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RESUMO 

O presente artigo tem por objeto o estudo do sistema sindical brasileiro no que se refere à 

sua organização em esferas, associações com personalidade sindical. Dedicou-se um 

capitulo em apartado para o estudo do Sindicalismo no Serviço Publico. A metodologia da 

pesquisa escolhida foi a pesquisa bibliográfica através da doutrina jurídica, pensamento 

jurisprudencial de Tribunal Superior Brasileiro e pensamento de doutrinadores na área do 

Direito do Trabalho. 

Palavras-chave: Direito Coletivo do Trabalho, Sindicato, Sindicalismo, Entes Sindicais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No presente trabalho, pretende-se o exame geral da estrutura Sindical Brasileira. 

Com isto não se teve como foco de preocupações temas como a administração Sindical ou 

as receitas sindicais. 

Isto porque o fenômeno daquilo que os Europeus denominam “mundialização da 

econômica” faz com que as relações de trabalho sofram alterações tão velozes que qualquer 

regulamentação heterônoma sempre chegará a destempo. 

Esta mundialização ou, cá para nós, Globalização da Economia, significa, nas 

palavras de José Soares Filho
1
: 

 

[...] mudança da economia mundial capitalista, sobretudo nos anos oitenta, 

consistente em: progresso tecnológico; acumulação financeira de capitais; 

internacionalização da vida econômica, social, cultural e política, com a 

derrubada dos obstáculos ao desenvolvimento das atividades dos grandes grupos 

econômicos, das barreiras comerciais e não-comerciais, graças à liberalização e à 

desregulamentação, tendo como respaldo a teleinformática e os satélites de 

comunicação. 

 

Com isto, tem-se que a regulamentação das relações de trabalho deverá contar com 

a atuação mais imediata dos seres coletivos (Sindicatos) balizados pelo patamar 

civilizatório mínimo fixado na Constituição Federal, isto é, é de uma legitima atuação 

Sindical que se haverá a proteção ao trabalho humano. 

Esta massificação da economia gera, indubitavelmente, a massificação das relações 

de trabalho e, sendo desta forma, há que se contar com instrumentos de defesas de 

interesses de massas e, daí, a necessidade do estudo de um Direito Coletivo do Trabalho a 

se iniciar por seu ator principal: o Sindicato. 

Pensamos, portanto, que o estudo do Direito Sindical é extremamente valioso e 

importante nos dias atuais mais do que em qualquer época posto que, nas palavras de José 

Carlos Arouca
2
: 

 

                                                           
1
 SOARES FILHO, José. A crise do Direito do Trabalho em face da globalização. Revista LTr, ano 10, vol. 

66, p. 1168 a 1183, out. 2002, p. 1169 
2
 AROUCA, José Carlos. Organização Sindical no Brasil: presente, passado, futuro(?). São Paulo: LTr, 

2013, p. 35 
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[...] Pensar no futuro da organização sindical significa pensar no avanço da 

globalização, no fatalismo que não vê remédio para o desemprego, na 

precarização da previdência social e principalmente no abandono da ideologia 

com renúncia das bandeiras do socialismo de esquerda e até do pálido de centro-

esquerda. 

 

É com o pensamento nestas lúcidas ideias que elaboramos o presente trabalho que 

sem a menor pretensão de esgotar o assunto trará, no primeiro capítulo, um retrospecto 

histórico do Sindicato, pois somente quem conhece a passado pode entender o presente e 

planejar o futuro. 

Em seguida, na segunda parte, apresentaremos uma discussão acerca da natureza 

jurídica do ente sindical. 

Tal discussão é essencial para que, numa terceira parte, discuta-se os sistemas 

sindicais, ou seja, como se dá aglutinação dos trabalhadores e empregadores em 

associações sindicais. 

Na quarta parte do trabalho, o exame se dará acerca da organização sindical no 

direito brasileiro e, em separado numa quinta parte, alguns apontamentos sobre o 

sindicalismo no serviço público. 

Por fim, na derradeira parte, apresentaremos algumas ideias sobre o tema em exame 

neste trabalho monográfico mas, obviamente, sem qualquer pretensão de esgotar a 

discussão acerca de tão vasto e importante assunto. 
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CAPÍTULO 1. O SINDICATO. BREVE HISTÓRICO 

 

 

A discussão da natureza jurídica do sindicato exige, ainda que a vôo de pássaro, 

menção a história do direito do trabalho que tem seu surgimento a contar da Idade 

Moderna
3,4

, pois o estudo de Direito Coletivo demanda muito mais um estudo histórico-

sociológico do que de Teoria de Direito. 

Não obstante, a descrição histórica de Roberto Barretto Prado
5
, que inicia dizendo 

enquadrar-se no objeto do sindicato a defesa dos interesses econômicos de todos aqueles 

que trabalham. 

Descreve a origem histórica do Sindicato, dizendo que na Grécia, até o século V 

antes de Cristo, a organização social era inteiramente doméstica. A economia era de troca 

e, portanto, problemas maiores não existiam. 

As riquezas eram colocadas em segundo plano sendo que sua estratificação social 

continha três classes: patrícios, guerreiros e trabalhadores. 

Os homens livres participavam das assembléias. Administravam as coisas públicas 

                                                           
3
 Maurício Godinho Delgado preleciona que “O pressuposto histórico-material (isto é, trabalho livre) do 

elemento nuclear da relação empregatícia (trabalho subordinado) somente surge, na história ocidental, como 

elemento relevante, a contar da Idade Moderna. De fato, apenas a partir de fins da Idade Média e alvorecer da 

Idade Moderna verificaram-se processos crescentes de expulsão do servo da gleba, rompendo-se as formas 

servis de utilização da força de trabalho. Esse quadro lançaria ao meio social o trabalhador juridicamente 

livre dos meios de produção e do proprietário desses meios. O elemento nuclear da relação empregatícia 

(trabalho subordinado) somente surgiria, entretanto, séculos após a crescente destruição das relações servis. 

De fato, apenas já no período da Revolução Industrial é que esse trabalhador seria reconectado, de modo 

permanente, ao sistema produtivo, através de uma relação inovadora, hábil a combinar liberdade (ou melhor, 

separação em face dos meios de produção e seu titular) e subordinação. Trabalhador separado dos meios de 

produção (portanto) juridicamente livre), mas subordinado no âmbito da relação empregatícia ao 

proprietário (ou possuidor, a qualquer título) desses mesmos meios produtivos – eis a nova equação 

jurídica do sistema produtivo dos últimos dois séculos.” DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito 

do Trabalho, 11 ed., São Paulo, LTr, 2012, p. 82. 
4
 Por fidelidalidade histórico-doutrinária, é impossível não fazer referência, neste compasso, que Segadas 

Vianna e Arnaldo Sussekind, em capítulo intitulado Organização Sindical alinha que dever-se-ia “...procurar 

na história do antigo Egito a coalizão de trabalhadores, unidos pelas condições profissionais semelhantes, 

fazendo verdadeiras greves, provocadas por interesses idênticos em atividades comuns. Velhas de milhares de 

anos, acharíamos na Índica e na China certas instituições que marcaram, na sua constituição, na sua formação, 

a maneira que poderia levar a confundi-las com as instituições sindicais,  se não fizéssemos  uma melhor 

análise de suas origens”.Os autores alinhando estudo da entidade sindical com os Colégios Romanos, 

Corporações de Ofício. Mas, ao final, concluem que  “[...] o sindicalismo nasceria, realmente, com a 

revolução industrial, ou talvez um pouco antes esboçasse seu surgimento. Foi no século XVI que começou a 

se desenvolver o comércio internacional, com a criação de mercados, exigindo a produção de bens em 

maiores quantidades.” In: SUSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de Direito do Trabalho, 17ª ed., São 

Paulo: ed. LTr, 1997, p. 1053 
5
 PRADO, Roberto Barretto, Curso de Direito Sindical, 3ª ed., São Paulo: ed. LTr, 1991, p. 122 
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e julgavam o trabalho material indigno. 

Os militares defendiam as cidades. As lutas contínuas lhes traziam grande prestígio. 

Aos trabalhadores ficava o encargo de produzir utilidades e riquezas. O ideal ético 

do cidadão grego era de natureza ética razão pelo que o Estado impedia a acumulação 

excessiva de riquezas.  

Desta forma, parece-nos claro a inexistência de contenda de natureza capital versus 

trabalho, pois predominava pensamento anti-econômico
6
. 

Em Roma, continua o Roberto Prado, no início os romanos se limitaram à 

economia doméstica. Com o extraordinário desenvolvimento de Roma, a economia se 

enquadrou nas atividades políticas
7
. 

Os romanos consumiam, mas não queriam ser produtores. Tal como os gregos, 

consideravam as atividades comerciais e industriais como indignas do homem livre, 

próprias dos prisioneiros e escravos. 

Com o colapso do Império Romano, a sociedade se fragmenta e entra em recesso 

vindo ser reorganizada com o feudalismo. 

A produção se tornou quase inteiramente rural sendo que as trocas (escambos) não 

ultrapassavam os quadros locais. Deficientes as comunicações. As estradas, abandonadas, 

tornaram-se intransitáveis. As condições jurídicas dos negócios rudimentares. Os bárbaros 

eram iletrados. Essa situação foi melhorando a partir de Carlos Magno (século VIII), sendo 

que no limiar do século XI os germes de nova era começam a florescer
8
. 

A economia se instala, primeiro nos pequenos burgos e mais tarde nas cidades. 

Deixa de ser local e, com o aparecimento das feiras, torna-se inter-regional. 

As feiras desenvolvem. Transformam-se em verdadeiros mercados. Não se limitam 

                                                           
6
 Roberto Prado reproduz pensamento de Paul hugon em sua obra “Elementos de História das Doutrinas 

Econômicas (p. 43)” que dizia que “A posse do ouro e da prata é vedada ao cidadão grego. Vedados 

igualmente os empréstimo a juros; a riqueza é limitada, nenhum cidadão pode possuir mais de quatro lotes de 

terra, e, se por acaso uma herança vem aumentar a parte de alguém, o Estado se apropriará do excesso. Por 

esses exemplos pode-se ver que o pensamento filosófico grego, na sua expressão social, igualista e 

desinteressada, eliminou qualquer possível tentativa de constituição do pensamento econômico. E 

particularmente em sua terceira forma, o pensamento dos filósofos teve como conseqüência impedir o 

desenvolvimento da riqueza; e nesse sentido foi essencialmente anti-econômico”. Idem, idem. 
7
 “As grandiosas realizações da época, quer se trate de estradas, de viadutos, enfim de qualquer daqueles 

magníficos trabalhos de arte, se executam tendo sempre em vista o fim político, nunca o econômico: é 

necessário garantir, de forma rápida e segura, o transporte e o abastecimento das tropas e exercer vigilância e 

fiscalização até nas partes mais distantes do Império” Paulo Hugon, apud PRADO, Roberto Barretto, Curso 

de Direito Sindical, 3ª ed., São Paulo: ed. LTr, 1991, p. 125.  
8
 HUGON, Paulo apud PRADO, Roberto Barretto, Curso de Direito Sindical, 3ª ed., São Paulo: ed. LTr, 

1991, p. 125 
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à aquisição de produtos agrícolas. Grandes negócios são realizados, estendendo-se aos 

produtos de luxo. As cruzadas favorecem sua expansão. 

Barretto Prado continua a narrativa da idade média, no que interessa ao estudo 

desenvolvido neste trabalho, dizendo que a melhoria das estradas, o sistema de trocas e o 

crédito se desenvolvem. 

As cidades adquirem autonomia. Garantida a segurança dos seus cidadãos, as 

cidades transformam-se em centros de comércio. Organiza-se a produção com a criação de 

corporações de ofício, que constituíam verdadeiras associações de trabalho. 

A idade Média proclama a dignidade do trabalho. A economia é considerada como 

parte da moral, inteiramente impregnada de seus princípios. 

O trabalho manual era realizado nas corporações, formadas de mestres, 

companheiros e aprendizes. As corporações, zelosas por suas prerrogativas, tendiam ao 

monopólio. As dificuldades da regulamentação profissional, mas tarde, irão trazer 

problemas. 

O salário era fixado pelas corporações profissionais. Tratava-se de problemas 

atinentes às próprias entidades produtoras. Adotava-se a remuneração máxima, e não o 

salário mínimo, como ocorre nos tempos atuais.  

Atendia-se, nesses casos, aos interesses das organizações que produziam as 

utilidades, em consonância com a demanda do mercado consumidor. 

As operações econômicas medievais se baseavam, invariavelmente, no justo preço 

e na interdição da usura. Esse propósito ético se manifesta de maneira preponderante. 

Com a desagregação da economia medieval, surgiu o Mercantilismo
9
 e depois a 

Fisiocracia
10

. A seguir, inaugura-se a luta entre o Liberalismo
11

 e Socialismo, com 

                                                           
9
 O mercantilismo é o conjunto de medidas econômicas adotado pelos soberanos (reis absolutistas) em seus 

territórios, com finalidade de garantir o crescimento dos reinos. Em outra palavras: "Mercantilismo é o 

conjunto de idéias, seguido de uma prática política e econômica desenvolvidas pelos Estados europeus 

na Época Moderna, mais especificamente, dos séculos XV ao XVIII".Os monarcas e seus conselheiro 

adotaram procedimentos eficazes para o engrandecimento de seus reinos, apropriando-se dos regulamentos e 

das experiências comerciais muitas vezes já empregadas pelos mercadores das cidades medievais. 
10

 A fisiocracia, palavra composta por dois vocábulos gregos, significa respectivamente natureza e governo. 

A fisiocracia é a primeira escola econômica. A ordem natural e a ordem providencial (desejada por Deus para 

a felicidade dos homens) são, com efeito, as duas concepções principais da doutrina da nova Escola. Os 

fenômenos econômicos – pensam os fisiocratas – processam-se livre e independentemente de qualquer 

coação exterior, segundo uma ordem imposta pela natureza e regida por leis naturais. Cumpre, pois, conhecer 

essas leis naturais e deixá-las atuar. A riqueza material – isto é, a produção agrícola, segundo os fisiocratas – 

volta a ocupar uma posição central na economia: a moeda passa a simples auxiliar de trocas; retoma, assim, o 

lugar que jamais devia ser abandonado, isto é, o de riqueza subalterna, cujo volume é naturalmente regulado 

pela necessidade da circulação e pela abundância da produção. A fisiocracia, considerada a primeira escola 
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incremento das organizações empresariais. 

Mas é no capitalismo
12

 que se definem as relações assalariadas de produção; há a 

                                                                                                                                                                                

da economia científica, antes até mesmo da teoria clássica de Adam Smith, é uma teoria econômica que 

surgiu para se opor ao mercantilismo, se apresentando como fruto de uma reação iluminista. Em síntese, a 

fisiocracia se baseia na afirmação de que toda a riqueza era proveniente da terra, da agricultura. O idealizador 

da teoria foi François Quesnay, médico da corte do rei francês Luís XV. Em seu livro “Tableau 

Economique”, escrito em 1758, Quesnay afirmava que era inútil tentar alterar a ordem natural da sociedade 

através de leis e regulamentos governamentais, confirmando assim, uma característica de sua teoria: o estado 

do laissez faire, ou seja, a não-intervenção do Estado no sistema econômico. In: BRASIL ESCOLA. A 

ORIGEM DO CAPITALISMO. Disponível em: http://www.brasilescola.com/historiag/origem-

capitalismo.htm. Acesso em: 02 ago. 2013. 
11

 Praticamente no mesmo instante em que surge, na França, a ciência econômica com os fisiocratas, na 

Inglaterra, Adam Smith, em 1776, pública a “Riqueza das Nações”. Trata-se de um esforço de revisão das 

idéias econômicas mercantilistas e também da constituição de uma “Escola Econômica”. Smith cria uma 

ciência econômica que apresenta inúmeros pontos de semelhança com a dos fisiocratas. Tal como estes, busca 

estabelecer as leis naturais explicativas dos fenômenos econômicos e das suas relações. E como eles acaba 

também no liberalismo. Mas coube, melhor que eles, assentar solidamente o estudo dos problemas 

econômicos em bases mais científicas e vastas. Partindo de um ponto de vista menos acanhado que o dos 

fisiocratas, amplia o seu campo: ao invés da produtividade agrícola toma como problema econômico central o 

trabalho, entendido com “trabalho ajudado pelo capital”, ou seja, atividade produtiva. E, fazendo do 

trabalho, assim compreendido, a fonte da riqueza, reage contra a concepção metalista dos mercantilistas e a 

noção exageradamente agrária dos fisiocratas. Enquanto os mercantilistas faziam a riqueza depender do ouro 

e os fisiocratas, da terra, Smith vê a sua origem no trabalho do homem. Essa noção de trabalho, com que 

substitui a de produtividade exclusiva da agricultura, é característica da sua concepção de “liberdade natural”. 

O estudo aprofundado que Smith faz do trabalho e da sua produtividade, servirá de base à explicação da 

riqueza das diferentes nações: “Não se vêem, porventura – escreve ele – povos pobres em terras vastíssimas, 

potencialmente férteis, em climas dos mais benéficos? E, inversamente, não se encontra, por vezes, uma 

população numerosa vivendo na abundância em um território exíguo, até algumas vezes em terras 

penosamente conquistadas ao oceano, ou em territórios que não são favorecidos por dons naturais? Ora, se 

essa é a realidade, é por existir uma causa sem a qual os recursos naturais, por preciosos que sejam, nada 

são, por assim dizer; uma causa que, ao atuar, pode suprir a ausência ou insuficiência de recursos naturais. 

Em outros termos, uma causa geral e comum de riqueza, causa que, atuando de modo desigual e vário entre 

os diferentes povos, explica as desigualdades de riqueza de cada um deles; essa causa dominante é o 

trabalho.” Essa proporção entre o produto do trabalho e o consumo é determinada por um elemento 

quantitativo do trabalho, isto é, pela relação existente entre o volume da população ativa e o da inativa e, 

sobretudo por um elemento qualitativo do trabalho: sua eficácia. Smith mostra ser a eficácia do trabalho, 

quanto ao rendimento, mais importante do que a quantidade de trabalho empregado. A eficácia do trabalho 

nas nações progressivas provém essencialmente da divisão do trabalho (divisão das diferentes tarefas de 

fabricação de um produto entre os operários), não apenas pelas qualidades econômicas que lhe são peculiares, 

mas também por ser o homem levado “espontaneamente” à atividade graças ao seu interesse pessoal e, além 

disso, por coincidir esse móvel egoísta com o interesse geral. O liberalismo econômico assenta-se sobre essa 

base: uma vez que o interesse individual coincide com o interesse geral, deve-se, na prática, deixar plena 

liberdade de ação aos interesses privados. O liberalismo não só se impõe, mas também muda de caráter: 

laiciza-se. Daí por diante a ciência econômica, graças a essa motivação psicológica, poderá, com maior 

flexibilidade, evoluir no sentido de tornar mais exatas suas concepções, as quais, aliás muito posteriormente à 

Escola Clássica, vão-se tornar bem precisas nas teorias modernas das escolas hedonistas. A Escola Clássica 

teve a originalidade de suas concepções fundamentais em quatro homens: Adam Smith, Robert Malthus, 

David Ricardo e Stuart Mill. SOUZA, Rainer, Origens do Capitalismo. Disponível em: 

http://www.brasilescola.com/historiag/origem-capitalismo.htm. Acesso em: 18 set. 2013. 
12

 A emergência do capitalismo relaciona-se à crise do feudalismo, que deu sinais de esgotamento, 

basicamente, do descompasso entre as necessidades crescentes da nobreza feudal e a estrutura de produção, 

assentada no trabalho servil. O impacto sobre o feudalismo foi fulminante, já que o sistema tinha 

potencialidade mercantil, isto é, a possibilidade de desenvolvimento do comércio em seus limites. Senhores 

foram estimulados a consumir novos produtos e, para tanto, foram obrigado a aumentar suas rendas, 

produzindo para o mercado urbano. Precisaram, então, mudar as relações servis, transformando os servos em 
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nítida separação entre os detentores dos meios de produção (capital) e os que só possuem o 

trabalho.  

Das modalidades de capitalismo
13

, nos interessa o Capitalismo industrial no qual o 

trabalho assalariado se instala, em prejuízo dos artesãos, separando claramente os 

possuidores de meios de produção e o exército de trabalhadores
14

. 

Deste contexto histórico, Maurício Godinho Delgado ensina que o Direito do 

Trabalho surge da combinação de um conjunto de fatores, os quais podem ser classificados 

em três grupos específicos: fatores econômicos, fatores sociais, fatores políticos. 

Acrescente-se, ainda, um quarto grupo: fatores filosóficos. 

É dizer que são fatos e valores
15

 pressionando-se que fizeram surgir o Direito do 

Trabalho. Os fatos, em suma, resume-se à utilização central do trabalho livre e subordinado 

integrado, agora, à grande indústria
16

. Isto desembocou numa concentração do proletariado 

em torno de grandes cidades. Este conjunto de fatos faz surgir ações que pretendiam fixar 

conceitos objetivos para a contratação e gerenciamento da força de trabalho.  

É imprescindível trazer como lastro, ainda, o fato de que o capitalismo industrial, a 

                                                                                                                                                                                

homens livres, que arrendavam as terras com base em contratos. As feiras medievais ganharam novo 

dinamismo. Foram perdendo o caráter temporário, estabilizaram-se, transformaram-se em centros 

permanentes, as cidades mercantis in: BRASIL ESCOLA. A ORIGEM DO CAPITALISMO. Disponível 

em: http://www.brasilescola.com/historiag/origem-capitalismo.htm. Acesso em: 02 ago. 2013. 
13

 Relata historiadores que o capitalismo teve quatro fases A primeira, denominada Pré-capitalismo 

caracteriza-se por período da economia mercantil, em que a produção se destina a trocas e não apenas a uso 

imediato. Não se generalizou o trabalho assalariado; trabalhadores independentes que vendiam o produto de 

seu trabalho, mas não seu trabalho. Os artesãos eram donos de suas oficias, ferramentas e matéria-prima. A 

segunda fase seria a do Capitalismo Comercial na qual apesar de predominar o produtor independente 

(artesão), generaliza-se o trabalho assalariado. A maior parte do lucro concentrava-se na mão dos 

comerciantes, intermediários, não nas mãos dos produtores. Lucrava mais quem comprava e vendia a 

mercadoria, não quem produzia. A terceira seria o Capitalismo Industrial quando o  trabalho assalariado se 

instala, em prejuízo dos artesãos, separando claramente os possuidores de meios de produção e o exército de 

trabalhadores. E uma quarta e atual denominada Capitalismo financeiro em que O sistema bancário e 

grandes corporações financeiras tornam-se dominantes e passam a controlar as demais atividades. in BRASIL 

ESCOLA. A ORIGEM DO CAPITALISMO. Disponível em: 

http://www.brasilescola.com/historiag/origem-capitalismo.htm. Acesso em: 02 ago. 2013. 
14

 BRASIL ESCOLA. A ORIGEM DO CAPITALISMO. Disponível em: 

http://www.brasilescola.com/historiag/origem-capitalismo.htm. Acesso em: 2 

2 ago. 2013. 
15

 O trabalho é predominantemente elemento cultural sobre o qual se atribuem valores, podendo eles assumir 

caracteres de satisfação ou punição. Para B. Croce, o trabalho é “...essencialmente alegria, alegria de viver; e, 

até mesmo, o viver e alegria de viver não é outra coisa senão trabalhar” apud BAGOLINI, Luigi. Filosofia do 

Trabalho. 2ª ed., São Paulo: Ed. LTr, 1997, p. 36-37. 
16

 “grande indústria”: traduz modelo de organização do processo produtivo, baseado na intensa utilização de 

máquinas e profunda especialização e mecanização de tarefas, de modo a alcançar a concretização de um 

sistema de produção seqüência, em série rotinizada. O modelo da grande indústria conduziu à utilização 

maciça e concentrada da força de trabalho assalariada, que se torna instrumento integrante do sistema 

industrial caracterísitico do capitalismo emergente (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do 

Trabalho. 11 ed., São Paulo: LTr, 2012, p. 88). 
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bem da verdade, deferiu ao trabalhador uma liberdade teórica de contratar, pois o mesmo 

seria, nesta fase, espoliado em sua força de trabalho em virtude do maquinismo
17

, vez que 

havia o temor diminuição  no número de contratação de trabalhadores. 

Segadas Viana
18

, resume tal período, relatando que verificou-se movimentos de 

protestos e até mesmo verdadeiras rebeliões com a destruição de máquinas, mas, 

posteriormente, como o desenvolvimento dos sistemas de comércio, em especial, com a 

adoção da máquina a valor nas embarcações, estenderam-se os mercados e, 

conseqüentemente, as indústrias se desenvolveram admitindo um maior número de 

trabalhadores, mas seus salários eram baixos porque, com o antigo sistema do artesanato, 

cada peça custava mais caro do que com a produção em série.  

Segue Segadas Viana, reportando-se a Fuillé, dizendo que esta nova fase (liberdade 

de contratar) na verdade induzia a um novo escravagismo
19

. O industrial não tinha interesse 

na dignidade do trabalhador levando, por exemplo, a jornada de trabalho ao máximo a fim 

de que pudesse atender mais e mais mercados, é dizer, a Revolução Industria generalizou a 

fábrica como lugar em que se persegue aumentar a produção em busca de economia de 

escala aplicando grande quantidade de capital, trabalho e tecnologia
20

. 

De associação inegável é o do Estado de Direito Social e do Sindicalismo. O 

„Estado Social‟ surge de três movimentos históricos básicos: a Revolução Russa de 1917, a 

reconstrução da Alemanha após a primeira Guerra e a Revolução Mexicana, que 

redundaram o surgimento de três documentos-referência, quais sejam, a Constituição de 

Weimar de 1919,  a Constituição Mexicana de 1917 e a Declaração do Povo Trabalhador e 

                                                           
17

 Há cerca de 200 anos, as pessoas utilizavam ferramentas rudimentares para fabricar alimentos, habitações e 

vestimentas. Com a revolução Industrial no século XVIII há substituição progressiva da força e das 

ferramentas manuais por uma máquina.  É o maquinismo na indútria têxtil. 
18

 SUSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de Direito do Trabalho, 17ª ed., São Paulo: ed. LTr, 1997, p. 

34. 
19

 SUSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de Direito do Trabalho, 17ª ed., São Paulo: ed. LTr, 1997, p. 

36. 
20

 Oportuno, nos parece, é a transcrição de parte do pensamento e Marx e Engels cujo vigor, à época e com 

adequações hoje, é inegável: “ Em virtude do uso extensivo de maquinarias e da divisão do trabalho,o 

trabalho dos proletários perdeu todo o seu caráter individual e, em conseqüência, todo o estímulo para o 

trabalhador. Ele se torna um apêndice da máquina e dele só é exigida a habilidade mais simples, mais 

monótona e mais facilmente adquirida. Por isso, o custo de produção de um trabalhador é restrito, quase 

completamente, aos meios de subsistência que ele requer para a sua manutenção e para propagação de sua 

raça. Mas o preço de uma mercadoria e, portanto, também do trabalho, é igual ao seu custo de produção. Em 

proporção, conforme a repulsa do trabalho aumenta, o salário diminui. E  ainda, na proporção em que o uso 

de máquina e a divisão do trabalho aumentam, o peso da labuta aumenta, seja pela prolongação das horas de 

trabalho, seja pelo aumento do trabalho exigido durante um lapso de tempo determinado ou pelo aumento da 

velocidade da maquinaria etc.” in MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. 13ª ed., São 

Paulo: Ed. Paz e Terra, 2010, p. 20 
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Explorado, na Rússia Revolucionária (socialista) de 1918. 

A “questão social”
21

 passou a ser objeto de preocupação a partir do século XIX em 

função justamente a partir da luta de classes. É este cenário que é explorado por Èmile Zola 

em seu “Germinal”
22

, escrito em 1885. Reproduz, o escritor, um universo onde ainda não 

                                                           
21

 A precariedade e precarização da força de trabalho de homens e mulheres assume forma sócio-históricas 

diferenciadas com o decorrer do processo de desenvolvimento capitalista e surge com o próprio trabalho 

livre. Com o expulsão de componeses de suas terras rumo às cidades, cria um contingente de miseráveis que 

se amontoam em guetos. Assim surgiu o movimento comunista com fins políticos e revolucionários 

declarados. Como preleciona Roberto Barreto Prado em seu Curso de Direito Sindical (p. 85) “O Manifesto 

Comunista (...) consistia em derrubar a burguesia, elevar o proletariado à situação de classe dominante e 

suprimir a velha sociedade baseada na dominação de classe e instaurar uma sociedade nova, sem classes e 

sem propriedade privada”. Amauri Mascaro Nascimento, em seu Curso de Direito do Trabalho, traz que Utz 

delimita a questão social em : “1) deve tratar-se de uma perturbação do corpo social; 2) mediante essa 

perturbação resultam prejuízo a um ou diversos grupos sociais; 3) não se trata de um fenômeno individual e 

transitório, mas coletivo e prolongado de irrealização do bem comum; 4) é definida como “o problema ou a 

procura das causas das perturbações que dificultam a realização do justo social na totalidade da sociedade e 

igualmente o esforço para encontrar os meios para superar essas causas” (ob. cit, p. 9) 
22

 "Germinal" refere-se ao processo de gestação e maturação de movimentos grevistas e de uma atitude mais 

ofensiva por parte dos trabalhadores das minas de carvão do século XIX na França em relação à exploração 

de seus patrões; nesse período alguns países passavam a integrar o seleto conjunto de nações industrializadas 

ao lado da pioneira Inglaterra, entre os quais a França, palco das ações descritas no romance e representadas 

no filme. A forma contundente como as ações ocorrem no filme tornam a crueza dos acontecimentos 

extremamente chocante para os espectadores, no entanto, esse discurso um tanto quanto agressivo por parte 

do diretor Berri tem o firme propósito de conclamar os espíritos da audiência e chamar a atenção para as 

dificuldades e a rudeza do mundo operário do século XIX. Vilipendiado, roubado, esgotado, trabalhando em 

condições totalmente impróprias, inseguro, sujeito a acidentes que podem ceifar-lhe a vida ou decepar-lhe um 

braço ou uma perna, assim nos é mostrado o proletariado francês nas telas. Inserido na escuridão das minas 

de carvão, sujo, cumprindo jornadas de 14, 15 ou 16 horas, recebendo salários baixíssimos e tendo que ver 

sua família toda se encaminhar para o mesmo tipo de trabalho e péssimas condições, pouco resta aos 

trabalhadores senão a luta contra aqueles que os oprimem. A obra literária é do período que marca o 

surgimento da Internacional Comunista, por isso há menções a Marx e Engels e também ao anarquismo (um 

dos personagens centrais da trama assume o discurso dos pensadores que propuseram o anarquismo até as 

últimas conseqüências, mesmo tendo em vista as desgraças que isso poderia causar naquele contexto 

específico). Um trabalho paralelo envolvendo a leitura de trechos selecionados do livro sendo monitorado 

pelos professores da área de literatura, acompanhado por uma passagem em filosofia pelas obras dos 

intelectuais que abordaram os temas das lutas de classes e uma elucidativa aula sobre as condições em que se 

desenvolveu o movimento trabalhista ao longo do século XIX na Europa por parte do professor de história 

fariam com que a compreensão do filme e, conseqüentemente, do fenômeno da confrontação entre patrões e 

empregados fosse melhor assimilada pelos estudantes. A história do filme gira em torno de uma família, que 

se encontra nas mencionadas condições de miséria e penúria listadas nos parágrafos anteriores, o chefe dessa 

família, vivido pelo grandalhão Gerárd Depárdieu (considerado um dos melhores atores franceses de todos os 

tempos, que também trabalhou em outros importantes filmes com temática histórica como "Danton - o 

processo da revolução" e "1492 - A Conquista do Paraíso") se vê então obrigado a tomar providências e para 

isso é estimulado pela chegada de um novo operário, que já possui vivência em termos de criação e 

fomentação de movimentos reivindicatórios. O primeiro passo dessa dupla passa a ser, então, criar condições 

de sobrevivência para os trabalhadores tendo-se em vista que uma greve poderia se prolongar por um longo 

período de tempo, por isso, criam uma caixa de resistência, com a qual todos os operários deveriam 

contribuir. A diminuição dos salários e o pouco caso dos patrões em relação à segurança e a saúde dos 

trabalhadores aumenta ainda mais as tensões. Paralelamente a história dos trabalhadores podemos 

acompanhar a burguesia e seu cotidiano de brioches, grandes refeições, luxuosas residências e total descaso 

em relação ao mundo que existe além dos seus portões. O contraste também é proposital, tem por objetivo 

acirrar os ânimos de quem assiste e fazer com que as pessoas tomem partido (obviamente dos trabalhadores), 

por isso, deve-se destacar quando se trabalhar esse filme, a questão ideológica. Como obra que procurou ser 

fiel aos acontecimentos do período em que foi escrita, a perspectiva para os operários não é das melhores. Por 
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havia um “sindicalismo” mas, sim, um movimento espontâneo onde o personagem central, 

tenta convencer seus demais colegas “de minas” à adesão ao movimento que pretende 

discutir com os donos das minas, salário e melhores condições de trabalho. 

Até por que, como observa Amauri Mascaro Nascimento “coalização de 

trabalhadores por muito tempo, foi considerada um movimento criminoso, quase que uma 

conspiração”
23

. Eis o germe do Sindicalismo. 

O Sindicalismo, então, tem como pressuposto a luta em classe vez que 

individualmente os integrantes de uma categoria profissional seria impotentes para 

contraporem-se aos empregadores que são, originalmente, seres coletivos. 

O seu reconhecimento oficial, como aponta Amauri Mascaro Nascimento
24

, deu-se 

em 1871, com a Lei dos Sindicatos. 

 

                                                                                                                                                                                

“João Luís Almeida Machado, Mestre em Educação, Arte e História da Cultura (Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em São Paulo); Professor universitário atuando na Faculdade Senac em Campos do Jordão; 

Professor de Ensino Médio e Fundamental em Caçapava, SP; escreve semanalmente na coluna Cinema e 

Educação do Portal Planeta Educação” in: PLANETA EDUCAÇÃO. Germinal. Disponível em: 

http://teste.planetaeducacao.com.br/cinema/germinal.asp. Acesso em: 18 set. 2013. 
23

 In: NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical, 6 ed, São Paulo:. LTR, 2011, p. 

42: “Na França, lei de 27 de novembro de 1849 a qualificava, tanto a patronal como a dos trabalhadores, um 

delito passível de prisão, de 6 dias a 3 meses e multa de 16 a 10.000 francos, diretriz que já era seguida pelo 

Código Penal, revogada em 1864. Na Inglaterra, lei de 1824 proclamou a liberdade de coalizão. (...) Na 

Alemanha (1869) e Itália (1889), as coalizões dos trabalhadores deixaram de ser delito”. 
24

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2004, 

p. 29. 
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CAPÍTULO 2. NATUREZA JURÍDICA 

 

 

Pesquisar acerca da natureza jurídica de um instituto é pesquisar acerca de sua 

essência e sua composição bem como seu posicionamento ao lado de outros institutos de 

semelhante essência. É dizer, portanto, que a busca da natureza jurídica de um instituto é a 

busca de seus elementos fundamentais e depois compará-los às demais figuras existentes 

no universo do Direito. 

Saber, portanto, da natureza jurídica do Sindicato, é saber tratar-se de pessoa 

jurídica
25

 de direito público ou privado para limitar-se à clássica divisão do Direito, trazida 

por Ulpiano
26

. 

Esta classificação, no dizer de Alice Monteiro de Barros
27

, em idêntica linha 

doutrinária de Amauri Mascaro Nascimento
28

, depende do ordenamento jurídico de cada 

país. Em regimes totalitários, atribui-se ao sindicato a fisionomia de direito público, 

transformando-o em órgão de colaboração com o Estado, enquanto em países de tradição 

democrática prevalece a natureza privada, afastando-se o sindicato da influência política 

estatal. 

Exemplifica Alice Monteiro de Barros, como sindicatos de direito público aqueles 

instituídos por ocasião do regime facista italiano. 

Nesta ordem de idéias, conclui a autora ter o Sindicato, no Brasil, natureza 

jurídica de direito privado. 

O Estado estabelece a exigência formal (registro no Ministério do Trabalho) 

                                                           
25

 Aliás, rico por si só, é o estudo da natureza da própria pessoa no que se refere a compreensão da finalidade. 

Silvio Rodrigues, assim preleciona que “a pessoa jurídica surge para suprir a própria deficiência humana. 

Freqüentemente o homem não encontra em si forças e recursos necessários para uma empresa de maior vulto, 

de sorte que procura, estabelecendo sociedade com outros homens, constituir um organismo capaz de 

alcançar o fim almejado. Por vezes a finalidde que o move não tem institutos econômicos, e os indivíduos se 

associam para se recrear, ou para se cultivar, ou praticar a caridade, a assistência social, ou mesmo para, 

juntos, cultuar seus deus. Uma associação nasce, ganha vida e personalidade, sobrelevando-se aos indivíduos 

que a compõem” in Direito Civil, p. 86. Outras não são as finalidades do sindicato senão as acima alinhadas 

de maneira que somente este estudo, por si só, já permite a noção da importância do mesmo para o coletivo 

não meramente do ponto de vista do trabalho mas do ponto de vista social, como forma de melhor inserção 

do indíviduo (trabalhador) na sociedade local. 
26

 “Publicum jus est quod as statum rei remanae spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem”. (O 

direito público diz respeito ao estado da coisa romana, à polis ou civitas, o privado à utilidade dos 

particulares). Apud FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo, 

Editora Atlas, 1989. 
27

 BARROS, Alice Monteiro de, Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: ed. LTr, 2005, p. 1164. 
28

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2004, 

p. 1041. 
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apenas para que o sindicato adquira personalidade jurídica, sindical e representatividade da 

categoria
29

 e nem deveria ser diferente no que concordamos integralmente com o 

pensamento de Mascaro: 

 

Indesejável, no entanto, é a publicização do sindicato, porque equivale à sua 

absorção pelo Estado, deixando de cumprir as suas funções principais, que 

exigem uma certa autonomia. O Estado pode controlar o sindicato, mas não 

publicizá-lo nem dirigir as suas atividades  e administração. A privatização do 

sindicato é imperativo da liberdade sindical.
30

 

 

Maurício Godinho Delgado
31

, sindicatos são “entidades associativas 

permantentes, que representam trabalhadores vinculados por laços profissionais e 

laborativos comuns, visando tratar de problemas coletivos de respectivas bases 

representadas, defendendo seus interesses trabalhistas e conexos, como o objetivo de lhes 

alcançar melhores condições de vida e labor. 

É associação nesta medida aproxima-se de qualquer outra modalidade de 

agregação permanente de pessoas. Na linha das associações existentes na sociedade civil 

(em contraponto ao Estado), é também entidade de natureza jurídica, não se confundindo 

com organismos estatais. 

Distancia-se, porém, das demais associações por ser necessariamente coletiva, e 

não simples agrupamento permanente de duas ou algumas pessoas. Distancia-se mais ainda 

das outras associações por seus objetivos essenciais estarem concentrados na defesa e 

incremento de interesses coletivos profissionais e econômicos de trabalhadores 

assalariados, mas também outros trabalhadores subordinados, a par de profissionais 

autônomos, além dos empregadores. 

Compreende-se, prossegue Delgado, que a natureza jurídica dos sindicatos é de 

associação privada de caráter coletivo, com funções de defesa e incremento dos interesses 

profissionais e econômicos de seus representados, empregados e outros trabalhadores 

subordinados ou autônomos, além de empregadores. 

Em período autoritários vivenciados na história ocidental, particularmente na 

                                                           
29

 É esta a interpretação do artigo 8º da Constituição Federal : “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; (...)” 
30

 apud FARIAS, Márcio de Almeida. O modelo sindical brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 665, 

2 maio 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/6665>. Acesso em: 11 set. 2013. 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2005
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/5/2
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/5/2
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/5
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005
http://jus.com.br/artigos/6665/o-modelo-sindical-brasileiro
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primeira metade do século XX, teve também grande influência a concepção publicística 

sobre a natureza jurídica dos sindicatos. A partir das construções teóricas do 

corporativismo, atadas ao ideário político-ideológico do facismo, assim como do segmento 

cultural correlato, nazismo, entendeu-se que as entidades sindicais eram pessoas jurídicas 

de direito público, realizadoras de funções delegadas do poder público. 

Ainda que sendo entidades integradas por seres da sociedade civil (trabalhadores 

subordinados ou autônomos e empregadores), os sindicatos tinham estrutura e 

funcionamento de órgãos estatais e paraestatais, com funções de caráter público. Daí sua 

natureza publicistica. 

Também surgiu quem defendeu que o Sindicato não tivesse nem natureza privada 

nem natureza pública mas tivesse, sim, natureza de Direito Social
32

. 

A crítica que se faz a esta corrente de pensamento, além de outras, é o fato que a 

visão de Direito Social, se pertinente, não englobaria apenas o Direito do Trabalho (e seu 

segmento coletivo), mas diversos outros de forte matiz sociocoletivo, como Direito 

Ambiental e Consumidor. 

Alice Monteiro de Barros
33

, que anota que o sindicato vem sendo definido 

legalmente como uma forma de associação profissional devidamente reconhecida pelo 

Estado como representante legal da categoria, reproduz lição de Orlando Gomes para 

concluir que os sindicatos são fruto da vontade dos indivíduos que compõem grupos, cujos 

interesses são iguais, similares ou conexos, congregando determinada categoria econômica, 

profissional, de trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, daí sua natureza jurídica 

de direito privado.  

Por tudo quanto acima dito, é de se concluir que a natureza jurídica do Sindicato é 

de direito privado. Pensá-lo de direito público seria, pois, admitir-se a ingerência do Estado 

em suas atividades o que causaria um engessamento de suas atividades ou uma 

“partidarização” de seus atos, a depender dos titulares dos mandatos. Um sindicato 

“apolítico” perderia uma de suas mais importantes funções, qual seja, a negocial
34

. 

                                                                                                                                                                                
31

 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11 ed., São Paulo: LTr, 2012, p. 1315. 
32

 “sendo o sindicato uma autarquia, isto 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, parece-nos muito 

mais lógico qualificá-lo como pessoa jurídica de direito social” Cesarino Junior, apud NASCIMENTO, 

Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2004, p. 1042 
33

 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: ed. LTr, 2005, p. 1163. 
34

 Maurício Godinho Delgado (Curso de Direito do Trabalho, 2ª ed., p. 1330) ensina que o Sindicato 

desempenha, três funções: Representativa, Negocial e Assistêncial. Esta função representativa manifesta-se 
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O fechamento deste tópico exige a menção ao conteúdo do estudo de Waldemar 

Ferreira, trazido por Segadas Vianna que concluiu ser o sindicato pessoa jurídica de direito 

privado que assumem obrigações e responde por elas perante a Justiça:  

 

As associações profissionais são associações do direito civil. Não perdem esse 

caráter fundamental ainda que se lhes conceda uma personalidade específica 

(personalidade „gremial‟), pois o sindicato, em regra geral, tem direito a formar-

se de um modo que o faz independente da administração pública. À qual não se 

encontra incorporado, e a viver livre de sua ingerência ou de seu controle, em 

princípio. Não opõe a isto o fato já mencionado de que, de maneira sempre 

crescente, o Poder Público compartilhe com as associações profissionais o 

desempenho de determinadas funções de interesse público e que, em alguns 

países ao menos, os sindicatos mais representativos tenham chegado a gozar de 

certos privilégios em cujo exercício atuam, direta ou indiretamente, na própria 

administração geral do país, mediante sua participação nos organismos de 

colaboração. Essa orientação nas atividades das associações profissionais lhes 

assegurou, sobretudo na doutrina francesa, possam ter o reconhecimento como 

„estabelecimento de utilidade pública‟ ou de „interesse público‟ (segundo 

terminologia mais recente), mas sem afetar seu caráter de ente de direito privado. 

São tais, porque prevalecem os elementos típicos deste: a origem que se encontra 

no livre acordo de seus membros; finalidade, que não é pública no sentido de 

coincidir com os interesses do Estado, pois, até pelo contrário, os sindicatos 

                                                                                                                                                                                

via diversas atuações :- privada (diálogo ou confronto com os empregadores, em vista do interesses coletivos 

da categoria); - administrativa ( sindicato busca relacionar-se com o Estado visando a solução de problemas 

trabalhistas em sua área de atuação; - pública (sindicato tenta dialogar com a sociedade civil na procura de 

suporta para suas ações e teses laborativas); - judicial (atua o sindicato também na defesa dos interesses da 

categoria ou de seus filiados, por meios processuais existentes, tal como dissídios coletivos e casos de 

substituição processual; 

A função negocial é exercida quando o sindicato busca a celebração de diplomas coletivos, compostos por 

regras jurídicas que irão reger os contratos de trabalho das respectivas bases representadas. 

Por fim, a função assistencial é a terceira reconhecida pela ordem jurídica e consiste na prestação de serviços 

a seus associados ou, de modo extensivo, em alguns casos, a todos os membros da categoria. Trata-se, 

ilustrativamente, de serviços educacionais, médicos, jurídicos e diversos outros”. Mascaro Nascimento, 

embora conclua, também, ser a negocial, a principal função do sindicato, consigna estudo quanto a 

participação do sindicato na política nos seguintes termos : “Polêmica é a participação do sindicato na 

política. Ojeda Avilés aponta 3 posições que o sindicato pode assumir. Primeira, a apolítica, por oposição ao 

Estado, própria do sindicalismo revolucionário que não acredita no Estado, prega a sua destruição, e o 

identifica com o capitalismo. A Carta de Amiens (1906), da França propõe a abstenção da atividade política 

pelo sindicato. Proclama que os trabalhadores devem conseguir, pelos próprios meios, a melhoria da sua 

condição social. Segunda, a apolítica, por aceitação do modelo econômico-políticao do capitalismo e do 

lucro, respeitados os direitos do trabalhador, dentre os quais o de greve e de negociação. Terceira, a atuação 

política do sindicato. Dá-se por mais de uma forma. O Sindicato cria partidos políticos, como na Inglaterra. A 

Organização Internacional do Trabalho, em 1952, na 35ª Reunião, expediu Resolução, aprovada por 112 

países com 37 abstenções, na qual declara: “as relações ou atividades  políticas dos sindicatos não devem ser 

em si mesma de tal natureza que comprometam a continuidade necessária do movimento sindical e, por outro 

lado, não devem ser para os governos um pretexto para romper essa mesma continuidade”. Ojeda Avilés 

mostra que política não é só a parlamentar. O poder social que encarnam os sindicatos é tão político como o 

poder econômico detido pelos empresários. Verdier opina que é ilusória a distinção entre a atividade sindical 

e a função política. Para Lyon-Caen, a distinção entre essas funções é simplista, porque a licitude dos meios 

políticos a serviço de fins profissionais é incontestável. (...) Em alguns países, o movimento sindical acercou-

se do poder político, participou dele e com ele integrou-se. Diferem, no entanto, duas situações: o exercício 

da política como meio para atingir fins sindicais, o que é válido, do exercício do sindicalismo como meio 

para atingir fins políticos.” In NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical, 6 ed, 

São Paulo: LTR, 2011, p. 225 e ss. (grifos nossos). 
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preparam e definem certas adaptações importantes entre o Estado e os grupos 

que eles representam; a falta, pelo menos, restrição do poder de império (já que a 

relação entre a associação e seus membros é de ordem privada); e, por fim, a 

ausência de controle administrativo, em princípio, se bem que, justamente pela 

colaboração que prestam ao Estado, os sindicatos se encontrem submetidos 

muitas vezes a uma vigilância mais ou menos acentuada.
35

 

 

 

 

                                                           
35

 Krotoschin, Ernesto, “Instituciones de derecho del trabajo”, 1947, p. 91 apud SUSSEKIND, Arnaldo et al. 

Instituições de Direito do Trabalho, 17ª ed., São Paulo: ed. LTr, 1997, p. 1079. 
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CAPÍTULO 3. SISTEMAS SINDICAIS  

 

 

A evolução breve histórica apresentada, bem como a pesquisa acerca da natureza 

jurídica do Sindicato permite-se perceber a existência de diversos sistemas sindicais, a 

significar os vários padrões de organização sindical. 

Maurício Godinho Delgado diz que tais padrões levam em consideração os 

sindicatos de trabalhadores, porque neste pólo é que se encontra o cerne de todo o 

desenvolvimento do Direito Coletivo do Trabalho. 

Argumenta Delgado, em seu Curso de Direito do Trabalho
36

, que “os 

empregadores, enquanto empresários, organizam-se de inúmeros e diversificadas maneiras, 

de modo a alcançar a multiplicação de seu poder no âmbito do conjunto da sociedade e do 

Estado”. 

Mascaro
37

 ensina que a liberdade sindical e autonomia coletiva dos particulares 

são dois princípios que as Constituições modernas incluem entre as garantias fundamentais 

dos trabalhadores eis que a Constitucionalização do direito sindical corresponde a uma 

natural tendência do direito do trabalho, notadamente no Brasil, que é a correção dos seus 

rumos até agora voltados para o direito individual em detrimento do coletivo. Houve um 

desequilíbrio entre os dois setores do direito do trabalho, devido, principalmente, às 

concepções corporativistas que em nada favoreceram o direito sindical. 

Mas pensamos que o melhor sistema sindical seria aquele em que o próprio 

movimento social fosse moldando é o modelo que Amauri Mascaro denomina omissivo
38

. 

É possível o estudo do Sindicato sob várias perspectivas como por exemplo os que 

estão sob o controle do Estado
39

 e o que estão fora do Controle do Estado baseados na 

                                                           
36

 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11 ed., São Paulo: LTr, 2012, p. 1316. 
37

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical, 6 ed, São Paulo: LTR, 2011, p. 112. 
38

 “Em alguns países, a Constituição de relações coletivas de trabalho é desenvolvido, a economia tem um 

vigor conhecido, e a organização sindical surgiu espontaneamente favorecida pela sua história política e 

econômica com base em uma concepção predominantemente sociológica das relações coletivas de trabalho e 

no convencimento da desnecessidade de dar relevância constitucional a essas questões, fiéis à postura 

liberalista do Estado não-intervencionista e na preservação da liberdade econômica dos particulares. O 

modelo omissivo permite a formação natural das organizações sindicais, a auto-regulamentação das relações 

coletivas de trabalho pelos próprios interlocutores sociais e a greve como exercício de uma liberdade.” In 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical, 6 ed, São Paulo: LTR, 2011, p. 113 
39

 “O que caracteriza este modelo é justamente o papel interventor do Estado na organização sindical, seja de 

forma direta, como ocorria no Leste Europeu, nos sindicatos ideológicos – socialistas, seja de forma velada, 

como ocorre no corporativismo, através de instrumentos de controle consagrados pelo ordenamento jurídico, 
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liberdade sindical
40

, outra perspectiva é organização sindical quanto às pessoas e um 

terceiro, objeto do próximo tópico a ser estudado, refere-se especificamente aos órgãos 

sindicais sem suas várias esferas. 

É preciso, contudo, partir da matriz constitucional. A Constituição Federal de 

1988, trata do sindicato em seu artigo 8º que se transcreve abaixo, in verbis: 

 

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

I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação ode 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 de sua 

candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que 

suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos 

termos da lei. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de 

sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei 

estabelecer. 

 

À primeira leitura do preceito constitucional, já faz perceber que o texto 

constitucional vigente é efetivamente um texto de transição pois traz em seu bojo conceito 

que se contrapõe. Neste sentido Amauri Mascaro Nascimento
41

 preleciona: 

                                                                                                                                                                                

como a unidade sindical. O Estado é quem irá ditar as regras a serem acatadas, limitar a área de atuação, 

enfim, estabelecer as funções desempenhadas pelo movimento sindical.” In FARIAS, Márcio de Almeida. O 

modelo sindical brasileiro. Jus Navigandi. Teresina, ano 10, n. 665, 2 maio 2005. Disponível 

em:<http://jus.com.br/artigos/6665>. Acesso em: 11 set. 2013. 
40

 “Neste modelo, prevalece o princípio da liberdade sindical. Sendo assim, trabalhadores e empregadores, 

principalmente os primeiros, não encontrarão nenhuma restrição por parte do Estado no que tange à 

sindicalização. Poderão livremente se filiarem à entidade sindical que melhor lhes parecer. Não há amarras 

legais, como a unicidade sindical e a sindicalização por categoria. O Estado, também, não intervêm na 

organização interna dessas entidades. Assim, seus membros gozam de total liberdade para o exercício do 

direito de sindicalização, claro, desde eu esteja de acordo com o ordenamento jurídico e os interesses da 

coletividade. Não deve haver, portanto abuso de direito.” In FARIAS, Márcio de Almeida. O modelo sindical 

brasileiro. Jus Navigandi. Teresina, ano 10, n. 665, 2 maio 2005. Disponível 

em: <http://jus.com.br/artigos/6665>. Acesso em: 11 set. 2013. 



 

21 

Importante avanço para a abertura sindical foi a Constituição Federal de 1988. É 

um instrumento de efetivação do processo democrático e de reordenamento 

jurídico da nação. Reconheça-se, no entanto, que o sistema de organização 

sindical é contraditório. Tenta combinar a liberdade sindical com a unicidade 

sindical imposta por lei e a contribuição sindical com a oficial. As disposições 

constitucionais que serviram de base para a nova estrutura sindical respaldam, 

em alguns pontos, a livre organização e a ação sindical; em outros, são 

restritivas. 

 

Aduzida estas anotações, importa a análise da organização sindical quanto às 

pessoas
42

. Maurício Godinho Delgado em seu Curso de Direito do Trabalho
43

 que se refere 

aos critérios de agregação de obreiros em determinado sindicato, ou seja, aponta a 

existência de 04 (quatro) critérios: 

 

- Sindicatos de trabalhadores por ofício ou profissão; 

- Sindicatos de trabalhadores por categoria profissional; 

- Sindicato em vista da empresa a que se vincula os trabalhadores e; 

- Sindicatos de trabalhadores em função do ramo ou segmento empresarial de 

atividades. 

 

Orlando Gomes e Élson Gottschalk
44

, apontam apenas 03(três) espécies: 

 

- Sindicato por profissão; 

- Sindicato por indústria; 

- Sindicatos mistos; 

 

Amauri Mascaro Nascimento
45

, aponta também 03(três), quais sejam: 

 

                                                                                                                                                                                
41

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical, 6 ed, São Paulo: LTR, 2011, p. 94. 
42

 Márcio de Almeida Farias, em seu estudo acerca do modelo sindical brasileiro (ob.cit, p.24), ao apreciar o 

inciso II do artigo 8º da Constituição Federal, traz conceitos básicos extraídos que se fazem imprescindível à 

compreensão da matéria: “Representação significa o ato de representar, ou seja de agir em nome de outrem, 

visando a defesa de seus interesses. Categoria significa um agir em nome de outrem, visando a defesa de seus 

interesses. Categoria significa um vínculo social básico que, de acordo com Mascaro, agrupa atividades ou 

profissões. “Profissão é o lado trabalhista, e atividade é o lado empresarial. Categoria econômica é o 

conjunto de atividades empresariais. Categoria profissional é o conjunto de atividades trabalhistas, de 

empregados ou outro tipo de trabalhadores. Há categorias trabalhistas autônomas, agentes e profissionais 

liberais. As atividades que são reunidas numa categoria podem ser idênticas, similares ou conexas. 

Idênticas são as atividades iguais. Similares são as atividades que se assemelham, com o que numa categoria 

podem ser agrupadas que não são do mesmo ramo, mas de ramos que se parecem como hotéis e restaurantes. 

Conexas são atividades que, não sendo semelhantes complementam-se, como as atividades múltiplas 

destinadas à construção de uma casa. Categoria diferenciada é o grupo de trabalhadores de uma mesma 

profissão, por exemplo, engenheiros. Formarão um sindicato de profissão.”” 
43

 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11 ed., São Paulo: LTr, 2012, p. 1317. 
44

 GOMES, Orlando; Gottschalk, ÉLSON, Curso de Direito do Trabalho. 19ª ed., Rio de Janeiro: ed 

Forense, 1995, p. 552. 
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- Sindicato por profissão; 

- Sindicato por empresa; 

- Sindicato por categoria profissional e econômica. 

 

Quanto ao primeiro critério, agregação por ofício ou profissão, diz Delgado, 

tratar-se de modelo sindical prestigiado nos primeiros momentos do sindicalismo, com 

perda da densidade nos períodos subseqüentes, ao menos nos países capitalistas centrais. 

Ilustra ser sindicato que agrega trabalhadores por profissão, no Brasil, os sindicados de 

categoria diferenciada
46

, a que Delgado já entende tratar-se de um segundo critério de 

agregação. 

Orlando e Élson, em sentido aproximado, historiam constituírem tais sindicatos a 

mais antiga forma de organizar os efetivos humanos. Dizem que foi por esta forma que 

surgiu o sindicalismo na Inglaterra e nos Estados Unidos. As trade unions inglesas, a 

princípio, organizavam-se, apenas, com indivíduos ocupando uma mesma profissão: 

alfaiates, tipógrafos, carpinteiros e etc
47

. 

Referida organização chama-se organização horizontal porque os membros do 

sindicato se distribuem por várias empresas que os ocupam ou por oficiais autônomos. 

Afirmam os autores criar, esta forma de organização, um espírito de aristocracia do ofício, 

daí serem eles malvistos pela maioria dos sindicalistas. 

Por sua vez, Roberto Barretto Prado
48

 preleciona: 

 

[...] o sindicato dos empregados é organizado com base na atividade 

preponderante das empresas, classificadas em função do seu objeto. Abrange os 

empregados que exercem suas atividades profissionais, sem maiores distinções, 

nos empreendimentos pertencentes ao mesmo grupo econômico, sejam da 

indústria, do comércio, do transporte, de publicidade, do crédito ou de educação 

e cultura. 

Não importa a atividade exercida. Exige-se tão-somente que os trabalhadores 

exerçam suas funções em estabelecimentos pertencentes a empresas classificadas 

em um mesmo ramo, de acordo com o seu objeto. 

                                                                                                                                                                                
45

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2004, 

p. 1023. 
46

 Art. 511 CLT, § 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 conseqüência de 

condições de vida singulares. Vale observar nota de rodapé em Delgado (Curso...ob cit. p. 1318) que “O 

enquadramento sindical realizado administrativamente, pelo Ministério do Trabalho e Emprego foi 

considerado inconstitucional, desde a Carta de 1988. Portanto, os sindicatos de categorias diferenciadas, hoje, 

no Brasil, organizam-se a partir, por exemplo, da existência de lei específica regulando o funcionamento da 

profissão, não prevalecendo, mais, simplesmente, o antigo critério administrativo. 
47

 GOMES, Orlando; Gottschalk, ÉLSON, Curso de Direito do Trabalho. 19ª ed., Rio de Janeiro: ed 

Forense, 1995, p. 553 
48

 PRADO, Roberto Barretto, Curso de Direito Sindical, 3ª ed., São Paulo: ed. LTr, 1991, p. 254. 
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Dentre os empregados que trabalham para a empresa de um mesmo ramo, 

incluídos em uma mesma categoria profissional, muitos existem  que exercem 

atividades diferenciadas com característica próprias, a exigir tratamento jurídico 

especial. 

Tais atividades profissionais diferenciadas se vinculam às mais variadas 

modalidades de empresas. A identidade de um interesse, decorrente da 

identidade e trabalho que esses empregados exercem, justifica, plenamente, a 

instituição de correspondentes sindicatos autônomos. 

Apesar das divergências que ainda existem sobre essa matéria, entendemos que 

esses sindicatos podem celebrar acordos coletivos com os sindicatos das mais 

variadas categorias econômicas e até mesmo diretamente com as empresas das 

mais variadas modalidades. 

Destacamos, entre as atividades profissionais diferenciadas, os portadores de 

diploma de curso superior, com todas as suas numerosas subdivisões, e os 

cozinheiros, garçons, professores, publicitários, cabineiros, ascensoristas, e 

muitas outras, que seria exaustivo enumerar. 

 

Quanto ao critério de agregação por categoria profissional
49

, o ponto de 

identidade não pelo labor ou atividade do trabalhador (e nem por sua profissão), mas pela 

vinculação a certo tipo de empregador. Delgado exemplifica que se o empregado de 

indústria metalúrgica labora como porteiro na planta empresarial (e não tem efetivas 

atividades metalúrgicas), é, ainda assim, representado, legalmente, pelo sindicato de 

metalúrgicos, uma vez que seu ofício de porteiro não o enquadra como categoria 

diferenciada. 

Este sindicato se estende por todo mercado de trabalho abrangendo a maioria de 

trabalhadores das mais variadas empresas, em uma mesma base territorial, que tenham 

similitude de atividades econômicas. Esse tipo de associação é chamada de sindicato 

vertical. 

Gomes e Gottschalk
50

, classifica esta agremiação que inclui em seus quadros 

todos os empregados de uma empresa ou de toda indústria, ou seja, interessa a atividade 

desenvolvida pelo empresário e não a ofício desenvolvido pelo empregado de sindicato por 

indústria.  

Amauri
51

 analisa este critério – categoria profissional ou econômica – 

inicialmente dizendo que categoria é o conjunto de pessoas de qualquer profissão e de 

qualquer empresa que exercem o seu trabalho num setor da economia. Diz que não tratar-

                                                           
49

 Art. 511, §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. 
50

 GOMES, Orlando; Gottschalk, ÉLSON, Curso de Direito do Trabalho. 19ª ed., Rio de Janeiro: ed 

Forense, 1995, p. 553. 
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se de sindicato por empresa, nem por profissão vez que ultrapassa os limites de uma 

empresa. 

Por categoria profissional, dinamiza aquela sua visão trazida por Marcelo de 

Almeida Farias e transcrita acima, definindo-a, em Jaeger, “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 da categoria”. 

Este critério, portanto, alça relevo à atividade desenvolvida (produção) pelo 

empresário e por isto é vertical. Todo aquele que trabalhar, por exemplo, em Universidade 

e que contar com Estatuto profissional próprio (advogados, por exemplo), será 

representado por entidade de classe que se refira ao trabalho administrativo em 

Universidade seja o empregado secretário, porteiro, tesoureiro ou inspetor de alunos
52

. 

Amauri sustenta, contudo, que o sindicalismo de categorias tende a perder espaço 

para outros critérios de representação sindical, principalmente quando a categoria é 

compreendida como um a priori que aprisiona os grupos, sem outras opções, como se a 

categoria fosse a única forma de agrupar pessoas que têm um interesse comum
53

. No 

mesmo sentido, parece caminhar Mauricio Godinho Delgado: 

 

[...] no contexto da extinção do controle administrativo sobre os sindicatos, no 

Brasil, e do lógico fim da comissão de enquadramento sindical do Ministério do 

Trabalho e Emprego, em face da Carta de 1988 (art. 8º I e II), tem se espraiado, 

no âmbito do sindicalismo, uma interpretação restritiva de categoria profissional, 

com o conseqüente fracionamento de sindicatos obreiros anteriormente 

importantes. Ilustrativamente, sindicatos de tecelões sendo pulverizados em 

inúmeros sindicatos, como de cerzideiras, de pespontadeiras, de overloquistas, 

etc. Há claro enfraquecimento do sindicalismo no país, em decorrência desse 

processo de desdobramento e fragmentação das categorias profissionais.
54
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 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2004, 

p. 1024. 
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 “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” in Cabanellas, apud, 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 19ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2004, p. 

1025. 
53

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical, 6 ed, São Paulo: LTR, 2011, p. 169. 
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Todavia, nos parece que não é a criação de inúmeros sindicatos pela flexibilização 

da noção de categoria que enfraquece o sindicalismo. Pensamos que o enfraquecimento do 

sindicalismo se dá pela exigência de unicidade que não permite a livre justaposição de 

interesses verdadeiramente comuns e a manutenção de contribuição sindical obrigatória. 

Estes ranços corporativistas são os grandes malefícios do sindicalismo, pois não 

permite um movimento de aglutinação natural da massa trabalhadora. Neste sentido, 

fazemos coro com as anotações de Mascaro Nascimento em seu Compêndio de Direito 

Sindical ao analisar a questão levantando irrefutáveis, ao nosso sentir, críticas à unidade 

sindical
55

. 

O terceiro critério apontado por Maurício Godinho Delgado, seria o critério de 

sindicatos por empresa, cuja vinculação do trabalhador se daria em função da empresa a 

que se vinculo o trabalhador. 

Referida forma de agregação é relevante em sistema como o norte-americano mas 

inviável no Brasil posto que a Constituição da República fixa o critério de aglutinação de 

trabalhadores o de categoria profissional – geral ou diferenciada – ou categoria econômica, 

além de estabelecer o município como base territorial mínima para a organização dessas 

entidades (art. 8º, II). 

O quarto critério apontado também por Delgado, refere-se ao sindicato por ramo 

ou segmento empresarial de atividades. 

Quanto a este critério de agregação sindical, o mencionado autor alinha alguns 

aspectos positivos nos seguintes termos: 

 

[...] este critério de agregação sindical favorece a criação de grandes sindicatos, 

que tendem a ser significativamente fortes, dotados de grande abrangência 

territorial, seja regional ou até mesmo nacional, com sensível poder de 

negociação coletiva. Alude que este tipo de agremiação sindical tende a levar ao 

máximo as vantagens do sindicalismo para os trabalhadores, potencializando 
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também o papel progressista e generalizante do Direito do Trabalho. Ele também 

favorece a solidariedade entre empregados de empresas distintas, atenuando as 

perspectivas estritamente individualistas de atuação sindical. Em síntese, a força 

organizativa dos sindicatos resultantes deste critério permite o mais perfeito 

cumprimento do princípio da real equivalência
56

 entre os contratantes.
57

 

 

O ponto nevrálgico, pensamos, do fortalecimento sindical não está, nas 

dimensões, remetendo-se uma vez mais a Mascaro, do sindicato mas sim seu poder de 

negociação. Tal poder de negociação advém, também, do poder político do sindicato de 

aglutinar idéias e adeptos de tais idéias. A tudo isto, acrescente-se a imprescindibilidade da 

pluralidade sindical. 

Desta feita, o que menos importa é a forma de aglutinação dos trabalhadores num 

sindicato. O que importa é o que naturalmente os trabalhadores se aglutinem neste ou 

naquele sindicato. É isto que lhe deverá atribuir legitimidade e não a lei, tal como pensa 

Amauri Mascaro Nascimento: 

 

A associação em bases profissionais
58

 é a tradicional, dispondo-se 

horizontalmente e permitindo homogeneidade de interesses coletivos em face da 

identidade ou semelhança de atividade profissional. O sindicato por categoria 

permite um agrupamento forte e com  possibilidade maiores de reivindicação. O 

sindicato por empresa é uma forma descentralizada que atende às peculiaridades 

que caracterizam as relações de trabalho mantida com cada empregador, suas 

possibilidades econômicas e sua produtividade para fins de aumentos salariais. 

Como  as empresas modernas são conglomerados de milhares de trabalhadores, o 

sindicato por empresas permite o melhor equacionamento dos problemas internos 

que nelas ocorrem, a solução das disputas na fonte em que surgem e mais rápida 

decisão das questões de rotina. No Brasil, o sindicalismo é por categorias 

econômicas e profissionais como regra, admitidos sindicatos profissionais, como 

exceção. Não são previstos pela lei sindicatos por empresas.”
59
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CAPÍTULO 4. ORGANIZAÇÃO SINDICAL BRASILEIRA 

 

 

Ao estudo da organização sindical brasileira, se antepõe o estudo dos princípios 

que orientam tal organização e uma visão histórica para quer permita compreender as 

razões atuais de sua existência e porquê e onde devem haver alterações. 

Eduardo Gabriel Saad
60

 traz relato histórico-finalisto cuja transcrição se impõe aos 

fins expendidos acima:  

 

A ossatura do sindicalismo brasileiro é a mesma recebida do Estado Novo, de 

índole corporativista e fundada na Constituição outorgada de 1937. A profissão 

só pode ser representada por um sindicato num dado Município ou região. Este é 

o princípio básico do sindicalismo patrício e que, impávido, tem resistido às 

pressões de grupos democráticos de 1946 a esta parte. 

Ao tempo em que a nossa economia era, indiscutivelmente, daquelas que 

classificam um país como subdesenvolvido, tal modelo sindical parecia trazer 

mais vantagens que prejuízos a empregados e empregadores. A população 

operária era diminuta; disseminada por extenso território, não se revestia da 

consistência mínima para suportar os mais ligeiros embates com o capital, ou 

melhor, com o patronato. Além disso, os movimentos paredistas, sobre serem 

extremamente débeis, eram reprimidos, com muito rigor. Os conflitos coletivos – 

submetidos à arbitragem compulsória da Justiça do Trabalho – não causavam 

maiores apreensões. O sindicato – nesse contexto político, social e econômico – 

era de fato protegido pelo Poder Público e, por isso, podia sobreviver, sem 

embargo da oposição, às vezes enérgica, de muitos empresários. 

Nesse período – de 1937 até os fins da década de 60 – é indubitável que o nosso 

Direito Coletivo refletia fielmente as características do meio social e econômico 

a que se aplicava. Os grupos profissionais – embora alimentassem, em seu seio, 

dissidência por motivos vários – preferiam o unitarismo sindical, porque lhes 

dava maior capacidade de resistência às arremetidas de seus adversários. As 

empresas – de modo geral – eram pequenas e seus problemas não apresentavam 

profundas diferenças, o que explica a dócil aceitação, por elas, de decisões 

normativas de caráter salarial, atingindo todo o conjunto empresarial. 

No mesmo período, copiosa legislação foi elaborada, de caráter paternalista e 

antecipatória dos fatos sociais que poderiam justificá-la. O unitarismo sindical 

combinado com legislação tão casuística foi perdendo sua utilidade à medida em 

que a economia nacional se expandia. 

Hoje, a situação é bem outra e nós que, ainda em passado recente, nos 

opúnhamos àqueles que pugnavam, prematuramente, pela substituição completa 

do nosso Direito Coletivo (sindicato, conflitos coletivos e pactos coletivos) por 

um outro semelhante, em seus traços essenciais, aos dos Estados Unidos, Itália, 

França, Alemanha Ocidental – hoje, repetimos, estamos de acordo com essa 

transformação, desde que ela se processe de forma gradual, a fm de não produzir 

sérios abalos na economia e nas estruturas sociais, Como se vê, mudamos de 

posição porque, em nosso entendimento, a realidade sócio-econômica mudou. O 

número de assalariados urbanos, sujeitos às normas desta Consolidação é, no 

presente mais de uma dezena de vezes maior que o de 1937. Nossa economia 

cresceu consideravelmente de 1960 para cá, acentuando a diversidade 
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empresarial sob o prisma de tamanho, número de empregados e capital investido. 

As soluções simplistas, agasalhadas pela legislação, não mais se coadunam com 

um quadro social extremamente complexo, que repele fórmulas uniformes. Os 

interessados dos trabalhadores e dos empregadores nas pequenas, médias e 

grandes empresas, mercê das diferenças imperantes entre eles, não mais suportam 

soluções iguais para todos. É tempo de o Poder Público recuar de suas antigas 

posições corporativistas e deixar espaço para que os próprios interessados 

possam entregar-se a um diálogo construtivo e pacificador. 

 

Do trecho constitucional alhures transcrito (art. 8º), deflui que dos dois modelos 

de sindicais possíveis – modelo sindical controlado e modelo com liberdade sindical. 

Amauri Mascaro Nascimento
61

 define liberdade sindical como sendo “autonomia 

de organização dos trabalhadores” mas antes ensina que a liberdade sindical, como 

princípio, não nasceu de uma regra jurídica. É fruto da luta, do movimento sindical, contra 

a opressão do Estado, para conseguir o seu reconhecimento e autonomia perante o poder 

Público, sendo manifestação do direito de associação
62

. 

Para Brito Filho, define liberdade sindical como “[...] o direito de trabalhadores 

(em sentido genérico) e empregadores de constituir as organizações sindicais que 

reputaram convenientes, na forma que desejaram, delatando suas regras de funcionamento 

e ações que devam ser empreendidas, podendo nelas ingressar ou não, permanecendo 

enquanto for de sua vontade.”
63

 

Arnaldo Süssekind
64

 vê a liberdade sindical sobre tríplice aspecto: 

 

a) liberdade sindical coletiva, que corresponde ao direito dos grupos de 

empresários e de trabalhadores, vinculados por uma atividade comum, similar ou 

conexa, de constituir o sindicato de sua escolha, com a estruturação que lhes 

convier; 

b) liberdade sindical individual, que é o direito de cada trabalhador ou 

empresário de filiar-se ao sindicato de sua preferência, representativo do grupo a 

que pertence, e dele desligar-se 

c) autonomia sindical, que concerne à liberdade de organização interna e de 

funcionamento da associação sindical e, bem assim, à faculdade de constituir 

federações e confederações ou de filiar-se às já existentes, visando sempre aos 

fins que fundamentam sua instituição. 

 

É bem verdade que Süssekind
65

, reconhecendo que foi assegurada a autonomia 

sindical, foi incisivo ao afirmar que o Constituinte de 1988 violou a liberdade sindical. 
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Todavia pensamos o Brasil adota um modelo misto, pois a liberdade sindical não é ampla e 

o controle não é integral. Neste sentido é a lição de Maurício Godinho Delgado
66

, ao 

afirmar que: 

 

A Constituição de 1988 iniciou, sem dúvida, a transição para a democratização 

do sistema sindical brasileiro, mas sem concluir o processo. Na verdade, 

construiu certo sincretismo de regras, com o afastamento de alguns dos traços 

mais marcantes do autoritarismo do velho modelo, preservando, porém, outras 

características notáveis de sua antiga matriz. 

Nessa quadra, a Carta Magna afastou a possibilidade jurídica de intervenção e 

interferências político-administrativas do Estado, via Ministério do Trabalho e 

emprego, no sindicalismo (art. 8º, I, CF/88). Reforçou o papel dos sindicatos na 

defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive 

em questões judiciais e administrativas (art. 8º. III, CF/88). Alargou os poderes 

da negociação coletiva trabalhista, sempre sob o manto da participação sindical 

obreira (art. 8º, VI; art. 7º, VI, XIII, XIV e XXIV, CF/88). 

Entretanto, manteve o sistema de unicidade sindical (art. 8º, II, CF/88), 

preservou o financiamento compulsório de suas entidades integrantes (art. 8º, IV, 

CF/88), deu continuidade ao poder normativo concorrente da Justiça do Trabalho 

(art. 114, §2º, CF/88), deixando, ainda por dez anos, neste ramo Judiciário, o 

mecanismo de cooptação de sindicalistas, conhecido como representação 

classista (que somente foi extinta em dezembro de 1999, pela Emenda 

Constitucional 24). 

  

Numa apreciação resumida sobre os pontos de maior relevância da Convenção 87, 

da OIT, ressaltam 04 garantias sindicais universais que proclama: 1) As de fundar 

Sindicatos; 2) Administrar sindicatos; 3) Garantir a atuação dos sindicatos; 4) E as de 

assegurar o direito de se filiar ou não a um sindicato; 

A primeira prevê o direito de constituir, sem necessidade de prévia autorização 

do Estado, entidades sindicais, julgadas convenientes pelos próprios interessados, 

trabalhadores em empresários, bem como, o direito, complementar, de filiação, positivo ou 

negativo, nessas associações, entendendo-se como direito positivo o de ingressar, e 

negativo o de sair da entidade livremente. 

A segunda faculta aos sindicatos o direito de redigir os próprios estatutos e 

regulamentos administrativos, de eleger os seus respectivos representantes, forma de 
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liberdade de gestão, de definição do programa de ação, e das funções que serão exercidas 

pelo sindicato, tudo, de acordo com a vontade dos próprios interlocutores sociais; é uma 

garantia para que o exercício da autonomia administrativa das associações sindicais possa 

desenvolver-se sem intervenção do Estado, de modo democrático, segundo os objetivos 

que os sindicatos pretendam alcançar. 

A terceira é uma garantia contra a extinção ou a suspensão das entidades sindicais 

pelo Estado, por via administrativa; tem, por finalidade, impedir o controle arbitrário da 

autoridade pública na vida sindical. 

A quarta assegura o direito das associações sindicais de criar federações, de 

filiarem-se às organizações internacionais, preservação, portanto, do relacionamento 

internacional entre as organizações sindicais internas, de cada pais, com os organismos 

sindicais internacionais. 

O Brasil não ratificou a Convenção 87 da OIT pois a CF/88 proíbe mais de um 

sindicato da mesma categoria e na mesma base territorial. Com isso, impõe um modelo 

sindical obrigatório enquanto a Convenção 87 defende um modelo sindical espontâneo. 

Nossa Constituição, seguindo tradição que vem desde o Estado Novo, autoriza a cobrança 

compulsória, pelos sindicatos, da contribuição sindical de todos os trabalhadores, sócios ou 

não do sindicato. A convenção 87 assegura a liberdade individual de ingressar ou não num 

sindicato. Cobrar, compulsoriamente, uma contribuição de quem não é sócio, não é 

compatível com essa garantia da convenção 87. 

A convenção 98, de 1949, ratificada pelo Brasil em 1952, dispondo sobre o direito 

de sindicalização, de negociação coletiva e de proteção do trabalhador contra todo ato de 

discriminação restritivo da liberdade sindical em relação ao seu emprego. (decreto 

legislativo 49/1952, promulgada pelo Decreto 33.196/1953). 

 

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. 
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À compreensão das restrições à liberdade sindical que reflete inegavelmente na 

organização sindical, objeto deste tópico em estudo, se faz imprescindível o estudo da 

Unicidade Sindical. 

Como se denotou pelos estudos anteriores, no Brasil não há liberdade à 

organização livremente em entidades sindicais. Os interessados devem se submeter à regras 

próprias de um regime corporativo. Os empecilhos básicos, como enumera Márcio Farias
67

, 

são quatro: a) unicidade sindical; b) base territorial mínima; c) representação por categoria 

e; d) sistema confederativo; 

Mascaro, ao analisar os limites à liberdade sindical, afirmou: 

 

Finalmente, ressalte-se que é restritivo da liberdade sindical um sistema legal que 

proíbe a criação de mais de um sindicato da mesma categoria na mesma base 

territorial, uma vez que a autonomia sindical tem, como premissa, o direito da 

livre criação de entidades sindicais, em qualquer grau ou de qualquer tipo, de 

acordo com a iniciativa dos próprios interessados. Um sistema legal indiferente 

para essa questão não é um sistema de liberdade sindical, ainda que o Sindicato, 

perante o Estado, tenha plena autonomia, desde que não a exista nas relações 

entre sindicato e representados, impositiva sempre que a lei fizer essa proibição. 

Haverá, no entanto, liberdade sindical, sob esse prisma, quando a união dos 

representados é espontânea, não é obrigatória por lei. O ordenamento jurídico 

que não faculta às pessoas decidir pela entidade que querem  que as represente é, 

sem dúvida, autoritário e com fortíssimo traços restritivos da liberdade sindical. 

Nesse caso, o autoritarismo está na ausência de escolha, própria dos regimes de 

unicidade sindical legal. Logo, só haverá, nessa perspectiva, liberdade sindical 

onde e quando a lei se abstiver de interferir na livre opção dos representados. 

 

Trazidas estas observações, permite-se melhor compreensão da matéria ora 

tratada, iniciando-se em Maurício Delgado
68

, ao argumentar - ratificando Saad 

retrotranscrito - que a Constituição de 1988 manteve-se, em regra, dentro dos velhos 

moldes corporativistas, principalmente no que se refere à unicidade sindical
69

. 

Há, assim, na base do sistema um sindicato único, organizado por categoria 

profissional ou categoria diferenciada, em se tratando de trabalhadores, ou por categoria 

econômica, em se tratando de empregadores. 
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A Constituição Federal de 1988, revogou o artigo 517 da CLT que permitia base 

territorial mínima de um distrito municipais, expandido-a a um município (art. 8º, II) sendo 

certo a possibilidade de um sindicato de base mais ampla, inclusive nacional (sindicatos 

nacionais). 

O oposto da unicidade é a pluralidade sindical consiste na possibilidade de 

existência de mais de uma entidade sindical, representativa de um grupo (mesma 

categoria), na mesma base territorial. 

Mascaro
70

 afirma que o Brasil adota o princípio da unicidade sindical em nível 

confederativo. Esse nível vai dos sindicatos à confederação da categoria. A lei veda, nesse 

âmbito, a criação de mais de um sindicato na mesma base territorial e dentro da mesma 

esfera de representatividade. 

Esta unicidade foi introduzida, em nosso ordenamento jurídico, pelo Decreto-lei 

1.402 em 1939
71

. 

Tal dispositivo foi recepcionado pela CLT de 1943 dispondo que “não será 

reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou 

profissional, ou profissional liberal, em uma dada base territorial (art. 516)”. 

Aponta Mascaro
72

 duas atenuantes, ao rigor da unicidade na nossa legislação: 

primeira é que a CLT (1943) permitiu a criação de associações não sindicais. (art. 512 e 

515), além de sindicatos. As associações, embora não tenham as prerrogativas de sindicatos 

elencadas no artigo 513 da CLT podem ser livremente fundadas em qualquer número.  

E a segunda atenuante seria o desdobramento de categorias. A CLT veda a 

coexistência de sindicatos da mesma categoria, na mesma base territorial. Mas permite a 

dissociação de categorias. Não de toda categoria, mas aquelas integradas por atividades ou 

profissões conexas ou similares (art. 571). Desdobrar uma categoria leva à criação de um 

segundo sindicato que representará outra categoria. 

Marcelo Farias, traz em seu trabalho
73

 que Amauri Mascaro teria apontado um 

terceiro mecanismo de atenuação da unicidade sindical. Tratar-se-ia da divisão de base 

territorial eis que nada obstaria que “uma base territorial nacional venha a ser dividida para 
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que passe a existir, por exemplo, um sindicato estadual onde antes havia um sindicato 

nacional. Encontra fundamento na CLT, art. 517, e na CF/88, art. 8º, II, segundo a qual a 

base territorial é definida pelos trabalhadores e empregadores”. 

Quanto a terceira restrição à liberdade sindical quanto a sua organização, refere-se 

à representação por categoria. 

Os sindicatos somente podem representar categorias, por isso se diz que a 

sindicalização no Brasil se dá de forma homogênea, e não heterogênea, como nos Estados 

Unidos, onde a união de pessoas em sindicatos pe totalmente livre, ocorrendo por critérios 

estabelecidos pelos próprios interessados, nas exatas palavras de Marcelo Farias. 

A quarta restrição à liberdade sindical refere-se ao sistema confederativo. Em 

nosso sistema há uma pirâmide que se compõe do sindicato em seu piso, de federação, em 

seu meio, e da confederação, em sua cúpula. 

O sindicato, no atual sistema, é o seu primeiro degrau que reúne trabalhadores ou 

empregadores numa determinada base territorial. 

As federações e as confederações são chamadas pela CLT, conforme o artigo 533, 

de associações sindicais de grau superior.  

As federações, nos termos do artigo 534
74

 da CLT, são constituídas pela reunião 

de no mínimo cinco sindicatos e têm base de atuação, em regra, uma unidade federativa. 

As confederações, por suas vezes, organizam-se a partir da união de três 

federações, e possuem alcance nacional, conforme o artigo 535
75

 competindo-lhes a 

coordenação dos interesses dos sindicatos a ela filiados mas não a representação dos 

mesmos, tal como dispõe o §3º do artigo 534 da CLT. 

As Centrais Sindicais tiveram seu reconhecimento no Direito Positivo brasileiro a 

partir da edição da Lei 11.648/2008 mas a impacto no movimento sindical exercidas pelas 

Centrais já eram sentidos há muitos anos. A lei veio, apenas, reconhecer aquilo que as ruas 

há muito já haviam reconhecido. 
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Tanto isto é verdadeiro, que a própria exposição de motivos da lei alinha os 

principais aspectos de maneira a frustrar que entidades sem representatividade se 

apresentassem como Centrais. 

Delgado
76

 embora indique que as Centrais não compõe o modelo corporativista, 

enuncia que elas seriam verdadeiros contrapontos na tentativa de superação do modelo 

Sindical em vigência concluindo que “a importância das centrais sindicais é notável, sendo, 

de maneira geral, componente decisivo da Democracia contemporânea.” 

O destino dessas entidades, numa tentativa de responder a este exato 

questionamento levantado por Mascaro Nascimento
77

 e por ele igualmente respondido, 

realmente nos parece que é a fusão ou incorporações entre essas associações. Este 

presente/futuro apresenta-se, aliás, como o mais indicado porque exige, tal como é a ratio 

legis, que a entidade Sindical tenha representatividade. É dizer que efetivamente represente 

os anseios de toda a categoria, que efetivamente lute pela melhoria da condição social da 

classe trabalhadora. 
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CAPÍTULO 5. SINDICALISMO NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

O estudo acerca do Sindicalismo no Serviço Público pode ser realizado sob 

diversos aspectos. Todavia, para efeito deste nosso estudo, efetuaremos um corte 

metodológico pressupondo o conhecimento de conceitos básicos (empregado público, 

servidor público, administração pública e etc.) oriundo originalmente do direito 

administrativo para limitar este tópico às considerações quanto a relações coletivos no setor 

público exclusivamente. 

A Constituição anterior vedava a greve nos serviços públicos e atividades 

essenciais definidas em lei; mas silenciava quanto ao direito de associação sindical. Mas a 

CLT, no artigo 566, determinava: “não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os 

das instituições paraestatais. Parágrafo único – Excluem-se da proibição constante deste 

artigo os empregados das sociedades de economia mista, da Caixa Econômica Federal e 

das Fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público da União, dos Estados e dos 

Municípios”. Por sua vez, o texto constitucional atual, em seu artigo 37, incisos VI e VII, 

com redação da Emenda Constitucional n. 19 assegura ao servidor público o direito à livre 

associação sindical e o direito de greve, que “será exercido nos termos e nos limites 

definidos em lei específico”. 

O artigo 142, § 3º, IV, proíbe a greve e a sindicalização ao militar. A Constituição 

não estabelece normas disciplinadoras, à semelhança do que fez, para o trabalhador, no 

artigo 8º. Assim é de se concluir que as normas seriam as mesmas aplicáveis ao setor 

privado. 

Maria Sylvia, em seu Direito Administrativo
78

 preleciona que a norma do artigo 

114 da Constituição: 

 
[...] teria que ser entendido (e realmente foi) de maneira que conciliasse com 

outras normas da Constituição: em primeiro lugar, os dissídios individuais de 

competência da Justiça do Trabalho compreendem apenas os que envolvem 

servidores regidos pela CLT, os quais podem existir na Administração direta e 

indireta (ao lado dos estatutários) e necessariamente existem nas empresas 

públicas e sociedades de economia mista que exercem atividade econômica (art. 

173, §1º, II, da Constituição, coma redação dada pela Emenda Constitucional nº 

19/98). Os dissídios coletivos somente são possíveis nessas mesmas empresas e 

nas fundações de direito privado, já que os servidores da Administração direta, 
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fundações públicas e autarquias têm seus cargos, empregos e funções criados por 

lei, que fixa os respectivos vencimentos (art. 61, §1º, II, a, da Constituição) com 

todas as limitações já examinadas, referentes ao teto, à paridade, ao reajuste igual 

para todos, aos limites de despeja com pessoal, à previsão na lei orçamentária. 

 

No mesmo sentido, Robertônio Santos Pessoa
79

, alerta que as relações de trabalho 

no setor público apresentam problemas específicos de caráter político e administrativo. Em 

sendo assim é de se definir o delineamento destas relações laborais coletivas que deferem 

das mesmas mas no setor privado. 

A doutrina divide-se quanto à aplicabilidade aos servidores públicos de 

disposições referentes à negociação coletiva e ao direito de greve quando referidos 

trabalhadores mantém vinculo estatutário com a administração pública. 

Tal se dá tendo em vista os princípios e regras que norteiam a administração 

pública. Corrente doutrinária entende que princípios da administração pública como 

supremacia do interesse público, legalidade e continuidade dos serviços públicos 

inviabilizariam a instituição de qualquer sistema de relações coletivos no setor público. 

A Constituição anterior vedava a greve nos serviços públicos e atividades 

essenciais definidas em lei; mas silenciava quanto ao direito de associação sindical. Mas a 

CLT, no artigo 566, determinava: “não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os 

das instituições paraestatais. Parágrafo único – Excluem-se da proibição constante deste 

artigo os empregados das sociedades de economia mista, da Caixa Econômica Federal e 

das Fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público da União, dos Estados e dos 

Municípios”. Por sua vez, o texto constitucional atual, em seu artigo 37, incisos VI e VII, 

com redação da Emenda Constitucional n. 19 assegura ao servidor público o direito à livre 

associação sindical e o direito de greve, que “será exercido nos termos e nos limites 

definidos em lei específico”.  

À compreensão da liberdade sindical no setor público exige-se a remissão à 

Deterioração das condições de trabalho neste setor. 

Para tanto, Robertônio, traz lição de Marcelo Caetano
80

: 

 

[...] nos fins do século XIX e na primeira metade do século a função pública (...) 

revestia-se socialmente de um enorme prestígio com grande superioridade de 

atração em relação às atividades privadas. Servir o Estado interessava muito mais 
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do que trabalhar num emprego particular. De modo que durante muito tempo não 

só a aspiração de muitos, ao menos que durante muito tempo não só a aspiração 

de muitos, ao menos nos países latinos, era obter uma cargo público, pois o 

regime dos agentes do Estado constituía um padrão invejado pelos empregadores 

e operários particulares e de que os seus sindicatos se esforçavam por conseguir 

aproximar-se. 

 

A partir da década de 60, prossegue Robertônio, constata-se uma progressiva 

deterioração das condições de trabalho no setor público, acompanhada de aumento 

crescente da conflituosidade neste setor, declínio este que se perpetua até nossos dias. 

Nesta ótica, parcela crescente da doutrina, formada tanto por administrativistas 

quanto por juslaboristas, militam a favor da possibilidade, viabilidade e eficácia jurídica da 

institucionalização de relações coletivas de trabalho no setor público, dentre de um quadro 

normativo adequado, relações essas que teriam como sujeitos as associações sindicais 

representativas dos servidores públicos e o Estado.  

Amauri Mascaro Nascimento
81

 abre a discussão deste tópico em sua obra com o 

seguinte questionamento: 

 

(...) os institutos peculiares ao direito coletivo do trabalho, dentre os quais a 

associação sindical, a negociação coletiva, a greve e a representação dos 

trabalhadores no local dos serviços, são exclusivos do setor privado ou são 

compatíveis com as relações de trabalho no setor privado? 

 

Que responde argumentando que o direito de associação sindical resta 

reconhecido, que a lei 9.527/97, dispõe sobre a liberação de ponto de dirigentes sindicais e 

pagamento de salários, no setor público. Quanto à negociação coletiva, entende que resta 

prejudicada pelo regime da legalidade, mas há discussões doutrinárias sobre sua 

admissibilidade no setor público. O direito de Greve é condicionado aos permissivos da 

legislação ordinária. Quanto à representação dos trabalhadores no local do serviço, não há 

proibição. 

Robertônio
82

 diz que  

 

[...] O servidor público não pode ser equiparado ao trabalhador do setor privado 

em sua totalidade trabalhista. Contudo, uma vez que a Constituição Federal 

assegura ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e à greve, 

implicitamente reconheceu aos servidores públicos, através de suas 
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representações sindicais, o direito de negociar condições de trabalho, dentro de 

um quadro normativo adaptado à sua peculiar condição. Neste sentido, o 

princípio da legalidade administrativa, albergado pela atual Constituição, não se 

constitui numa barreira instransponível à adoção de mecanismos de negociação 

no setor público. Tal princípio deve ser entendido e aplicado em harmonia com 

os preceitos constitucionais que asseguraram ao servidor público a sindicalização 

e a greve. 

 

Mas, ainda, que demonstrada a viabilidade, como pretende Robertônio, da 

negociação coletiva no setor público. Percebe-se barreiras de difíceis transposições no 

decorrer do processo negocial, a iniciar-se como os sujeitos da negociação. 

O Poder público não se organiza em sindicatos, sendo que a primeira dificuldade 

surge no momento de identificar o representante da administração Pública. 

No Brasil reconhece-se divisão nítida entre governo central e governos locais 

sendo certo, ainda, que a representação variará caso trate-se de administração direta, 

indireta ou dos entes paraestatais. Outra dificuldade surge quanto a analise do poder 

legislativo em contraposição ao executivo vez “Art 37, inciso X CF. a remuneração dos 

servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados 

ou alterados por lei específica, observada a iniciava privada em cada caso, assegurada 

revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices” (grifos nossos). 

Para Antonio Álvares da Silva, conforme mencionado por Robertônio
83

: 

 

[...] o que comumente ocorre é a formação de comissões ou conselhos de 

negociação, que discutem as pretensões e interesses de ambos os lados, ficando 

os governos com a palavra final. As comissões ou conselhos não têm capacidade 

decisória, mas exercem influência altamente positiva na negociação. Com 

participantes de ambos os lados, procuram compensar os desacordos e aparar as 

divergências, levando ao governo dados concretos para sua decisão, com as quais 

já concordam as partes envolvidas, através de seus representantes sindicais. 

 

Outra dificuldade encontrada refere-se ao conteúdo da negociação coletiva. Da 

leitura do texto Constitucional, depreende-se a impossibilidade de negociação coletiva pura 

acerca de alteração de remuneração de servidor público, as que afetem os poderes de 

organização da administração pública, o exercício dos direitos do cidadão perante o 

servidor público e o procedimento de formação dos atos e disposições administrativas. 

A leitura do próprio artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988 denota 

que ao contrário do que ocorre no campo privado das relações coletivas, as negociações 

                                                           
83

PESSOA, Robertônio Santos. Sindicalismo no Setor Público. São Paulo: ed. LTr, 1995, p. 114. 



 

39 

coletivas no setor público não produzem nenhuma eficácia se não obedecidas o iter 

previsto na norma escrita superior. 

Desta forma pensamos que ainda que reconhecido o direito à sindicalização e à 

greve se faz imprescindível lei específica que atribua eficácia normativa aos acordos 

firmados pelo Poder Público com seus servidores. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÃO 

 

 

O atual sistema sindical brasileiro, não obstante livre como se desejasse, cumpre 

trajetória em estágios compatíveis a nossa história. 

Pessoa Jurídica de Direito Privada, o sindicato (único) deve ter base territorial 

mínima um município, com poderes de representação de categorias profissionais ou 

econômicas e tem como sua principal função a negocial. 

Em nosso sistema há uma pirâmide que se compõe do sindicato em seu piso, de 

federação, em seu meio, e da confederação, em sua cúpula. As Centrais Sindicais são entes 

de extremada importância para o futuro do Direito Sindical Brasileiro, mas ainda não tem 

os Poderes Sindicais. 

Todas as dificuldades encontradas no setor privado são dinamizadas no setor 

público pois a entidade contratante têm seus „poderes empregatícios‟ integralmente 

vinculados a procedimentos fixados na própria constituição. 

Ainda que a greve no setor público gere danos e tome proporções consideráveis, 

ainda sim o Poder Público não poderá conceder aumentos ou melhorar condições de 

trabalho sem observar vinculação legal aplicável. 

A reforma sindical na forma proposta é mais um passo em busca da propalada 

liberdade sindical. A emenda constitucional 45 que se não extinguiu, reduziu 

sensivelmente o Poder Normativo da Justiça do Trabalho, é mais um passo nesta trilha 

longa e pedregosa. 

Todavia, pensamos que lei alguma, em tempo algum, poderá nos “conceder” o 

sindicalismo ideal e, portanto, necessário. Este sindicalismo é aquele natural, onde as 

forças sociais se acomodem e de seu seio surjam respostas aos impasses laborais. 

Não deve a lei, neste estado ideal, dizer como devem se aglutinar os trabalhadores 

e/ou empregadores, como devem os sindicatos proverem meios para sua subsistência ou 

obrigar este ou aquele a contribuir com os sindicatos. E muito menos, imaginamos, deve 

um Poder Republicano, travestir-se em outro poder para dizer de forma inovadora como 

este ou aquele item do contrato de trabalho deve reger-se. 

É evidente que tal estado ideal não „acontecerá‟ de um momento para o outro mas é 

importante tê-lo em vista e, principalmente, saber que é um processo e não pretender que 
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alvissareira legislação tenha o poder de eliminar um passado que se entende por demais 

cansado mas que teve inegável razão de ser e importância. 
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