelecido no § 5º 

do artigo 543 da CLT. Entendo, contudo, que a lei, ao determinar que a entidade 

sindical comunique à Empresa, por escrito, em 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora 

do registro da candidatura do empregado a cargo de direção sindical e, em igual prazo, 

a eleição e a posse, buscou, a um só tempo, resguardar a liberdade sindical e dar 

ciência ao empregador de uma causa determinante da perda temporária do direito 

potestativo de despedir. 

A mera extemporaneidade da comunicação feita por escrito do registro da candidatura 

do empregado não obsta o reconhecimento da estabilidade sindical se se constata que 

resultou atingida a finalidade da lei, em face de a despedida imotivada haver sido 

consumada quando plenamente ciente a empregadora da ilegalidade da dispensa. O 
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prazo preterido, elemento meramente formal, não é o aspecto essencial, que possa 

sobrepor-se a tudo, mas sim a ciência prévia do empregador do óbice ao direito de 

despedir. Na espécie, conforme dito, por ocasião da dispensa do Reclamante, a 

Reclamada tinha plena ciência da candidatura ao cargo de direção sindical. Atendeu-

se, portanto, em essência, ao escopo visado pela norma legal. Tecidas referidas 

considerações, reputo correto o v. acórdão regional de fls. 140/145, que, reconhecendo 

ao Reclamante o direito à estabilidade provisória prevista no artigo 543, § 3º, da CLT, 

declarou nula a dispensa efetivada pela Reclamada, julgando, por conseguinte, 

procedente o pedido inicial de reintegração no emprego. 

Ante o exposto, dou provimento aos presentes embargos para restabelecer o v. 

acórdão regional, no particular. 

ISTO POSTO 

ACORDAM os Ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do 

Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer dos embargos, por 

divergência jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhes provimento para restabelecer o v. 

acórdão regional no tocante ao pedido de reintegração no emprego. (ERR 579524-

55.1999.5.06.5555 - Min. João Oreste Dalazen. DJ 20.05.2005/J-25.04.2005) 

A partir da recorrente aparição de julgados semelhantes o TST optou por aperfeiçoar 

a redação do item I da Súmula 369, garantindo estabilidade sindical ao empregado, desde que 

a comunicação seja feita, por qualquer meio, dentro da vigência do contrato de trabalho, in 

verbis, 

SÚMULA 369 - DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA 

(redação do item I alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - 

Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

I - É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que 

a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora 

do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por 

qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. 

(...) 

Outro importante ponto de discussão doutrinária diz respeito ao número de dirigentes 

sindicatos beneficiados pela estabilidade provisória. O art. 522 da Consolidação das Leis do 

Trabalho11, fixa em 7 o número de dirigentes tutelados pela garantia provisória do emprego. 

                                                 

11 Art. 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de sete e no 

mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela Assembléia 

Geral. 

§ 1º A diretoria elegerá, dentre os seus membros, o presidente do sindicato. 

§ 2º A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. 

§ 3º - Constituirão atribuição exclusiva da Diretoria do Sindicato e dos Delegados Sindicais, a que se refere o art. 

523, 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, ou associado investido em representação prevista 

em lei. 
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Ocorre que muitos veem essa determinação legal como obstativa aos princípios da livre 

associação e a autonomia dos sindicatos.  

Optou o Superior Tribunal do Trabalho pela edição do item II da Súmula 369, 

estendendo o direito a estabilidade provisória aos respectivos suplentes dos dirigentes 

contemplados por esse direito, “(...) II - O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3.º, da CLT a sete 

dirigentes sindicais e igual número de suplentes. (...)”.  

Todavia a garantia em tela não deverá ser concedida aos membros do conselho fiscal, 

responsável por gerir as finanças do sindicato, como informa a OJ 365, SDI-I/TST, 

Orientação Jurisprudencial 365/TST-SDI-I - 08/03/2017. Sindicato. Estabilidade 

provisória. Membro de conselho fiscal. Estabilidade não reconhecida. CLT, arts. 522, 

§ 2º e 543, § 3º. CF/88, art. 8º, VIII. 

Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos 

arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/88, porquanto não representa ou atua na 

defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à 

fiscalização da gestão financeira do sindicato (art. 522, § 2º, da CLT). 

O art. 543 da CLT, tem como objetivo coibir as práticas antisíndicas, nesse sentido 

podemos extrair outra garantia inerente ao referido artigo, qual seja, a garantia da 

inamovibilidade do dirigente sindical, entenda-se inamovibilidade como vedação a práticas 

como por exemplo, remoção para funções diferentes daquelas resguardas pelo sindicato, o qual 

o empregado ocupa cargo de direção, assim como, a remoção territorial para fora da área de 

circunscrição de seu sindicato, nestes termos afirma Mauricio Godinho Delgado, 

Deriva da lógica da estabilidade do sindicalista a proibição de sua remoção para 

funções incompatíveis com a atuação sindical ou para fora da base territorial do 

respectivo sindicato. É que tais mudanças poderiam inviabilizar, ou restringir 

significativamente, o razoável exercício de suas funções sindicais específicas. 

(...) 

Em coerência, estabelece a lei que o dirigente que solicitar ou aquiescer com tais 

mudanças perderá o correspondente mandato sindical (art. 543 §, 1º, CLT). Trata-se 

de interferência também estritamente logica: mesmo contando com amplas garantias 

de ordem jurídica, o trabalhador acolhe a modificação contratual incompatível (ou, 

até mesmo, a solicita); seu gesto, ou sua omissão traduzem ato tácito de renúncia ao 

exercício de suas funções sindicais (DELGADO, 2015, p. 1445-1447). 

Em conjunto as normas nacionais o estado Brasileiro ratificou, em 1953, por força do 

decreto legislativo n. 49/1952, a Convenção n. 98 da Organização Internacional do Trabalho, 

responsável por estipular critérios para garantias sindicais, 
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Art. 2 — 1. As organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de 

proteção adequada contra quaisquer atos de ingerência de umas e outras, quer 

diretamente quer por meio de seus agentes ou membros, em sua formação, 

funcionamento e administração. 

  

2. Serão particularmente identificados a atos de ingerência, nos termos do presente 

artigo, medidas destinadas a provocar a criação de organizações de trabalhadores 

dominadas por um empregador ou uma organização de empregadores, ou a manter 

organizações de trabalhadores por outros meios financeiros, com o fim de colocar 

essas organizações sob o controle de um empregador ou de uma organização de 

empregadores. 

Outra importante Convenção ratificada pelo direito Brasileiro é a de número 135 da 

Organização Internacional do Trabalho, responsável pela proteção da representação do coletivo 

obreiro, no que tange, 

Os representantes dos trabalhadores na empresa devem ser beneficiados com uma 

proteção eficiente contra quaisquer medidas que poderiam vir a prejudicá-los, 

inclusive o licenciamento, e que seriam motivadas por sua qualidade ou suas 

atividades como representantes dos trabalhadores, sua filiação sindical, ou 

participação em atividades sindicais, conquanto ajam de acordo com as leis, 

convenções coletivas ou outros arranjos convencionais vigorando. 

1.6.Critérios de agregação sindical 

O estudo dos padrões de organização e estruturação dos sindicatos se faz mediante a 

análise das fórmulas de estruturação sindical obreira, por meio dos critérios de agregação. No 

direito pátrio observamos quatro padrões de agregação de trabalhadores distintos, como 

examinares a seguir. 

1.6.1. Sindicatos por Ofício ou Profissão 

Este modelo sindical teve grande adesão no início da atuação sindical, e ainda possui 

grande influência nos países onde o sindicalismo teve berço, como por exemplo, na Inglaterra. 

No Brasil esse padrão ainda possui certa influência, entretanto, não podemos chama-lo de 

modelo dominante. 

Amauri Mascaro Nascimento, brilhantemente, conceitua esta forma de agregação 

como, "sindicato por categoria é o que representa os trabalhadores de empresas de um mesmo 

setor de atividade produtiva ou prestação de serviços. As empresas, do mesmo setor, por seu 

lado, formam a categoria econômica correspondente” (NASCIMENTO, 2011, p. 1285). 

Os sindicatos que se utilizam deste critério são aqueles que agregam trabalhadores em 

vista de sua profissão, também chamados no Brasil de sindicatos de categoria diferenciada. 

Categorias diferenciadas, conforme esclarece a Consolidação, é a que se forma dos empregados 
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que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou 

em consequência de condições de vida singulares, como exposto no art. 511 § 3. Podemos 

definir como categoria diferenciada, por exemplo, músicos profissionais, aeroviários, 

professores, motoristas e aeroviários. 

Parte da doutrina opta por classificar as organizações sindicais que se utilizam deste 

critério, como sindicatos horizontais, como ilustra Mauricio Godinho Delgado,  

Esse tipo de associação tem recebido o epíteto de sindicatos horizontais, porque se 

estendem no mercado de trabalho em meio a várias e distintas empresas, atingindo 

apenas certos trabalhadores dessas entidades econômicas, exatamente aqueles que 

guardam e exercem a mesma profissão. Sua extensão no mercado laborativo é 

horizontal em relação aos inúmeros empregadores existentes, uma vez que, raramente, 

eles abrangem todos os trabalhadores de uma mesma empresa ou estabelecimento 

(DELGADO, 2015, p. 1425). 

1.6.2. Sindicatos por Categoria Profissional 

Trata-se do critério de agregação que mais englobou sindicatos no Brasil, segundo o modelo 

jurídico oriundo dos anos de 1930 e 1940. 

Amauri Mascaro Nascimento, se utiliza do ponto de vista de autores como Cesarini Sforza 

e Guillermo Cabernellas para aprofundar o entendimento e então conceituar o que seria 

Categoria Profissional, 

Categoria profissional é “a série não limitada de indivíduos que, por força da sua 

posição no quadro da atividade produtiva e do território em que se opera, têm comuns 

a denominação de interesses de categoria”. É “o agrupamento de todos aqueles que 

têm de modo estável e contínuo uma mesma função em um ciclo de produção dado”. 

É “uma coletividade de indivíduos que realizam uma determinada função igual no 

processo de produção e que se reúnem em vista da tutela dos interesses comuns 

derivados de tal funçãoi”. (...), “todo indivíduo enquadrado numa produção, seja 

patrão ou empregado, tem o que se convencionou chamar o seu estatuto pessoal; isto 

é, o direito de ser membro de uma categoria determinada. Este estatuto lhe é 

correspondente pelo simples fato da sua própria atividade profissional e não lhe cabe 

negá-lo. O mesmo concede-lhe certos direitos e impõe-lhe determinados deveres. 

Entre os primeiros figura estar sujeito às normas coletivas ditadas em benefício da 

categoria profissional a que pertença. Entre os segundos, o de aceitar as cláusulas 

estipuladas nos pactos coletivos de condições de trabalho e submeter-se em um todo 

à regulamentação profissional imposta pela unidade produtora ou pelo Estado. A 

categoria profissional constitui aspecto isolado do fato profissional”. Assim, categoria 

profissional é um ordenamento natural baseado na natureza das atividades produtivas 

existentes num Estado, tendo como efeito a fixação de empresas e empregados no 

âmbito respectivo, para os devidos efeitos normativos. (Nascimento, 2011, pp. 1285-

1286, apud Cabernellas, 1968, p. 265). 

Nestes termos, a categoria profissional, por definição, é identificada não pelo preciso 

tipo de atividade exercida pelo empregado, e sim de sua vinculação a determinado tipo de 

empregador. 
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A doutrina classifica esse tipo de associação de sindicato vertical. Isso porque, ele se 

estende por todo o mercado de trabalho agregando, de modo geral, a grande maioria de 

empregados, da maioria das empresas, desde que constatada a similitude de atividades, na 

circunscrição do Sindicato. 

Ainda sobre o tema Evaristo de Moraes Filho, 

Sobre todos os pontos de vista deve o sindicato envolver a profissão, organizando- a. 

Os limites de um confundem-se com os limites da outra. Econômica, social, moral, 

intelectual ou juridicamente, representa o sindicato a estrutura íntima da profissão, da 

qual deve ele ser a superestrutura formalista. (FILHO, 1978, p. 69) 

1.7.Sistemas sindicais 

A análise dos sistemas sindicais se faz pertinente para o apontamento de soluções 

posteriormente. Podemos dar início observando dois pontos de vista distintos, conforme 

aduzimos abaixo. 

O primeiro deles diz respeito a estruturação dos coletivos obreiros, partindo dos 

critérios de agregação em determinado sindicato. Sob essa ótica podemos elencar, 

principalmente, sindicatos cujo critério de agregação seja por ofício ou profissão, seja por 

empresa, por categoria profissional, ou até mesmo por ramo ou segmento de atividade. 

Outro ponto se dá quando contrapomos os modelos do unitarismo e pluralismo 

sindical. Se de um lado a representação obreira se dá mediante a aplicação em um sistema 

jurídico, derivado do poder normativo, vinculado a entidade sindical única. Por outro, inexiste 

poder normativo vinculando a representatividade a determinado coletivo obreiro, viabilizando, 

desta forma, a pluralidade sindical. 

1.7.1. Diferença entre unicidade e pluralidade sindical 

Antes de ir em direção ao tema especificado neste capitulo precisamos nos ater a 

diferença entre unicidade e unidade sindical. A primeira refere-se ao sistema no qual a lei 

determina sua presença na sociedade impondo o sindicato único. Já unidade sindical traduz as 

formas de estruturação ou operação unitária dos sindicatos, fruto da liberdade individual e de 

associação, livre de imposição normativa. 

A chamada unidade sindical foi inclusive objeto da Convenção 87 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), trata-se de uma das 8 convenções, dentre aproximadamente 
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200, caracterizadas pelo Conselho de Administração do referido órgão, como essenciais, já 

ratificada por mais de 150 países desde que entrou em vigor no ano de 1950. Este documento, 

denominado Convenção relativa à liberdade sindical e à proteção do direito de sindicalização, 

não foi ratificado pelo Brasil.  

A principal distinção feita pela doutrina no que concerne estes dois sistemas sindicais, 

diz respeito a forma como ambos se constituem.  

O modelo de unicidade sindical deriva-se de determinação legal, presente no 

ordenamento jurídico brasileiro desde a década de 1930, conforme mencionado anteriormente, 

traduzindo uma sensação de compulsoriedade, horizontalidade. 

Nas palavras de Mauricio Godinho Delgado,  

A unicidade corresponde à previsão normativa obrigatória de existência de um único 

sindicato representativo dos correspondentes obreiros, seja por empresa, seja por 

profissão, seja por categoria profissional. Trata-se da definição legal imperativa do 

tipo de sindicato passível de organização na sociedade, vedando-se a existência de 

entidades sindicais concorrentes ou de outros tipos sindicais. É, em síntese, o sistema 

de sindicato único, com monopólio de representação sindical dos sujeitos trabalhistas 

(DELGADO, 2015, p. 1429). 

A constituição de 1988 optou por manter o sistema de organização sindical, 

consolidando, através de seu art. 8º, inciso II, a unicidade sindical como modelo oficial, 

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

(...) 

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; 

(...). 

A unicidade aplicada no Brasil é chamada de relativa à medida que autoriza a criação 

de mais de um sindicato, restringindo apenas a criação de mais de um sindicato para cada fração 

territorial. 

Este sistema possui alguns defensores, como por exemplo ilustra Flávia Regina 

Oliveira da Silva, 

Evaristo de Moraes Filho defende a unicidade sindical, na visão do sindicalismo na 

perspectiva do Estado. O Estado passa a reconhecer a existência normal e legal do 

sindicato, dando garantias para o seu funcionamento, contudo traçando os limites da 
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autonomia sindical dentro dos meios não contrários à lei. Para o autor é preciso 

adaptar o sindicato ao Estado para garantir a paz social, gerando dessa forma pouca 

autonomia aos sindicatos, impedido de expandir as atividades além dos interesses 

corporativista. Não é facultado ao sindicato exercer atividade político-partidária, pois 

estaria se desviando a tarefa social. A pluralidade sindical absoluta é identificada 

como o caos, causando prejuízo para a profissão (Silva, 15, apud Moraes Filho, 1978, 

apud, Rodriguez, 2003, pp. 206-207). 

Outro importante defensor da ideia da unicidade sindical, Victor Russomano Mozart, 

complementa a importância política exercida pelos sindicatos, problematizando a sua livre 

disseminação,  

a quebra da unicidade operária, estimula a luta entre os sindicatos; a vaidade e a 

ambição dos seus líderes, quando ferida, levam à formação de sindicatos dissidentes 

numerosos e desnecessário; todos esses fatores contribuem para o enfraquecimento da 

luta operária e pressupõe, que em certo momento, a declaração de entidade mais 

representativa, de modo que os sindicatos fiquem divididos em duas categorias, 

ocasionando que os trabalhadores abandonem os sindicatos mais fracos e ingressem 

nos sindicatos mais fortes na prática, o resultado será  o sindicato único que quer 

evitar. Portanto a teoria da pluralidade não se encontra no país, em ambiente propício 

e provoca enfraquecimento nas classes operárias (RUSSOMANO, 1998, p. 90-91). 

Ainda sobre o tema, o autor supracitado afirma, “Sob o regime político autoritário, nos 

quais o sindicato é departamento do Estado, a unicidade sindical pode torna-se absoluta, pois a 

lei só tolerará a organização de um sindicato que represente à totalidade das categorias (Silva, 

15, apud Russomano, 1998, p. 69). 

Por outro lado, temos o modelo da pluralidade sindical determinando a possibilidade 

de existir, em uma mesma fração territorial, bem como na mesma categoria, diversos coletivos 

sindicais. 

Se por um lado a unicidade sindical se deriva da soberania do estado, que se utilizando 

de seu poder normativo, impõe aos trabalhadores modelo especifico a ser seguido. Por outro a 

pluralidade decorre das experiências históricas advindas de anos de luta operária e sindical. 

Este segundo modelo prepondera na maioria dos países ocidentais desenvolvidos, 

sendo inclusive propugnado na Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho, de 

1948, não subscrita pelo Brasil. O texto em tela não determina a obrigatoriedade de se 

constituírem mais de um sindicato para a mesma categoria profissional. O que ele propõe é a 

existência da pluralidade, caso seja vontade dos representados. 

Nas palavras de Sérgio Pinto Martins, 

O caput do art. 8º da Lei Maior de 1988 estabelece que é livre a associação profissional 

ou sindical, o que já constava das Constituições de 1937 (art. 138), 1946 (art. 159), 67 
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(art. 159) e EC nº 1/69 (art.166). Se se interpretar esse artigo literalmente pode-se 

chegar à conclusão de que o Brasil já poderia ratificar a Convenção nº 87 da OIT de 

reunião. No entanto, há necessidade de se fazer a interpretação sistemática da Lei 

Fundamental. Assim, vamos verificar que o inciso II do art. 8º da Norma Ápice 

estabelece que é proibida a criação de mais de um sindicato de categoria profissional 

ou econômica, podendo ser inferior à área de um município. Como se verifica, não 

houve modificação nesse aspecto, pois continua o sistema sindical brasileiro 

impedindo a criação de mais de um sindicato, federação ou confederação na mesma 

base territorial, que não poderá ser inferior á área de um município. Podem, portanto, 

ser criados sindicatos municipais, estaduais, regionais, nacionais etc., mas não é 

possível a criação de sindicato por empresa ou de bairro, que são áreas inferiores a um 

município (MARTINS, 2012, p. 738). 

Alice Monteiro de Barros analisa o andamento do processo de ratificação do texto 

supracitado, 

Uma das mais importantes convenções da OIT sobre matéria sindical é a de n. 87, 

sobre liberdade sindical e proteção do Direito Sindical, de 1948, ratificada por vários 

membros da OIT. Embora ainda em 1949 tenha sido encaminhada ao Congresso 

Nacional brasileiro mensagem recomendando sua aprovação, a matéria ainda não foi 

objeto de apreciação pelo Senado, tendo sido aprovada na Câmara dos Deputados em 

1984. Entendemos que a aprovação da Convenção n. 87 implicará modificação na 

legislação brasileira, pois, embora a constituição de 1988 tenha consagrado a 

autonomia sindical, manteve a unicidade sindical em seu art. 8º, II, que consiste, por 

imposição legal, na criação de apenas uma entidade sindical, de determinada 

categoria, de qualquer grau, na mesma base territorial. Essa base territorial não poderá 

ser inferior à área de um Município (BARROS, 2011, p. 972). 

Apesar de não abranger especificamente a discussão unicidade/pluralidade sindical é 

importante ressaltar que hoje tramita sobre regime de prioridade (art. 155 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados)12 a PL 6787/201613, a qual já foram feitas mais de 1340 emendas, 

dentre elas, o fim da contribuição patronal obrigatória, e por conseguinte o fim da filiação 

obrigatória, um dos pontos implícitos da Convenção retromencionada, sobre o assunto Alice 

Monteiro de Barros, se utiliza do posicionamento de  Arion Sayão Romita, 

“a convenção consagra o direito do indivíduo à filiação sindical, não fazendo qualquer 

alusão ao dever de sindicalização. O princípio da liberdade sindical é incompatível 

com a sindicalização obrigatória. Parece claro que o dever de pagar contribuição ao 

sindicato depende do fato de ser trabalhador voluntariamente filiado a um sindicato. 

” 

(...) 

                                                 

12 Art. 155. Poderá ser incluída automaticamente na Ordem do Dia para discussão e votação imediata, ainda que 

iniciada a sessão em que for apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse 

nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de Líderes que representem esse 

número, aprovado pela maioria absoluta dos Deputados, sem a restrição contida no § 2º do artigo antecedente; 
13 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

e as Leis nºs 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim 

de adequar a legislação às novas relações de trabalho; 
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“A Convenção n. 87, portanto, veda implicitamente a imposição, por via legislativa, 

do pagamento de uma contribuição sindical compulsória, pois se a sindicalização é 

um direito, o pagamento da contribuição não pode constituir uma obrigação. ” 

(...) 

“No Brasil, a legislação em vigor obriga todos os integrantes das categorias 

profissionais ou econômicas, sejam ou não associados aos sindicatos a pagar o 

imposto sindical, eufemisticamente denominado contribuição sindical, verdadeiro 

atentado ao princípio de liberdade sindical, mantido pela Constituição de 1988” 

(Barros A. M., 2011, apud Romita, 1991, p. 971).  

Novamente nos fazemos do trabalho da brilhante pesquisadora Flávia Regina Oliveira 

da Silva, ao levantar os diferentes posicionamentos dos defensores da pluralidade sindical. 

Dentre os defensores da teoria da pluralidade sindical Armando Boito Junior, defende a 

chamada pluralidade sindical irrestrita, na qual traduz  

a estrutura populista, limita a ação reivindicativa dos sindicatos, estabelecendo 

normas que restringem a pauta de negociação, sendo visto como mero órgão da 

burocracia estatal. A única solução é a extinção dessa estrutura, reconhecendo no povo 

a capacidade de se auto representar e atuar autonomamente na arena política. Reclama 

da omissão dos sindicatos na luta pelo o pluralismo afirmando que as vanguardas 

operárias, que defendiam essa posição se tornaram parte na formação da CUT, após 

ascenderem à posição dentro da burocracia sindical (Silva, 15, apud Boito Jr, 2003, p. 

209). 

Outro defensor da teoria supracitada, José Augusto Rodriguez, descreve o 

enfraquecimento do atual modelo sindical, 

as mudanças da economia mundial resultaram em novas perspectivas para o 

sindicalismo. Descarta-se a possibilidade de uma revolução socialista protagonizada 

pela classe operária. Visto que o desemprego é crescente nos países desenvolvidos, 

sendo determinado não apenas pela diminuição da atividade econômica, mas pelo 

desaparecimento de diversas funções, contudo vem criando uma nova classe de 

excluídos (Silva, 15, apud Moraes Filho, 1978, p. 215, apud Rodriguez, 2003, p.207). 

No entanto, o referido autor, apesar de favorável a pluralidade, apresenta certa cautela 

ao tratar da transição entre este modelo e o atual, 

A adoção do pluralismo irrestrito, levaria provavelmente a criação de inúmeras 

associações, já que a luta sindical continuaria necessitando das associações entre os 

sindicatos para a unificação das entidades, por causa do enfraquecimento deste. 

Formando assim uma unidade sindical nascida da luta dos trabalhadores, sem 

imposição de lei, como ocorreu na Europa. É preciso no Brasil, manter a unicidade 

sindical ainda por um tempo, e conforme for abrindo discussões para transição de um 

novo modelo que é o pluralismo sindical efetivo, mas terá que evitar mudanças 

bruscas, para não baratear a mão-de-obra e desorganizar o interesse nacional (Silva, 

15, apud Moraes Filho, 1978, p. 215, apud Rodriguez, 2003, pp. 210-212). 
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1.7.2. A contradição prática da Unicidade Sindical  

 Apesar de adotar a unicidade sindical como modelo, através de sua força 

normativa, mais especificamente, dos art. 51614 e 51715 da CLT, em conjunto com o art. 8, II, 

da Constituição Federal de 1988, a estrutura sindical brasileira se contradiz ao permitir a criação 

de inúmeros sindicatos. 

 Na prática, segundo dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) atualmente, há 16.491 organizações de representação de interesses 

profissionais e econômicos no Brasil, reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE). Destas 16.491 organizações, existem 15.892 sindicatos, 549 federações, 43 

confederações e 7 centrais sindicais, os quais, cerca de 11.240 tem como objetivo a representar 

os interesses dos empregados, e 5.251 tutelando os direitos dos empregadores. 

 Dentre os 10.817 sindicatos de trabalhadores, correspondentes a 65,6% do total 

de organizações de representação de interesses econômicos e profissionais. A grande maioria 

destes sindicatos, cerca de 73,8%, está situada em áreas urbanas, quando apenas 26,2% se 

situam em áreas rurais, conforme demonstra o gráfico abaixo. 

 

(CAMPOS, André Gambier. Sindicatos no Brasil: o que esperar em um futuro próximo?. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro: 2016). 

 A grande maioria destes sindicatos está concentrada, principalmente, na região 

Sudeste, cerca de 33,1%, em segundo lugar aparece a região Nordeste responsável por 27,0%, 

seguida, da região Sul com cerca de 23,8%, em quarto lugar surge a região Centro-Oeste com 

                                                 

14 Art. 516 - Não será reconhecido mais de um Sindicato representativo da mesma categoria econômica ou 

profissional, ou profissão liberal, em uma dada base territorial. 
15 Art. 517. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais. 

Excepcionalmente, e atendendo às peculiaridades de determinadas categorias ou profissões, o ministro do 

Trabalho, Indústria e Comércio poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais. 

§ 1º O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, outorgará e delimitará a base territorial do sindicato. 

§ 2º Dentro da base territorial que lhe for determinada é facultado ao sindicato instituir delegacias ou secções para 

melhor proteção dos associados e da categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada. 
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aproximadamente 9,4%, por fim, resta a região Norte agregando algo em torno de 6,7% do total 

sindicatos no Brasil, conforme aduz o gráfico abaixo. 

 

(CAMPOS, André Gambier. Sindicatos no Brasil: o que esperar em um futuro próximo?. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro: 2016). 

O tipo mais comum de sindicatos trabalhistas está vinculado ao setor de empregados 

privados, perfazendo 43,4%, em seguida estão aqueles vinculados aos empregados rurais, 

26,2%, em terceiro lugar estão os empregados públicos, responsáveis por 17,4% de todos os 

sindicatos constituídos no pais, ademais temos os sindicatos que representam empregados de 

categorias diferenciadas, 4,6%, por fim soma-se os coletivos sindicais vinculados as demais 

categorias profissionais. 

 

(CAMPOS, André Gambier. Sindicatos no Brasil: o que esperar em um futuro próximo?. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro: 2016). 

Em relação a abrangência destes sindicatos, temos como principal circunscrição 

geográfica os municípios, mais da metade, 50,1%, dos coletivos sindicais está vinculada a 

apenas um único município, a seguir temos as entidades sindicais que abrangem um pequeno 

grupo de municípios, 30,3%, os sindicatos regionais ou estaduais aparecem a seguir, perfazendo 

um total de 18,5%, por fim os grandes sindicatos, interestaduais e nacionais, apresentam pouco 

mais de 1% em conjunto. 
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(CAMPOS, André Gambier. Sindicatos no Brasil: o que esperar em um futuro próximo?. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro: 2016). 

A existência de tantas entidades sindicais vai de encontro as principais críticas ao 

sistema de pluridade sindical feitas pelos defensores do modelo atual. 

Podemos, a partir dos gráficos acima, analisar que a maioria esmagadora dos sindicatos 

registrados no pais, circunscrevem a menor configuração possível, qual seja, os municípios, se 

por um lado estes sindicatos menores tem a capacidade de representar os empregados frente os 

problemas específicos, pouco participa da defesa dos interesses coletivos da classe, estando 

sujeitos a desviar seu poder representativo para fins corporativistas. 

Esta grande quantidade de coletivos sindicais acaba por fragmentar a 

representatividade, tão duramente defendida pelos defensores do modelo vigente, gerando 

brechas que podem vir a ser exploradas, como por exemplo a criação de sindicatos dissidentes 

feitos para tumultuar politicamente o funcionamento de outro sindicato maior. Ou até mesmo a 

criação dos chamados sindicatos de papel, cuja representação se dá pura e simplesmente por 

força da lei, possuem cofres cheios e assembleias sindicais vazias. 

Um dos problemas ocorre em decorrência da falta de reconhecimento das chamadas 

centrais sindicais, que apesar de serem legitimadas na Constituição Federal em seu art. 8º, inciso 

IV16. Na prática, as centrais fomentam greves, participam ativamente das negociações coletivas, 

mas não são reconhecidas do ponto de vista constitucional dentro do sistema confederativo. 

                                                 

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

(...) 
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O modelo de representatividade sindical garante aos sindicatos o poder de representar 

todos os trabalhadores que estão dentro de sua circunscrição territorial, inclusive aqueles que 

não estejam filiados. O que temos na prática, é o direito de agir e falar de mais de 100 milhões 

de trabalhadores, na mão de pouco mais de 10 mil sindicatos. 

Para medirmos a eficácia destes sindicatos, no que tange a representatividade, 

devemos analisar as taxas de sindicalização, a pesquisa abaixo realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) determinou que apenas 16,2% dos trabalhadores 

brasileiros, cerca de 17,3 milhões de pessoas à época, são sindicalizados. 

 

(CAMPOS, André Gambier. Sindicatos no Brasil: o que esperar em um futuro próximo?. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro: 2016). 

Quando comparado a outros 22 países pré-selecionados o Brasil aparece em uma 

posição intermediaria, mais precisamente, em 12º lugar, algumas destas nações possuem 

características bastante semelhantes as brasileiras quando analisámos a trajetória de suas 

instituições trabalhistas. 

                                                 

IV - a assembleia 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; 
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(CAMPOS, André Gambier. Sindicatos no Brasil: o que esperar em um futuro próximo?. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro: 2016). 

Se formos analisar o perfil de filiação sindical brasileiro, perceberíamos, segundo 

dados do estudo abordado, que a taxa de filiação é maior dentre os trabalhadores rurais, cerca 

de 22,7%, do que entre os trabalhadores urbanos, algo em torno de 15%. 

 

(CAMPOS, André Gambier. Sindicatos no Brasil: o que esperar em um futuro próximo?. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro: 2016). 

Também é possível constatar que a taxa de associação é maior entre os trabalhadores 

da região Nordeste, 19,1%, agregando mais trabalhadores do que a região Sul, cuja taxa de 

sindicalização é de 17,7%, bem como dos trabalhadores da região Sudeste, cujo índice é de 

15%, a seguir temos os trabalhadores da região Centro-Oeste, apresentando uma taxa de 14,1%, 
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por fim, temos os trabalhadores da região norte, cuja taxa de filiação é de 12,1, como demonstra 

o gráfico a seguir. 

 

(CAMPOS, André Gambier. Sindicatos no Brasil: o que esperar em um futuro próximo?. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro: 2016). 

Agora se tomarmos apenas os trabalhadores urbanos, é possível notar que a filiação é 

expressivamente maior entre os empregados públicos, perfazendo um índice de 36,8%, muito 

superior aos chamados empregados privados registados, que por sua vez apresentam taxa de 

associação sindical de 20,3%. Outros trabalhadores vinculados a classes distintas apresentam 

uma menor filiação, 10,3%, pouco atrás daqueles que trabalham por conta própria, que por sua 

vez apresentam índice de 11,8%, entretanto, estão a frente, quando comparados aos empregados 

não registrados que apresentam a menor taxa de sindicalização, 6,2%. 

 

(CAMPOS, André Gambier. Sindicatos no Brasil: o que esperar em um futuro próximo?. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro: 2016). 

André Campos atribui como causas de sindicalização, o fato dos trabalhadores rurais, 

principalmente da região Nordeste, possuírem idade mais avançada, bem como a sua 
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permanência durante mais tempo na mesma ocupação, assim como ao fato de serem pequenos 

produtores, atuando, em sua grande maioria, por conta própria. Todos estes atributos estão 

positivamente relacionados à filiação sindical. Por outro lado, é possível distinguir que dentre 

os trabalhadores do sexo feminino a associação sindical revela-se como um fato negativamente 

constituído. 

 

(CAMPOS, André Gambier. Sindicatos no Brasil: o que esperar em um futuro próximo?. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro: 2016). 

Dentre os trabalhadores urbanos, os fatores positivamente relacionados à filiação 

sindical são outros, como por exemplo, o fato de serem empregados públicos ou privados, 

devidamente registrados, de possuírem maior rendimento, bem como, ao fato de permanecerem 

durante mais tempo no mesmo emprego e de possuírem maior escolaridade. Contrario sensu, a 

associação sindical é vista de forma negativa quando tratamos de empregados prestadores de 

serviços domésticos, na construção, ou até mesmo no comércio. 
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(CAMPOS, André Gambier. Sindicatos no Brasil: o que esperar em um futuro próximo?. Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro: 2016). 

Ao analisarmos o posicionamento de André Gambier Campos, o qual esclarece a visão 

de determinados grupos de empregados, sobre a atuação dos sindicatos, mais especificamente 

no que tange a filiação sindical e seus efeitos, 

Quanto à primeira ótica, para os trabalhadores – e, especialmente, para aqueles em 

alguns setores econômicos relevantes, como alguns segmentos da indústria de 

transformação –, o fato de serem sindicalizados faz com que se mostrem, realmente, 

mais próximos aos sindicatos .Eles se informam mais sobre os vários aspectos da vida 

sindical, engajam-se mais nos eventos que ocorrem, como as assembleias e as 

eleições, participam com mais frequência das mobilizações sindicais, como os 

piquetes e as greves, e assim por diante. Na verdade, principalmente em alguns setores 

econômicos, o ato de sindicalização traduz uma espécie de polarização das atitudes 

dos trabalhadores perante os sindicatos. Quem é sindicalizado conhece e valora 

positivamente as consequências desse ato, concordando com as posturas de seus 

sindicatos diante das empresas, diante do Estado etc. E quem não o é também conhece, 

mas não valora positivamente as consequências desse ato – pelo contrário, valora 

negativamente por não concordar com as posturas dos sindicatos (CAMPOS, 2016, p. 

25-26). 

André Gambier Campos, vai além ao alertar que a atuação sindical não independe dos 

trabalhadores como em outrora, destacando a participação de um coletivo devidamente 

mobilizado. Afirma ainda, o fato de alguns sindicatos não se sustentarem somente sobre as 

receitas vindas da contribuição obrigatória, 

Em alguns setores econômicos importantes, como alguns segmentos da indústria de 

transformação, os sindicatos já não independem dos trabalhadores para sua 

organização e atuação, como ocorreu por um longo período a partir dos anos 1930. A 
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título de exemplo, a negociação e a contratação coletiva já não são realizadas 

recorrendo-se à justiça laboral (dissídios coletivos de natureza econômica), mas sim 

por meio da mobilização de suas bases, com greves que forcem as empresas a negociar 

e a contratar. Além disso, o custeio dos sindicatos em alguns desses setores já não 

depende exclusiva ou mesmo majoritariamente de contribuições compulsórias sobre 

os salários. Esse custeio depende, sim, de contribuições voluntárias, que têm por base 

o ato de associação dos trabalhadores, e de contribuições assistenciais, que se baseiam 

nos resultados da negociação/contratação coletiva, conduzida pelos próprios 

sindicatos (CAMPOS, 2016, p. 26). 

O parecer final apresentado pelo autor em analise destaca a importante participação dos 

sindicatos quanto a constituição de acordos coletivos, bem como no âmbito da negociação 

coletiva em geral, sem contar a pressão exercida através das greves. 

Entretanto, o panorama sindical brasileiro não é constituído apenas por sindicatos 

efetivos, bem organizados, fortemente mobilizados, e com aporte financeiro capaz de sustentar 

suas atividades.  

Ao analisarmos os gráficos aqui apresentados, podemos constatar que o perfil do 

sindicato médio brasileiro apresenta poucos trabalhadores em sua circunscrição e, dentre eles, 

muito menos trabalhadores efetivamente filiados, devidamente mobilizados e organizados para 

exercer qualquer tipo de pressão, limitando, por conseguinte, a capacidade sindical de realizar 

demandas. 

É fato que o fim da contribuição sindical obrigatória17,  causará um forte impacto aos 

aproximadamente onze mil sindicatos registrados atualmente no Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

Todavia, devemos ter em mente que o baixo engajamento dos trabalhadores, oferece um 

risco bastante preocupante, a baixa filiação, como explicado anteriormente, permite a defesa de 

interesses corporativistas, bem como a pratica de atividades político-partidárias de um grupo 

especifico de indivíduos, mais mobilizados que o tradicional grupo de empregados médios. 

                                                 

17 PL 6787/2016, projeto de lei, aguardando aprovação do Senado Federal, alterando a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho, a qual já foram feitas mais de 1340 

emendas, dentre elas, o fim da contribuição patronal obrigatória, e por conseguinte o fim da filiação obrigatória; 
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1.8.Negociação Coletiva 

A negociação coletiva é um dos mais importantes métodos de solução de conflitos 

existentes na atualidade. Sem sombra de dúvida, é aquele mais destacado no tocante a conflitos 

trabalhistas de natureza coletiva. (DELGADO, 2015, p. 120 e ss) 

O referido instituto constitui o método ou processo de autocomposição de interesses 

entre operários e empregadores, desenvolvido por meio de um tramite específico pelos próprios 

atores sociais e utilizado na solução de conflitos coletivos nos países mais avançados 

economicamente (União Europeia e Estados Unidos) (SANTOS, 2006, p. B2). 

São desassociados, como se sabe, os métodos de solução de conflitos interindividuais e 

sociais hoje conhecidos. Classificam-se em três grandes grupos: autotutela, heterocomposição 

e autocomposição. Dentre os grupos aludidos a negociação coletiva se faz parte dos 

mecanismos auto compositivos. 

A autocomposição ocorre quando o conflito é solucionado pelas próprias partes, sem 

intervenção direta de agentes externos no processo de pacificação da controvérsia. 

É possível verifica-la de três maneiras, às vezes significativamente distintas entre si. De 

um lado, temos o despojamento unilateral em favor de outrem da vantagem por este almejada, 

também conhecido como renúncia. De outro lado, a aceitação ou resignação de uma das partes 

ao interesse da outra. Por fim, a autocomposição também ocorre por meio da concessão 

recíproca, transação, efetuada pelas partes. 

O instituto em análise enquadra-se, como citado, no grupo das fórmulas auto 

compositivas. Todavia, devemos observar que a negociação coletiva é fórmula auto 

compositiva essencialmente democrática, gerindo interesses profissionais e econômicos de 

significativa relevância social. Por isso não se confunde com a renúncia e muito menos com a 

submissão, devendo cingir-se, essencialmente, à transação. 

É claro que a negociação coletiva, sendo dinâmica social relativamente complexa, 

relaciona-se, comumente, a algumas das fórmulas hetero compositivas ou mesmo auto 

compositivas. É o que se verifica com a mediação, a greve e a arbitragem, tais mecanismos 

podem ser, facilmente, considerados, instrumentos-meios da negociação coletiva trabalhista. 
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Por sua vez, a negociação tem, é claro, os chamados instrumentos-fins, principais 

responsáveis por consumar o sucesso da dinâmica negocial. Trata-se, no Brasil, da convenção 

coletiva do trabalho e do acordo coletivo do trabalho. (DELGADO, 2015, p. 122) 

Os princípios da negociação coletiva podem ser sintetizados em princípio da boa-fé ou 

da lealdade, cuja consequência é o dever formal de negociar, consubstanciado na 

obrigatoriedade do exame de propostas recíprocas e na formulação de contrapropostas 

convergentes, devendo-se sempre discutir as razões da rejeição de determinada cláusula e 

prestar as informações necessárias à justificação de suas propostas. Outra consequência do 

princípio da boa-fé consiste no fato de que as partes deverão concordar em estabelecer com 

antecedência a finalidade e o alcance da negociação, a qual deverá ater-se a interesses 

recíprocos, que se resumam em normas e condições de trabalho, para a melhoria de condições 

de vida dos empregados, para incremento da produtividade, visando à harmonia nas relações 

de trabalho. A terceira consequência, intitulado princípio do conglobamento, é uma norma 

técnica que não admite a invocação de prejuízo como objeção a uma cláusula sem a 

demonstração de que esse também é o resultado da negociação globalmente considerada em 

seu resultado final proposto ou aceito. 

Ainda, como princípios norteadores do procedimento da negociação, o dever de as 

partes negociarem em clima de paz, abstendo-se de greve durante determinado período, embora 

inexista tal obrigação na lei; marcarem a negociação com antecedência em relação a data-base, 

para evitar convocações súbitas; explicitarem as suas condições de representação; declararem 

a garantia formal de cumprimento dos compromissos relativamente à negociação, obrigando-

se à fluir sobre os interessados no sentido de fazer respeitar os princípios ajustados para garantir 

sua eficácia. Paralelamente a esse dever, inclui-se o de adequação, por meio do qual as partes 

comprometem-se a proceder com racionalidade, adequando suas pretensões e respostas às 

possibilidades reais da economia como um todo e de cada empreendimento em particular 

(TEIXEIRA, 1989, p. 129). 

Na negociação coletiva nenhum interesse de classe deverá prevalecer sobre o interesse 

público, não podendo, entretanto, ser transacionados preceitos que resguardem a saúde do 

obreiro, como os relativos à higiene e segurança do trabalho, e também os que se referem à 

integridade moral, situando-se aqui o direito à honra, à intimidade, à boa fama e à privacidade. 
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No que tange a irrenunciabilidade dos direitos do empregado, o art. 468 da CLT veda 

as alterações consensuais prejudicais, mas a Constituição de 1988 permite que, por meio da 

negociação coletiva, seja reduzido o salário (art. 7°, VI), e majorada a jornada em turnos 

ininterruptos de revezamento. 

Também o princípio da continuidade, do fornecimento de vantagens asseguradas em 

normas coletivas como caráter habitual do qual decorre a sua incorporação ao contrato de 

trabalho, não encontra ressonância absoluta na negociação da qual resultam os acordos e 

convenções coletivas, pois esses últimos vigoram por prazo determinado.18 Não obstante, em 

se tratando de vantagens salariais, a jurisprudência tem-se inclinado no sentido de autorizar a 

sua incorporação no pacto laboral. 

Finalmente, vale ressaltar o enfraquecimento do princípio da proteção ao empregado no 

Direito Coletivo, no qual o in dubio pro misero e a norma mais favorável não têm aplicação, 

pois a norma coletiva deverá ser interpretada em atenção aos fins sociais mais amplos, que se 

sobrepõem aos interesses individuais, visando à harmonia nas relações do trabalho (BARROS, 

2006, p. 1205 e ss). 

Enfim, negociação coletiva trata-se de processo de discussão em que patrões e 

empregados analisam suas divergências e buscam, para elas, soluçam que lhes pareça favorável. 

Malograda a negociação coletiva, deve o sindicato armar-se de prova de que ela existiu 

realmente para optar para um desses dois caminhos: greve ou propositura da ação coletiva. 

Se a escolha recair na greve, estará cumprido o disposto no art. 3° da Lei n.º 7.783, de 

28.06.1989, in verbis, “Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via 

arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho”. 

Sem embargo da deflagração da greve, o sindicato profissional ou o sindicato patronal, 

não estão impedidos de levar o conflito ao Tribunal do Trabalho, cujo pronunciamento deve 

pôr fim ao movimento paredista. 

                                                 

18 Súmula n. º 277, do TST. 
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Iterativa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de declarar a 

nulidade de processo de dissídio coletivo em que não se fez a prova de que, antes da propositura 

da ação, realizou-se a negociação coletiva (BRANCO, SAAD e SAAD, 2004, p. 691 - 692).  

Vejamos, nesse sentido, o entendimento de n. º  1 da Seção de Dissídios Coletivos do 

TST: 

Nenhuma ação de dissídio coletivo de natureza econômica será admitida sem antes se 

esgotarem as medidas relativas à formalização da Convenção ou Acordo Coletivo, 

nos termos dos arts. 114, § 2°, da Constituição da República e 616, § 4°, da CLT, sob 

pena de indeferimento da representação inicial ou de extinção do processo ao final, 

sem julgamento do mérito. O interessado que não consegui efetivar a negociação 

coletiva direta com a parte contrária poderá solicitar a mediação do órgão local ou 

regional do ministério do Trabalho, devendo deste obter uma ata do ocorrido. Após a 

manifestação do suscitado, as partes esclarecerão os pontos em relação aos quais 

houve acordo e as matérias litigiosas. 

1.8.1. Pacto Social 

Sempre que um país se deparara com a iminência de uma situação profunda de crise 

econômica, e política, gerando enorme insatisfação no povo, tem surgido, modernamente, o 

recurso à figura do chamado pacto social. 

Assim, pacto social é o resultado de uma negociação no nível mais alto da sociedade, 

para determinar os rumos da política social de um país, meio de buscar o consenso dos 

interessados antes das reformas profundas de que o mesmo necessita. 

Partindo da premissa das ideias básicas de planejamento social (definição das metas e 

meios adequados para alcançá-las) e do consenso (participação da sociedade, por seus 

representantes, na elaboração desse plano), o pacto social pode ser definido como o auto 

planejamento, pela própria nação, das linhas básicas que, pelo consenso dos interlocutores 

sociais e do Estado, constituirão o programa de ação para o país (NASCIMENTO, 1985, p. 

1180). 

O pacto social pode também ser definido como um acordo de vontades, estabelecido 

entre o Estado e as representações de trabalhadores e empresas, para determinar uma ampla 

política econômica de equilíbrio da produção e do emprego, que sirva de base para a 

normatização coletiva das condições de trabalho pelas respectivas categorias (PINTO, 1988, p. 

198). 
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Remotamente o pacto social não tinha relação com estados agudos de crise econômica, 

mas envolvia a conveniência de articulação política de governo com o conteúdo jurídico da 

relação trabalhista. Os mais antigos foram aqueles realizados em 1899 na Dinamarca e em 1902 

na Noruega (PINTO, 1988, p. 196 - 197). 

Esse tipo de prática de negociação coletiva, das bases da relação de trabalho, foi 

absorvido pela Alemanha, especialmente após a II Guerra Mundial e estendeu-se aos demais 

países extremamente industrializados da Europa (Inglaterra, França, Itália, Espanha, Bélgica) e 

do Extremo Oriente (Japão) (PINTO, 1988, p. 196 - 197).  

A Organização Internacional do Trabalho já publicou vários exemplos de Pactos 

Sociais. Embora a maioria seja da Europa, ali estão países africanos, como o Quênia, o 

Paquistão, as Filipinas, a Índia, Malásia, Singapura, a Tunísia, a Colômbia que, em 1981, 

celebrou seu Pacto Social (BARROS, 1988, p. 283). 

O pacto social representa a instrumentação formal de um processo de negociação 

coletiva deliberadamente instalada para alcançá-la, enquanto a concertação social é apenas a 

troca informal de pontos de vista que possam dar lastro a normatização estatal ou profissional 

(PINTO, 1988, p. 199). 

Alguns critérios são básicos para que seja deflagrada a concertação com o sentido de ser 

conquistado um pacto social. 

Esses critérios antecedentes são chamados, por alguns, de pré-requisitos, por outros, de 

elementos, e por diversos, ainda, de pressupostos. Por isso aglutinam-se as três expressões que 

conduzem a um sentido único. 

Para sua implantação, o pacto social deve atender alguns pré-requisitos, dentre os quais, 

podem ser mencionados os de ordem: psicológica, disposição da maioria em encontrar fórmulas 

pelo consenso; política, aceitação do diálogo pelos partidos políticos; econômica, a 

reformulação da economia do país, visando o seu melhor desempenho, diante dos desafios que 

enfrenta (NASCIMENTO, 1985, p. 36 - 37).  

No Brasil, o pacto social passa obrigatoriamente pela reforma tributária na qual se 

busque ampliar o universo dos contribuintes, com carga tributária menor e melhor distribuída, 

porque enquanto isso não acontecer, não haverá clima no país para pacto social. O empecilho 
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maior para a flexibilização está no próprio governo, que, ávido de receita, penaliza o sistema 

produtivo, retirando-lhe a competitividade (OLIVEIRA, 1988, p. 61).  

No entanto, por mais importante que seja a reforma tributária, há um pressuposto ainda 

antecedente: é a própria credibilidade do propositor, que deve ser alguém com muita aceitação 

no País, como o Presidente da República. É ele quem deve ser o indutor, traçando as linhas 

gerais, apresentando diretrizes, convocando interlocutores válidos, e, mais do que isso, o 

avalista das propostas concretas apresentadas, como resultado de um amplo debate nacional. 

Há que se ter em conta, também, a necessária, e indispensável, legitimação democrática 

dos interlocutores, tanto das centrais sindicais representantes dos trabalhadores, através de um 

processo democrático de eleição, como das associações empresariais que se sentem à mesa de 

negociação, e, obviamente, o mesmo tipo de legitimidade do processo surgido das eleições 

gerais diretas, nas quais disputem todos os partidos políticos.  

O pacto social persegue alguns dos seguintes objetivos ou todos eles, sejam simultânea 

ou sucessivamente: administrar de forma solidária uma situação de crise, procurando aumentar 

o crescimento econômico, a estabilidade de preços e salários e a redução nas taxas de 

desemprego; a constante reformulação do sistema de relações trabalhistas do país, introduzindo 

modificações de fundo no modelo de organização sindical, na regulamentação do direito de 

greve e na participação dos trabalhadores na empresa; fixar, com o maior grau de consenso 

possível, os princípios de um novo quadro de valores econômicos e sociais, a serem plasmados 

em um texto constitucional que inaugure uma nova etapa na vida do país (LÓPEZ-MONIS, 

1989, p. 114).  

Quanto ao conteúdo dos pactos, é muito amplo, e também heterogêneo, podendo ser 

sintetizado: regras de conduta para o combate a inflação e ao desemprego; medidas de ordem 

econômica para alcançar esse objetivo; diretrizes para a convenção coletiva; diminuição da 

conflitualidade entre os atores sociais; reestruturação de organismos sociais e institutos 

trabalhistas com vistas a adaptá-los a novas exigências da economia (BARROS, 1988, p. 284 - 

285).  

Contendo diversos tipos de cláusulas sociais e trabalhistas, os Pactos Sócio Trabalhistas 

subdividem-se, visto que são de tipo processual quando fixam um procedimento a ser 

observado; de tipo normativo-substantivo, quando estabelecem parâmetros para as condições 

de trabalho a serem objeto de negociação em nível menor de convenções e acordos coletivos, 
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ou, também, de tipo híbrido, com cláusulas processuais e substantivas (NASCIMENTO, 1985, 

p. 36).  

O pacto social constitui-se em uma nova fonte de produção jurídica, qual seja, o direito 

negociado, gerando uma divisão de responsabilidade entre os parceiros sociais 

(ROBORTELLA, 1998, p. 403).  

Deve recordar-se que os pactos podem ser tanto formais como informais, e 

instrumentam políticas de objetivos sociais e econômicos, aproximando-se das convenções 

coletivas de trabalho, mas com estas não se confundem, pois não estipulam condições de 

trabalho e não são firmadas entre empregados, empregadores ou suas organizações (BARROS, 

1988, p. 285).  

Não há qualquer dúvida que no pacto social se pretende a intervenção de todos os atores 

sociais representativos com a finalidade de aclarar e encontrar soluções conjuntas para os 

problemas econômicos e sociais, e isso não é nada fácil, tratando-se de um país com cento e 

setenta e cinco milhões de pessoas. 

Há, por outro lado, uma carência de diálogo, de interlocutores válidos para conduzir as 

propostas, que surgem na base social, até o debate e a solução, ou, pelo menos, o 

encaminhamento. 

1.8.2. Convenção Coletiva 

A convenção coletiva é uma instituição do Direito Coletivo do Trabalho. Traduz um 

ajuste entre entidades sindicais visando a novas condições de trabalho, cuja eficácia é erga 

omnes (BARROS, 2006, p. 1209 e ss). 

A definição foi, pela primeira vez, esboçada na Convenção nº 98 da OIT relativa ao 

direito de organização e de negociação coletiva (1949) e estabelece no artigo 4º: 

Se necessário, deverão ser tomadas medidas apropriadas às condições nacionais para 

encorajar e promover o maior desenvolvimento e utilização de processos de 

negociação voluntária de convenções coletivas entre patrões e organizações de 

patrões, por um lado, e organizações de trabalhadores, por outro, tendo em vista 

regular por esse meio as condições de emprego. 

Pelo texto consolidado, a convenção coletiva é conceituada, em seu art. 611, como 

sendo, “ ... o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de 
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categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito, 

das respectivas representações, às relações individuais de trabalho”. 

Há que distinguir entre convenção e negociação: negociação é a própria discussão sobre 

as divergências, das quais, o consenso resultante, tão logo se formaliza num documento escrito, 

se torna convenção, como se deduz do art. 613, parágrafo único, da CLT. Em suma, a convenção 

é a formalização da negociação, ou seja, a convenção é um dos instrumentos da negociação. 

Não se confunde a convenção coletiva, também, com o pacto social. Embora a 

convenção e o pacto tenham em comum a vontade de compor divergências, a verdade é que o 

pacto enfrenta questões muito mais abrangentes, como a própria ordem econômica, nos seus 

aspectos trabalhista e político, de modo a ser caracterizado como um "macro acordo”, que tem 

muito mais de planejamento geral de natureza socioeconômica do que de convenção coletiva. 

     Ademais, as partes envolvidas na negociação que darão origem à convenção são 

previamente estipuladas na lei (art. 611, caput, da CLT), ao passo que isto não ocorre no pacto 

social, do qual, aliás, o Estado participa obrigatoriamente. Finalmente, pode ser dito que, se a 

convenção tem efeito jurídico, coercitivo, sobre os convenentes, o pacto é dotado de efeito 

meramente programático. 

A originalidade das convenções coletivas, à medida que se firmavam através da prática 

consuetudinária, deixava perplexos os juristas do contratualismo, ao tentarem explicar sua 

natureza jurídica. 

Era natural que se procurasse enquadrar a nova figura dentro dos princípios da teoria 

contratualista, imperante em todos os domínios do Direito. 

Mas, igualmente, era inevitável o reconhecimento de que, para a explicação da natureza 

das convenções coletivas, as ideias, do contratualismo jurídico pareciam anacrônicas. 

Apertados, intelectualmente, entre a convivência e a dificuldade de classificação das 

convenções coletivas como espécie dos contratos, os juristas se subdividiram, algumas vezes 

de maneira irreconciliável. 

Destra forma, podemos sistematizar essas opiniões em dois grupos especiais: corrente 

contratualista e a corrente normativista. 
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Para os defensores da primeira posição, o sindicato, quando celebra convenções 

coletivas, faz contrato que obriga, através de suas cláusulas, seus associados. 

Para os que formam a corrente normativa, a convenção coletiva possui o caráter genérico 

de verdadeira “lei profissional”, criando normas gerais e abstratas, que – segundo, o sistema do 

direito positivo local – podem alcançar, apenas, os associados do sindicato ou se podem 

estender à totalidade da categoria profissional ou econômica. 

Cada uma dessas opiniões não explica, por si só, a natureza jurídica da convenção 

coletiva. De um ou de outro ângulo, as divergências quanto ao fundamento do ponto de vista 

adotado sempre foram e continuam sendo bastante sensíveis. 

Tem-se sustentado a impossibilidade de convenção coletiva contrariar a lei, em face da 

interdição específica do art. 444 da CLT. Aliás, a primazia da lei sobre o acordo e a convenção 

coletiva emerge do art. 9° do mesmo diploma consolidado e traduz uma decorrência do 

intervencionismo estatal, no afã de corrigir desigualdades. 

A Constituição da República de 1988 alterou a assertiva, ao permitir a redução salarial 

por meio de acordo ou convenção coletiva (art. 7°, VI, XIII e XIV), como se infere de julgado 

do TST 

Após a Constituição de 1988, que veio consagrar a eficácia das convenções e acordos 

coletivos (art. 7°, XXVI), admitindo até a validade de pactos para a redução salarial 

(inciso VI), que é o direito maior do trabalhador, aqueles que hão de ser respeitados 

sempre, ainda que implique em afastamento de algum direito dos membros das 

categorias respectivas. A convenção ou acordo coletivo resulta de uma negociação na 

qual são feitas concessões em troca de vantagens outras, pelo que hão de ser 

considerados em seu todo. É a teoria da conglobalização dos pactos coletivos, recurso 

de revista conhecido e provido (2ª Turma – AC n.° 688/96 – Relator: Ministro Vantuil 

Abdala – DJ 19.04.96 – p. 12.433). 

A celebração da convenção coletiva pressupõe convocação de uma assembleia-geral 

pelo sindicato da categoria interessada, por meio de edital publicado no órgão oficial ou de 

maior circulação no local, contendo na ordem do dia a matéria que deverá ser discutida. 

Cumpre frisar, que o âmbito de eficácia territorial da convenção é aferido pela base 

territorial das entidades sindicais convenentes, e sua eficácia temporal vai de três dias após o 

depósito até a expiração do prazo de convenção. 

Considerando-se o caráter convencional de suas cláusulas, admite-se possam elas 

retroagir a data anterior ao início de sua vigência, não podendo, entretanto, alcançar os contratos 
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individuais extintos antes desse início, porque, estaria atingindo situações jurídicas constituídas 

(MARANHÃO, 1974, p. 332).  

A convenção coletiva é constituída de cláusulas normativas, que vão estabelecer o 

conteúdo do contrato individual, e de cláusulas obrigacionais, dispondo sobre direitos e deveres 

recíprocos entre os convenentes. 

As cláusulas normativas podem ser enumeradas como as que instituem benefício 

individual, como reajuste salarial, férias, jornada, indenização, estabilidade, prêmios, etc.; as 

que dizem respeito às formalidades que devem ser observadas na celebração da convenção, 

como, por exemplo, a exigência de forma escrita, a obrigatoriedade de readmissão de 

trabalhadores dispensados em decorrência de participação em movimento grevista; as normas 

solidárias, que instituem benefícios para o empregado, como membro da empresa, ou seja, 

normas sobre higiene e segurança do trabalho; as normas relativas à constituição interna da 

empresa, entre elas as que dispõem sobre comissões de arbitragem e conselhos de empresas e 

as normas referentes a instituições comuns, nas quais se enquadram as que dispõem a respeito 

de previdência. 

Como cláusulas obrigacionais, podem ser citadas as chamadas cláusulas de paz, 

estipulando sobre impossibilidade de se recorrer à greve enquanto vigorar a convenção. 

É indiscutível a importância das convenções coletivas para o entendimento entre o 

capital e o trabalho, para o aumento da produtividade e para melhores condições de vida do 

trabalhador, elementos indispensáveis à paz social. 

Outra vantagem das convenções coletivas para o Estado, pode ser ressaltada ao afirmar-

se que Direito do Trabalho é um direito vital e muda quando variam as condições econômicas 

dos povos, desde que respeitados os princípios básicos do art. 7º da CRFB; é um direito em 

constante transformação que não poder ser seguido pela lei e esse papel está reservado à 

convenção coletiva do trabalho. 

 A convenção coletiva é mais flexível do que a legislação trabalhista, que, por conter 

comandos abstratos e gerais, não poderá se ocupar com as especificidades da organização 

empresarial, principalmente considerando a vastidão do território brasileiro, onde variam com 

acentuada intensidade as condições socioeconômicas. 
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Além disso, a convenção coletiva diminui a concorrência entre empresas e configura 

um dos meios mais eficazes de atingir a integração entre empresas e trabalhadores. 

Para o sindicato, a convenção coletiva traduz uma afirmação do seu poder e da faculdade 

que lhe foi atribuída no sentido de resolver problemas e de melhor as condições de vida dos 

trabalhadores. 

O art. 615, da CLT prevê expressamente a possibilidade de denúncia, devendo a 

prorrogação obedecer ao mesmo processo imposto para a celebração (aprovação pela 

assembleia). Ademais, é de salientar que, se a nossa legislação veda celebração de convenções 

coletivas por prazo indeterminado, desnecessária se torna a denúncia prevista em lei, cujo 

objetivo é evitar a prorrogação automática da convenção ou pôr fim à convenção ou ao acordo 

de prazo indeterminado. 

A revisão consiste em um processo de adaptação da convenção ou do acordo a novas 

situações de fato. Na vigência da convenção ou do acordo, portanto, apenas será permitida a 

revisão quando tiverem sido modificadas substancialmente as condições de fato vigorantes 

quando da respectiva celebração, salvo disposição diversa pactuada pelas partes. A revisão 

deve, ainda, ser aprovada pela assembléia sindical. 

Desde que autorizadas por assembleias, as partes convenentes poderão revogar, total ou 

parcialmente, antes do termo final estipulado, caso seja desnecessária a sequência. 

As convenções e acordos serão celebrados por escrito, sem emendas ou rasuras, em 

quantas vias quantos forem os sindicatos ou empresas acordantes, além de uma que deverá ser 

levada a registro. A forma é requisito substancial do ato jurídico. 

Mister se faz que uma das vias seja remetida ao Ministério do Trabalho para 

conhecimento, registro e arquivamento, nos termos do art. 614, da CLT. 

Como se infere do aludido dispositivo legal, com a inovação trazida pelo Decreto-Lei 

n.° 229, de 1967, a eficácia da convenção não mais depende de homologação pelo Ministério 

do Trabalho. 

A convenção entra em vigor três dias após a data da entrega da via ao órgão competente 

do Ministério do Trabalho. 
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A homologação deixava o crivo do Estado num ato que deveria traduzir a autonomia 

das partes convenentes. 

1.8.3. Acordo Coletivo 

Por meio do próprio texto da Consolidação, poder-se-ia definir acordo coletivo de 

trabalho como o pacto de caráter normativo pelo qual um sindicato representativo de certa 

categoria profissional e uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica 

estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas empresas, às relações 

individuais de trabalho. 

Como se percebe, no acordo coletivo de trabalho, não é necessária a presença do 

sindicato no polo empresarial de contratação, embora seja imprescindível que a pactuação 

obreira se firme através do respectivo sindicato. Hoje, já se pacificou o entendimento de que a 

Carta de 1988, ao considerar obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas 

de trabalho (art. 8°, VI, CF / 88), não se referiu a sindicato de empregadores, mas apenas à 

entidade sindical obreira. É que o empregador, por sua própria natureza, já é um ser coletivo (já 

estando, portanto, naturalmente encouraçado pela proteção coletiva), ao passo que os 

trabalhadores apenas adquirem essa qualidade mediante sua atuação coletiva mesmo. Portanto, 

não houve invalidação do instituto do acordo coletivo a contar da vigência da nova 

Constituição. 

Os acordos coletivos de trabalho constroem-se por empresa ou empresas, em âmbito 

mais limitado do que o das convenções, com efeitos somente aplicáveis à(s) empresa(s) e 

trabalhadores envolvidos. Do ponto de vista formal, traduzem acordo de vontades (contrato lato 

sensu), embora com especificidade no tocante aos sujeitos pactuantes e âmbito de abrangência. 

Do ponto de vista substantivo (seu conteúdo), também consubstanciam diplomas reveladores 

de regras jurídicas típicas, qualificadas por serem gerais, abstratas e impessoais, sendo também 

dirigidas à regulação ad futurum de relações trabalhistas. 

Há, entretanto, certa e injustificável dissensão teórica acerca da natureza de fonte formal 

justrabalhista assumida pelo acordo coletivo. Em virtude da abrangência mais restrita de sua 

aplicação e de não contar com um sindicato pactuante no polo empresarial, argumenta-se que 

o acordo coletivo seria inábil a gerar normas jurídicas. Dando origem à simples dispositivos 

contratuais, seus preceitos ingressariam nos contratos como se fossem cláusulas desses, a eles 

aderindo permanentemente.  
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1.8.4. Contrato Coletivo 

Como já dito, anteriormente, o contrato coletivo de trabalho é, no Brasil, ainda, hoje, 

figura não institucionalizada na negociação coletiva trabalhista. A lei não tipificou e regulou, 

nem os seres coletivos trabalhistas tiveram interesse ou força organizativa para implementar, 

costumeiramente, sua presença no âmbito social. Não tem tido, por isso, aplicação prática na 

dinâmica justrabalhista do país. 

Na verdade, a denominação contrato coletivo de trabalho tem se mostrado algo equívoca 

na história do Direito brasileiro. 

A CLT já utilizou a expressão, antes da reforma de 1967, para designar o diploma 

negocial coletivo que tipificava, correspondendo ao que hoje se chama convenção coletiva do 

trabalho, regulando pacto entre sindicatos econômicos e profissionais. Pelo Decreto-lei n.° 229, 

de 1967, abandonou-se a denominação contrato coletivo. Passou-se, então, a diferenciar em 

dois os diplomas da negociação coletiva: a convenção coletiva de trabalho (que substituía o 

antigo contrato coletivo) e o recém-criado acordo coletivo de trabalho. 

A expressão contrato coletivo de trabalho também já foi utilizada na doutrina para 

designar certa modalidade de contrato componente do Direito Individual do Trabalho – o 

contrato plúrimo, como o contrato de equipe, por exemplo. 

Este último uso, porém, é claramente inadequado, por confundir figuras de Direito 

Individual e Direito Coletivo do Trabalho. Deve-se, pois, tecnicamente, preservar apenas o 

epíteto contrato plúrimo para indicar certos tipos de pactos do ramo justrabalhista individual 

em que comparece uma pluralidade de sujeitos individuais contratantes (DELGADO, 2003, p. 

147 - 148). 

Em consequência, deve-se reservar a expressão contrato coletivo de trabalho como 

designativo de figura do Direito Coletivo do Trabalho, situada, do ponto de vista doutrinário, 

ao lado das duas congêneres tipificadas na CLT, convenção e acordo coletivo de trabalho. 

Esta expressão e figura jus coletivas ressurgiram no Direito brasileiro após a 

Constituição de 1988. 

Seu reaparecimento não guarda, entretanto, qualquer vinculação com o velho instituto 

regulado pela CLT (arts. 611 e seguintes), antes da reforma de 1967. Aquele velho instituto era, 
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em tudo, caudatário e afirmador do corporativismo das décadas de 30 e 40, ao passo que o novo 

contrato coletivo de trabalho apareceu, mais recentemente, no país, como contraponto ao 

sistema corporativista, uma tentativa de se gestar um instrumento de negociação coletiva que 

fosse capaz de ultrapassar os limites da estrutura corporativista tradicional do Direito Coletivo 

Brasil. 

Uma das novas referências legais a esse novo contrato coletivo de trabalho foi feita, no 

Brasil, pela Lei n. ° 8.542, de 1992 (art. 1°, § 1°). Tal diploma, entretanto, não definiu, 

caracterizou ou estruturou juridicamente a figura. A Lei do Trabalho Portuário (n.° 8.630, de 

1993, art. 18, parágrafo único; art. 49) também menciona a nova figura. 

Os esforços doutrinários têm conduzido, porém, a algumas ilações sobre o instituto. 

Uma delas dirige-se a fixar que se trata de pacto contratual coletivo, celebrando no exercício da 

autonomia privada coletiva, com aptidão formal para produzir normas jurídicas. Sob o ponto 

de vista de sua natureza jurídica, portanto, a nova figura não se afastaria da convenção e do 

acordo coletivos; consistiria, desse modo, em um terceiro tipo de instituto derivado da 

negociação coletiva trabalhista. 

Outra ilação doutrinária diz respeito ao âmbito de abrangência do novo instituto, 

certamente mais vasto do que o conferido às duas figuras tradicionais da CLT. Ou seja, somente 

seria justificável pensar-se em contrato coletivo caso este viesse superar algumas das rigorosas 

limitações das duas figuras já consagradas no Direito brasileiro. 

Porém, sob esse ponto de vista, a estrutura sindical montada pelo velho modelo 

trabalhista do país, e em grande parte preservada pela Carta de 1988, mostra-se inadequada a 

viabilizar semelhante empreendimento. Afinal, as entidades sindicais obreiras organizam-se, 

hoje, por segmento profissional específico, ao passo que uma das ideias relevantes do contrato 

coletivo reside na fixação de normas mais abrangentes do que as dirigidas ao universo 

delimitado de uma específica categoria. Desse modo, enquanto não se alterarem alguns aspectos 

estruturais marcantes do sistema sindical do país, não parece promissora a possibilidade de 

florescimento desse terceiro instituto da negociação coletiva no Brasil. 
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1.8.5. A Constituição de 1988 e a participação obrigatória do Sindicato nas Negociações 

Coletivas: 

A Constituição vigente, no inciso VI, do art. 8°, considera obrigatória a participação 

dos sindicatos nas negociações coletivas; embora tivesse dado destaque à negociação coletiva, 

manteve a competência normativa dos tribunais trabalhistas para a solução dos conflitos 

coletivos, por meio de processo (BARROS, 2006, p. 1204). 

Apesar de o citado inciso VI, do art. 8° fazer alusão a sindicatos, no plural, vem-se 

entendendo que a participação obrigatória nas negociações se refere ao sindicato profissional 

que só se aplica ao empregado. Daí se infere que o sindicato patronal não necessita de 

participação obrigatória na negociação, mesmo porque na celebração do acordo coletivo (entre 

empregados e empresas), com eficácia interpartes, prescinde-se da presença do sindicato 

patronal. Ao se exigir a presença desse sindicato, os acordos coletivos se inviabilizariam, e, 

como é sabido, a Constituição da República os manteve (art. 7°, XVI). 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a tratar diretamente da negociação 

coletiva de trabalho, no artigo supracitado, embora o tema já tivesse sido regulado pelo artigo 

616, da CLT. Esta é pioneira no âmbito de conflitos coletivos ou conflitos de massa, pois desde 

1943 já previu tal possibilidade. 

Diferentemente da União Europeia e dos Estados Unidos, onde a negociação coletiva 

de trabalho foi fruto de uma conquista histórica de luta entre trabalhadores e empregadores, 

tendo nascido de baixo para cima, na América Latina, os legisladores, tendo percebido sua 

utilidade social e jurídica, baseados nas experiências europeia e norte-americana, trataram de 

adotá-la nas leis e nos códigos, colocando este poderoso instrumento de reivindicação ao 

alcance dos trabalhadores, que, no entanto, não dispunham de força ou densidade política 

suficiente para manejá-lo, na maior parte das vezes pela ausência de massa crítica de 

trabalhadores e de um processo de industrialização mais intenso. 

A valorização da negociação coletiva de trabalho acha-se intrinsecamente articulada 

com o fortalecimento dos sindicatos, já que cabe a estes últimos a missão de representar os 

interesses de seus associados no diálogo social com os empresários. 

Porém, a negociação coletiva de trabalho que se posiciona como a função mais nobre 

das organizações sindicais, pelo grande significado que ostenta no mundo do trabalho, somente 
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apresentará os resultados práticos almejados pela sociedade se for realizada em um ambiente 

democrático. 

Nos países democráticos onde se pratica a plena liberdade sindical e o direito de greve, 

a negociação coletiva do trabalho assume papel de maior relevância social, porque motiva os 

próprios indivíduos ou respectivas classes à autodeterminação, sem o paternalismo estatal, 

preparando e educando, por meio da prática negocial, os próprios interessados a gerir suas 

próprias conveniências e interesses, a definir seu próprio destino, com maturidade, 

entendimento e diálogo social, sempre respeitando-se o patamar mínimo civilizatório e as 

conquistas sociais constantes a Constituição da República do Brasil. 

É evidente que em função da própria natureza conflituosa e dialética das relações 

trabalhistas, deve-se deixar como último recurso algumas reservas ou garantias legais, como o 

exercício do direito de greve, a oportunidade de busca de tutela jurisdicional para dirimir lides, 

como, por exemplo, o suprimento judicial em caso de denegação do “comum acordo” pelo 

sindicato patronal, sem motivo plausível, desprovido de razoabilidade (SANTOS, 2006). 

A negociação coletiva de trabalho pode desaguar nas seguintes situações concretas: 

• Se frutífera ou bem-sucedida, na elaboração dos seguintes instrumentos 

jurídicos: acordo coletivo ou negociação coletiva de trabalho, ou ainda o contrato 

coletivo; 

• Se infrutífera ou malsucedida, a negociação coletiva pode ser dar ensejo à greve. 

A Constituição Federal de 1988 introduziu uma poderosa flexibilização do Direito do 

Trabalho, com enorme prestígio aos sindicatos. A mais emblemática expressão desta força 

sindical está no inciso VI do art. 7º da Carta, que assegura a irredutibilidade do salário do 

empregado, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 

Percebe-se, portanto, que nem a lei nem o poder normativo da Justiça do Trabalho 

podem reduzir salário. Esta faculdade, como visto, está reservada à negociação coletiva que, 

quanto aos empregados, conta sempre com obrigatória participação do seu sindicato, como 

decorre do previsto no inciso VI do art. 8º da mesma Constituição. 
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O mesmo acontece quanto à jornada de seis horas a ser cumprida nos turnos 

ininterruptos de revezamento que, como previsto no inciso XIV do mesmo art. 7º, somente pode 

ser alterada por intermédio de negociação coletiva. 

Para afastar qualquer dúvida, ficou explicitado no inciso XXVI, o reconhecimento das 

convenções e acordos coletivos de trabalho. Nunca, como com a nova ordem constitucional, os 

sindicatos tiveram tanto poder. 

Para prestigiar ainda mais o sindicato, ficou vedado ao poder público a interferência e 

a intervenção na organização sindical, como estatuído na norma cogente do inciso I do art. 8º 

da Constituição Federal, que também impede o Estado de criar obstáculos à livre criação dos 

sindicatos. 

Mas a Carta que caminhava para introduzir a liberdade sindical, na forma da 

Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho, optou pela manutenção da 

unicidade sindical compulsória, e manteve a contribuição sindical, que assegura a existência de 

sindicatos sem a menor representatividade (incisos II e IV do já mencionado art. 8º) 

(OLIVEIRA, 2001, p. 28). 

Esta imprecisão constitucional agravada pelos condicionamentos econômicos e sociais 

com que temos vivido a partir do final dos anos 80 do século passado tem gerado grande 

enfraquecimento da atividade sindical brasileira. 

Mais de dez anos após a Carta de 1988 ainda não se completou a transição para um 

Direito Coletivo pleno, equânime e eficaz assecuratório de real equivalência entre os 

contratantes coletivos trabalhistas. É que, embora tenha a Constituição afirmado, pela primeira 

vez desde a década de 1930, de modo transparente, alguns princípios fundamentais do Direito 

Coletivo no país, não foi seguida, ainda, de uma Carta de Direitos Sindicais, que adequasse a 

velha legislação heterônoma às necessidades da real democratização do sistema trabalhista e da 

negociação coletiva. 

Esta contradição tem fragilizado a vida sindical no Brasil, já que, na prática, o 

Sindicato não tem revelado, na maioria das vezes, a força que lhe foi reconhecida pela 

Constituição de 1988. Isto não é específico do Direito do Trabalho, uma vez que esta é tônica 

de nossa atividade legislativa e constituinte, que normalmente faz abstração da realidade sobre 
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a qual deve atuar, fazendo com que sejam criadas normas para serem estudadas 

academicamente, nunca para serem cumpridas. 

Como decorrência disto, temos visto, cada vez mais, o Ministério Público do Trabalho 

ocupando o espaço que o constituinte reservou ao sindicato no inciso III do art. 8º da 

Constituição Federal. Mais do que isto. O Ministério Público do Trabalho é autor de crescente 

número de Ações Anulatórias de Convenções ou Acordos Coletivos, nos quais o sindicato dos 

empregados tem ajustado cláusulas danosas à saúde ou à segurança do trabalho, ou que reduzem 

mínimos direitos assegurados pela Constituição, como tem acontecido com a garantia de 

emprego da empregada gestante, por exemplo.  Pior ainda. Têm surgido instrumentos 

coletivos prevendo, expressamente, que o sindicato dos empregados receberá contribuição 

financeira das empresas, com as quais negociou e continuará negociando, contra o que também 

tem havido a insurgência do Ministério Público do Trabalho. Mais grave é que tal prática viola 

diretamente o art. 2° da Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada 

pelo Brasil, sendo que o Decreto de promulgação de nº 33.196 é de 29.6.53 (OLIVEIRA, 2001, 

p. 29). 

Não é preciso dizer que tais sindicatos perdem, desta forma, todo o poder de reivindicar 

melhoria das condições de trabalho de seus associados. Tudo isto revela de um lado a 

voracidade quase escravocrata do capital e, de outro, a incapacidade sindical de exercer o papel 

que lhe foi reservado pela Constituição na defesa dos trabalhadores. 

Mas todos os sindicatos sofrem do mesmo mal? Evidentemente, a resposta há de ser 

negativa. 

Com este destaque, observa-se que no Brasil, nem todos os sindicatos têm o mesmo 

poder de negociação, isto é, nem sempre, entre nós, as partes que negociam estão no mesmo 

nível de igualdade, condição fundamental à validade real da negociação. 

Daí dizer Luiz Marinho que a luta dos trabalhadores da Volkswagen mostra que não é 

preciso mudança nenhuma na CLT para que trabalhadores e empresários possam negociar suas 

relações de trabalho. É preciso, sim, sindicatos fortes e enraizados no chão da fábrica. Sem eles, 

com ou sem apoio legal, os trabalhadores brasileiros continuarão perdendo direitos e vendo as 

relações de trabalho cada dia mais precarizadas (MARINHO, 2001). 



63 

 

Desta forma, não tem raízes na realidade brasileira a afirmação de que a classe 

trabalhadora brasileira em qualquer parte destes muitos e desiguais brasis está em condições de 

contratar com a classe empresarial todas as condições de trabalho sem qualquer fixação de 

mínimos legais inegociáveis. 

Se com esta proteção mínima é crescente a precarização do trabalho, não é difícil 

imaginar o que acontecerá quando voltarmos ao século XIX, como subliminarmente passou a 

ser pretendido entre nós. 

Mas há mais. Nem sempre o sindicato que pretende resistir, na luta por melhoria da 

condição de vida dos trabalhadores, encontra aliado entre os próprios trabalhadores. 

Desta forma, vale destacar o que tem dito a doutrina sobre o referido art. 617 da CLT. 

O principal requisito de validade dos instrumentos normativos auto compostos é que 

sejam subscritos por entidades sindicais, com existência legal, isto é, com atos constitutivos 

registrados em cartório. Só as entidades regularmente constituídas estão legitimadas a vocalizar 

os interesses da categoria, prerrogativa constitucionalmente conferida ao sindicato (art. 8º, VI, 

da CF). 

Precisamente porque a negociação coletiva é monopólio sindical, entendemos que a 

Carta de 88 não recepcionou a previsão de empregados interessados em entabularem 

negociação direta com o empregador ou sindicato patronal caso as entidades que os 

representem, nos diversos graus da estrutura, refuguem no cumprimento de sua missão precípua 

(parte final do art. 617, § 1º, da CLT) (SÜSSEKIND e TEIXEIRA, 2000, p. 1194). 

Vêem, ainda, a possibilidade de um conflito entre o sindicato e seus associados e 

entende que o art. 617 da CLT não foi recepcionado pela Constituição Federal, em face do 

contido no inciso VI do art. 8º da Constituição Federal.  

Logo, no caso examinado, de nenhum valor é o impropriamente denominado acordo 

coletivo, que não passa, a toda evidência, de um acordo individual plúrimo, pela ausência da 

participação sindical, que é obrigatória, pela norma cogente do inciso VI da Constituição 

Federal. 
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Assim, tem se entendido que o impróprio acordo coletivo obriga a empresa, naquilo 

que ela concedeu aos trabalhadores. Mas isto não inibe a ação sindical, no dissídio coletivo, 

buscando melhores condições de trabalho. 

Como se trata de Direito do Trabalho, no que ele tem de essencial à sua existência, não 

se admite a possibilidade da sustentação de manifestação posterior dos trabalhadores, cerca de 

80% deles, poderia revogar o que antes havia sido deliberado pela assembléia, autorizando o 

ajuizamento do dissídio (OLIVEIRA, 2001, p. 31). 

O acordo direto dos empregados com o empregador não constitui, para o direito, 

negociação coletiva trabalhista, ainda que se trate de fórmula formalmente democrática (um 

plebiscito intra-empresarial, por exemplo). Os poderes da autonomia privada coletiva, no 

direito brasileiro, passam necessariamente pelas entidades sindicais obreiras. 

Neste quadro, qualquer ajuste feito informalmente entre empregador e empregado terá 

caráter de mera cláusula contratual, sem o condão de instituir norma jurídica coletiva negociada. 

Na qualidade jurídica de mera cláusula contratual, este ajuste informal submete-se a todas as 

restrições postas pelo ramo justrabalhista às alterações do contrato de trabalho, inclusive o 

rigoroso princípio da inalterabilidade contratual lesiva. 

Logo, o que foi concedido no Acordo se incorpora ao contrato de trabalho, não estando 

sujeito a prazo de validade, compatível em negociação coletiva válida. 

Um outro ângulo da questão foi descoberto. O acordo coletivo firmado com associação 

de empregados de determinada empresa, no qual o privilégio sindical relativo à negociação 

coletiva diz respeito aos interesses da categoria profissional ou econômica por ele representada 

ex vi legis. 

Daí porque é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas para 

que os interesses gerais da categoria contem com o seu represente exclusivo. Mas a 

representação de trabalhadores, em parcela menor que a categoria (por ex., trabalhadores de 

uma empresa ou de um estabelecimento desta), pode pertencer a uma associação profissional 

(associação civil com pretensões sindicais), a qual, para negociar coletivamente (sempre em 

favor de seus associados somente), deve convocar o sindicato. Se o sindicato rejeitar ou 

negligenciar a negociação, não se vê como impedir que a associação negocie coletivamente em 
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nome de seus próprios associados, porque a negociação coletiva não é direito do sindicato, mas 

de trabalhadores (TEIXEIRA, 1991, p. 76 e ss). 

Caracterizado o abuso de direito do sindicato, deve haver o suprimento de 

consentimento pela Justiça do Trabalho. Numa vertente está o inciso XXXV do art. 5º 

Constituição Federal, que assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça de direito. Noutro campo, o já referido inciso VI do art. 8º, que torna 

obrigatória a participação do sindicato na negociação coletiva de trabalho, reservando a ele 

também, no inciso III, a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, 

judicial e administrativamente. 

Já foi pontuado que o art. 617 da Consolidação das Leis do Trabalho não foi 

recepcionado pela Carta vigente. 

Assim, quando o sindicato não aceita a proposta empresarial, recusando, portanto, a 

negociação, sua vontade pode ser suprida pela Justiça, por pedido da maioria da base dos 

trabalhadores daquela categoria? Nunca se pode perder de vista a circunstância de estarmos no 

campo do Direito do Trabalho, uma vez que o Direito Civil se mostrou sem resposta para as 

questões trabalhistas que surgiam e continuam a aparecer, de modo cada vez mais refinado e 

nas quais tem sido proposto ao empregado ou o desemprego ou a precarização da relação 

empregatícia. 

Neste quadro, tem-se como muito difícil cometer à Justiça do Trabalho substituir o 

sindicato profissional para dizer o que mais é conveniente para os trabalhadores. 

Tudo isto demonstra que a força sindical, no sentido estrito, é muito discutível no 

Brasil, por todas as razões já apresentadas. Mas nesta hora de tanta precarização, opta-se pela 

possibilidade da negociação das garantias mínimas dos direitos trabalhistas, que estão fixados 

por lei. 

Tal pretensão tem como pressuposto o poder do sindicato profissional, que, como 

apontado, inexiste quanto à maioria deles. 

Deve ser lembrada a informação do Prof. Hélio Zylberstajn de que “dos 18.000 

sindicatos do país, mil são fortes, bem organizados e honestos. Outros 17.000 são de fachada” 

(ROLLI, FERNANDES e GRINBAUM, 2001); 
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Mais assustador é o argumento falacioso, sempre utilizado, de que a Consolidação das 

Leis do Trabalho é herança autoritária do tempo de Vargas, que a teria copiado da Carta Del 

Lavoro do fascismo italiano. 

Ora, o que se pretende modificar é o Direito Individual do Trabalho, que jamais teve 

influência da Carta Del Lavoro, enquanto que tal mudança prestigiará a atual estrutura sindical, 

esta sim herança manifesta e espúria do sistema montado por Mussolini (SÜSSEKIND, 1999, 

p. 68).  

Será a lógica fundamentalista do mercado? Tudo leva a crer que sim, pois nesta hora 

de fragilidade sindical, de trágica exclusão social, de empregos precarizados, é nesta hora que 

se vai dar continuidade à flexibilização do Direito do Trabalho, como se a CLT fosse a causa 

do desemprego e das dificuldades econômicas do Brasil. 

Com estas afirmações não se está negando a radical transformação por que passa o 

Direito do Trabalho, que terá grande implicação na vida sindical brasileira. 

É fundamental uma reforma sindical profunda, se é que se quer efetivamente afastar a 

influência entre nós da Carta Del Lavoro, assegurando a existência de sindicatos profissionais 

verdadeiramente representativos, com poder de negociação diante de empresas, que, diante dos 

trabalhadores, devem-se mostrar mais transparentes e democráticas. 

Eis o desafio que todos devemos enfrentar, nunca perdendo de vista que vivemos no 

Brasil. Logo, as soluções encontradas devem considerar nossa realidade, nossa formação 

cultural e nossa herança histórica. 

2. Terceirização e o modelo de contratação triangular 

Também denominada de Subcontratação, horizontalização, parceria, prestação de 

serviços por interposta pessoa, contratação de terceiros ou contratos triangulares. O instituto da 

terceirização surge a partir de neologismo nativo de terceiro, compreendido como interveniente, 

medianeiro, intermediário. 

Para Mauricio Godinho Delgado, a terceirização poderia ser conceituada como “o 

fenômeno pela qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que 

lhe seria correspondente (DELGADO, 2015, p. 473)”. 
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2.1.Evolução histórica no Brasil 

Apesar de possuir nomenclatura distinta, podemos afirmar que a terceirização, como 

atualmente conhecemos, teve no fim da década de 1960 e início dos anos 70 seu marco 

normativo. 

Foram os diplomas normativos tidos como a Lei n. 5645/70 em conjunto com o 

Decreto-Lei nº 200/67 os responsáveis por integrarem a figura da terceirização ao ordenamento 

jurídico nacional. 

Em primeiro momento, somente o segmento público foi autorizado a realizar este tipo 

de contratação, a justificativa para tal situação encontra-se no art. 10 do Decreto-Lei 

supracitado, apoiando-se sobre o princípio da efetividade, a referida norma propõe a 

descentralização de algumas atividades, in verbis, 

Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente 

descentralizada. 

§ 1º A descentralização será posta em prática em três planos principais: 

a) dentro dos quadros da Administração Federal, distinguindo-se claramente o nível 

de direção do de execução; 

b) da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam 

devidamente aparelhadas e mediante convênio; 

c) da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. 

§ 2° Em cada órgão da Administração Federal, os serviços que compõem a estrutura 

central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas 

de mera formalização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas 

atividades de planejamento, supervisão, coordenação e contrôle. 

§ 3º A Administração casuística, assim entendida a decisão de casos individuais, 

compete, em princípio, ao nível de execução, especialmente aos serviços de natureza 

local, que estão em contato com os fatos e com o público. 

§ 4º Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, critérios, 

programas e princípios, que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a 

respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições. 

§ 5º Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a 

execução de programas federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, no 

todo ou em parte, mediante convênio, aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos 

de serviços correspondentes. 

§ 6º Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade 

normativa e exercerão contrôle e fiscalização indispensáveis sôbre a execução local, 

condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento dos programas e 

convênios. 
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§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 

supervisão e contrôle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da 

máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização 

material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, 

mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente 

desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. 

§ 8º A aplicação desse critério está condicionada, em qualquer caso, aos ditames do 

interesse público e às conveniências da segurança nacional. 

O diploma descrito passou a estimular a prática da chamada “descentralização 

normativa”, realizada mediante a contratação de serviços de caráter executivo ou operacional 

perante empresas do setor privado da economia.  

O primeiro diploma normativo abarcando a terceirização propriamente dita a ser 

incorporado a legislação heterônoma data-se de 1970, mais especificamente, trata-se da Lei n. 

6.019/74, estendendo o instituto ao setor privado, através de contratações com prazo curto e 

determinados, com o claro intento de acobertar o processo terceirizante.  

Anos depois, com o advento da Lei n. 7.102/83, foi autorizada a primeira modalidade 

expressamente determinada pelo poder normativo a ser passível de terceirização, restringindo, 

desta forma, seus efeitos a um restrito grupo de trabalhadores, quais sejam, aqueles vinculados 

a vigilância bancária, já contemplado pela lei 6.019/74 sob o viés temporário. 

Como forma de adequar-se as incursões normativas sob os direitos resguardados pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, a jurisprudência trabalhista, nas décadas de 1980 e 1990, 

passou a combater os recorrentes casos, cada vez mais generalizados, formalizando uma 

multiplicidade de entendimentos jurisprudências. 

Posteriormente, no ano de 1994, através da Lei n. 8.949, responsável por incluir 

parágrafo único ao art. 442 da CLT19, foi contemplada nova modalidade de terceirização, 

responsável por uma grande onda terceirizante disfarçada sobre uma relação cooperativista. 

O referido diploma normativo acabou por criar, entre os produtores e profissionais 

autônomos, uma relação desprovida de vínculo empregatício. Entretanto é evidenciado, 

observados os princípios da retribuição sindical e da dupla qualidade, o fato de que o 

                                                 

19 Art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. 

Parágrafo único - Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício 

entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. 
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corporativismo não se aplica entre profissionais autônomos, logo afastada a simulação 

perpetrada. 

Apesar da flagrante contradição, foi editado novo dispositivo normativo, Lei de n. 

12.690/2012, reforçando aquilo disposto anteriormente, através da regulamentação das 

chamadas “Cooperativas de Trabalho”. 

No decorrer dos anos, juntamente ao processo desestatisador, e das ideias antissociais 

do ocidente, outros dispositivos foram acrescidos ao escopo legislativo pátrio, acabando por 

romper a clássica estrutura bilateral de contratação de trabalho subordinado, como consta nos 

arts. 2º20 e 3º21 da CLT, observado o avanço da forma trilateral profetizada pela terceirização, 

e gerar certo desajuste teórico no legislativo. Dentre eles vale menção a Lei do FGTS (Lei n. 

8.036/1990), Lei n. 8.987/199522, e Lei n. 9.472/199723. 

2.2.Terceirização Interna X Terceirização Externa 

Trata-se de dicotomia bastante recorrente na doutrina, que define como sendo de 

Terceirização Interna, os funcionários, de empresa distinta, que atuem dentro da sede da 

tomadora de serviços.  

Um claro exemplo de Terceirização Interna diz respeito a situação dos empregados 

temporários, sobre o tema,  

Como o nome indica, o trabalhador temporário é contratado por um certo tempo. Mas 

o que o caracteriza, na verdade, não é bem isso. É o fato de que ele trabalha não para 

quem o admite e assalaria, mas para quem contrata a empresa que o contratou. E não 

                                                 

20 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as 

instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem 

trabalhadores como empregados. 

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem 

sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra 

atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal 

e cada uma das subordinadas. 
21 Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, 

sob a dependência deste e mediante salário. 

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o 

trabalho intelectual, técnico e manual. 
22 Responsável por tratar do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos na área energética. 
23 Responsável por tratar do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos na área das 

comunicações  
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de forma permanente, mas reticente, semelhante (embora não idêntica) ao trabalho 

avulso.  

Naturalmente, o trabalhador temporário é subordinado ao seu empregador. Mas como 

o contrato “vive e se desenvolve no ventre da empresa cliente”, também esta, e 

principalmente esta, acaba por submetê-lo à sua vontade. Assim, há um “comando 

simultâneo” (VIANA, 2003, p. 119). 

Em contraposição, a terceirização externa se dá fora do ambiente laboral da tomadora 

de serviços, é o caso da contratação de outra pessoa jurídica para figurar na relação prestacional. 

Como exemplos de atividades relacionadas a chamada Terceirização Externa, temos a figura 

das empresas que se utilizam do chamado modelo “Toyotista”, responsável por pregar a 

descentralização da produção e redução de custos operacionais, neste setor temos, as grandes 

montadoras de eletrônicos e calçados, que optam por contratar intermediários com o objetivo 

de driblar as leis fiscais de seus países, e, por conseguinte, observarem lucros maiores. 

Sobre a chamada Terceirização Externa, Márcio Túlio Viana,  

Segundo os teóricos do ramo, a organização da empresa em rede tem várias vantagens 

sobre a fábrica vertical. Ela permite que a empresa-mãe se concentre no foco de suas 

atividades, enquanto as suas parceiras se especializam. Essa possibilidade aumenta na 

proporção inversa ao de seu tamanho: quanto menores, mais ágeis e criativas. Um dos 

resultados é a melhoria na qualidade dos produtos.  

Ainda de acordo com os seus apologistas, a externalização serve também para 

propagar aperfeiçoamentos técnicos por toda a rede. Há, portanto, uma modernização 

em cadeia do setor produtivo. E como tudo isso faz reduzir os custos, os preços do 

produto final também caem, em benefício do consumidor.  

Por fim, a rede de pequenas empresas que gravita em torno da grande é sempre retrátil 

e reversível. Pode se desfazer e se refazer a qualquer momento. Isso lhe permite 

também atender com mais precisão às variações do mercado, com benefícios para 

todos (VIANA, 2003, p. 127). 

Entretanto, devemos observar que este modelo é totalmente concentrador e 

corporativista, beneficiando somente aqueles que já possuem uma grande concentração de 

renda, seja à partir da aquisição de insumos de ultima-geração, bem como, utilizando-se de sua 

responsabilidade subsidiaria, para atribuir ao pequeno e médio empresariado todos os ônus da 

produção (BOLOGNA e FUMAGALLI, 1997, p. 205 - 221). 

 Emilio Genari ilustra brilhantemente ilustra o fato acima descrito, 

Na criação de aves, por exemplo, a agroindústria estabelece os padrões de construção 

do aviário, fornece os pintinhos, as vacinas, a ração, a assistência técnica necessária e 

garante a recompra dos lotes de frangos prontos para o abate numa faixa de preços 

por ela estabelecidos (descontando, obviamente, os gastos que ela teve ao fornecer 

todos os insumos que acabamos de mencionar). 
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Ao produtor rural cabe arcar com os custos de construção e manutenção dos aviários, 

com a compra dos equipamentos adicionais que se fazem necessários para proteger a 

saúde dos pintinhos, com a depreciação do patrimônio ou sua obsolescência, e com 

um trabalho intenso, de domingo a domingo, que envolverá inclusive toda a sua 

família (GENNARI, 1997, p. 48). 

2.3.Atualidades acerca do instituto 

Dentre as principais defesas contra o aparato normativo que vem sendo construído para 

justificar o processo de descentralização podemos destacar a jurisprudência e as garantias 

constitucionais como égides do direito laboral. 

Gabriela Neves Delgado e Helder dos Santos Amorim afirmam baseando-se nos 

princípios constitucionais assecuratórios da dignidade da pessoa humana, da valorização do 

trabalho e do emprego, da promoção do bem de todos, e da busca de construção de uma 

sociedade livre, tornam a terceirização incompatível a ordem jurídica brasileira (DELGADO e 

AMORIM, 2014, p. 31-33). 

Em consonância com o posicionamento acima está a Súmula 331 do TST, a qual não 

considera válida qualquer pratica terceirizante, com exceção do trabalho temporário; dos 

serviços de vigilância especializada; serviços de conservação e limpeza; e serviços ligados à 

atividade-meio do tomador de serviços, in verbis 

Súmula nº 331 do TST 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do 

item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 

27, 30 e 31.05.2011  

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 

vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário 

(Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  

  II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 

vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  

 III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 

vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 

serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta.  

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica 

a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, 

desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo 

judicial. 

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 

subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 

culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 

prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de 

mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 

regularmente contratada.  
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VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 

decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 

Atualmente ainda se observa o item III da referida súmula tornando válida somente a 

contratação de terceirizados para atuarem nas chamadas atividades-meio, sendo vedada a sua 

participação nas atividade-fim, para melhor explicar o conceito destes dois institutos Mauricio 

Godinho Delgado, in verbis 

Atividades‑fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas empresariais e 

laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, 

compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição de seu 

posicionamento e classificação no contexto empresarial e econômico. São, portanto, 

atividades nucleares e definitórias da essência da dinâmica empresarial do tomador 

dos serviços. 

Por outro lado, atividades‑meio são aquelas funções e tarefas empresariais e laborais 

que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, nem 

compõem a essência dessa dinâmica ou contribuem para a definição de seu 

posicionamento no contexto empresarial e econômico mais amplo. São, portanto, 

atividades periféricas à essência da dinâmica empresarial do tomador dos serviços. 

São, ilustrativamente, as atividades referidas, originalmente, pelo antigo texto da Lei 

n. 5.645, de 1970: “transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, 

limpeza e outras assemelhadas”. São também outras atividades meramente 

instrumentais, de estrito apoio logístico ao empreendimento (serviço de alimentação 

aos empregados do estabelecimento, etc.) (DELGADO, 2017, p. 518). 

Ainda tratando do item III da súmula 331, podemos afirmar que a jurisprudência 

admite a terceirização somente quando a modalidade de contratação de prestação for feita entre 

duas empresas, estando a empresa terceirizante responsável pela direção dos serviços realizados 

por seu operário no dia-a-dia produtivo da empresa tomadora. Estando aquela responsável o 

empregado terá de se manter perante a empresa terceirizante, assim como perante a tomadora 

de serviços conforme item I. 

O assunto em tela possui uma série de posicionamentos distintos como, muito bem, 

explora Carlos Henrique Bezerra Leite, 

Ante o entendimento sumulado do TST, alguns autores, com a visão voltada 

exclusivamente para o direito empresarial, admitem a terceirização de forma ampla e 

irrestrita, inclusive na atividade-fim da empresa.  

Outros repudiam tal posição, e até criticam com veemência o novo verbete 

jurisprudencial, sob o argumento de que terceirizar para reduzir custos de mão de obra 

só interessa se a mão de obra terceirizada for mais mal remunerada que a da categoria 

profissional majoritária dos empregados da empresa. Para esta corrente, é exatamente 

neste ponto que reside a hipocrisia do argumento dos terceirizantes neoliberais. Vale 

dizer, se os custos da mão de obra terceirizada forem superiores, a eles não interessa.  

Há os que advogam que somente na atividade-meio da empresa é que a terceirização 

pode ocorrer de forma indiscriminada.  
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É possível encontrar, ainda, os que sustentam que a terceirização só pode ser 

considerada legal quando uma empresa contrata outra para a realização de serviços 

especializados, temporários e de vigilância, sendo que em qualquer um desses casos 

é necessário que não haja a subordinação e a pessoalidade, ou seja, que Revista da 

Academia Brasileira de Direito do Trabalho  19 não exista relação direta entre 

prestador e tomador do serviço e a contratação seja do serviço e não de determinado 

profissional (LEITE, 2015, p. 18-19). 

Ocorre que neste ano, foi sancionada, pelo então presidente interino, Michel Temer, 

novo diploma normativo, responsável por estender o rol de funções passiveis de terceirização, 

incluindo agora as chamadas atividades-fim, ora explicadas. Segue reportagem ilustrando as 

principais mudanças trazidas com a nova lei, 

BRASÍLIA -  O presidente Michel Temer sancionou nesta sexta-feira a lei aprovada 

pela Câmara que permite contratação irrestrita de trabalhadores terceirizados por 

empresas, informou a assessoria da Presidência. Foram feitos três vetos ao texto. O 

principal impede a possibilidade de prorrogar a vigência de contratos temporários por 

mais de 270 dia 

Foram feitos três vetos ao texto. O principal impede a possibilidade de prorrogar a 

vigência de contratos temporários por mais de 270 dias. 

De acordo com o Palácio do Planalto, Temer também vetou trechos da lei que já estão 

contemplados no artigo 7º da Constituição Federal, que se sobrepõe à legislação 

aprovada pela Câmara. 

Pelo prazo legal, Temer teria até o dia 12 de abril para sancionar a lei, mas optou pela 

sanção imediata porque todos os ministérios e agentes envolvidos já haviam se 

manifestado sobre a lei aprovada pela Câmara. Outros pontos de discordância pelo 

governo em relação à lei aprovada serão debatidos em medida provisória a ser 

encaminhada ao Congresso em meio à discussão de uma reforma trabalhista. 

A lei O projeto aprovado pela Câmara e transformado em lei pelo presidente, data de 

1998 e libera a terceirização de todos os setores das empresas, seja atividade fim ou 

atividade meio, e também no serviço público, com exceção de carreiras de Estado, 

como auditor e juiz. O texto, criticado pela oposição sob a acusação de não apresentar 

garantias para os trabalhadores, foi aprovado por 231 a 188 de votos dos deputados. 

O texto não tem dispositivos para impedir a chamada "pejotização" - demissão de 

trabalhadores no regime de CLT para contratação como pessoas jurídicas (PJ) - e 

restringir os calotes nos direitos trabalhistas. Não há também no texto garantia de que 

os terceirizados terão os mesmos direitos a vale-transporte, refeição e salários dos 

demais. 

O texto não tem dispositivos para impedir a chamada "pejotização" - demissão de 

trabalhadores no regime de CLT para contratação como pessoas jurídicas (PJ) - e 

restringir os calotes nos direitos trabalhistas. Não há também no texto garantia de que 

os terceirizados terão os mesmos direitos a vale-transporte, refeição e salários dos 

demais. 

Também torna muito mais abrangente o uso, permitindo a contratação para " demanda 

complementar" que seja fruto de fatores imprevisíveis ou, quando previsíveis, que 

tenham "natureza intermitente, periódica ou sazonal". A lei hoje permite apenas para 

substituição temporária de funcionários - doença ou férias, por exemplo - e acréscimo 

extraordinário de serviços.  
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Pela versão aprovada, a responsabilidade da empresa que contratar outra para 

terceirizar serviços será subsidiária. Ou seja, ela só poderá ser acionada quando 

esgotadas todas as tentativas de acionar judicialmente a contratada. Sindicatos e a 

oposição defendiam a responsabilidade solidária, como ocorre atualmente, em que a 

tomadora de serviço - e que costuma ter mais bens - pode responder a qualquer 

momento. 

O líder do PMDB (partido de Temer) no Senado, Renan Calheiros (AL), liderou um 

movimento de senadores pemedebistas contra a sanção do texto. Firmaram o 

documento nove dos 22 senadores da legenda: Marta Suplicy (SP), Kátia Abreu (TO), 

Eduardo Braga (AM), Elmano Ferrer (PI) Rose de Freitas (ES), Hélio José (DF), 

Simone Tebet (MS), Waldemir Moka (MS) e próprio Renan. A nota diz que a proposta 

agora sancionada "precariza as relações de trabalho, derruba a arrecadação, revoga 

conquistas da CLT e piora a perspectiva de aprovação da reforma da Previdência" 

(PERES e CUNTO, 2017). 

Por se tratar de novíssimo dispositivo normativo, ainda aguardando a devida 

publicação em Diário Oficial, a doutrina ainda possui um entendimento difuso sobre o tema. 

Entretanto, é fato que qualquer mudança feita na seara trabalhista deve ser interpretada em 

consonância com ordem constitucional que, tem por princípios fundamentais a dignidade da 

pessoa humana e os valores sociais do trabalho, definindo como direitos sociais o primado do 

trabalho, a busca do pleno emprego e a função social da propriedade, além de conferir aos 

trabalhadores o direito à proteção do emprego, assim como outros direitos que visem à melhoria 

de sua condição social.  

3. Terceirização e Atuação sindical 

O sistema de produção ao se fragmentar, através de suas crises cíclicas, acabou por 

fragmentar em conjunto o coletivo obreiro, entretanto quando esse se remodelou, não tratou de 

recondicionar aquele, isto porque dividiu a mão de obra entre terceirizados, que não integrantes 

dos quadros efetivos das empresas, e portanto, indiferentes aos trabalhadores permanentes.  

Na pratica podemos observar o constante conflito entre estes dois tipos de contratação. 

A relação entre eles é conflituosa, isto porque, os terceirizados, diante da precarização de seus 

vínculos empregatícios, enxergam os efetivos como privilegiados, enquanto os empregados 

propriamente ditos, acusam os terceirizados de impulsionar seus salários para baixo. Fato é que 

ambos competem entre si pelo mesmo emprego, cada vez mais escasso.  

Cabe então aos sindicatos a difícil missão de reparar a relação laboral desfeita pela 

ideia de triangulação contratual. Ocorre, que a própria entidade sindical surgiu não como 

resposta ao sistema, mas como um mecanismo de manutenção desse mesmo sistema, 
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representando pela fábrica concentrada. Na medida em que a fábrica se dissemina, o sindicato 

perde seu setentrião, sua referência.  

Não muito tempo atrás, os trabalhadores passavam toda uma vida exercendo a mesma 

atividade dentro da mesma categoria profissional, muita das vezes na mesma cidade, com os 

mesmos colegas empregados. A estabilidade contratual era, assim como, os produtos, basilares 

aos valores da sociedade em si. 

Atualmente os trabalhadores, principalmente os terceirizados, peregrinam entre 

empresas e cidades, passam do emprego ao desemprego, para um novo emprego, até 

eventualmente se encontrarem em um subemprego. 

É fato de que o modelo atual de sindicato, passa por um momento de crise de 

representatividade como demonstrado anteriormente, a baixíssima taxa de sindicalização muito 

se atribui ao fato de que os sindicatos atuais não são capazes de agregar todo o coletivo 

interessado em sua atenção. Isto se dá muito pelo fato de que a relação triangular de contratação 

advinda do modelo terceirizante acabou por criar rivalidade na planta industrial, enfraquecendo, 

e muito, o poder de autodefesa sindical. 

Como demonstrado anteriormente, a luta sindical é uma das principais fontes do direito 

trabalhista. Seu poder de pressão sobre o estado, aliado à sua capacidade de auto estruturação e 

o fato de que sua atuação constante é capaz de definir a intensidade e modo, da aplicação dos 

institutos normativos. Durante anos o sindicato em funcionado como uma balança entre os 

ideais neoliberais capitalistas e os direitos constitucionalmente resguardados.  

Logo, assim como aduz Marco Túlio Vianna, podemos dizer que se o movimento 

sindicato é limitado, fraco é o direito. Historicamente o sindicato sempre se impôs ao modelo 

de produção vigente, regulando, desta forma, seus excessos, é o que ocorre, quando o sindicato 

deixa de exercer seu papel de guardião dos empregados, e passa a subsistir através da 

justificação de sua submissão (VIANA, 2002, p. 12). 

O problema é de difícil solução. Entretanto, podemos dizer que grande parte deste 

desvio surge da baixa sindicalização dos empregados, nesse cenário a contratação triangular 

tem efeito devastador. Sobre os efeitos teóricos da terceirização dentro da ao processo sindical, 

Mauricio Godinho Delgado, 
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É que a terceirização desorganiza perversamente a atuação sindical e praticamente 

suprime qualquer possibilidade eficaz de ação, atuação e representação coletivas dos 

trabalhadores terceirizados. A noção de ser coletivo obreiro, basilar ao Direito do 

Trabalho e a seu segmento jus coletivo, é inviável no contexto de pulverização de 

força de trabalho, provocada pelo processo terceirizante (DELGADO, 2017, p. 547).  

É fato, como estudado anteriormente, que a classe terceirizada, encontra-se menos 

privilegiada do que a chamada classe dos trabalhadores efetivos, tanto no ramo dos direitos, 

quanto na remuneração (apesar da vedação). Partindo dessa ideia, muitos pregam a necessidade 

da criação de um sindicato especifico dos trabalhadores terceirizados, tendo em vista sua 

similitude de condições fáticas e interesses específicos. Ocorre que na legislação nacional a 

vedação a constituição de sindicatos com circunscrição menor que um município, acaba por 

fragilizar a representação, não somente dos terceirizados, mas a esses as penalidades são ainda 

mais severas, isto porque o número de terceirizados por empresa é bastante limitado, logo, em 

um município podem existir terceirizados prestando serviços a empresas distintas com 

condições fáticas totalmente distintas. 

Ademais, a criação de sindicatos de terceirizados acaba por agravar um panomara já 

caótico, o grande número de sindicatos registrados no pais. Aliado a isto temos a situação de 

que sindicatos diferentes geram acordos diferentes, logo, uma empresa com sindicato de 

terceirizados e de efetivos, pactuara entre as classes, acordos distintos, favorecendo, ou não, 

parcela de sua frente trabalhista, gerando insatisfação aquela não contemplada pelo acordo mais 

benéfico. 

A CLT, em seu art. 511§ 2, estipula, como já analisado, que o sindicato reunirá 

indivíduos com “... 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”, desta forma, deve-se ter sempre em mente a ideia de um sindicato que represente, 

homogeneamente, tanto os terceirizados, quanto os oriundos da contratação direta. 
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CONCLUSÃO 

Desde as primeiras leis sindicais, a associação se dá pelo exercício da profissão, 

idêntica, similar ou conexa, sendo que as primeiras leis sindicais, de 1903 e 1907 e, 

especialmente esta última, apontavam para uma regulamentação democrática da organização. 

O não reconhecimento de sindicatos ou a existência eventual de alguma diretriz legislativa não 

demonstrou ser fundamento para maior ou menor atuação sindical. De qualquer sorte, governos 

não democráticos se utilizaram de seu poder coercitivo para assegurar a cooptação dos 

sindicatos para atendimento de interesses políticos do governo. 

Constata-se, pela análise do conteúdo dos instrumentos normativos negociados, que o 

papel criativo e transformador dos sindicatos tem empobrecido. Na parte normativa, restam 

circunscritos à reprodução dos dispositivos de lei; na parte econômica, destacam-se fenômenos 

perversos tais como informalidade, terceirização, externalização e precarização do trabalho e 

fragmentação das suas relações jurídicas, afastando de sua função de defesa dos interesses 

profissionais, priorizando, quando muito, a simples manutenção de algumas condições 

conquistadas. 

O individualismo na sociedade regida por interesses imediatos também obstaculiza a 

ação das coletividades, própria dos sindicatos. A negociação coletiva, motor real de progresso 

nas condições de trabalho, tempo e salário, se torna apenas o meio de estratégias individuais de 

proteção do trabalho. 

Conclui-se que diante de um contínuo processo de desprestígio e desmoronamento dos 

sindicatos, constata-se a situação de vulnerabilidade do movimento sindical, incapaz de 

estabelecer novas estratégias de ganhos de representatividade e legitimidade; ao contrário, os 

sindicalistas não estão preocupados em compreender as metamorfoses do mundo do trabalho, 

permanecendo mais atentos às suas próprias garantias e privilégios do que no futuro de sua 

categoria, professando os mesmos discursos e clichês, perpetuando-se na administração sindical 

e omitindo-se quanto à transparência necessária de sua atuação, inclusive financeira. Uma 

tendência transformadora de um sindicalismo reivindicatória ou de luta para um sindicalismo 

defensivo ou de participação (quando muito garantia de emprego), submetido mais às 

exigências do capital, torna a crise inexorável e sem alternativas imediatas a se manter a 

perspectiva de um isolamento da realidade do mundo do trabalho. 
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Não se tem, no direito, instrumentos capazes de levar a classe profissional, operária, 

para além do capital, no desempenho do que diz ser sua missão histórica. A questão sindical 

não se resolve com ou pelo direito. Cabe ao direito, tão somente, a garantia dos princípios da 

liberdade e autonomia sindicais, pelo que urge a retirada da contribuição sindical obrigatória, o 

efeito erga omnes das convenções coletivas do trabalho, com observância do princípio da 

pluralidade sindical e não intervenção estatal. No fim das contas, as bases das categorias estão 

desinteressadas pela “questão social”, sindical e os sindicatos estão mais atentos aos seus 

próprios interesses, corporativos, em face da reforma sindical, tais como manutenção da 

contribuição sindical, unicidade / pluralidade sindical. 
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