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RESUMO 

 

A importância e necessidade das negociações coletivas, através dos sindicatos, é 
fato inegável no contexto sócio-econômico atual, tendo em vista a modificação e 
incremento das formas de produção, as quais, cada vez mais, tornam dispensável 
o trabalho humano em larga escala, o que leva a uma transformação na realidade 
das relações laborais. Como forma de se adequar à nova realidade imposta pelo 
neoliberalismo, o incentivo à negociação coletiva pode ser apreciado como uma 
nova maneira de proteger o trabalhador e colocá-lo em posição de igualdade (que 
se fará representar por seus sindicatos), para o acerto das condições de trabalho 
que se fizerem mais apropriadas. O objetivo é estabelecer os limites da ação 
negocial dos sindicatos, obrigados a respeitar os direitos individuais de cada 
trabalhador, que são, em sua maioria, irrenunciáveis. Utilizando-se de metodologia 
de pesquisa bibliográfica, demonstra-se que a questão da irrenunciabilidade 
repousa na idéia de indisponibilidade, pois não seria coerente que o ordenamento 
jurídico tutelasse de maneira imperativa o trabalhador, e que depois deixasse seus 
direitos em seu próprio poder ou ao alcance de seus credores.Invoca-se o caráter 
imperativo do Direito do Trabalho, precisamente para garantir a liberdade desta 
vontade. Não a liberdade formal pregada pelo individualismo, mas a liberdade real, 
ou seja, aquela que consiste na igualdade econômica entre os fatores capital e 
trabalho. Nasce desta proteção, um limite à liberdade de explorar o fator trabalho, 
o que leva à real liberdade de contratar. 

 
 

 

 

 

 

Palavras-chave: Sindicatos; Princípios de Direito Coletivo do Trabalho; Princípios 
da Proteção e Irrenunciabilidade; Negociação Coletiva. 

 

 

 



 7

 

ABSTRACT 

 

 
 
 
The importance and need of collective negotiation through the unions is an 
undeniable fact, considering both the socioeconomic context of the present days 
and changes and development of the ways production, which has led the human 
labor dispensable in large scale.  The encouragement for collective negotiation, as 
a way to face the reality imposed by the neoliberal policies, can be seen as a new 
manner to protect the worker and place his/her role, presented by the Unions, in 
equity, to fix appropriate labor conditions during the action of negotiation. Thus, the 
aim of this research is establishing the limits of such action. Unions are oblied to to 
respect the individual’s of each worker. Such rights are. Data were collected 
throught bibliographic research. Results have shown that the unrenounce 
character of the worker’s rights lays on the principle of non-avaibility. It would not 
be coherent that the legal system protect imperatively the worker ‘s right in one 
side whereas, on the other, would leave such rights depending on the worker’s or 
the creditor’s will. Such an imperative character of the Labor Law is invoked, 
precisely to guarantee the freedom of the worker’s will. Freedom is viewed as the 
equal economic power between capital and labor; not only the formal concept 
preached by the individualism. Upon this collective protection, a limit of the 
freedom of exploiting the human labor factor what leados to the freedom of 
contracting . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Unions, Principles of the Collective Labor Law; Principle of Protection 
and Unrenounciability; Collective Negotiation. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo tem substrato na perquirição dos limites para o 

exercício da autonomia coletiva da vontade, um dos institutos clássicos do Direito 

Privado, quando deparados com os direitos individuais resguardados na 

Constituição Federal.  A interferência deste instituto sobre a atividade econômica é 

revelada a partir do instante em que o agente estudado - o sindicato - demonstra-

se capaz de impor transformações no mundo do mercado de trabalho (um dos 

elementos da referida atividade econômica), notadamente por conta da crescente 

desregulamentação das relações laborais. O estabelecimento de limites para esta 

atuação sindical pode ser considerado como o objetivo do estudo, contrapondo-se 

à existência de direitos individuais que são, inclusive, irrenunciáveis. 

O poder de regular livremente os próprios interesses é, dentro do 

ordenamento jurídico, reconhecido não apenas aos indivíduos, singularmente 

considerados, mas, também, a alguns grupos sociais para a efetivação da tutela 

de interesses coletivos (em busca de um bem e de uma satisfação comum). Tais 

grupos sociais atuam como intermediários entre o precitado indivíduo e a 

sociedade geral.   Dentre estes grupos, um pode ser indicado como fundamental 

no contexto social, econômico e jurídico: a categoria profissional.    

O referido grupo, com poderes e instrumentos de atuação diversos, 

tem, dentro de sua estrutura, diferentes fórmulas de provimento e de tutela dos 

seus interesses, sendo verdadeiramente imenso o campo de análise de elementos 

susceptíveis de pesquisa. A proposta da pesquisa, todavia, restringe-se ao 

minudente exame dos mecanismos de atuações de um dos agentes da autonomia 

coletiva - a associação sindical nos instantes em que regula os interesses da 

categoria por ela representada e que gere as alterações nos contratos de 

emprego.   

Sem dúvidas, a associação sindical tem legitimação para regular os 

interesses da categoria por ela representada, possuindo, inclusive, legitimação 
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para ingerir mediante negociação coletiva, em matéria própria do contrato 

individual de emprego, como, por exemplo, aquelas que versam sobre redução de 

salários (art. 7.º VI, da CF/88)1 e  limitação da jornada de trabalho (art. 7.º, XIII e 

XIV, da CF/88)2.  Pergunta-se, porém: existem limites para o exercício desta 

autonomia coletiva?   O objeto da investigação proposta reside especificamente 

nessa pergunta, sendo a realização de uma pesquisa o melhor modo de solução 

da demanda. 

O presente estudo analisa as relações existentes entre o contrato 

individual e o contrato coletivo e entre este e o ordenamento jurídico estatal.   

O estudo acerca dos limites de invasão da autonomia coletiva 

sobre a autonomia individual é uma das fronteiras investigadas. Demonstra-se, por 

isso, importante a análise do estabelecimento de princípios regentes do Direito do 

Trabalho, verdadeiros referenciais dentro das relações de emprego, que 

normalmente geram as motivações dos julgamentos.   

Também aponta a tendência das negociações coletivas, como 

forma de adequação à nova realidade do mercado de trabalho, tendo em vista as 

transformações decorrentes do neoliberalismo. 

Ao lado disso, será feita uma abordagem acerca dos princípios da 

proteção e da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, a fim de que se 

demonstre a importância de não perdê-los de vista, quando o assunto for 

flexibilização das normas cuja autorização decorre de texto constitucional, 

realizada através das negociações coletivas. 

A importância desta pesquisa reside na preocupação de não se 

distanciar da essência do próprio Direito do Trabalho, a saber, o princípio protetor, 

                                                 
1 Artigo 7º, inciso VI da Constituição Federal de 1988: “irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo.”. In OLIVEIRA, Juarez de. Constituição Federal de 1988. 6ª edição, São 
Paulo: J. de Oliveira, 2000, p. 13.  
2 Artigo 7º, incisos XIII e XIV da Constituição Federal de 1988: Inciso XIII: “duração do trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da 
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”. Inciso XIV:” jornada de seis horas para o 
trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva”. In OLIVEIRA, Juarez 
de. Constituição Federal de 1988. 6ª edição, São Paulo: J. de Oliveira, 2000, p. 13.  
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através da possibilidade de se negociarem direitos, ainda que se considere a 

negociação coletiva como a única forma de se resguardarem os direitos da classe 

operária.  

No primeiro capítulo será feita uma abordagem acerca das 

primeiras associações profissionais até a formação dos sindicatos propriamente 

ditos. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial podem ser consideras como 

o berço do sindicalismo e, concomitantemente, do Direito do Trabalho. 

A realidade pós-revolução industrial também será demonstrada, 

evidenciando-se a existência da chamada Revolução Tecnológica, fenômeno que 

preocupa e ameaça as estruturas fincadas na Revolução Industrial. 

A história do sindicalismo no Brasil, assim como a crise do 

sindicalismo mundial são assuntos que também serão tratados neste primeiro 

capítulo. 

O segundo capítulo tratará dos princípios de Direito Coletivo do 

Trabalho, mais pontualmente o da liberdade sindical, que se desdobra nos 

demais, todos garantidores de uma atuação sindical independente e autônoma, 

embora a Constituição Federal não tenha atribuído ampla e irrestrita liberdade 

sindical, por manter o imposto sindical obrigatório e a unicidade sindical, sintomas 

característicos de regimes autoritários. 

No terceiro capítulo serão abordados dois dos princípios de Direito 

Individual do Trabalho, o princípio da Proteção e o princípio da Irrenunciabilidade. 

A importância da abordagem desses dois princípios reside no fato de que, embora 

garantida a liberdade sindical, atribuindo-se como principal função dos sindicatos a 

negocial, não se podem perder de vista os princípios basilares do Direito do 

Trabalho, que consistem em sua razão de ser, motivo de sua existência. 

Os princípios da proteção e da irrenunciabilidade são os pilares de 

todo o Direito do Trabalho e surgiram justamente para evitar a desigualdade entre 

as partes contratantes. Protege o economicamente mais fraco, para colocá-lo em 

patamar de igualdade com o empregador, para que, enfim, exista a real liberdade 

de contratação, e justiça do contrato. 
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Por outro lado, não faria sentido criar um sistema legal protetivo a 

fim de colocar o empregado em igualdade com o empregador e permitir que o 

empregado renunciasse aos direitos que o protegem. Seria um contra-senso. É 

neste sentido que se justifica o princípio da irrenunciabilidade, tornando os direitos 

individuais indisponíveis, e nulo todo ato de renúncia. 

Por fim, demonstrar-se-á no capítulo quarto a importância das 

negociações coletivas, mas principalmente a existência de limites a esta função 

sindical, que se encontra na resistência do princípio da irrenunciabilidade, os quais 

conduzem a uma sutil divisão entre os direitos absolutamente indisponíveis e 

relativamente indisponíveis. Essa questão abriga toda a finalidade desta pesquisa 

e passa pela distinção existente entre renúncia e transação.  
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Capítulo 1 - Os Sindicatos 

1.1. Primeiras Associações Profissionais 

 

O associativismo é fato social que se verifica há muitos anos, até 

mesmo como forma de garantir a sobrevivência humana. E isso ocorre tanto por 

determinismo instintivo e biológico, quanto por sentimentos e razões. 

Os mais fracos se associam, como forma de tornar viável o confronto 

com os mais fortes. Nesse sentido, os operários da indústria e depois os 

trabalhadores em geral, associaram-se por interesse profissional, buscando mais 

liberdade e igualdade. 

Muito se discute acerca da origem dos sindicatos. Há quem vincule 

antigas associações de artesãos, escravos e profissionais, com as reuniões de 

trabalhadores verificadas na Revolução Industrial. 

Não é este, todavia, o entendimento que predomina, pois, embora 

existentes associações de profissionais desde a época do Império Romano, como 

cita Russomano3, nenhuma das referidas associações possuía a mesma natureza 

dos sindicatos, os quais passaram a existir, de fato, por volta de 1897, com o 

surgimento da Revolução Industrial, ocasião na qual os trabalhadores se reuniram 

com a finalidade de atingir conquistas em prol da classe operária, até então 

oprimida pela burguesia. 

Não obstante, as associações anteriormente existentes possuíam 

caráter de agregação de classe profissional, sem o caráter reivindicatório, mas 

apenas organizativo. 

Nas culturas primitivas, o associativismo é extremamente vago, e as 

informações a esse respeito são de cunho religioso ou lendário, pois não há 

comprovação histórica a respeito. 

                                                 
3 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios Gerais de Direito Sindical. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 5. 
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Entre os povos mais antigos, citam-se alguns casos de 

agrupamentos profissionais, como aqueles ocorridos na Índia, entre os hebreus, e 

na civilização ária, segundo o Código de Hamurabi, no dizer de Russomano4. 

Afirma ainda o referido autor que no Egito as organizações 

profissionais foram expressivas, pelo congraçamento dos pastores, agricultores, 

barqueiros e soldados. 

A diferenciação entre o trabalho produtivo e o trabalho por conta 

alheia, citada por Alonso Olea5, pode ser considerada marco seguro da migração 

da atividade humana de pura subsistência para o terreno do interesse econômico, 

e, por conseqüência, surgiram as inquietações sociais e evolução de concepções 

jurídicas, que eclodiram milhares de anos depois, na Revolução Industrial. 

O fato é que o trabalho produtivo, transpondo-se sobre a fronteira da 

necessidade individual de subsistência, passa a significar o acúmulo de riqueza. A 

idéia de necessidade fez-se substituir pela de interesse. 

Verificam-se no exame histórico da Antigüidade mais remota das 

sociedades organizadas, movimentos com características de autodefesa de 

trabalhadores, ainda que na condição de escravos se igualassem a coisas, contra 

a opressão do poder que lhes retirava a participação dos frutos de seu trabalho e 

em total desrespeito aos limites mínimos de condição humana. 

Everaldo Gaspar Lopes6 diz ser o sentido da organização profissional 

muito antigo, identificando-a os historiadores entre os povos primitivos como os 

hebreus, hindus e egípcios. 

Em sentido contrário, José Martins Catharino7 afirma inexistir a 

possibilidade associativa, quando o trabalho escravo e servil dominavam a 

Antigüidade remota. Apenas quando o trabalhador-objeto se faz trabalhador-

pessoa é que se abre a possibilidade de associativismo profissional, pois na 

                                                 
4 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios Gerais de Direito Sindical. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 3. 
5 OLEA, Manoel Alonso. Introdução ao Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1984, p. 17.  
6 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Curso de Direito Sindical. São Paulo: LTr, 1991, p. 21. 
7 CATHARINO, José Martins. Tratado Elementar de Direito Sindical. São Paulo: LTr, 1977, p. 15. 



 15

condição de sujeito e com mais liberdade individual, pode exercitar uma nova 

espécie de liberdade associativa. 

As civilizações grega e romana apresentaram quadro onde se 

verificou o associativismo de forma mais nítida e definida, em decorrência da 

evolução do trabalho na direção da produtividade econômica e da subordinação 

da energia individual de maiorias socialmente fracas por minorias dominadoras, 

apesar das condições totalmente adversas. 

Embora controvertida a idéia de existência dos precedentes gregos, 

o próprio José Martins Catharino8, em obra já citada, revela a existência das 

hetairas (associação de mulheres que comerciavam o corpo), certamente voltadas 

para a defesa dos interesses comuns, ainda que não ajustadas à moral da época. 

Convém esclarecer, todavia, que em nada se assemelham as uniões 

destes tempos, com os sindicatos surgidos milhares de anos após. Naquela 

época, a riqueza era colocada em segundo plano, o que desfavorece a 

organização sindical.  

Em Roma cuja relevância é notória para a formação da cultura 

jurídica e elaboração de determinadas noções sobre organização social, é 

previsível a existência das primeiras corporações, constituídas em um sistema 

quase orgânico. 

Na análise de Wilson e Silvia Batalha9, “no direito desenvolvido em 

Roma antiga, acentuaram-se grupos sociais e profissionais, com interesses 

específicos, reunidos em societates, collegia, corpora, milites collegia ou soldalitia, 

que redigiam, com ampla liberdade seus estatutos, sujeitos apenas às normas 

gerais”. 

No fim da República, as associações foram dissolvidas por um 

senatus-consultum, e no Estado autoritário não há lugar para a liberdade de 

associação profissional. 

                                                 
8 CATHARINO, José Martins. Tratado Elementar de Direito Sindical. São Paulo: LTr, 1977, p. 15. 
9 BATALHA, Wilson de Souza Campos; BATALHA, Silvia Lebate . Sindicatos. Sindicalismo, LTr Edit., 
São Paulo, 1994, P. 20. 
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Com a queda do Império Romano, tudo o que fora construído à força 

também fora destruído, o cristianismo alastrou-se, e a Europa ingressa na fase 

feudal, em uma economia essencialmente agrária. A escravidão absoluta cede 

espaço à servidão da gleba. 

O camponês é acessório da terra, apenas uma ferramenta do senhor 

feudal absolutista, fundado na propriedade do solo. 

O absolutismo, em sua essência, é incompatível com a liberdade de 

trabalho e associação, todavia o feudalismo já nasceu fadado ao fracasso pelo 

próprio poder reinol que o criou. Como conclusão, tem-se a vitória dos reis sobre 

os senhores feudais. 

Na sociedade feudal, entretanto, também havia o trabalhador livre, 

representado pelo pequeno comerciante, fixo ou ambulante, artesão ou artífice, 

embora muito menos importante que o servil agrário, em número e quanto ao tipo 

e volume de produção. 

A vida castelã atraía pequenos comerciantes e artesãos ou artífices, 

dando início às concentrações urbanas. Com as suas tendas, oficinas, alguns 

trabalhadores livres, desvinculados da terra, interesse profissional comum, a 

pouca importância social do trabalho, surgiram as corporações de ofício ou 

misteres, iniciando-se a luta contra os senhores feudais. 

As corporações de ofícios ou misteres são instituições que em muito 

se assemelham aos sindicatos, embora com eles não se confundam, e passaram 

a existir, quando pequenos comerciantes e artesãos ou artíficies, trabalhadores 

livres surgiram em torno da vida castelã, desvinculados da terra.   

Esse começo de concentração urbana, o interesse profissional 

comum, a pouca importância social do trabalho, além de outros fatores, todos 

foram determinantes para a criação das referidas corporações, as quais, em 

muitas oportunidades, uniram-se às comunas, para enfrentar os senhores feudais. 

As corporações de ofício tinham finalidade política e profissional de 

defesa dos interesses dos artesãos e de regulação de suas divergências. Eram 
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compostas de três categorias de artesãos: a dos aprendizes; a dos criados, que 

mais tarde passaram a companheiros; a dos mestres. Essas categorias eram 

hierarquizadas. 

As corporações de ofícios, guardadas as proporções, passaram a ser 

uma forma de sindicato patronal. Os mestres já tinham algo de patrões, e os 

aprendizes criados ou companheiros, algo de operários. Por isso, podem-se 

considerar as associações de companheiros (compagnonnages) como 

precursoras do sindicato de trabalhadores empregados.  

Essas corporações, todavia, não sobreviveram por muito tempo e no 

século XVII já estavam em franca decadência. A realidade social, econômica e 

política sofreram modificações, e o modelo das corporações já não correspondia 

às necessidades deste novo quadro. Surgidas do trabalho livre, organizadas para 

defendê-lo contra a opressão feudal, transformaram-se em empecilho da própria 

liberdade de trabalho e do comércio em expansão. 

Os mestres tornavam-se burgueses, e os aprendizes, criados ou 

companheiros proletarizavam-se como operários, os quais, com os patrões 

industriais, passaram a protagonizar o enredo da Primeira Revolução Industrial. 

Os sindicatos, de fato, passaram a existir na Primeira Revolução 

Industrial, pelo que não cabe atribuir a sua existência em período anterior, quando 

as atividades eram estritamente agrárias, e depois, comerciais. Todavia, 

associações de trabalhadores e de pequenos comerciantes já eram profissionais e 

urbanas, no entender de José Martins Catharino10. 

 

1.2. Revolução Francesa 

 

O golpe fatal, que terminaria de vez com as corporações de ofício,  

deu-se com a erupção do individualismo, no século XVIII, pregado pela Revolução 

Francesa. 
                                                 
10 CATHARINO, José Martins. Tratado Elementar de Direito Sindical, São Paulo: LTr, 1977, P. 22. 
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O Direito do Trabalho e, logo em seguida, o sindicalismo, surgiu num 

ambiente de predominância absoluta do capitalismo, em que a liberdade de 

contratar era a regra, e o Estado em nada intervinha nas relações sociais. O 

aumento da produção fabril, como resultado da implantação das máquinas a vapor 

e dos teares mecânicos, além da conquista de novos mercados, fatos 

caracterizadores da Revolução Industrial, tornaram os assalariados ainda mais 

fracos, principalmente diante da omissão do Estado, que não impunha aos 

empregadores regras mínimas de condições de trabalho, e ainda proibia a 

associação dos operários para a defesa dos interesses comuns. 

Sob o ponto de vista político, a Revolução Francesa, levantando os 

ideais de igualdade e liberdade, foi um marco importantíssimo na história da 

civilização. O conceito abstrato de igualdade e liberdade, todavia, permitiu a 

opressão dos mais fracos, causando um resultado catastrófico no campo social. 

Ao afirmar a igualdade jurídico-política dos cidadãos, a Revolução 

Francesa adotou o princípio do respeito absoluto à autonomia da vontade, 

liberdade contratual, tendo como conseqüência a não-intervenção estatal nas 

relações contratuais (laissez-faire). 

Embora a utilização da máquina nos meios de produção 

possibilitasse a redução da jornada de trabalho e o aumento dos salários, não foi 

esta realidade que se vislumbrou. Através de práticas que afrontavam a dignidade 

humana, a duração normal de trabalho totalizava, comumente, dezesseis horas 

diárias. Além disso, o desemprego atingiu níveis altíssimos, e o valor dos salários 

decresceu. O aumento da oferta de trabalho, com a introdução do trabalho infantil 

e da mulher, baixou ainda mais os níveis salariais. 

Ficava evidenciado que a liberdade formal não era capaz de libertar 

o homem. 

O liberalismo da Revolução Francesa suprimiu as corporações de 

ofício, inclusive por sustentar que a liberdade individual não se compatibilizava 

com a existência de corpos intermediários entre o indivíduo e o Estado. Para ser 

livre, o homem não poderia estar subordinado à associação, porque esta suprime 
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a sua livre e plena manifestação, por ficar submetido ao predomínio da vontade 

grupal.  

O princípio da igualdade jurídico-política dos cidadãos e a filosofia do 

liberal individualismo, além de determinar o respeito absoluto à autonomia da 

vontade, também determinou a supressão das corporações de ofício, já 

decadentes, que afrontavam o liberalismo econômico dos fisiocratas, e proibiu 

qualquer tipo de coalizão de trabalhadores ou empregadores, através da Lei Le 

Chapelier, de 14-6-1791. 

A extinção das corporações de ofício, de longo desenvolvimento 

histórico, provocou a interrupção de um procedimento associativo e a dissociação 

dos mestres, companheiros e aprendizes. 

O individualismo pregado na Revolução Francesa opõe-se à coalizão 

trabalhista e, sob este aspecto, deixou um vazio nas organizações sociais e em 

sua ação coletiva. 

Os abusos verificados pelo empresariado e a própria dificuldade que 

atravessavam os trabalhadores, todavia, levaram-nos a associar-se, ainda que 

sem o albergue do estado. 

A renovação da atmosfera associativa caracterizou-se com a 

associação de assalariados entre si, traço que marcou a evolução do sindicalismo 

até hoje. Amauri Mascaro Nascimento11 conclui, neste particular, que o 

sindicalismo surgiu porque foram extintas as corporações de ofício medievais. 

A Lei Le Chapelier, acima citada, pode ser compreendida como a 

primeira que expressamente proíbe a coalizão dos trabalhadores, embora não 

tenha sido a única.  

 

1.3. Revolução Industrial 

 

                                                 
11 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Sindical, São Paulo: Saraiva, 1989, p. 22. 
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Na Grã-Bretanha, considerou-se, através de jurisprudência, contrário 

ao interesse público todo pacto limitativo da liberdade de comércio individual, 

seguindo as teorias econômicas que exaltam a livre iniciativa, mas vedam as 

uniões, com o que as leis sobre coalizões de 1799 e 1800 proíbem as 

organizações ou reuniões de trabalhadores, enquanto tivessem a finalidade de 

obter melhores salários ou influir sobre as condições de trabalho. 

O Código Penal de Napoleão, em 1810, pune a associação de 

trabalhadores, caracterizando como delito a organização sindical, como se a 

questão social pertencesse ao âmbito policial. 

Em diversos outros países da Europa, o sindicalismo fora proibido, e 

ainda considerado como conspiração delitiva. 

Das medidas restritivas constatadas, entretanto, nenhuma delas foi 

adiante, pois a organização dos trabalhadores desafiava as leis e as sanções 

aplicadas pelo Estado. 

O exagero na proibição de associação, inspirado num conceito 

formal e oco de liberdade de trabalho, ao contrário do que objetivava, abriu a 

estrada histórica do movimento sindical, principalmente pela persistência dos 

poderes políticos e econômicos com as injustiças sociais. E colaborou, por 

incentivar uma reação jurídica em favor de uma liberdade real, capaz de operar 

em favor de uma igualdade também real, resultante do tratamento desigual 

àqueles que de fato são desiguais. 

O fenômeno sindical, portanto, decorre da questão social que se 

evidenciava na Primeira Revolução Industrial, resultante de uma nova modalidade 

de exploração e opressão, juntamente com um progresso material servido por 

novas técnicas de produção, egoísta e poderoso.  

De outro lado, como forma de coibir os abusos dos capitalistas, que 

exploravam o proletariado pagando baixos salários e expondo homens, mulheres 

e crianças ao trabalho em condições e jornadas desumanas, surgem os 

sindicatos, resultado da união dos operários. 
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A atmosfera existente no século XVIII, berço do nascimento dos 

sindicatos, caracteriza-se pela formação do proletariado, a indignidade das 

condições de vida do trabalhador e a reação pela procura de melhores níveis e 

condições de trabalho. O inconformismo com a situação levou à coalizão dos 

trabalhadores, apesar das proibições legais, para a defesa conjunta dos seus 

interesses profissionais, inicialmente em sociedades secretas, de resistência, 

pequenos clubes, até que se formaram os sindicatos, movidos por um sentimento 

de solidariedade e espírito de união que os levou à busca de melhores horizontes.  

A questão social apresenta-se como a grande mola propulsora do 

movimento sindical, e a situação era tão grave que, em alguns Estados, a sua 

solução era questão de sobrevivência. 

Com o tempo e por força da ação direta dos operários e das 

doutrinas sociais que começavam a ser aceitas, as idéias foram sofrendo 

modificações. 

Aos poucos, as leis vigentes foram retirando o caráter delituoso das 

coalizões e, se não as permitiam, ao menos toleravam.  

Com a revogação da lei britânica sobre o direito de coalizão em 

1824, os grupos informais de trabalhadores foram transformando-se nas trade 

unions, que assumiram o papel de negociador, com os empregadores, das 

condições a serem respeitadas nos contratos individuais de trabalho. 

Pode-se afirmar que, no plano filosófico, muito influenciou o 

movimento sindical o Manifesto Comunista, de Marx e Engels12, de 1848, 

apresentando-se como o “socialismo científico” oposto ao “socialismo utópico”, 

conclamando os trabalhadores à união, condenando a supressão das 

corporações, defendendo a necessidade da organização dos operários e do direito 

de associação, para que pudessem manifestar as suas opiniões e obter melhorias 

nos contratos. 

                                                 
12 LASKI, Harold J.. O Manifesto Comunista de Marx e Engels. 3ª ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 
1982. 
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Neste diapasão, os sindicatos surgiram de fato, embora não 

possuíssem a aprovação legal, pois já se tratava de uma realidade inegável. 

Essa fase histórica, ocorrida na Inglaterra e na França, pode servir 

de padrão, pois nestes dois países os efeitos da Revolução Industrial se 

verificaram de forma forte e precedente. 

Os sindicatos, desta forma, passaram a ser legalmente 

reconhecidos, através de leis ordinárias ou constitucionais, como a Trade Union 

Act de 1871 na Inglaterra13, a Lei Waldeck-Rousseau14 de 1884 na França, o 

Clayton Act15 de 1914 nos Estados Unidos, a Constituição do México de 1917, a 

Constituição de Weimar de 1919 na Alemanha, e muitas outras. 

Analisando-se a questão da legalidade sindical, sob o ponto de vista 

do direito positivo, a primeira fase verifica-se quando da sua legalização através 

de leis ordinárias, e a segunda fase seguiu-se da verticalização constitucional. 

Esta segunda fase inicia-se no México e, após, na Alemanha com a 

República de Weimar. 

Importante destaque merece a Constituição de Weimar já citada 

acima, obra dos próprios sindicatos e socialistas, na qual houve a consagração do 

intervencionismo estatal. Dispõe o artigo 159 dessa Constituição, que “a liberdade 

de coalizão para defesa e melhoria de condições de trabalho e de produção fica 

garantida para todas as profissões. Toda convenção ou medida para impedi-la ou 

limita-la é nula”. 

Também merece destaque o artigo 16, no qual ficou declarado que 

“O Estado promoverá a implantação de uma regulamentação internacional do 

                                                 
13 Esta lei representa um marco na história do reconhecimento legal das associações profissionais, sendo a 
primeira das que reconhece a sua completa legalidade. 
14 Embora esta lei receba esta denominação, não foi ele o seu promotor, mas o seu pai, que fora por muitos 
considerado o “pai dos operários franceses”, em razão do seu grande empenho pelos trabalhadores. A referida 
lei destruía todos os obstáculos ao livre exercício do direito de associação pelos sindicatos profissionais, 
suprimindo as autorizações prévias e formalidades inúteis. 
15 As características mais marcantes do sindicalismo americano são a pouca ideologia e o forte pragmatismo; 
duelo econômico entre grandes empresas e poderosas entidades sindicais; greves eficazes; fundamental 
importância da negociação coletiva. 
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trabalho, que assegure à classe operária de todo o mundo um mínimo de direitos 

sociais”. 

Apenas no Tratado de Versalhes criou-se a OIT – Organização 

Internacional do Trabalho, embora a idéia de internacionalização não fosse nova. 

Entre os princípios gerais da Parte XIII do Tratado, está disposto “O direito de 

associação visando a todos os fins não-contrários à lei, tanto para operários como 

para patrões”. 

No pós-guerra, a grande maioria das constituições que passaram a 

existir, consagraram, entre os direitos sociais e econômicos, o de liberdade 

sindical. 

Esta realidade, todavia, embora contida dos ideais de evolução 

humana e social, foi suprimida por ocasião da Segunda Grande Guerra, dando-se 

início a uma fase não só de repressão, mas de supressão do sindicato, inspirada 

em ideologias involutivas, marcadas por governos autoritários e servidos por um 

capitalismo industrial patriótico e investidor. 

Nesta fase, merecem destaque a Alemanha nazista e a Itália 

fascista. A Espanha também se manifesta através do “Fuero Del Trabajo” com os 

mesmos princípios de autoritarismo e patriotismo. 

A reconversão é constatada com o final da Grande Guerra, 

consolidando-se e ampliando-se ainda mais a verticalização constitucional. 

Outros fatores também fazem retomar o vigor das ligações 

internacionais sindicais, como a retomada da OIT em sua ação contínua, a 

revigoração da atividade superestatal, com a “Carta das Nações Unidas” de 1945 

e com a Declaração Universal de Direitos do Homem, de 10.12.1948, em seu 

artigo 20, dispõe que “toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de 

associação pacífica”. 

A Carta Social Européia também merece destaque por sua 

fundamental importância, mormente por consagrar, em texto inédito sobre o 

assunto, o direito de greve. 
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Por distintas formas, os direitos sindicais se tornaram papel comum 

em todo o mundo, fortalecendo-se de tal forma, que parecem irrevogáveis os 

princípios de liberdade e o direito de associação sindical, mesmo diante do retrato 

social verificado pela dita Segunda Revolução Industrial, no dizer de José Martins 

Catharino16, ressalvados os obscurecimentos passageiros.  

 

1.4. Segunda Revolução Industrial 

 

A globalização é uma realidade no mundo atual. Os seus sintomas 

têm sido facilmente percebidos na sociedade, por trazer inúmeras conseqüências 

ao sistema jurídico, econômico, político e principalmente, social brasileiro. 

O aumento do desemprego, o trabalho informal, a desestruturação 

de conceitos jurídicos, o enfraquecimento dos sindicatos e diversos outros fatores 

são observados como decorrentes do mundo globalizado. 

O momento enseja uma reflexão sobre o papel do sindicato na 

economia globalizada, já que tantos são os reflexos dessa nova realidade no 

mundo jurídico, e principalmente, nas relações de trabalho. 

Não dá para falar em sindicato, sem que se faça uma análise das 

suas transformações, em decorrência das necessidades da classe operária e da 

proteção de seus direitos, nos diferentes contextos sociais. 

O presente capítulo visa analisar as razões que levaram os 

sindicatos ao enfraquecimento, e a necessidade do seu soerguimento, para a 

defesa da classe trabalhadora, através da capacidade negociativa que lhe fora 

atribuída pela Constituição Federal de 1988, como alternativa (única) de não se 

permitir o esmagamento dos trabalhadores pelos ditames do neo-liberalismo. 

O impacto da globalização nas mais variadas áreas do conhecimento 

e, especificamente, no direito, é imenso e obriga a relativização de alguns de seus 

                                                 
16 CATHARINO, José Martins. Tratado Elementar de Direito Sindical, São Paulo: LTr, 1977, p. 32. 
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mais importantes conceitos, princípios e categorias, como soberania, legalidade, 

hierarquia das leis, direitos subjetivos, igualdade formal, cidadania, equilíbrio dos 

poderes, segurança e certeza, fortemente atingidos por mudanças econômicas, 

sociais, políticas e culturais, em grande parte ocorridas à margem das estruturas 

jurídicas, dos mecanismos judiciais, das engrenagens institucionais, dos 

procedimentos democráticos e da capacidade de controle dos Estados nacionais. 

Desde o advento da transnacionalização dos mercados, que em 

pouco mais de uma década, transformou radicalmente as estruturas de dominação 

política e de apropriação de recursos, além de subverter as noções de tempo e 

espaço, derrubar barreiras geográficas, reduzir as fronteiras burocráticas e 

jurídicas entre as nações, revolucionar os sistemas de produção, o que levou à 

modificação das relações trabalhistas, ao tornar investimentos na ciência, 

tecnologia e informação em fatores privilegiados de produtividade e 

competitividade, o pensamento jurídico parece deparar-se frente ao desafio de 

encontrar alternativas para a exaustão paradigmática de seus principais modelos 

teóricos e analíticos, tal a intensidade do impacto gerado por todas essas 

transformações em seus esquemas conceituais, em seus pressupostos 

epistemológicos, em seus métodos e em seus procedimentos. 

Até recentemente, o cenário social, político, econômico e cultural era 

identificado com os Estados-nação e com seu poder para realizar objetivos e 

implementar políticas públicas por meio de decisões e ações livres, autônomas e 

soberanas, sendo o contexto internacional um desdobramento natural dessas 

realidades primárias. 

Agora, o que se tem é um cenário interdependente, com 

procedimentos que se intercruzam e ultrapassam as fronteiras tradicionais, não 

fazem distinções entre países, e, em muitos casos, chegam ao ponto de ignorar as 

próprias identidades nacionais. 

Vencida a fase inicial do desafio de transnacionalização dos 

mercados, vive-se atualmente a etapa relativa às mudanças jurídicas e 

institucionais necessárias para assegurar o funcionamento efetivo de uma 
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economia globalizada. E quanto mais veloz e mais acentuada é essa globalização, 

dando origem a situações em que a idéia de um sistema econômico nacional auto-

sustentado passa a ser vista como anacronismo, mais ela exerce um profundo 

impacto transformador nos sistemas políticos e normativos forjados em torno de 

determinados postulados e determinados princípios, levando seu poder de direção 

a ser crescentemente pressionado, condicionado por uma gama de entidades 

multilaterais, organizações transnacionais, grupos nacionais de pressão, 

instituições financeiras internacionais, corporações empresariais multinacionais 

etc. 

Nessa ordem sócio-econômica, o direito positivo enfrenta 

dificuldades crescentes na edição de normas vinculantes para os distintos campos 

da vida sócio-econômica. Direitos individuais, direitos políticos e direitos sociais há 

tempos institucionalizados são crescentemente "flexibilizados" ou 

desconstitucionalizados; conflitos coletivos de caráter pluridimensional cada vez 

menos se enquadram em textos legais originariamente concebidos para dirimir 

conflitos unidimensionais e interindividuais; a intensificação de situações de 

interdependência em escala mundial "desterritorializa" as relações sociais; a 

multiplicação de reinvidicações por direitos de natureza supranacional relativiza o 

papel do Estado-nação, cujo traço característico principal é, entre outros, a 

territorialidade, como unidade privilegiada de interação. 

Ocorrendo simultaneamente, essas mudanças contribuem para a 

erosão do monismo jurídico, outro princípio básico constituído e consolidado em 

torno do Estado-nação, e abrem caminho para o advento de uma situação de 

efetivo pluralismo normativo, ou seja, para a existência de distintas ordens 

jurídicas autônomas num mesmo espaço geopolítico, intercruzando-se e 

interpretando-se de modo constante, o que coloca para o pensamento jurídico 

problemas novos e de difícil enquadramento em seus conceitos, premissas e 

categorias convencionais. 

Alguns fatores econômicos, como a crise do padrão monetário 

internacional e os dois choques consecutivos do petróleo (73/74 e 78/79) 
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culminaram por levar ao esgotamento do potencial de expansão do modelo 

financeiro, produtivo, industrial e comercial até então vigente. Como resposta à 

estagnação econômica daí decorrente, conjugada com um processo inflacionário 

sem precedente, problemas de liquidez mundial, houve a progressiva 

desregulamentação dos mercados financeiros, a crescente revogação dos 

monopólios estatais e a veloz abertura no comércio mundial de serviços e 

informação. 

Esse processo de desentravamento jurídico e desbloqueio 

burocrático provocou a reestruturação do sistema financeiro internacional, com o 

aproveitamento da expansão tecnológica na área de informática e o 

desenvolvimento das telecomunicações para informatizar sua rede operacional. O 

resultado foi a crescente mobilidade e "desmaterialização" da moeda, convertida 

em informação eletrônica. Também, como decorrência dessa nova realidade, 

observou-se a necessidade de dar ênfase à racionalização das estruturas 

organizacionais, através do processo de reengenharia operacional, logística, 

técnica e acionária, promovendo, em amplitude transnacional, inúmeras fusões, 

aquisições, incorporações, com a finalidade de assegurar e maximizar a sinergia 

financeira, patrimonial, econômica, tecnológica, industrial e comercial; redução de 

custos de coordenação nas diferentes áreas de atuação, padronização das 

técnicas de produção; desverticalização das estruturas para melhor adeqüação ao 

mercado, diluição de riscos etc. 

Com grande capacidade de adaptação às especificidades de cada 

mercado, com extrema sensibilidade para detectar novas tendências, com 

sofisticadas estratégias para alcançar a mais alta produtividade ao menor custo 

possível e com enorme competência para exercer diferentes atividades em 

diferentes contextos sociais, a companhia global tende a se organizar por meio de 

unidades ou divisões empresariais. 

A expansão das tecnologias de impacto abrangente e das industrias 

de novos materiais levou ao advento da "sociedade informacional" no decorrer dos 

anos 80, e a sua expansão e consolidação, na década seguinte, leva à 
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obsolescência do paradigma técnico-industrial baseado nos conceitos tayloristas17 

de gerenciamento e nos métodos fordistas18 de trabalho, forjados na primeira 

metade do século XX. 

Enquanto o taylorismo decompõe tarefas para melhor distribuí-las 

aos trabalhadores individuais, o fordismo recompõe-nas, vinculando ou "soldando" 

esses mesmos trabalhadores na perspectiva de uma máquina produtiva orgânica. 

Em termos bastante esquemáticos, o fordismo baseia-se na produção em massa 

de produtos homogêneos, utilizando a tecnologia rígida da linha de montagem 

com maquinário especializado e rotinas de trabalho padronizadas por métodos 

tayloristas.  

Como no âmbito desse paradigma, a economia de escala e a 

intensificação e homogeneização do trabalho constituem a condição básica para a 

obtenção de ganhos crescentes de produtividade. Quanto mais o fordismo se 

expande, mais abre caminho para o trabalhador de massa, organizado em 

sindicatos bem estruturados, capazes de negociar salários uniformes que crescem 

em proporção aos aumentos na produtividade. 

Do momento de sua eclosão ao período de seu apogeu, entre os 

anos 10 e 60, o fordismo envolveu transformações significativas não apenas no 

âmbito das relações de consumo, mas, também e principalmente, no âmbito da 

própria organização da produção. Essas transformações destacam-se por dois 

traços distintos:  

1- por promoverem uma rigorosa decomposição de tarefas, com a 

separação precisa entre gerência, concepção, execução e controle, permitindo 

uma diferenciação rigorosa da força de trabalho, o que reforçou a existência de 

um "mercado de trabalho duplo", composto de uma pequena camada de 

trabalhadores especializados e uma grande massa de operários não-qualificados;  
                                                 
17 “O modelo clássico de Taylor de administração científica, defende a separação do trabalho mental de 
trabalho físico e a retenção de todo o poder de decisão nas mãos da gerência”. In RIFKIN, Jeremy. O Fim dos 
Empregos. São Paulo: Makron Books, 1995, p. 103. 
18 O sistema fordista consistia em método de organização de linhas rígidas hierárquicas, com uma estrutura de 
comando partindo da alta direção até a fábrica. Este sistema assemelhava-se a uma pirâmide, estando na parte 
inferior as equipes de campo e os operários, formadores da massa proletária, e, subindo na hierarquia uma 
série de gerências profissionais, até a presidência. 
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2- por gerarem um regime de acumulação bastante peculiar, que 

tomou a forma de normas, hábitos, leis e redes de regulamentação especialmente 

concebidas e desenvolvidas para garantir a unidade do processo produtivo, isto é, 

a consistência apropriada entre comportamentos individuais e o esquema de 

reprodução, praticamente reduzindo o operário a uma simples peça ou 

engrenagem na máquina industrial. O fordismo, neste sentido, procurou fundir a 

força de trabalho num todo orgânico, formando um genuíno trabalhador coletivo, 

em que a contribuição produtiva de cada indivíduo e de cada grupo dependia da 

contribuição de cada um dos outros. 

Em contrapartida, uma das características mais importantes do 

paradigma tecnológico-industrial emergente com a sociedade informacional é o 

aumento contínuo da participação no valor agregado, no emprego e na formação 

de renda, do conhecimento técnico em pesquisa científica, em planejamento, em 

engenharia financeira, em assessoria jurídica, em design, em marketing, em 

publicidade, em relações com a mídia, em contabilidade, em auditoria, em 

transportes, em comercialização e em distribuição de bens e produtos. Entre 

outros desdobramentos, esse papel privilegiado exercido pela informação 

especializada tende a levar a força de trabalho a perder gradativamente sua 

posição dominante no processo produtivo. Isso porque, quanto maior é a 

incorporação deste tipo de informação aos sistemas produtivos, mais o trabalho 

manual tende a perder sentido e mais as funções produtivas se ligam ao trabalho 

intelectual-direcional. E este, por sua vez, pode ser vendido em bases 

independentes no mercado, sob a forma de prestação de serviços. 

 A partir daí, as empresas passam a adotar estruturas cada vez mais 

descentralizadas, nas quais predomina uma tríplice relação de parceria:  

1- a do capital com o trabalho qualificado, sob a forma de redes de 

locação, subempreitada e contratação (terceirização);  

2- a dos setores de montagem com as cadeias fornecedoras, 

valendo-se dos contratos de pesquisa, de franquias, de licença de patentes e de 
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licença de marcas como instrumento de apoio tecnológico às pequenas e médias 

empresas;  

3- a dos sistemas de cadeias integradas de competição, formando 

esquemas competitivos em que as empresas dos países industrializados se 

integram nos grandes sistemas de produção e/ou distribuição dos países 

desenvolvidos. 

Diversos são os desdobramentos daí decorrentes, todavia, o que 

importa analisar no momento é a mudança estrutural das relações de trabalho, por 

relativizar significativamente o peso do trabalho não-qualificado e a nova forma de 

prestação de serviços. 

A globalização, pois, encarada como um fenômeno de escala 

mundial de internacionalização de mercados e quebra de barreiras alfandegárias, 

e que tem por efeito gerar a mitigação do conceito jurídico-político da soberania 

dos povos, tem trazido malefícios ao mercado de trabalho brasileiro, mormente 

pelo crescimento assustador do nível de desemprego, o fator que mais avulta. 

Além disso, o novo mercado gerado pela globalização, exige a transformação do 

significado do trabalho, ocasionando o crescimento do conhecimento como fator 

de produção, devendo a educação fundamental, média e superior exercer papel 

relevantíssimo na construção do novo paradigma profissional do terceiro milênio. 

Em face da realidade social e educacional vigente no Brasil, contudo, o número de 

trabalhadores que galgam para o mercado de trabalho ligado ao setor de 

conhecimento, é irrelevante, o que torna a grande maioria dos trabalhadores 

brasileiros, descartável no mercado. 

Com o objetivo de combater o malefício do desemprego ocasionado 

por uma globalização dita irremediável, apregoa-se a desregulamentação do 

direito do trabalho, isto é, a desvalorização dos instrumentos de intervenções do 

Estado na preservação dos conflitos e o enaltecimento das virtudes do mercado 

como agente regulador das relações econômicas e sociais. 

A questão é que devem ser analisadas as conseqüências funestas 

as quais podem surgir para a sociedade brasileira. 
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Como assevera Arnaldo Sussekind19, "esquecem os adeptos da 

desregulamentação do direito do trabalho que a autonomia privada individual, 

além de outros fatores para o seu adequado funcionamento, exige equilíbrio entre 

a oferta e a procura, o que não se verifica na conjunção atual".  

Cada vez mais o capitalismo quer trabalho informal, precarizado, pois 

o trabalho formal implica o pagamento de salários, direitos, previdência, descanso, 

tudo aquilo que ele não quer pagar e que o terceirizado não recebe. 

Surge aí a importância do sindicato, o qual deve ter uma visão da 

classe trabalhadora como um conjunto, sem corporativismo e repartição por 

setores. 

O desafio dos sindicatos é ser uma ferramenta que auxilia a classe 

trabalhadora na luta pela sua consciência, pelos seus direitos e por pensar em 

uma sociedade alternativa contrária à que predomina. Deve atuar visando resgatar 

o sentido de pertencimento de classe. 

 

1.5. O Sindicalismo no Brasil 

 

O movimento sindical no Brasil não viveu a mesma intensidade que o 

movimento verificado na Europa como um todo. 

A própria condição de colônia de um país que também não havia se 

engajado nas reivindicações da Revolução Industrial, justificou o alheamento do 

Brasil ao importante evento ensejador do movimento sindical. 

Os países da Península estavam envolvidos com os grandes 

descobrimentos, que alargaram os horizontes da Civilização, desde o limiar do 

século XVI, dos quais o Brasil foi parceiro passivo e forçado. 

A exposição da história do sindicalismo no Brasil, para uma melhor 

análise, seguirá método informado por José Augusto Rodrigues Pinto dividindo-se 

                                                 
19 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 44. 
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em quatro fases, a saber: a) do descobrimento à independência política; b) da 

independência política à instauração da República; c) da instauração da República 

ao movimento político de 1930; d) do movimento político de 1930 à Constituição 

de 1988. 

Embora a condição de colônia seja incompatível com o movimento 

sindical, o estudo histórico registra a existência de confrarias, antes da 

Independência, as quais possuíam natureza administrativa e fins religiosos e se 

parecem confundir com as chamadas corporações, a que alude José Martins 

Catharino20. 

As referidas corporações, no entanto, nada tinham a ver com as 

corporações medievais existentes na Europa, pois o clima social não era propício 

à formação de associativismos profissionais. 

Considerando o fato de a Constituição Imperial de 1824 ter abolido 

as corporações de ofícios, seus juízes e mestres, é de se presumir que estas 

existiam. Essa mesma Constituição assegurou a liberdade ao trabalho e não 

proibiu expressamente as associações. 

Existiram, porém, sobretudo na Bahia, em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, as corporações de ofícios, principalmente as de oficiais mecânicos e a de 

ourives. 

De um modo geral, no final do século XVIII e em boa parte do 

seguinte, os trabalhadores brasileiros estavam divididos em duas grandes 

categorias: escravos e livres. 

A segunda fase do escorço histórico do Direito do Trabalho, aí 

embutido o seu ramo coletivo, é verificada com a proclamação da independência 

política do Brasil, quando deixou de ser colônia e passou a nação soberana, sob a 

forma de monarquia parlamentarista. 

Não se atribuiu grande importância a essa fase, em razão da 

continuidade do regime de servidão humana e da economia essencialmente rural, 

                                                 
20 CATHARINO, José Martins. Tratado Elementar de Direito Sindical, São Paulo: LTr, 1977, p. 40. 
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fatos estes incompatíveis com a formação de um ordenamento jurídico trabalhista, 

embora em 1810 já se tenha registro de algumas fábricas têxteis no Rio de 

Janeiro, e siderúrgicas em Minas Gerais. Não havia, entretanto, concentrações 

industriais, não se podendo falar em existência de fatores sociais que se 

identificassem com a mola propulsora da Revolução Industrial. 

A Constituição de 1824, já citada acima, retrata a situação social, na 

medida em que bane as corporações de ofícios, juízes e mestres, eliminando 

qualquer possibilidade de associativismo, sob a influência da Lei Le Chapelier de 

1971 que radicalmente proibia o associativismo de intenção profissional. 

Internamente, dois fatos merecem relevância: a abolição da 

escravatura efetivamente consumada em 1888 e a proclamação da República em 

1889. O marco inicial para a gestação econômica, entretanto, pode ser 

considerado o dia de 9 de novembro de 1844, dada à abertura dos portos, através 

da Carta Régia, o que gerou o surgimento da indústria brasileira (a fundação de 

636 estabelecimentos industriais) e conseqüentemente, ao movimento associativo 

operário. 

Amauri Mascaro Nascimento21 registra que em 1870 havia ligas 

operárias. Nessa fase cujo marco é apenas simbólico entre o rompimento do 

Império e o início da República, o Brasil mostra-se, efetivamente, preparado para 

iniciar a marcha na formação do Direito Sindical. 

A instalação de correntes migratórias de mão-de-obra, trazendo para 

o Brasil o operário europeu e a criação da OIT, foram fatos relevantíssimos para o 

surgimento do sindicalismo, tendo a abolição da escravatura funcionado como ato 

preparatório para a nova condição do sujeito da relação de trabalho, o que 

envolveu grande massa de trabalhadores, antes considerados coisas. 

A primeira Constituição Republicana, promulgada em 1891, além de 

manter o império da lei, assegurou o direito de associação, religioso e de qualquer 

outra espécie, e a liberdade de pensamento, assim como o livre exercício de 

qualquer profissão moral, intelectual e industrial. 
                                                 
21 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho, São Paulo: Saraiva, 1989, p. 53. 
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Antes da reforma constitucional de 1926 a primeira lei sobre 

sindicalização, foi o Decreto legislativo nº 979, de 06.01.1903, o qual se revestiu 

de caráter agrário, pois a agricultura e a indústria rural eram atividades que 

dominavam absolutas, e foi regulamentado pelo Dec. Nº 6.532, de 20.06.1907. 

Facultou aos profissionais de agricultura e indústrias rurais de qualquer gênero, 

organizarem entre si sindicatos para o estudo, custeio e defesa de seus 

interesses. 

No sentido de ampliar a atividade sindical, registra-se o Decreto 

legislativo 1637 de 05.06.1907, que criou as cooperativas e estendeu o direito de 

organização em sindicatos a todos os profissionais, inclusive os liberais, podendo 

ser considerada a primeira lei sindical ampla. 

O perfil do sindicato, nesse período, caracterizava-se por ser pessoa 

de direito privado, sujeito a registro, podia ser organizado por profissões similares 

ou conexas, tinham caráter predominantemente cooperativista, previsão de 

conselhos permanentes de arbitragem, atribuindo ao sindicato o papel de 

harmonizar as relações entre patrões e empregados. 

Muitas dessas características estão presentes no regimento atual.  

Embora as normas formais não bastem sozinhas para impulsionar o 

movimento sindical, pode-se dizer que o fato de se permitir já serve de estímulo 

aos primeiros passos, juntamente com as correntes migratórias de mão-de-obra e 

a criação da OIT. 

O primeiro dos fatos contribuiu, na medida em que passou a existir 

um ambiente propício à luta sindical, e no dizer de Orlando Gomes e Elson 

Gottschalk22: 

 

o associativismo profissional encontra, em toda 
parte, seu campo de cultura no desenvolvimento 
industrial de um povo. Ele é fruto do industrialismo 
moderno. 

 

                                                 
22 GOMES, Orlando. Curso de Direito do Trabalho, Rio: Forense: 1994, p. 557. 
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Sem dúvida, a influência dos operários imigrantes foi influência 

positiva para a formação da luta para a redenção do proletariado com o ideário 

político tendente a derrubar as estruturas então estabelecidas e contraditórias com 

os novos tempos da sociedade industrial. 

A criação da OIT foi um fato externo que também colaborou para o 

deslinde dos sindicatos, porque, ao ter o Brasil como um dos seus signatários, 

esse País assumiu um compromisso internacional, no sentido de observar as 

normas trabalhistas. 

Também sofreu influência o sindicalismo brasileiro do Manifesto de 

Marx e Engels, a Encíclica de Leão XIII e o triunfo do sindicalismo na Europa. 

Faltava, porém, a consciência coletiva do proletariado, que a nova República 

pregou. 

O movimento político vitorioso de outubro de 1930 inaugura esta 

nova fase, com a pretensão de modificar dogmas da sociedade brasileira que se 

encontrava desligada de um mundo em profunda crise econômica e social que iria 

revolucioná-lo. 

O que houve, de fato, foi uma mudança no modo de vida do 

brasileiro, Getúlio Vargas voltava-se para o aspecto econômico do atraso, 

tentando reverter as bases e estrutura da economia brasileira, fazendo-se passar 

de essencialmente rural e manufatureira a industrial e mecanizada. 

O trabalhismo de Vargas, em verdade, foi uma conseqüência da 

mudança econômica que seguramente refletiria no social e, com isso, antecipou-

se na modificação do modelo então dominante que regia as relações de trabalho, 

evitando, assim, todo o desgaste de um entrave por novas conquistas, o que 

certamente viria com a nova realidade. 

Essa foi a origem da preocupação com a remodelação das relações 

jurídicas, como fator precedente da implantação do novo modelo econômico, seu 

verdadeiro alvo.  
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A inversão dos processos, criando primeiro as condições mínimas de 

trabalho, para depois preocupar-se com a face econômica, até sobrevir a 

consciência coletiva do seu proletariado, Vargas imprimiu ao direito brasileiro um 

caráter de dádiva do poder, na expressão de José Augusto Rodrigues Pinto23. 

A evolução do Direito do Trabalho no Brasil deu-se de forma diversa 

daquela ocorrida nos países da Europa e nos Estados Unidos. Isso porque o 

operariado brasileiro não precisou lutar para obter melhores condições de 

trabalho. O próprio Estado se preocupou, antes mesmo da implantação do modelo 

industrializado, em proteger o empregado através da remodelação das relações 

de trabalho, de forma que, em pouco tempo, o Brasil já se aproximava de países 

industrialmente desenvolvidos. 

As conseqüências do protecionismo estatal para o sindicalismo 

brasileiro não foram positivas, pois deu causa a um sindicalismo fraco, 

dependente do Estado. 

Com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 

durante o Governo Provisório, o Brasil teve a primeira lei sistemática e 

autenticamente sindical, o Decreto nº 19.770 de 19.03.1931. Consagrou o regime 

de relativa pluralidade sindical patronal e operário, previu a constituição de 

confederações e federações, manteve a possibilidade de sindicalização por 

profissões idênticas, similares ou conexas, não admitiu sindicato misto, admitiu as 

convenções ou contratos coletivos de trabalho, estabeleceu medidas de 

imunidade sindical, dentre outras. 

Segundo exposição de José Martins Catharino24, em 19.12.1932, o 

Decreto nº 22.239 revogou o de 1907. No campo político, o Decreto 22.653 de 

20.04.1933 fixou o número e o modo de escolha dos representantes profissionais. 

O Decreto 23.611 de 20.12.1933 revogou o Decreto legislativo 979 

de 1903, facultando aos indivíduos de profissões similares ou conexas 

                                                 
23 PINTO, José Augusto Rodrigues, Direito Sindical e Coletivo do Trabalho, São Paulo: LTr, 1998, p. 63. 
24 CATHARINO, José Martins. Tratado Elementar de Direito Sindical, São Paulo: LTr, 1977, p. 44. 
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organizarem entre si consórcios profissionais-cooperativos, abrangendo assim 

profissionais agrários, proletários, liberais e funcionários públicos. 

Ainda durante o Governo Provisório, fora instituído pelo Decreto 

19.398 de 11.11.1930 algumas leis que devem ser referidas: o Decreto 24.647 de 

10.07.1934, que revogou o de nº 22.239 de 19.12.1932, o qual, por sua vez, 

revogara o legislativo de nº 1.637/907; o Decreto nº 24.694 de 12.07.1934 que 

revogou o 19.770, mas manteve os direitos dos sindicatos reconhecidos durante a 

vigência do revogado, ordenando a sua adaptação no prazo de seis meses. 

O Decreto nº 24.694 foi a segunda lei sistemática e autenticamente 

sindical, a segunda orgânica, e teve vigência até o advento do Decreto lei nº 1.402 

de 05.07.1939. Quatro dias após foi o referido Decreto, foi aprovada a 

Constituição de 1934, a primeira das nossas constituições a cuidar dos direitos 

econômicos e sociais, dispondo que “os sindicatos e as associações profissionais 

serão reconhecidos de conformidade com a Lei”, que “assegurará a pluralidade 

sindical e a completa autonomia dos sindicatos”.  

Também a Carta Magna ordenou o reconhecimento das convenções 

coletivas de trabalho e equiparou os profissionais liberais aos trabalhadores, para 

todos os efeitos. Manteve o princípio da liberdade legal, a liberdade de trabalho ou 

profissional, a de reunião e a de associação para fins lícitos. 

Durante a Constituição de 1934, o decreto 24.964 foi a nossa lei 

sindical, não tendo havido problema de conversão legislativa. 

As principais inovações da Constituição de 1934 foram: manter a 

sindicalização por profissão; facultar ao sindicato representar os interesses de 

uma profissão e não só os próprios interesses e de seus associados; firmar ou 

sancionar convenções coletivas de trabalho, nos moldes da legislação; prever 

sindicatos de empregados, empregadores, profissionais liberais, trabalhadores por 

conta própria; proibir a sindicalização dos funcionários públicos, aí não 

enquadrados os contratados por empresas prestadoras de serviços da União, 

Estados e Municípios; remunerar aos diretores ou representantes sindicais; 
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constituir uniões, além das confederações e federações; atribuir imunidade 

sindical; dar garantia relativa da liberdade sindical individual, dentre outras. 

Em sentido totalmente contrário, a Constituição de 1937 modificou 

completamente a estrutura sindical, que se adequou à nova fase política do 

Governo, com traços eminentemente fascistas. 

Através desta, foi consagrada a unicidade sindical e condicionamento 

do funcionamento do sindicato à autorização do Estado, com proibição expressa 

ao direito de greve e criação do imposto sindical. 

O Decreto-lei nº 1.402 de 05.07.1939 representou a terceira lei 

sindical, na qual se fez a distinção entre associação profissional e sindicato. Não 

pode haver sindicato sem que antes tenha havido associação profissional, sendo 

este um pressuposto daquele. 

Em 01.05.1943 veio o maior acontecimento da história do Direito do 

Trabalho no Brasil, o Decreto-lei nº 5.452 aprovou a Consolidação das Leis do 

Trabalho cujo Título V foi dedicado à Organização Sindical, nos artigos 511 a 610. 

Com a derrocada do totalitarismo de direita, em 1945, a decorrente 

redemocratização do próprio Brasil, a implantação das chamadas indústrias de 

base no País e a expansão de seu parque industrial, tem-se uma nova realidade 

social, muito mais propícia ao desenvolvimento do sindicalismo. 

Publicada em 19.09.1946, a nova Constituição trouxe de volta os 

ares de uma democracia social, antes já vista na Constituição de 1934. Voltou a 

garantir o princípio da legalidade, garantiu o direito de reunião, o de associação 

em geral e a liberdade de trabalho. E na esfera sindical, reconheceu as 

convenções coletivas de trabalho, o direito de greve a ser regulado por lei e 

reviveu a liberdade de associação profissional ou sindical. 

A deflexão da economia e a formação da consciência coletiva dos 

trabalhadores foram fatores que avultaram na formação do sindicalismo. A 

instalação da CSN em Volta Redonda, no ano de 1942, a criação da Petrobrás e 

em 1950, a criação das indústrias automobilísticas e grandes parques geradores 
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de energia hidroelétrica em 1957, são exemplos de atividades industriais que 

foram relevantes para a expansão do parque industrial, gerando empregos 

industriais. 

O êxodo rural, no qual as pessoas buscavam nos grandes centros 

uma melhor condição de vida e trabalho, davam início às concentrações operárias 

fundamentais para a formação da consciência coletiva dos trabalhadores, tão 

importante na eclosão do movimento sindical europeu.  

Essa foi uma importante fase do sindicalismo brasileiro. A passagem 

do sindicato do Estado para o sindicato dos trabalhadores levou a uma clara 

compreensão do papel e da força que este representa, em termos de pleitos 

operários e da força para negociá-los com os empregadores como direito, não 

como favor. 

No período de 1946 até a promulgação da Constituição de 1967, 

todavia, não houve muita evolução no direito positivo sindical. 

O movimento político-militar de 1964 encontrou resistência nas 

lideranças sindicais estruturadas, principalmente nas regiões mais industrializadas 

do país, a exemplo dos metalúrgicos do ABC paulista. 

Há quem afirme, inclusive José Augusto Rodrigues Pinto25, que a 

oposição trabalhista a diretrizes autoritárias do governo, em sua área, foi um dos 

fatores de depressão determinantes do chamado processo de abertura 

democrática. 

Entre abril de 1964 e a Constituição de 1967, o movimento sindical 

foi contido por uma idéia de segurança nacional.  Ainda que vigente a Carta de 

1946, viveu-se sob o regime institucional, instaurado e mantido sob o Comando 

Supremo da Revolução de 31 de março de 1964. Nessa ocasião, houve 

intervenção direta nas entidades sindicais, sem possibilidade de os atingidos 

acessarem a Justiça. A situação ficou pior com a ratificação da Carta de 1967 pelo 

Parlamento, quando houve a supressão dos direitos de greve, habeas corpus e a 
                                                 
25 PINTO, José Augusto Rodrigues, Direito Sindical e Coletivo do Trabalho, São Paulo: LTr, 1998, p. 69. 
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impossibilidade de acesso ao judiciário para a apreciação de todos os atos 

praticados de acordo com o AI 5 e complementares. 

Sem dúvida, houve uma involução do sindicalismo no período de 

ditadura militar, que só veio a se romper com o retorno da democracia, anos mais 

tarde. 

Como símbolo da resistência ao regime político de 1964, foram 

criadas as centrais sindicais, embora a legislação corporativa fundada na rígida 

unicidade sindical desconhecesse a organização dessas centrais, que tiveram 

relevante papel para dr densidade à representação dos trabalhadores. 

A primeira central sindical surgida foi a CGT e, após sua dissidência 

interna surgiu a CUT. Hoje possuem um importante papel político na sua atuação, 

apesar de a legislação em vigor não prever este tipo de organização. 

A Constituição de 1988 veio modificar a organização sindical, mas 

não conseguiu retirar-lhe o ranso de autoritarismo presente nas Constituições 

anteriores. 

Como pontos positivos, tem-se a liberdade de organização dos 

sindicatos, a liberdade individual de filiação do trabalhador ao sindicato, a 

representação e substituição processual das categorias, a obrigatoriedade da 

participação sindical nas negociações coletivas, a representação de empregados 

nas empresas de grande porte. 

As críticas referem-se à manutenção da unicidade sindical e da 

contribuição sindical. 

No Brasil, o quadro fica, particularmente, acrescido de ingredientes 

preocupantes, a começar pela própria história brasileira, entremeada por 

populismos e ditaduras que originaram uma legislação do trabalho paternalista, 

corporativista, marcada pela rigidez, uma estrutura que não atrai investidores 

estrangeiros, sedentos por vantagens e benefícios capazes de propiciar maiores 

lucros. Por outro lado, a alternativa apresentada - leis flexíveis - não condiz com a 

realidade do país: injusta e excludente, na qual trabalhadores, em regra 
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despreparados, com medo do desemprego, não se organizam coletivamente e 

possuem baixo poder de negociação. 

Vislumbrar perspectivas que conjuguem e compreendam essa 

conjuntura é o grande desafio. Neste cenário, basicamente de relações de 

trabalho, surge, então, a pergunta: é possível que a luz no fim do túnel seja acesa 

pelos sindicatos? 

Diante dessa realidade, negociação coletiva pode vir a ser uma 

alternativa viável e animadora. Todavia, negociação coletiva pressupõe 

sindicalismo forte e representativo, algo raro por aqui, o que, sem dúvida, torna as 

coisas mais difíceis.  

A história do sindicalismo brasileiro fala por si, a começar pela 

origem populista, fruto de uma política marcada pelo paternalismo, ainda hoje 

presente nas relações entre Estado, sindicatos e trabalhadores. Vale ressaltar o 

período negro da ditadura militar, geradora de momentos de triste memória, 

quando foi castrada toda e qualquer ação sindical. 

Ao final da década de 70, contudo, as coisas começaram a mudar. O 

fracasso da política econômica, a intolerância com o regime ditatorial e a vontade 

de dar um basta possibilitaram que o movimento sindical alcançasse invejável 

nível de coesão e capacidade de reivindicação. Esse fenômeno, caracterizado por 

atos de inconformismo e coragem dos trabalhadores, ganhou repercussão em 

toda a sociedade. O empresariado, então, passou a adotar estratégias diversas no 

relacionamento com os assalariados, e o próprio Estado alterou a forma de agir, 

no tocante às leis trabalhistas e aos sindicatos. O movimento surgido no ABC 

paulista, com os metalúrgicos, no ano de 1978, desfraldando a bandeira da greve 

como principal forma de vindícia, mostrou ao país uma face desconhecida do 

operariado brasileiro: organização, conscientização e politização. 

Estava inaugurada a nova fase do sindicalismo brasileiro. Chamado 

de "novo sindicalismo", caracterizou-se pela atuação política que ultrapassou os 

simples limites de um pacto coletivo de trabalho, fundamental no processo de 

redemocratização do país. 
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Em que pese a importante atuação política, contudo, aqueles 

sindicatos, principalmente os do ABC, eram uma exceção. A legislação brasileira 

continuava respirando ares da década de 40, gerando, em regra, um sindicalismo 

de atuação escassa, pouco representativo e dependente de decisões judiciais da 

Justiça do Trabalho ou da política salarial do governo, distorção que nem mesmo 

a Constituição Federal 88 conseguiu superar, apesar das importantes 

modificações trazidas por aquele texto. Ali se falou em autonomia sindical e não 

em interferência do Estado. Em compensação, a unicidade sindical foi mantida, a 

contribuição compulsória do trabalhador permaneceu inalterada e a Justiça do 

Trabalho continuou a impor normas. Conseqüentemente, a negociação coletiva 

plena ficou em segundo plano. 

Pode-se dizer que a liberalização brasileira, ao invés de fortalecer 

essas alterações, enfraqueceu ainda mais os sindicatos. Embora tenham aberto 

espaço, em parte, para a democratização das relações de trabalho, garantiram a 

sobrevivência do sistema corporativista, estimulando a fragmentação e a 

pulverização sindical e tornando difícil o funcionamento do velho sistema, sem que 

houvesse a introdução de novos instrumentos de promoção de negociação 

coletiva em bases verdadeiramente democráticas. 

Não existia um sistema democrático de relações de trabalho, 

marcadas, ainda, por um certo autoritarismo, que dá margem a contratos de curta 

duração e crescente rodízio de mão-de-obra. O rompimento com essa estrutura 

tradicional é, pois, condição para um verdadeiro processo de democratização das 

relações de trabalho que passa, necessariamente, pela plena liberdade sindical - 

direito fundamental do homem.  

Nessa hora, é preciso ressaltar que no Brasil, não se tem ampla 

liberdade sindical. O artigo 8º da Constituição Federal26 é, na verdade, um 

embuste que cria uma cortina de fumaça para ocultar ranços autoritários, tanto 

que o Governo, até hoje, ignora a Convenção 87 da OIT. 

                                                 
26 Artigo 8º da C.F. de 1988: “É livre a associação profissional ou sindical...”. In MANNRICH, Nélson. CLT, 
Legislação Previdenciária, Constituição Federal. 2ª edição. São Paulo: RT, 2001, p. 14. 
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Continua-se, além disso, convivendo com a presença coercitiva da 

Justiça do Trabalho nos dissídios coletivos, traduzida sob a forma de poder 

normativo. Mascara o litígio e não o resolve, pois desvia o foco de solução conflito, 

que passa a ser contra o Estado e não mais entre o empregado e o empregador. 

O resultado é que o trabalhador continua sem autoconfiança, sem acreditar no 

movimento coletivo. Cedo ou tarde o conflito retorna, e assim sucessivamente. 

Logo, a manutenção desta organização sindical confederativa e 

verticalizada, financiada por recursos compulsórios, sem ampla capacidade de 

negociação coletiva, distante do local de trabalho e dependente do Judiciário leva 

à fragmentação da representação, à inexpressiva atuação no local de trabalho e 

ao baixo índice de sindicalização. 

A crise no sindicalismo, no entanto, não é exclusividade brasileira; 

ocorre no mundo todo.  

 

1.6. Crise do Sindicalismo no Mundo 

 

Relatório da OIT aponta como fatores motivadores da crise a queda 

nos níveis de sindicalização, a rápida mudança tecnológica; crescente mobilidade 

do capital; o comércio internacional entre países ricos e pobres. 

Como fatores que contribuem para esse afastamento, tem-se a 

descrença generalizada com relação aos sindicatos. Historicamente, existe forte 

vinculação entre sindicatos e movimentos socialistas. Ambos possuíam os 

mesmos protagonistas, acreditavam firmemente no coletivo e negavam o status 

quo vigente.  

A queda do muro de Berlim colocou abaixo muito mais que concretos 

e tijolos. Derrubou a ideologia do comunismo. Com ele caíram princípios que, se 

não eram exclusivos, eram associados ao socialismo, princípios que consagravam 

o coletivismo, o coleguismo, a solidariedade. Prevaleceram, então, o capitalismo e 

o imperialismo selvagens e desenfreados, trazendo a tiracolo uma filosofia que 
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consagra o individualismo, a competitividade, num mundo formado por vencedores 

e vencidos, exploradores e explorados, incluídos e excluídos. 

Outros fatores responsáveis pela crise são a rápida mudança 

tecnológica, que propicia às empresas maior liberdade de mudanças na linha de 

produção, e a crescente mobilidade do capital. Ambos afetam, diminuindo a oferta 

de emprego.  

A substituição da máquina pelo trabalho do homem, máxima da 

Revolução Industrial, difere-se do que se verifica atualmente, pois ali, a máquina 

precisava do homem para funcionar. Hoje, ela se basta, ou basta que um ou 

alguns a façam funcionar. Bastam os mentores e os proprietários das máquinas, 

os incluídos. O resultado é que se torna cada vez maior o número de pessoas 

excluídas do mercado, ou nele inseridas temporariamente. 

Por outro lado, os sindicatos, em regra, estão envolvidos nos 

problemas dos empregados ativos, e pouca, ou nenhuma atenção dão para 

questões relativas a desempregados, aposentados ou jovens à procura de 

emprego. 

O crescente rodízio de mão-de-obra, portanto, afeta e muito o 

universo de atuação dos sindicatos de trabalhadores. 

Por fim, existe o comércio entre países ricos e pobres. Grandes 

empresas fazem um jogo duplo e nada ético, ameaçando deixar o país de origem 

para investir e se instalar em outros lugares que oferecem mão-de-obra mais 

barata e menos impostos. Uma espécie de chantagem que visa reduzir o custo 

trabalhista do país de origem, e com isso, pagar cada vez menos. Todos perdem 

com isso. 

A lógica do mercado é cruel, onde os princípios humanistas foram, 

há muito, rechaçados, deixados de lado, ignorados. Uma lógica que prega a 

globalização como algo benéfico o qual envolve a todos e que não é tão global 

quanto parece. É parcial. Não engloba alguns países da África e da Ásia. São 

países que não causam interesse, cujo mercado consumidor é pobre, não 

satisfatório. São países excluídos. 
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A evasão dos associados, o desemprego e a conseqüente queda do 

poder de negociação, são sintomas de crise do sindicalismo mundial. Mesmo boa 

parte das empresas abandonou os seus respectivos sindicatos patronais, partindo 

para uma política própria de estratégia de gerenciamento capaz de fazer frente ao 

mercado competitivo. Em outras palavras, o mundo do trabalho precisa cada vez 

menos desses atores - sindicatos de empregadores e sindicatos de empregados - 

e, está cada vez mais sujeito às decisões econômicas e tecnológicas que 

dominam as forças de mercado. 

O acordo coletivo pode ser extremamente importante para a 

sociedade como um todo, ajustando salários e condições de milhões de 

empregados, e, no que se refere às empresas, dotá-las de mecanismos que 

solucionem conflitos e corrijam injustiças. Nesse caso, os governos e o público em 

geral não podem ficar passivos diante dos termos de negociação do acordo 

coletivo e o seu impacto na sociedade. Alguns governos podem favorecer o 

acordo coletivo como forma de solucionar o problema, conciliando da melhor 

forma as necessidades das partes envolvidas. Os governos podem, por exemplo, 

baixar normas quanto ao acordo obrigatório. 

Muitos países de primeiro mundo têm esta preocupação, e o Estado 

intervém nas relações de trabalho, até para se chegar à negociação coletiva. 

O poder normativo brasileiro, todavia, é legiferante e autoritário, cria 

normas e não propicia a conciliação; ao contrário, estimula o dissídio e a solução 

não-negociada. 

É interessante notar, pois, que muitos países do primeiro mundo 

estão preocupados em não tratar as relações de trabalho como produto de 

comércio, o que torna imperiosa a interferência do Estado. Essa tendência 

verifica-se em países que já conheceram o bem-estar social e o neo-liberalismo, 

todavia anseiam por um Estado não omisso, ao menos nas relações que 

envolvem a dignidade humana, como no caso do trabalho. 

Outras condições, além da não-omissão estatal, devem ser 

preenchidas, para que essa tendência se concretize e se propague, a começar 
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pelos sindicatos, que precisam reassumir o papel de protagonistas, dotados de 

plena capacidade de atuação.  

Para fazer valer o direito de reivindicação, os sindicatos precisam 

ampliar a área de ação, ultrapassando, até mesmo, os limites territoriais ou o 

âmbito de uma empresa, lançando mão, ou não, do pleno direito de greve. 

A internacionalização do sindicalismo representa hoje mais uma 

alternativa para a composição dos conflitos coletivos, considerando a necessidade 

de os sindicatos ampliarem o campo de atuação, incluindo outras formas de 

organização da sociedade. 

Difícil dizer qual será o futuro do sindicalismo, como também é difícil 

dizer qual o futuro das relações de trabalho. É certo que os sindicatos estão 

perdendo a hegemonia e a exclusividade sobre este tema - relações de trabalho. 

Nos dias de hoje, ele interessa não apenas aos assalariados, mas também aos 

desempregados, aos trabalhadores terceirizados, aos consumidores, aos 

ambientalistas, às ONG´s, aos governos. 

Os sindicatos, entendendo esta realidade, podem marchar com estes 

novos parceiros, reassumindo a condição de personagens principais e exercendo 

papel político muito além dos limites conceituais da relação de emprego formal. 

Devem compreender desempregados, trabalhadores do mercado informal, 

aposentados - não apenas os assalariados, enfim, utilizando-se de nova 

vestimenta, longe do modelo tradicional, mas guardando os mesmo princípios 

coletivistas. 

No Brasil é urgente e primordial o fortalecimento dos sindicatos e a 

revisão dos aspectos rígidos e corporativos da legislação; no mundo, para a 

prevalência de princípios humanistas, asseguradores de uma vida digna e menos 

injusta, princípios, aliás, que não são meros símbolos românticos, mas vitais para 

a humanidade. 
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Capítulo 2 – Os Princípios do Direito Coletivo do Trabalho 

 

O Direito Coletivo do Trabalho, enquanto ramo jurídico 

especializado, constitui-se em um sistema, cuja função sela-se em um elemento 

básico, sem o qual seria impensável a existência do próprio sistema. 

Nesse ramo jurídico, a categoria básica centra-se na noção de ser 

coletivo, presente em qualquer dos pólos da relação jurídica nuclear deste Direito, 

ser coletivo empresário e coletivo obreiro, mediante as organizações coletivas da 

classe trabalhadora, especialmente os sindicatos. 

Assim sendo, os princípios do Direito Coletivo do Trabalho 

constroem-se em torno da noção de ser coletivo e das prerrogativas e papéis 

assumidos por tais sujeitos no contexto de suas relações recíprocas e em face dos 

interesses que representam. 

Os princípios de Direito Coletivo do Trabalho confundem-se com 

aqueles de Direitos Individuais, o que se justifica em razão de os princípios 

individuais derivarem, em última análise, do princípio da proteção ao trabalhador, 

e por se aplicarem, tanto ao Direito Individual quanto ao Coletivo. 

Em verdade, o caráter individual não afeta a essência do Direito do 

Trabalho, que, sob qualquer aspecto, objetiva a proteção ao economicamente 

mais fraco, ao trabalhador. A distinção da sua aplicação na prática dá-se de forma 

que no Direito Individual este se verifica através de criação de normas, e no Direito 

Coletivo, proporcionando os instrumentos para a criação de normas, a exemplo 

das convenções coletivas de trabalho. 

Ocorre que, no âmbito do direito coletivo do trabalho há certas 

peculiaridades que justificam, sem prejuízo da vigência genérica dos Princípios do 

Direito do Trabalho, algumas precisões especiais e complementares. Dessas 

peculiaridades têm sido desentranhados princípios exclusivos do Direito Sindical. 



 48

Inúmeras são as formas de classificação dos princípios que 

decorrem da liberdade sindical. Todavia, seguir-se-á a ordem estabelecida por 

Pinho Pedreira27, por se entender a mais didática. 

Elenca-se, considerando esse aspecto, a título de princípios do 

Direito Coletivo ou Sindical: a liberdade sindical, exclusividade sindical, autonomia 

coletiva, autodeterminação coletiva ou autotutela e democracia sindical interna. 

Assim, como os princípios de direito individual podem ser sintetizados pelo 

princípio da proteção, também os princípios de direito coletivo são suscetíveis de 

condensação no princípio de liberdade sindical, do qual os demais são simples 

desdobramentos.  

Seguidamente, serão apontados os princípios do Direito Coletivo 

doTrabalho classificados por Maurício Godinho Delgado28, que servirão de 

complemento aos princípios anteriormente dispostos. 

 

2.1. Da Liberdade Sindical 

 

O princípio fundamental do Direito Coletivo é a liberdade sindical, 

que pode ser considerada a espinha dorsal do sistema de relações industriais num 

Estado Democrático. 

A liberdade sindical é um direito histórico decorrente do 

reconhecimento por parte do Estado, do direito de associação, que posteriormente 

adquiriu a qualidade de um dos direitos fundamentais do homem, conferidos a 

trabalhadores, empregadores, e suas respectivas organizações, consistente no 

amplo direito, em relação ao Estado e às contrapartes, de constituição de 

organizações sindicais em sentido teleológico, em todos os níveis e âmbitos 

territoriais, de filiação e não-filiação sindical, de militância e ação, gerador de 

                                                 
27 SILVA, Luiz Pinho Pedreira da. Os Princípios do Direito Coletivo. Revista LTr, 63, Fev/1999, p. 02 até 
151. 
28 DELGADO, Maurício Coutinho. Princípios do Direito do Trabalho. Revista LTr, 59, Abr/1995, p. 04 até 
472. 
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autonomia coletiva, preservada mediante a sua garantia contra todo e qualquer 

ato voltado a impedir ou obstaculizar o exercício dos direitos a ele inerentes, 

instituto nuclear do Direito do Trabalho, instrumentalizador da efetiva atuação e 

participação democrática dos atores sociais nas relações de trabalho, em todas as 

suas esferas, econômicas, sociais, administrativas, públicas. 

A liberdade sindical é, na verdade, um dos direitos fundamentais do 

homem, integrante dos direitos sociais, componente essencial das sociedades 

democrático-pluralistas. 

As declarações de direitos do homem do século XVIII constituíam-se 

em documentos destinados a realçar os direitos naturais do homem. O 

aparecimento dos direitos sociais decorreu da inadequação historicamente 

demonstrada do sistema liberal. Com isso, mudou-se a direção e a intensidade da 

competência do Estado perante os direitos fundamentais. O Estado violador, 

contra o qual se erguem os direitos fundamentais de primeira geração, passa a ser 

também o Estado garantidor, por meio do qual se podem realizar direitos 

fundamentais que passaram a se chamar sociais, nos quais se insere a liberdade 

sindical. 

No segundo pós-guerra, a liberdade sindical passou a ser 

constantemente travada em diversos textos internacionais, especialmente por dois 

Pactos da ONU, de 1966, atinentes aos direitos civis e políticos, os quais tratam 

essencialmente das liberdades individuais que o Estado deve respeitar, e aos 

direitos econômicos sociais e culturais, que se referem às prestações fornecidas 

pela sociedade a seus membros, particularmente aos trabalhadores. 

As convenções fundamentais da OIT sobre a liberdade sindical são 

as seguintes: a) Convenção 87, de 1948, sobre a liberdade sindical e a proteção 

do Direito Sindical; b) Convenção 98, de 1949, sobre a aplicação dos princípios do 

direito de sindicalização e negociação coletiva; Convenção 135, de 1971, sobre 

proteção e facilidades a serem dispensadas a representantes de trabalhadores na 

empresa; d) Convenção 141, de 1975, sobre organizações de trabalhadores rurais 

e seu papel no desenvolvimento econômico e social; e) Convenção 151, de 1978, 
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sobre a proteção do direito de sindicalização e procedimentos para definir as 

condições de emprego no serviço público; f) Convenção 154, de 1981, sobre a 

promoção da negociação coletiva. 

As Recomendações pertinentes são: a) Recomendação 91, de 1951, 

sobre contratos coletivos; b) Recomendação 143, de 1971, sobre proteção e 

facilidades a serem dispensadas a representantes de trabalhadores na empresa; 

c) Recomendação 149, de 1971, sobre organizações de trabalhadores rurais e seu 

papel no desenvolvimento econômico e social; d) Recomendação 159, de 1978, 

sobre os procedimentos para a definição de emprego no serviço público; e) 

Recomendação 163, de 1981, sobre a promoção da negociação coletiva. 

Em razão da importância dos instrumentos da OIT no que tange à 

liberdade sindical e pelo fato de o Brasil ter participado desde organismo desde a 

sua criação, convém tecer algumas considerações sobre essa importante 

organização. 

A OIT foi criada em 1919 com a aprovação da Parte XIII do Tratado 

de Versailles. O Brasil, na qualidade de país signatário daquele Tratado, pode ser 

considerado como um dos seus membros fundadores. 

Uma das características da OIT é a sua estrutura tripartite, que a 

diferencia dos demais organismos internacionais intergovernamentais, 

representando o rompimento formal do monopólio do controle exclusivo do Estado 

sobre a gestão das relações internacionais, no caso, no campo da cooperação 

econômica e social. 

Os órgãos da OIT são a Conferência Internacional do Trabalho, o 

Conselho de Administração e a Repartição Internacional do Trabalho, sendo os 

dois primeiros compostos de forma tripartite, na proporção de dois representantes 

dos Estados-membros para um representante dos empregadores e um 

representante dos trabalhadores, conforme proporção e os critérios aprovados 

quando da realização da primeira Conferência da OIT. 

Nas Conferências, a OIT discute e aprova seus instrumentos, que 

são as convenções, as recomendações e as resoluções.  
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As convenções são tratados multilaterais, abertos à ratificação dos 

Estados-membros; uma vez ratificadas, integram a respectiva legislação nacional. 

As recomendações destinam-se a sugerir normas que podem ser adotadas por 

qualquer das fontes diretas ou autônomas do Direito do Trabalho, embora visem, 

basicamente, ao legislador de cada um dos países vinculados à OIT. Por fim, as 

resoluções não criam obrigações para os Estados-membros. 

Fechando o parêntese aberto sobre a OIT, volta-se a expor sobre a 

liberdade sindical. 

De acordo com José Francisco Siqueira Neto29: 

 

a conquista da liberdade sindical resulta na consagração do direito dos 

trabalhadores de livremente organizar sindicatos com autonomia perante o 

estado e os empregadores, assim como exercitar os direitos inerentes à 

atuação das ditas organizações, quais sejam os direitos sindicais. 

 

A liberdade sindical pode ser analisada sob diferentes aspectos, e 

essa diferença é percebida na colocação de alguns autores sobre o tema. 

A exemplo, Amauri Mascaro Nascimento30 aborda o tema, 

subdividindo a liberdade sindical em liberdade de associação, liberdade de 

organização, liberdade de administração, liberdade de exercício das funções e 

liberdade de filiação sindical. 

Russomano31 acentua três aspectos: a sindicalização livre ou 

obrigatória, a autonomia sindical e a unicidade ou pluralidade sindical. 

José Augusto Rodrigues Pinto32 aborda a questão da liberdade 

sindical como princípio basilar do Direito Sindical, subdividindo em princípios 

                                                 
29 NETO, José Francisco Siqueira. Liberdade Sindical e Representação dos Trabalhadores nos Locais de 
Trabalho, São Paulo: LTr 1999, p. 69.. 
30 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Sindical, São Paulo: Saraiva, 1989, p. 115. 
31 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios Gerais de Direito Sindical, Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 
65. 
32 PINTO, José Augusto Rodrigues, Direito Sindical e Coletivo do Trabalho, São Paulo: LTr, 1998, P. 78. 
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complementares convergentes de configuração individual, que seriam a liberdade 

de trabalhar e de filiar-se, e, como princípios convergentes de configuração 

coletiva, a liberdade de associar-se, de organizar-se, de administrar-se e de atuar. 

Embora sob diferentes formas de exposição, a liberdade sindical 

apresenta-se de uma só maneira, viabilizando o aparecimento de sindicatos livres 

e autônomos em relação ao Estado e à contraparte, no sentido de possibilitar o 

equilíbrio de poder nas relações de trabalho. 

A liberdade sindical é individual e coletiva, um direito de ação e, ao 

mesmo tempo, de agrupamento. Pertence à pessoa singularmente considerada e 

aos grupos profissionais. 

Na definição da Convenção nº 87 da OIT, consiste no direito dos 

trabalhadores e dos empregadores, sem qualquer distinção e sem autorização 

prévia, de constituírem as organizações que considerem convenientes, assim 

como de se filiarem a essas organizações, com a condição única de observarem 

os seus estatutos. O artigo 10 da mencionada Convenção protege com a liberdade 

sindical toda e qualquer organização de trabalhadores ou empregadores que 

tenha por objeto fomentar e defender os interesses dos trabalhadores ou dos 

empregadores. 

A atual Constituição Brasileira defere ao sindicato, “a defesa dos 

direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas (art. 8º, inciso III)33.  

Daí decorre que a liberdade sindical individual pode ser positiva ou 

negativa. O direito dos trabalhadores e dos empregadores de se reunirem a 

companheiros de profissão para fundar sindicatos ou outras organizações 

sindicais e o direito de cada trabalhador ou empregador de se filiar a essas 

organizações e de nelas permanecer, podem ser elencados como liberdade 

sindical individual positiva. 

                                                 
33 Artigo 8º, inciso III: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. In OLIVEIRA, Juarez de. Constituição 
Federal de 1988. 6ª edição. São Paulo: J. de Oliveira, 2000, p. 16. 
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O aspecto negativo da liberdade sindical individual pode ser 

considerado como o direito de não aderir a sindicato ou outra organização sindical, 

e o direito de se retirar de qualquer organização sindical quando lhe aprouver. 

A natureza jurídica da liberdade sindical é a de um direito subjetivo 

público de liberdade que veda ao Estado e às entidades estatais lesar esse bem 

juridicamente tutelado. Mas a efetividade da liberdade sindical depende ainda de 

que seja ela respeitada nas relações inter-subjetivas de caráter privado, pois as 

formas mais evidentes de violação a essa liberdade podem dar-se não tanto nas 

relações entre cada um e o Estado, mas, principalmente, entre trabalhadores e 

empregadores. 

A Constituição Brasileira de 1988 inscreveu entre os direitos 

fundamentais a liberdade sindical, mas não a assegurou em toda a amplitude que 

lhe confere a Convenção nº 87, pois manteve a unicidade obrigatória e a 

contribuição sindical imposta por lei. 

 

2.2. Exclusividade Sindical 

 

Outro importante princípio do Direito Coletivo do Trabalho é a 

exclusividade sindical, que consiste na repulsa ao sindicato misto, fórmula de 

associação conjunta, que congreguem em seu seio trabalhadores e 

empregadores. 

O sindicato misto não é mais utilizado, embora tenha sido mantido na 

primeira metade do século, com o propósito de superação do antagonismo social 

ou de classe. 

A doutrina social católica é favorável aos sindicatos mistos, que Leão 

XIII, na Rerum Novarum34 procurou estimular, a ela reportando-se João XXIII, na 

Mater et Magistra35. Mas nem mesmo quando o corporativismo, que pretendia 

                                                 
34 SANCTIS, Frei Antônio de. Encíclicas e Documentos Sociais. São Paulo: LTr, 1991, p. 12 a 47. 
35 SANCTIS, Frei Antônio de. Encíclicas e Documentos Sociais. São Paulo: LTr, 1991, p. 225 a 293. 
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superar as lutas de classes pela sua integração, atingiu o seu auge no mundo, 

vingaram os sindicatos mistos. 

O domínio hoje é da exclusividade sindical, mesmo porque a 

participação de empregadores, juntamente com trabalhadores, no mesmo 

sindicato, levará inevitavelmente ao predomínio dos primeiros, em decorrência 

principalmente do seu poderio econômico. 

A Convenção nº 98 ratificada pelo Brasil e, portanto, constitutiva do 

seu direito interno, proscreve o sindicato misto ao reputar, no seu artigo 2.2, atos 

de ingerência as medidas que tendam a fomentar a constituição de organizações 

de trabalhadores dominadas por um empregador ou uma organização de 

empregadores. 

A Constituição de 1988, ao autorizar em seu artigo 8º a existência de 

sindicatos representativos de categorias profissionais (de trabalhadores) ou 

econômicas (de empregadores), jamais de ambas essas classes, evidentemente 

excluiu a possibilidade de sindicato misto, em consonância com a Convenção nº 

98. 

E isso se explica, em razão de o princípio da exclusividade 

fundamentar-se na garantia de independência do sindicato, o que vem a ser uma 

derivação do princípio da autonomia, o qual repele não só a espécie de sindicato 

misto, mas qualquer forma direta ou indireta de intervenção empresarial nas 

associações de trabalhadores. 

 

2.3. Autonomia Sindical 

 

A autonomia sindical é o direito de liberdade sindical visto pelo 

aspecto coletivo e organizativo, é a liberdade do grupo, a liberdade de associação 

como tal. Pode ser denominada autonomia coletiva ou autonomia coletiva sindical. 

Autonomia, em sentido lato, é poder normativo, ou seja, poder que 

tem um sujeito de direito de elaborar sua própria lei, de se dar um ordenamento. 
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A autonomia pode ser pública ou privada. A pública é o poder 

normativo do Estado ou dos seus órgãos, atribuído pelo ente soberano. A 

autonomia privada é o poder normativo dos particulares que lhes permite auto-

regularem seus interesses preenchendo os espaços vazios deixados pelo direito 

estatal. 

A autonomia privada divide-se, ainda, em individual e coletiva, sendo 

a primeira a atividade dispositiva dos particulares no desenvolvimento da sua 

atividade negocial e contratual, ao passo em que a autonomia privada coletiva é a 

auto-regulação dos seus interesses pelos sindicatos, ou grupos profissionais 

organizados. 

A autonomia coletiva é, portanto, o aspecto objetivo da liberdade 

sindical, a liberdade da organização, sendo o aspecto subjetivo a liberdade do 

indivíduo de se associar ou não. 

Em sentido stricto, tem-se como autonomia do sindicato, o fato de ele 

próprio ser o senhor único de suas deliberações, não podendo ficar submetido ao 

dirigismo exercido por forças ou poderes estranhos à sua organização interna. 

O artigo 3º da Convenção 87 da OIT estabelece que: 

 

as organizações de trabalhadores e de empregadores têm o 

direito de elaborar seus estatutos e regimentos administrativos; de 

eleger livremente seus representantes; de organizar sua 

administração e suas atividades e de formular seu programa de 

ação. As autoridades públicas deverão abster-se de toda 

intervenção que tenda a limitar esse direito ou dificultar seu 

exercício legal. 

 

O artigo 5º da mesma Convenção dispõe que: 

 

as organizações de trabalhadores e de empregadores têm o 

direito de constituir federações e confederações, assim como o de 
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a elas se filiarem, e toda organização, federação ou confederação 

tem o direito de filiar-se a organizações internacionais de 

trabalhadores e de empregadores. 

 

O artigo 7º define que “a aquisição da personalidade jurídica pelas 

organizações de trabalhadores e de empregadores, suas federações e 

confederações, não pode estar sujeita a condições cuja natureza limite a aplicação 

das disposições dos artigos 2º, 3º e 4º da Convenção”. 

Da leitura dos artigos acima transcritos, percebe-se que a autonomia 

sindical abrange a autonomia organizativa, ou seja, a capacidade do sindicato 

criar o seu próprio estatuto e enquadramento, autonomia administrativa, na 

medida em que o próprio grupo define quais serão as pessoas a assumirem a 

direção dos sindicatos, e por fim, a autonomia na ação sindical. 

A auto-organização é a faculdade que tem o grupo profissional, 

principalmente o sindicato, de definir ele próprio a sua fisionomia, ditando, no ato 

de constituição e no estatuto, as regras básicas sobre a sua finalidade, a sua 

organização e o seu funcionamento. 

Manifestação de autonomia de organização também é a liberdade 

que tem o sindicato de delimitação da sua esfera pessoal e territorial de 

representação, incompatível com o enquadramento sindical. Também, 

incompatível com o artigo 8º da atual Constituição Federal, que no seu inciso I 

proíbe à lei exigir autorização estatal para a fundação de sindicatos, ressalvado o 

registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a 

intervenção na organização sindical.  

A função negocial vista por muitos como a mais importante das 

funções sindicais, é incentivada pela OIT, que a considera instrumento magnífico 

de paz social e grande utilidade como técnica jurídica que permite às próprias 

partes de uma disputa trabalhista a escolha das normas a serem observadas para 

a composição dos seus conflitos, em proveito geral. 
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Faz do sindicato, fonte de produção de direito positivo, 

complementando as lacunas da lei, detalhando onde a lei não desce, criando 

figuras novas e direitos maiores para os empregados, enfim, constituindo-se em 

indispensável complemento para a melhor ordenação das relações trabalhistas, 

consiste essencialmente na convenção coletiva do trabalho, instrumento por 

excelência da autonomia coletiva. 

Outro instrumento da autonomia coletiva é a autotutela, a qual prevê 

a possibilidade de os sindicatos removerem diretamente todos os obstáculos que 

possam paralisar a atuação das suas regras de direito, sem dever recorrer por 

isso, à intervenção do estado, todavia, a autotutela não exclui a intervenção 

estatal, posteriormente. No Brasil, especificamente, existe a tradição constitucional 

de garantir que nenhuma lesão de direito escapa à apreciação do Poder 

Judiciário. 

Enfim, consiste a autotutela no poder do grupo de aplicar sanções 

aos que violam as suas regras de direito. 

 

2.4. Autodeterminação Coletiva 

 

O princípio da autodeterminação coletiva é definido como aquele em 

virtude do qual tudo quanto disposto contratualmente pelos sindicatos vincula 

automaticamente os seus associados, conforme define Giuliano Mazzoni, em 

citação feita por Luiz de Pinho Pedreira da Silva36. 

De acordo com o Direito brasileiro, o pactuado pelos sindicatos 

vincula toda a categoria, econômica ou profissional, que ele representa. 

Continua a esclarecer Pinho Pedreira que as aplicações do princípio 

da autodeterminação coletiva, em suma são:  

                                                 
36 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Revista LTr Legislação do Trabalho, fev/1999: 63-02/155. 
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1- o deferimento à autonomia sindical da regulamentação dos vários 

aspectos da relação de trabalho, pelo que a lei se limita a fazer remissão ao 

contrato coletivo de trabalho para determinação do conteúdo e das modalidades 

da relação individual de trabalho;  

2- a obrigação para o empregador e para o trabalhador de aplicarem, 

no contrato de trabalho, as condições gerais concordadas sindicalmente, mesmo 

quando elas contenham renúncia;  

3- a presunção de que as condições do contrato individual de 

trabalho devam automaticamente adequar-se às modificações do contrato coletivo 

de trabalho, que vinculam os associados;  

4- o direito dos trabalhadores de suspender coletivamente o trabalho 

sem que isso constitua inadimplemento em cada relação de trabalho;  

5- determinação coletiva sindical de processos particulares, diversos 

daqueles previstos ou a arbitragem das controvérsias de trabalho. 

Neste país, entretanto, as convenções coletivas não regem as 

relações individuais, sujeitas às normas estatais, à exceção dos casos expressos 

na Constituição Federal e de transação de parcelas de imperatividade categórica 

relativa. 

 

2.5. Democracia Sindical Interna 

 

A democracia sindical interna decorre do sistema de um estado 

democrático e reflete o espírito democrático que informa toda a Constituição 

Federal. 

A democracia sindical externa deve ser observada nas relações dos 

sindicatos com os não-associados, inclusive os estranhos à categoria, 

diferentemente da democracia interna, que deverá reger as relações 

endoassociativas, isto é, as relações entre eles e os seus associados. 
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A existência legal da democracia interna nos sindicatos data de 27 

de dezembro de 1947, quando foi promulgada a Constituição da República Italiana 

cujo artigo 39 estabeleceu como condição para o registro dos sindicatos que os 

seus estatutos prevejam uma ordem interna democrática. Em seguida, os Estados 

Unidos em 1950, Portugal em 1976, e Espanha em 1978, também tiveram a 

preocupação de garantir a democracia sindical interna, por terem convivido com a 

experiência de regime de ditadura, e passaram à democracia, evitando, assim, 

nos sindicatos, os resíduos autoritários. 

Não é necessário que em um Estado democrático, obrigatoriamente 

exista lei expressa nesse sentido, mas basta que ela resulte, como um corolário, 

do complexo formado por alguns princípios constitucionais. 

No Brasil, por exemplo, a democracia sindical interna decorre do 

conjunto das normas constitucionais que asseguram os direitos de igualdade de 

todos perante a lei, sem distinção de sexo; proíbem quaisquer formas de 

discriminação; garantem a livre manifestação de pensamento, a liberdade de 

consciência, de crença, de convicção filosófica e política, de reunião; e a livre 

associação profissional ou sindical. 

Um sindicato será democrático, quando sua estrutura e 

funcionamento internos garantam em plena liberdade canais de participação ativa 

dos filiados na elaboração do consenso coletivo, manifestado através das 

decisões do sindicato de maneira suficiente para legitimar de forma eficaz a 

atuação representativa de seus órgãos permanentes de direção. 

A importância desse princípio é impedir que a direção sindical fosse 

empolgada por uma oligarquia, isto é, por um grupo minoritário o qual se 

distanciasse das bases, sem consultá-las nas suas decisões, e decidindo até 

mesmo de modo contrário aos seus interesses, perpetuando-se no poder. 

A convocação, reunião, discussão, deliberação e eventualmente 

proclamação e documentação são a forma de se apurar a vontade coletiva da 

associação sindical. Sem esse processo, não será válida uma decisão da 

assembléia geral. 
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Por fim, para que uma organização sindical possa ser considerada 

democrática, imprescindível o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos no 

interior destas organizações. 
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2.6. Outros Princípios 

 

A outra classificação de princípios do Direito Coletivo do Trabalho 

que vem a complementar aquela já exposta acima, é indicada por Maurício 

Godinho Delgado37, segundo o qual os princípios de Direito Coletivo estão 

divididos em três grupos: 

O primeiro, de princípios do Direito Coletivo diz respeito às próprias 

condições de emergência e afirmação da figura do ser coletivo, sob a ótica dos 

trabalhadores. Engloba princípios que têm na liberdade e autonomia associativas 

sua proposição essencial. Tratam dos princípios da “liberdade associativa e 

sindical” e da “autonomia sindical”. 

O primeiro destes princípios, como já abordado acima, postula a 

plena e irrestrita prerrogativa obreira de associação e sindicalização. O segundo 

propõe a garantia de auto-gestão às organizações associativas e sindicais dos 

trabalhadores, sem interferências empresariais ou do Estado. 

O segundo grupo de princípios reporta-se às próprias relações entre 

os sujeitos coletivos e aos processos consubstanciadores dessas relações. Esse 

grupo engloba princípios como o da “equivalência dos contratantes coletivos” e o 

da “lealdade e transparência nas negociações coletivas”. 

O princípio da equivalência postula pelo reconhecimento de um 

estatuto sócio-jurídico semelhante a ambos os contratantes coletivos – obreiro e 

empresarial. Não somente em função de sua própria natureza, como em 

decorrência de ambos os seres envolvidos, contarem com instrumentos eficazes 

de atuação e pressão. 

Os instrumentos colocados à disposição do sujeito coletivo dos 

trabalhadores reduzem, no plano do Direito Coletivo, a disparidade existente que 

                                                 
37 DELGADO, Mauricio Coutinho. Revista LTr Legislação do Trabalho, abr/1995: 59-04/472.  
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separa o trabalhador individualmente do empresário, possibilitando que o Direito 

Coletivo confira um tratamento jurídico mais equilibrado às partes nele envolvidas. 

O princípio da lealdade e transparência nas negociações coletivas 

vincula-se ao anterior, assegurando, inclusive, condições efetivas de 

concretização prática da equivalência teoricamente assumida por este ramo 

jurídico especializado. A lisura na conduta negocial e amplo acesso às 

informações pertinentes à formulação de normas compatíveis ao segmento social 

envolvido são premissas essenciais ao desenvolvimento democrático e eficaz do 

próprio processo negocial coletivo. O Direito Coletivo objetiva normas jurídicas e 

não apenas cláusulas contratuais, razão por que a lealdade e o amplo acesso a 

informações inscrevem-se no núcleo de sua dinâmica de evolução. 

O terceiro grupo de princípios do Direito Coletivo dirige-se às 

relações e efeitos perante a comunidade objetivada pelas normas produzidas 

pelos contratantes coletivos. São princípios que informam, portanto, os resultados 

normativos do processo negocial coletivo, fixando diretrizes quanto à sua validade 

e extensão. Esse grupo reúne princípios como da “interveniência sindical na 

normatização coletiva”, da “criatividade jurídica negociação coletiva” e finalmente, 

o princípio da “adequação setorial negociada”. 

O princípio da interveniência sindical na normatização coletiva 

propõe que a validade do processo negocial coletivo submete-se à necessária 

intervenção do sindicato. Assumido pela Constituição Federal em seu artigo 8º, III 

e VI, o princípio visa assegurar a existência da efetiva equivalência entre os 

sujeitos coletivos envolvidos, evitando a negociação coletiva informal com grupos 

profissionais estruturados de forma eventual. 

O princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva 

consubstancia a própria justificativa de existência do Direito Coletivo do Trabalho. 

A criação de normas jurídicas pelos dirigentes sindicais realiza o princípio 

democrático de descentralização política e de avanço da auto-gestão social pelas 

comunidades localizadas. A essência do Direito Sindical é o processo negocial 
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coletivo e a autonormatização social, funções esquecidas nas experiências 

corporativistas e fascistas. 

O princípio que mais interessa, porque ajuda a encontrar a resposta 

que se procura, é o princípio da adequação setorial negociada. 

O ponto central de inter-relação entre o Direito Coletivo do Trabalho 

e o Direito Individual reside na fórmula de penetração e harmonização das normas 

de Direito Coletivo perante o sistema normativo heterônomo clássico ao Direito 

Individual do Trabalho. 

Consiste, em suma, na pesquisa e aferição sobre os critérios de 

validade jurídica e extensão de eficácia das normas oriundas de Convenção, 

Acordo ou Contrato Coletivo de Trabalho em face da legislação estatal imperativa 

que tanto demarca o ramo do Direito do Trabalho individual. 

Até que ponto as normas coletivas podem contrapor-se às normas 

individuais imperativas estatais existentes? Dessa questão é que trata o 

denominado princípio da adequação setorial negociada, configurado como 

princípio do ramo coletivo do Direito do Trabalho, que de perto influencia e atua na 

dinâmica específica do Direito Individual do Trabalho, no dizer de Mauricio 

Godinho Delgado38. 

Por esse princípio, as normas autônomas coletivas construídas para 

incidirem sobre uma certa comunidade econômico-profissional podem prevalecer 

sobre o padrão geral heterônomo de Direito do Trabalho, respeitados certos 

critérios objetivamente fixados. São dois esses critérios autorizativos: a) quando 

as normas autônomas de Direito Coletivo implementam um padrão setorial de 

direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma aplicável; b) 

quando as normas autônomas de Direito Coletivo transacionam setorialmente 

parcelas trabalhistas de indisponibilidade apenas relativa.  

No primeiro caso, as normas autônomas elevam o patamar setorial 

de direitos trabalhistas, em comparação com o padrão geral imperativo existente, 

                                                 
38 DELGADO, Mauricio Coutinho. Revista LTr Legislação do Trabalho, abr/1995: 59-04/472.  
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não afrontando o princípio da indisponibilidade de direitos inerente ao Direito 

Individual do Trabalho. 

No segundo caso, contudo, o princípio da indisponibilidade de 

direitos é afrontado, mas de forma a atingir somente parcelas de indisponibilidade 

relativa. Estas assim se qualificam, quer pela natureza própria à parcela mesma, 

quer pela existência de expresso permissivo jurídico heterônomo a seu respeito. 

São amplas, portanto, as possibilidades de validade e eficácia 

jurídicas das normas autônomas coletivas em face das normas heterônomas 

imperativas, à luz do princípio da adequação setorial negociada. Também está 

claro que essas possibilidades não são plenas e irrefreáveis. Há limites objetivos à 

adequação setorial negociada. Assim sendo, ela não prevalece, se concretizada 

mediante ato estrito de renúncia, e não de transação. É que ao processo negocial 

coletivo falece poderes de renúncia sobre direitos de terceiros, assim 

caracterizado pelo despojamento unilateral sem contrapartida do agente adverso. 

Ao contrário, cabe-lhe, essencialmente, promover transação, 

caracterizada pelo despojamento bilateral com reciprocidade entre os agentes 

envolvidos, meio hábil a gerar normas jurídicas. 

Também não prevalece a adequação setorial negociada, se 

concernente a direitos revestidos de indisponibilidade absoluta, os quais não 

podem ser transacionados nem mesmo por negociação sindical coletiva. Tais 

parcelas são aquelas imantadas por uma tutela de interesse público, por se 

constituírem em um patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não 

concebe ver reduzido em qualquer segmento econômico-profissional, sob pena de 

se afrontarem a própria dignidade da pessoa humana e a valorização mínima 

deferível ao trabalho. 

Expressam, a título de ilustração, essas parcelas de indisponibilidade 

absoluta a anotação na CTPS, o pagamento do salário mínimo, as normas de 

Segurança e Medicina do Trabalho. 
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A seguir, passar-se-á à análise dos princípios de Direito Individual de 

Trabalho da proteção e da irrenunciabilidade, com o objetivo de expor os direitos 

que efetivamente devem ser preservados e que constituem fatores de 

indisponibilidade absoluta. 
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Capítulo 3 - Princípios de Direito Individual: Proteção e 
Irrenunciabilidade 

 

Os princípios do Direito do Trabalho constituem o fundamento do 

ordenamento jurídico do trabalho. São os princípios fundamentais da própria 

legislação positiva, que não se encontram necessariamente escritos em nenhuma 

lei, mas são os pressupostos lógicos necessários das diferentes normas 

legislativas, das quais se devem deduzir exclusivamente por força da abstração. 

São o espírito ou a essência da lei. 

No dizer de Alfredo Ruprecht39, “os princípios do Direito do Trabalho 

são normas que inspiram a disciplina, tendo como objeto fazer que sejam 

concretamente aplicados os fins do Direito do Trabalho. São verdadeiros 

princípios de orientação, por isso a preferência por denominá-los de princípios 

normativos do Direito do Trabalho, pois estabelecem as diretrizes necessárias à 

justa aplicação desse Direito”. 

 

Um princípio fundamental é mais do que uma norma concreta. Sua 

flexibilidade permite amplitude em sua aplicação. Os princípios 

fundamentais formam um corpo unitário que dá coerência e 

autonomia ao Direito do Trabalho, mas a vigência destes 

princípios, como os de qualquer outra disciplina, assenta-se tanto 

na fidelidade de seu cumprimento como na eficácia e diligência do 

lesado na esfera de seu direito, que deve sobrepor-se ao temor, à 

comodidade, à indisposição para disputa e luta que envolve todo 

processo40. 

 

Por conseqüência, afirma-se que os princípios têm caráter de 

preceitos jurídicos, em razão da sua aplicação ser da competência da autoridade 

                                                 
39 RUPRECHT, Alfredo J., Os Princípios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1995, p. 5. 
40 RUEDA, Armandez. In RUPRECHT, Alfredo J. Os princípios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 
1995, p. 5. 
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judicial. Também, possui caráter normativo por se aplicarem a situações de fato e 

de direito. 

Por fim, os princípios do Direito do Trabalho sustentam e tipificam 

este ramo do Direito, por orientarem a interpretação da lei e resolverem situações 

de dúvida ou não previstas em lei, conferindo unidade e solidez à disciplina. 

Serão analisados neste trabalho apenas os princípios da proteção e 

da irrenunciabilidade, por mais guardarem pertinência e correlação com a questão 

aqui abordada. 

A razão da análise destes princípios constitui aspecto fundamental 

no tema do trabalho por levarem à conclusão da hipótese inicialmente levantada, 

qual seja a de estabelecer limites para a negociação coletiva, em estrita 

observância aos direitos irrenunciáveis. 

Serão estabelecidos, portanto, neste capítulo, quais os direitos que 

são irrenunciáveis e o que os diferencia dos demais. 

Antes, porém, será feita uma abordagem do princípio da proteção, 

por ser este o mais importante dos princípios, na medida em que abarca os 

demais, constituindo-se verdadeiro critério fundamental orientador do Direito do 

Trabalho. 

Convém esclarecer, por oportuno, a aplicabilidade dos princípios do 

Direito do Trabalho, também no seu ramo coletivo. 

Embora haja a subdivisão interna do Direito do Trabalho em ramos 

denominados de Direito Individual e Direito Coletivo do Trabalho, o Direito do 

Trabalho é um só, e em seu conjunto são aplicáveis os princípios a ele 

pertinentes. 

A própria origem do Direito do Trabalho, que tem como ponto de 

partida a união dos trabalhadores, tinha um só objetivo: a melhoria das condições 

de trabalho. O Direito Individual e o Coletivo são apenas caminhos diversos para 

percorrer o mesmo itinerário. 
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Não há como se negar, entretanto, que o Direito Coletivo do Trabalho 

possui algumas peculiaridades não encontradas no Direito Individual, mas não há, 

sob qualquer aspecto, prejuízo da vigência dos princípios deste último ramo. 

Após essas análises, será feita a exposição dos aspectos do 

princípio da proteção, e em seguida, do princípio da irrenunciabilidade. 

  

3.1. Princípio da Proteção 

 

Em suma, o princípio protetor visa estabelecer uma norma mais 

favorável ao empregado, estabelecendo um amparo preferencial a esta parte, com 

a finalidade de compensar as desigualdades econômicas e a sua fraqueza diante 

do empregador. 

A preocupação reside em estabelecer uma igualdade substancial e 

verdadeira entre as partes, nas relações laborais. 

O fundamento desse princípio, do dizer de Américo Plá Rodriguez41, 

“está ligado à própria razão de ser do Direito do Trabalho”. 

A origem do Direito do Trabalho, como já exposto no primeiro 

capítulo, decorre da desigualdade nas relações laborais, que levava à exploração 

da classe operária. 

Investido na consciência de que definitivamente não existe igualdade 

entre empregado e empregador, procurou o legislador, inspirado no princípio da 

proteção, compensar a desigualdade através da criação de normas mais 

favoráveis ao empregado, dando-lhe, desta forma, proteção jurídica. 

E esta realidade, em verdade, corresponde ao propósito fundamental 

do Direito do Trabalho, que é o de nivelar as desigualdades. 

Pinho Pedreira42 elenca em quatro pontos as razões da proteção ao 

trabalhador: 

                                                 
41 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1978, p. 30. 
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Inicialmente, coloca a subordinação jurídica ao empregador, 

classificando a relação de trabalho como uma relação de poder, diante da 

supremacia de uma parte sobre a outra. A superioridade hierárquica entre os 

sujeitos justifica a proteção do hipossuficiente, a fim de colocá-lo em plano de 

igualdade do ponto de vista jurídico. 

Como segunda questão, aborda a dependência econômica do 

empregado em face do empregador, embora esta não seja uma exigência 

contratual. Na prática, todavia, é o que se verifica, porque em regra, somente 

coloca a sua força de trabalho à disposição de outrem quem precisa do emprego 

para sobreviver com o salário que ele propicia, seu único e principal meio de 

subsistência, tendo a sua atividade absorvida pelo empregador, detentor dos 

meios de produção, os quais o trabalhador não possui. 

O terceiro aspecto que justifica o princípio da proteção, consiste no 

fato de o empregado expor-se, em diversos aspectos, na realização do seu 

trabalho. Há exposição a perigos à sua incolumidade moral e física, acidentes ou 

doenças de trabalho, assédios sexuais, exposição ao ambiente insalubre, dentre 

outros. 

Por fim, coloca a ignorância pelo empregado das condições de 

trabalho e dos seus direitos, não existindo as obrigações de informação e outros 

mecanismos que sirvam para suprir as deficiências de conhecimento dos 

trabalhadores. 

O princípio da proteção é considerado pela maioria dos 

doutrinadores o mais relevante e mais geral, dele constituindo os demais simples 

derivações. Consiste no reconhecimento da desigualdade de fato entre os sujeitos 

da relação jurídica de trabalho, promovendo a atenuação da inferioridade 

econômica, hierárquica e intelectual dos trabalhadores. 

O princípio da proteção não constitui método especial de 

interpretação, mas trata-se de um princípio geral que inspira todas as normas de 

                                                                                                                                                     
42 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Principiologia do Direito do Trabalho.São Paulo: LTr, 1999, p. 
24/25. 
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Direito do Trabalho e deve ser levado em conta na sua aplicação. Cada fonte 

deverá ser interpretada de acordo com sua natureza e característica, mas este 

princípio preside a atuação em cada uma das fontes. 

É importante esclarecer que este princípio não dá direito a fazer 

qualquer coisa em nome da proteção do trabalhador e muito menos a substituir-se 

ao criador das normas. O seu campo de aplicação é limitado, até mesmo, para 

que não seja ameaçada a segurança jurídica, entretanto assegura a eficaz e 

adequada aplicação das normas. 

 No que tange à necessidade de consagração no direito positivo, 

entende Plá Rodriguez43 que não há qualquer necessidade dessa consagração, 

pois a própria natureza do princípio situa-o acima do direito positivo. Por outro 

lado, ele resulta da orientação de todo o conjunto de normas, do propósito que as 

inspira, da idéia central que opera como razão de ser essencial. 

Em sentido contrário, Alfredo Ruprecht44 dispõe: 

 

Para que esse princípio seja realmente eficaz, como norma 

positiva, é preciso que seja explicitamente estabelecido em leis. 

Embora nos albores do nosso Direito fosse uma verdade, no 

estado atual é preciso que uma disposição legal o imponha, 

dando-lhe vigor. 

 

Ainda sobre essa questão diz que a inclusão deste princípio pode ser 

feita de maneira geral, como um princípio obrigatório, ou através de leis 

trabalhistas. 

Os meios utilizados pelo Direito do Trabalho para alcançar o objetivo 

de proteção consiste nas denominadas por Pinho Pedreira de “técnicas de 

proteção”, mecanismos através dos quais se procura corrigir a situação de 

inferioridade do trabalhador. 

                                                 
43 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1978, p. 39/40. 
44 RUPRECHT, Alfredo. Os Princípios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1995, p. 14. 
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A intervenção do Estado é elencada pelo referido autor como uma 

dessas técnicas e se faz presente através da promulgação de normas imperativas 

cuja inderrogabilidade, por se tratar de normas de ordem pública social, é 

unilateral, ou seja, só existe para impedir a inobservância daquelas disposições 

em prejuízo do trabalhador, possibilitando-a, entretanto, quando tenha o objetivo 

de beneficia-lo, salvo quando se trate do caso excepcional de norma de ordem 

pública absoluta. 

Nesse corolário, pode-se afirmar que o Direito do Trabalho é um 

conjunto de normas que estabelece garantias mínimas para o trabalhador, mas 

que podem ser ultrapassadas para beneficiar o empregado. 

A negociação coletiva é o procedimento destinado à realização da 

autonomia privada coletiva, funcionando para auto-regular os interesses dos 

grupos profissionais contrastantes. São instrumentos utilizados para a auto-

regulação a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Pode 

ser considerada a mais moderna forma de regulação de interesses dos 

trabalhadores, desde que realizada através de sindicatos que disponham de poder 

de barganha. Os instrumentos da autonomia coletiva se sobrepõem 

hierarquicamente aos contratos individuais de trabalho, que só prevalecem, 

quando sejam mais favoráveis aos trabalhadores. 

A autotutela, apontada como última das “técnicas de proteção” 

consiste na defesa pelos próprios grupos ou indivíduos, dos seus interesses. A 

ação direta das partes envolvidas caracteriza este tipo de proteção no campo do 

direito coletivo do trabalho, sendo exemplos típicos a greve e o lock-out. 

O princípio da proteção expressa-se de três formas: a regra in dúbio, 

pro operário; a regra da norma mais favorável; a regra da condição mais benéfica. 

Não interessa, para a conclusão deste trabalho, proceder à 

abordagem aprofundada dessas três regras, sendo mais proveitoso o enfoque da 

questão da proteção nas funções do Direito do Trabalho, assim como a sua 

existência em compatibilidade com a flexibilização das normas, aspectos que 

serão analisados a seguir. 
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A realidade da flexibilização das normas trabalhistas é fato que se 

opõe, frontalmente, ao princípio da proteção. Desde o choque do petróleo e a crise 

econômica que tiveram o seu estopim no ano de 1970, o Direito do Trabalho vê-se 

ameaçado com a novidade da flexibilização, fenômeno oriundo da política 

neoliberalista, em razão de cobrança dos empresários, no sentido de se ajustarem 

às normas que regem as relações de trabalho, de forma a adequar as 

necessidades e possibilidades de uma economia em depressão. 

Em verdade, flexibilizar é antônimo de rigidez, implicando o 

afrouxamento das regras impostas nas normas trabalhistas, que visam equiparar, 

de fato, as relações existentes entre empregados e empregadores. Em outras 

palavras, flexibilizar é adequar as normas jurídicas às novas circunstâncias do 

mercado de trabalho. 

Há dois aspectos vislumbrados na flexibilização. O primeiro deles, 

defendido pelos liberais ortodoxos, consiste na desregulamentação do Direito do 

Trabalho, o que implicaria o retorno ao modelo inicialmente existente e pregado na 

Revolução Francesa e provém do Direito Civil, dando às próprias partes o direito 

de livre contratação. 

O segundo aspecto, defendido pelo liberalismo coletivo, implica a 

faculdade de derrogação das normas de ordem pública social do Direito do 

Trabalho, mesmo em prejuízo dos trabalhadores, desde que mediante convenções 

coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho. 

A atual Constituição Federal Brasileira acolheu este último sistema, 

permitindo a redução salarial e a compensação de jornada, através do 

procedimento adequado, quais sejam, o acordo ou convenção coletiva de 

trabalho. 

Cabe aqui, por oportuno, uma pequena abordagem de uma das 

formas de expressão do princípio da proteção, que é a regra da aplicação da 

norma mais favorável ao empregado. 

A aplicação desta regra, em sentido próprio, verifica-se quando 

existem várias normas aplicáveis à mesma situação jurídica. A rigor, o hermetismo 
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da norma jurídica não deveria permitir tal situação, pois entre normas de 

hierarquia diferente, deveria ser aplicada a de grau superior, e entre as de igual 

hierarquia, deveria prevalecer a promulgada mais recentemente. 

Todavia, a peculiaridade do Direito do Trabalho, neste aspecto, e em 

observância ao princípio protetor, determina a aplicação da norma mais favorável. 

Em cada caso, será aplicada a norma mais favorável ao empregado. 

Essa regra decorre do fato de o Direito do Trabalho, através de suas 

normas, fixar níveis mínimos de proteção, nada impedindo que outras normas 

sejam criadas e possam trazer benefícios extras aos empregados, normas estas 

que podem decorrer, inclusive, de acordos e convenções coletivas de trabalho. 

A lei, como explica De La Cueva45: 

 

é o ponto de partida, é o mínimo que não se poderá diminuir, mas não representa 

o direito, que necessariamente há de reger as relações obreiro-patronais. As 

demais fontes formais têm uma importância maior do que a que lhes é dada no 

Direito Civil; não se trata de preencher lacunas, mas de criar o direito que há de 

ser aplicado. 

 

A inderrogabilidade da normas legais, neste diapasão, tem caráter 

relativo, pois admitida a possibilidade de derrogações por dispositivos de menor 

hierarquia, quando estes se tornem mais benéficos para os trabalhadores. A 

norma legal menos favorável de uma convenção coletiva, por exemplo, não fica 

derrogada, pois continua produzindo seus efeitos em favor de todos os 

trabalhadores não-compreendidos pela outra norma, de hierarquia inferior, porém 

mais favorável. 

Outra questão de importância relevante é a aplicação desta regra, 

mormente com relação ao critério que deve ser utilizado na escolha da norma 

mais favorável. 

                                                 
45 LA CUEVA, Mario, In PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 
1978, p. 54. 



 74

Plá Rodriguez46 cita Durand, para expor os critérios que serão 

indicados a seguir. Considera-os com maior precisão e clareza nesse particular. 

O primeiro critério é o da comparação e deve ser efetuada, 

considerando o conteúdo das normas, sem compreender as conseqüências 

longínquas que a regra possa ocasionar. Como exemplo, cita a hipótese de uma 

convenção coletiva impor às empresas ônus muito pesado, gerando desemprego 

e perturbação econômica aos trabalhadores. Isso não significa de fato que esta 

norma não pode ser considerada como mais favorável, principalmente, se o 

estatuto em si, for preferível à lei. 

Como segundo critério, aponta que a comparação das normas deve 

considerar a situação da coletividade trabalhadora interessada como um todo e 

não de um trabalhador tomado isoladamente. 

O terceiro critério exige a apreciação objetiva dos interessados, em 

função dos motivos que tenham inspirado as normas, e não da apreciação 

subjetiva dos interessados. 

O confronto de duas normas deve ser feito de uma maneira concreta, 

indagando se a inferior é, no caso, mais ou menos favorável aos trabalhadores. 

Por fim, como último critério, deve-se observar que a possibilidade de melhorar a 

condição dos trabalhadores constitui uma exceção ao princípio da intangibilidade 

da regra imperativa hierarquicamente superior, não sendo admitida a eficácia de 

uma disposição inferior, embora se possa duvidar de que seja efetivamente mais 

favorável aos trabalhadores. 

Finalmente, sobre a aplicação da regra mais favorável, o conjunto 

que se leva em conta para estabelecer a comparação é o integrado pelas normas 

referentes à mesma matéria, que não se pode dissociar sem perda de sua 

harmonia interior.  

Voltando à questão do princípio protetor diante da flexibilização, é 

importante citar os dados verificados na Espanha, França e Argentina, países 
                                                 
46 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1978, p. 57. 
 



 75

estes que têm editado normas flexibilizadoras, mas que não conseguiram, com 

isso, reduzir as taxas de desemprego. 

Note-se que a grande bandeira de quem defende a flexibilização das 

normas trabalhistas é a redução dos níveis de desemprego, fator este que não 

tem sido observado nos países que o aplicaram. 

Especificamente nos países da América Latina, onde os salários 

alcançam níveis baixíssimos, a flexibilização poderia causar conseqüência sérias 

em detrimento da dignidade do trabalhador. 

A flexibilização representa, em última análise, a destruição das 

regras que instituíram o Direito do Trabalho, consistiram em reduzir a liberdade 

patronal, limitando a atuação do empregador no momento de estabelecer as 

regras das relações laborais. Diante disso, a flexibilização pode representar um 

retrocesso, e não um passo à modernidade, como pretendem pregar alguns. 

Como seqüência a esta exposição, tratar-se-á agora do princípio da 

irrenunciabilidade, o qual delimitará o poder de negociação sindical. 

 

3.2. Princípio da Irrenunciabilidade   

 

A tutela dos direitos dos trabalhadores constitui a principal 

característica do Direito do Trabalho, como forma de proteção pela ignorância ou 

falta de capacidade de negociar.  

A autonomia da vontade é limitada, a fim de tornar o Direito mais 

social, mais humano. 

Nesse sentido, Plá Rodriguez47 conceitua o princípio da 

irrenunciabilidade, como: 

 

                                                 
47 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1978, p. 66. 
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 a não possibilidade de privar-se voluntariamente, em caráter amplo e por 

antecipação, dos direitos concedidos pela legislação trabalhista. Mas não 

implica uma eventualidade individual e concreta de transigir sobre os 

mesmos. 

 

As disposições normativas estatais têm por objetivo regular a 

conduta e organizar a vida da sociedade. Por essa razão, devem ser respeitadas e 

podem até ser substituídas por outras que resultem do comum acordo entre as 

partes interessadas. Quando, todavia, se trata de interesse da coletividade, na 

qual vige a ordem pública, essas normas tornam-se inderrogáveis. 

As regras do Direito do Trabalho são de ordem pública, pois o 

trabalho humano deve ser devidamente respeitado e protegido na pessoa de 

quem o executa. Todavia, este direito não implica a proibição do trabalhador em 

renunciar a determinados direitos legais, mas declara nula essa renúncia por violar 

garantias e benefícios que estabelece. 

É facultado às partes envolvidas nas relações laborais, auto-

regularem os seus interesses, exercendo o poder jurídico que lhes assiste, que é a 

autonomia privada individual e coletiva, mesmo porque a legislação positiva não 

tem o condão de regular todas as minúcias da vida social. Sem dúvida, os 

espaços vazios podem ser preenchidos pelos particulares. 

A autonomia privada consiste no conjunto de meios ou instrumentos 

jurídicos de que dispõe o indivíduo a fim de ordenar os seus interesses. O poder 

dispor, portanto, é uma qualidade intrínseca ao direito subjetivo. Sobre as 

situações de poder concreto denominadas de direitos subjetivos é que se exerce o 

poder de disposição. 

O avesso do poder de disposição é a indisponibilidade. Consiste na 

limitação à autonomia individual pela qual um sujeito fica impossibilitado, embora 

tenha legitimação e capacidade adequada, de efetuar total ou parcialmente atos 

de disposição sobre um determinado direito. 
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A indisponibilidade, em citação de Smuraglia, por Pinho Pedreira48: 

 

produz, em regra, dois efeitos fundamentais: limita o poder de disposição do 

titular do direito e garante-o contra a ação executiva por parte de terceiros. 

Daí a irrenunciabilidade, a intransigibilidade, a incedibilidade, a 

impenhorabilidade, a inseqüestrabilidade e a incompensabilidade, que têm 

como consectários os direitos indisponíveis quando absolutos.  

 

Pode ocorrer, entretanto, que falte uma ou alguma dessas 

características em decorrência de lei, e nesse caso, a indisponibilidade não mais 

será absoluta, mas relativa. 

Os direitos absolutamente indisponíveis são aqueles vinculados à 

pessoa, como os direitos personalíssimos, embora também existam direitos 

patrimoniais absolutamente indisponíveis. 

A questão da indisponibilidade de direitos passa pela questão da 

ordem pública, tal concebida sob o aspecto da infra-estrutura da sociedade, o 

conjunto de princípios e ideais que inspiram a legislação. 

Afinal, não seria coerente que o ordenamento jurídico realizasse de 

maneira imperativa, pela disciplina legislativa e coletiva, a tutela dos 

trabalhadores, contratante necessitado e economicamente dependente, e que 

depois deixasse seus direitos em seu próprio poder ou ao alcance de seus 

credores.  

A indisponibilidade, ainda que relativa, a imperatividade e a 

inderrogabilidade das normas do Direito do Trabalho, todas quase que em sua 

totalidade de ordem pública, e portanto, cogentes, assim como a presunção de 

vício de consentimento nos atos jurídicos do empregado, pela subordinação que é 

própria desta relação, somam-se para retratar a conseqüência da 

irrenunciabilidade dos direitos do trabalhador, como um dos princípios basilares 

deste ramo do Direito. 
                                                 
48 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Principiologia do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1999, p. 123. 
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A tutela imperativa do trabalhador é mais ampla no concernente aos 

atos de disposição, em favor do empresário, dos direitos derivados das normas 

inderrogáveis. Neste caso, a indisponibilidade assume as formas da 

irrenunciabilidade e da intransigibilidade. 

As renúncias ou transações de tais direitos são inválidas, tanto nas 

hipóteses de conclusão no ato de constituição da relação de trabalho ou durante a 

mesma, como nos casos em que são celebrados após o seu término. Tal 

invalidade deve ser considerada como uma anulabilidade dependente de uma 

incapacidade jurídica especial do empregado. 

A proibição implica não somente o sacrifício sem correspondência, 

consistente na renúncia, mas eventuais sacrifícios existentes nas transações. 

O objetivo do Direito do Trabalho é a proteção jurídica do 

trabalhador. De um lado da relação laboral encontra-se o empregado que presta 

serviços sob as ordens e a direção do empregador, em organização e ambiente 

por este predispostos, que podem acarretar riscos para a incolumidade física e 

moral do empregado. Também a situação de debilidade econômica em face dos 

empregadores, levou à criação de um sistema normativo destinado a corrigir estas 

desigualdades. 

Daí surgiram as leis trabalhistas, que decorreram da necessidade de 

ordem pública para reequilibrar a posição das partes na relação de emprego, 

através de um sistema normativo que dota o empregado de direitos indisponíveis 

e inderrogáveis pelas partes, à exceção de estabelecer melhorias de condição ao 

trabalhador, são irrenunciáveis por este. 

A força do intervencionismo estatal in casu, revela que a opção do 

legislador não é puramente individual, mas, antes, de caráter geral, pois evita que 

o empregado, pela sua imprevidência, renuncie aos direitos decorrentes das 

limitações legais de ordem pública relativas à idade, ao sexo, à higiene, à 

segurança e à duração do trabalho. 
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Alfredo Ruprecht49 elenca três tipos de normas em razão da natureza 

mais ou menos imperativa que lhes atribui seu órgão criador. 

As primeiras são normas de direito necessário absoluto que não 

podem ser desconhecidas nem modificadas pelas partes da relação individual de 

trabalho e tampouco pelas partes da negociação coletiva. As segundas, normas 

de direito necessário relativo, que estabelecem um princípio ou critério que as 

partes indicadas devem acatar, mas do qual não poderão afastar-se, desde que, 

com essa variação, se realize mais plenamente o objetivo perseguido pela própria 

norma. Por último, as normas de direito dispositivo ou permissivo, que autorizam a 

reconhecer os acordos e as decisões unilaterais das partes interessadas, 

individuais e coletivas, mas que se limitam a desempenhar uma função 

suplementar. 

Em verdade, a maioria das normas trabalhistas está compreendida 

entre as duas primeiras modalidades. Muitas delas são totalmente irrenunciáveis, 

e outras, só enquanto não se altere seu espírito, ou seja, devem ser respeitadas 

enquanto normas de Direito absoluto. 

A maioria dos autores é unânime em atribuir ao Direito do Trabalho, 

o caráter de jus cogens, da atualidade, em contraposição ao jus dispositivum  do 

Direito Romano, como a seguir demonstrado. 

Plá Rodriguez50 discorda da regra, por achar inaceitável essa 

generalização. Sobre a questão, diz: 

 

não se pode caracterizar o Direito do Trabalho como um Direito imperativo, 

sem se afirmar concomitantemente a mais completa eliminação da vontade 

privada como fonte juridicamente relevante na elaboração normativa das 

relações jurídicas por ele disciplinadas. 

 

                                                 
49 RUPRECHT, Alfredo. Os Princípios do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1995, p. 33. 
50 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1978, p. 74. 
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A crítica, portanto, parece destituída de sentido, pois o que se afirma 

é a impossibilidade de retalhar, diminuir ou anular os benefícios estabelecidos nas 

normas trabalhistas. Ao contrário, reconhece-se que as normas trabalhistas 

devam sofrer efeitos pelas vontades das partes, mas para ampliar e criar 

benefícios. 

No campo do Direito do Trabalho existem normas imperativas que 

não excluem a vontade privada, mas cercam-na de garantias para assegurar sua 

livre formação e manifestação, valorizando-a como expressão da própria 

personalidade humana. 

A questão de as normas trabalhistas serem de ordem pública é 

unânime. Todavia, tal consideração não deve significar que tais normas integram o 

Direito Público. 

Segundo Clóvis Beviláqua, citado por Plá Rodriguez51: 

 

leis de ordem pública são aquelas que, em um estado, estabelecem os 

princípios, cuja manutenção se considera indispensável à organização da 

vida pessoal, segundo os preceitos do direito. 

 

Evaristo de Moraes Filho52, sobre o tema, diz:  

 

Ordem pública significa o que não pode ser derrogado, renunciado, por 

simples manifestação de vontade dos particulares. É o que o Estado julga 

imprescindível e essencial para a sobrevivência da própria sociedade, o bem 

comum, o interesse geral. Sempre, em todos os tempos, uma certa porção 

de atos humanos foram tidos como necessários e obrigatórios para esse 

desideratum”. 

 

                                                 
51 BEVILÁQUA, Clóvis. In PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: 
LTr, 1978, p. 75. 
52 FILHO. Evaristo de Moraes. A Natureza Jurídica do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1954, p. 100. 
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A questão reside em definir quais são as normas de ordem pública, 

valendo ressaltar que a grande maioria da doutrina utiliza a expressão “normas de 

ordem pública” em sentido sinônimo de normas imperativas, embora se possa 

efetuar a distinção entre a intensidade de seu caráter obrigatório e irrenunciável. 

Com o princípio da irrenunciabilidade, procura-se implantar uma 

cláusula anulatória geral, pela qual toda renúncia é declarada a priori desprovida 

de validade, sem entrar na intencionalidade dos efeitos que ela possa provocar. 

Alguns autores consideram que as normas trabalhistas são 

irrenunciáveis. Outras utilizam denominação diversa, para dizer que “a maioria das 

normas” são de ordem pública, ou que “quase todas as normas” são imperativas. 

Há ainda quem classifique as normas irrenunciáveis, e aquelas que possuem um 

menor ou maior grau de irrenunciabilidade. É neste último sentido que se abordará 

a questão. 

Ludovico Barassi, citado por Plá Rodriguez53, faz distinção entre leis 

categóricas e leis dispositivas. Considera as primeiras como leis inderrogáveis, 

consideradas de ordem pública porque não podem ser supridas pela vontade dos 

interessados. As segundas são aquelas que, por serem derrogáveis, podem ser 

substituídas pela vontade estabelecida pelos interessados 

A inderrogabilidade pressupõe, então, que a finalidade da norma seja 

a proteção de um interesse não exclusivo de um dos contratantes, mas de um 

interesse coletivo. 

O mesmo autor classifica as normas legais categóricas em: 1- 

rigidamente categóricas, que excluem a vontade dos sujeitos, em razão da 

importância das normas ditadas. Tais normas são inderrogáveis tanto no contrato 

individual, quanto no contrato coletivo; 2- limitadamente categóricas, que são 

derrogáveis apenas pelos acordos ou convenções coletivas de trabalho, ainda que 

em prejuízo do empregado. 

                                                 
53 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1978, p. 83. 
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Gottschalk54, em posição já afirmada anteriormente, entende que o 

Direito do Trabalho procura limitar duplamente a vontade privada, vezes para 

tutelar a pessoa humana contra os riscos que corre sua integridade física ou moral 

no exercício da sua força de trabalho, outras vezes contra a exploração de sua 

inferioridade econômica. 

Uma norma que objetive a prevenção de acidentes de trabalho, ou 

que proíba ao menor trabalho nocivo à sua saúde, não pode ser modificada ou 

derrogada pela vontade das partes, no contrato individual do trabalho. A 

transgressão da norma não torna o contrato nulo, mas o infrator responde pela 

indenização, além das sanções de natureza administrativa ou penal. 

As normas que de certa forma visam eliminar a prepotência 

econômica e hierárquica da vontade do empregador não impedem uma 

manifestação contrária da vontade de seus contratantes, se essa vontade se 

forma e se declara em circunstâncias e por atos inequívocos de liberdade e 

equivalência das duas vontades concorrentes. Isso, porém, a depender da 

natureza do bem jurídico protegido. 

As leis que tendem a conseguir a liberdade real podem ser 

modificadas, quando a vontade se expressa em circunstâncias e atos inequívocos 

de liberdade e equivalência de ambas as vontades concorrentes. Portanto, quando 

a liberdade real existe, no dizer de Gottschalk, considera-se novamente o princípio 

da autonomia da vontade, e, como corolário desta conclusão, admite-se que a 

convenção coletiva possa modificar a lei. 

Difícil a enumeração de normas que são realmente irrenunciáveis, 

pois em algumas ocasiões tal fato decorre do seu conteúdo implícita ou 

explicitamente, e em outras ocasiões, decorre da própria finalidade da norma. 

Não é comum a norma trazer explicitamente a característica de ser 

irrenunciável. O mais comum é que tal condição derive do conteúdo da norma. 

Assim, uma lei que estabeleça um valor mínimo de salário, possui um conteúdo 

inderrogável, derivado da própria função que cumpre. O mesmo se diz em relação 
                                                 
54 GOTTSCHALK, Egon Félix. Norma Pública e Privada no Direito do Trabalho. São Paulo:1944, p. 192. 
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à fixação da jornada máxima, pois não faria sentido fixar jornada máxima e admitir 

renúncia em contrário. 

De outro tanto, em outras oportunidades, a norma pode ser 

considerada inderrogável pelo seu próprio conteúdo. A irrenunciabilidade, 

conseqüência da imperatividade, depende da índole de cada disposição e do 

modo como está formulada. 

Por fim, convém arrematar para dizer que não é necessário o 

reconhecimento expresso no direito positivo, para que a norma possa ser 

considerada irrenunciável. 
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Capítulo 4 – Limites da Função Negocial dos Sindicatos  

 

Este capítulo tem por finalidade apontar a tendência das negociações 

coletivas, como forma de adequação à nova realidade do mercado de trabalho, 

tendo em vista as transformações decorrentes do neoliberalismo. 

Ao lado disso, será feita uma abordagem acerca dos princípios da 

proteção e da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, a fim de que se 

demonstre a importância de não perdê-los de vista, quando o assunto for a 

flexibilização das normas, cuja autorização decorre de texto constitucional, 

realizada através das negociações coletivas. 

A importância desta pesquisa reside na preocupação de não se 

distanciar da essência do próprio Direito do Trabalho, que seria o princípio 

protetor, através da possibilidade de se negociarem direitos, ainda que se 

considere a negociação coletiva como a única forma de se resguardarem os 

direitos da classe operária.  

O que soa paradoxal, na verdade, não o é. 

  

4.1. Das Negociações Coletivas 

 

A importância e necessidade das negociações coletivas, através dos 

sindicatos, é fato inegável no contexto sócio-econômico atual, tendo em vista a 

modificação e incremento das formas de produção, as quais, cada vez mais, 

tornam dispensável o trabalho humano em larga escala, o que leva a uma 

transformação na realidade das relações laborais. 

A moderna doutrina, com vistas a esta nova realidade, assinala ao 

Direito função promocional. Nesse sentido, o Estado abandona a idéia, segundo a 

qual o mero reconhecimento e a simples garantia negativa da liberdade sindical e 

dos direitos fundamentais constituem condição suficiente para a sua efetividade, 
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assim como se afasta da tendência a regular diretamente a conduta dos atores 

sociais. Em lugar dessa característica, passa a adotar uma valorização de forma 

positiva do fenômeno associativo profissional e econômico, proporcionando aos 

interlocutores os meios para a manifestação acorde de seus anseios, 

indispensáveis à plena consecução dos legítimos interesses, comuns aos agentes 

da produção: empregados e empregadores. 

A forma de modernização do Direito do Trabalho, portanto, seria o 

privilégio das manifestações de autonomia privada dos corpos sociais 

intermediários. 

Não há como se imaginar, todavia, que a realidade constatada em 

países desenvolvidos, onde se tem um trabalhador conscientizado politicamente e 

em condições de negociar, seja a mesma realidade dos países subdesenvolvidos, 

onde se tem como motivo de negociação, um prato de comida. 

A cautela se faz necessária, quando o assunto é flexibilizar normas 

trabalhistas e a supervalorização das negociações coletivas como meio de 

adequação à nova realidade social. Por mais que se critique a doutrina antiga, 

como o fez Wagner Giglio55, ao dizer que pouco inteligente seria achar que as 

novas circunstâncias de fato devessem adaptar-se ao Direito, mas que este deve 

conformar-se à situação fática dos dias atuais, inegável que a negociação coletiva 

pressupõe um sindicato forte e seguro. 

Na Europa, onde as conquistas trabalhistas foram produto de lutas 

dos sindicatos. São eles mais autênticos e fortes e não confiam, tradicionalmente, 

na solução proposta pelos poderes públicos, preferindo, ao contrário, utilizar seus 

próprios mecanismos para obter a composição dos conflitos trabalhistas. 

Por outro lado, os países novos, dentre os quais o Brasil, que não 

viveram todas as etapas da luta para a obtenção de direitos dos trabalhadores e 

por isso não contam com um movimento sindical mais desenvolvido, via de regra, 

tem-se uma melhor aceitação da solução dos conflitos por órgãos estatais. 

                                                 
55 GIGLIO, Wagner. Revista LTr Legislação do Trabalho. mar/2000, 64-03/307. 
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Nesse contexto, deve o sindicato despir-se do caráter de que se 

revestiu desde o seu surgimento, que é aquele ligado a uma postura de luta e de 

conquista, para adquirir uma postura de negociações flexibilizantes, capaz de 

compreender com objetividade e serenidade as situações, a fim de estabelecer 

normas de equilíbrio. A ação deverá ser substituída pela reflexão, e a luta, pela 

negociação. 

As negociações coletivas, aliás, sempre foram consideradas o meio 

mais autêntico de se estabelecerem condições de trabalho, isso porque, 

pactuadas pelos próprios interessados, muito embora tenha a intervenção estatal 

tido o papel de guardião dos direitos básicos dos trabalhadores. 

E é justamente nesse aspecto, que se chocam atualmente os direitos 

legalmente previstos e as negociações coletivas que visam proteger os interesses 

das categorias inseridas em suas realidades respectivas. Chocam-se os princípios 

norteadores do Direito do Trabalho, no que pertine aos contratos individuais, com 

aqueles que regem um ramo deste, que é o Direito Sindical e Coletivo, 

especificamente quanto à liberdade de negociação, até porque, o momento 

histórico em que surgiram as leis protetoras era outro, em muito divergente do 

atual. As peculiaridades vislumbradas no fenômeno conhecido por Revolução 

Tecnológica são bastante diversas daquelas decorrentes da Revolução Industrial, 

de onde surgiu o Direito do Trabalho. 

Alguns princípios norteiam a liberdade sindical, tanto no exercício da 

sua atividade, quanto na sua formação e existência. Dentre outros, o princípio da 

liberdade do exercício de suas funções, garante aos sindicatos a sua atuação, de 

forma a atingir os fins para os quais foi constituído. 

De nada adiantaria atribuir funções aos órgãos sindicais e negar-lhes 

os meios para que essas funções fossem cumpridas. Quanto a estas, as funções 

dos sindicatos, não há unanimidade quanto à sua determinação. Todavia, inegável 

que uma das funções do sindicato é a negocial, a qual, no dizer de Amauri 

Mascaro Nascimento56, é a principal. Seu desenvolvimento é dos maiores, onde a 

                                                 
56 NASCIMENTO, Amauri Mascaro, Direito Sindical, Ed. Saraiva, São Paulo, 1989, p. 121. 
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lei ocupa um espaço menor, a exemplo do sindicalismo de negócio dos Estados 

Unidos, com a amplitude conferida à autonomia coletiva para a instauração de 

vínculos jurídicos com base nos quais serão disciplinadas as relações individuais 

de trabalho. 

A Organização Internacional do Trabalho incentiva a atuação 

negocial dos sindicatos, considerando-a instrumento magnífico de paz social e de 

grande utilidade como técnica jurídica que permite às próprias partes de uma 

disputa trabalhista a escolha das normas a serem observadas para a composição 

dos seus conflitos, em proveito geral. 

O sindicato seria, neste diapasão, fonte de produção de direito 

positivo, complementando as lacunas da lei, detalhando os pontos que a lei não 

atinge, criando figuras novas e direitos muitas vezes maiores aos empregados, 

construindo, enfim, um direito paralegal essencial para a melhor ordenação das 

relações trabalhistas. 

Além disso, a negociação coletiva está presente em todas as formas 

de solução de conflitos, seja na autodefesa, autocomposição ou 

heterocomposição. 

No ordenamento jurídico brasileiro, percebe-se nitidamente o 

incentivo em prol da negociação coletiva, conforme se verifica dos Decretos nº 

908 de 31.08.93 e nº 1.572 de 28.07.95, os quais fixam as diretrizes para as 

negociações coletivas de trabalho que envolvam entidades estatais e regulam a 

mediação da negociação coletiva de natureza trabalhista, respectivamente. 

A Constituição Federal, em seu artigo 114, parágrafo segundo57, 

condiciona o ajuizamento de dissídio coletivo à recusa, por qualquer das partes, à 

negociação ou à arbitragem. No mesmo sentido, é a Jurisprudência Normativa nº 

                                                 
57 Artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal: “Recusando-se qualquer das partes à negociação ou 
arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo , podendo a Justiça do Trabalho 
estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de proteção ao 
trabalho”. 
OLIVEIRA, Juarez de. Constituição Federal de 1988. 6ª edição. São Paulo: J. de Oliveira, 2000, p. 92.  
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01 do TST58, fundamentada no sentido de que nenhuma ação de dissídio coletivo 

de natureza econômica será admitida, sem que antes sejam esgotadas as 

medidas relativas à formalização de Convenção ou Acordo Coletivo, sob pena de 

indeferimento da inicial ou extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Louvável, portanto, o incentivo legal à prática negocial, pois esta 

representa, senão o único, o mais indicado caminho, para o equilíbrio das relações 

trabalhistas, mormente diante dos efeitos catastróficos da Revolução Tecnológica 

nas relações individuais de trabalho. 

Neste sentido, é o comentário de Wilson e Sílvia Batalha: 

 

O Direito sindical manifesta nítida tendência, em clima de 
democracia, no sentido de superar a pressão legislativa sobre as 
relações de trabalho e no sentido de procurar acercar-se das 
reais necessidades dos trabalhadores e das possibilidades 
concretas das empresas, em um clima a que são totalmente 
estranhos os conflitos ideológicos.59 

 

Verifica-se, pois, como tendência do sindicato, a preocupação com o 

interesse puramente jurídico e, por conseqüência, social, sobretudo do trabalhador 

e a desregulamentação pública das relações de trabalho, fenômeno que se tem 

destacado dentre os mais temerosos e polêmicos. 

Advertem ainda, os autores acima citados: 

 

É preciso lembrar que, conforme usualmente se refere na 
Alemanha, empregadores e empregados são, na realidade, 
´parceiros sociais´, que contribuem para o desenvolvimento 
econômico dos países e para a construção de um mundo de 
compreensão e colaboração. 

Ao lado do desenvolvimento da negociação, verifica-se a 
desregulamentação progressiva, por via de leis e instruções. A 
intromissão do Poder Público deve recuar à medida em que se 
desenvolver o entendimento e a compreensão recíproca dos 

                                                 
58 Jurisprudência Normativa 01 do TST: “ 
59 BATALHA,Wilson de Souza Campos; BATALHA, Sílvia Marina Labate, Sindicatos/Sindicalismo, LTr 
Edit., p. 158. 
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interesses de empregadores e empregados, inclusive mediante 
a flexibilização dos benefícios sociais.60 

 

A negociação coletiva vem, pois, remodelar o Direito do Trabalho, 

que se opera em seu ramo coletivo e invade o individual, onde vão atuar as 

normas imperativas negociadas pelas categorias. 

Há quem defenda, inclusive, sob a influência da negociação coletiva, 

a tese da derrogabilidade in pejus da norma estatal pelas fontes imperativas 

profissionais cuja origem é negocial, quando entrar em atrito com o interesse atual 

das categorias envolvidas, a exemplo do jurista Gino Giugni.61 

Já no Brasil, sente-se a influência da importância das negociações 

coletivas, através da atuação dos sindicatos, muito mais pela conveniência da 

conservação dos empregos, do que pela tutela irrealista do trabalhador. Até 

porque, somada à crise provocada pela Revolução Tecnológica que atinge tanto 

os países em desenvolvimento, como os países desenvolvidos, constata-se a 

crise financeira, econômica e política que eiva de insegurança os setores de 

produção nacional, em todas as áreas. 

A pressão da vontade dos sujeitos das relações coletivas, em 

sintonia com as profundas transformações da economia industrial, atingirá, em 

questão de tempo, os princípios peculiares do Direito do Trabalho, onde se pode 

considerar edificado o seu santuário. 

A própria Constituição Federal autoriza, através do artigo 7º, VI, XIII 

e XIV62, pela via da negociação coletiva, que as associações sindicais amoldem as 

circunstâncias das relações entre categorias o que ela própria estabelece como 

                                                 
60 Wilson de Souza Campos Batalha e Sílvia Marina Labate Batalha, ob. cit, pág. 158, destaque dos autores.. 
61 Pinto, José Augusto Rodrigues, Direito Sindical e Coletivo do Trabalho, São Paulo: LTr, 1998. 
62 Artigo 7º, inciso VI: “ Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo”. 
Inciso XIII: “ duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho”. Inciso XIV: “ Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva”, In OLIVEIRA, Juarez de. Constituição Federal de 1988. 6ª edição. 
São Paulo: J. de Oliveira, 2000, p. 14 até 15. 
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direito tutelar do empregado, nas sensíveis áreas da duração do trabalho e 

irredutibilidade salarial. 

É justamente neste ponto que poderá haver o choque entre o 

interesse da categoria profissional em negociar condições de trabalho visando à 

coletividade, e ao direito individual garantido através de lei infraconstitucional.  

 

4.2. Princípios da Proteção e da Irrenunciabilidade e as 
Negociações Coletivas 

 

Os Princípios Gerais do Direito, segundo Bobbio, em citação feita por 

Alexandre Ramos63, constituem método de auto-integração do ordenamento 

jurídico, são normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais 

gerais. 

Não há como negar, de outro tanto, que, afora os princípios 

expressos nas normas positivadas, há os princípios não-expressos, que são 

aqueles inferidos no ordenamento como verdadeiro “espírito do sistema”. 

Especificamente com relação ao Direito do Trabalho, assim como 

nos diversos outros ramos do Direito, tem-se os princípios peculiares que se 

justificam na medida em que cada um deles tem sua gênese baseada numa 

determinada razão social, fontes materiais do surgimento da norma; delas se 

extraem as regras básicas, gerais e fundamentais. 

Dos interesses sociais retira-se as regras, normas, mandamentos, 

que devem ser observados nos ramos respectivos do Direito, por ser seu 

pressuposto, sua razão de ser. 

Com relação ao Direito do Trabalho, tem-se o princípio da proteção, 

como a sua razão de ser, a sua essência e gênese. 

                                                 
63 RAMOS, Alexandre, Garantismo Jurídico e Princípio de Proteção do Direito do Trabalho, Revista 
LTr, 64, mai/2000, p. 05 até 605. 
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O significado do princípio da proteção refere-se ao critério 

fundamental que orienta o Direito do Trabalho, rompendo com a premissa de 

igualdade entre as partes e tutelando uma delas – o empregado -, em razão de 

sua evidente inferioridade. 

Em verdade, o fundamento do princípio da proteção é a própria razão 

de ser do Direito do Trabalho, que surgiu porque a liberdade de contrato entre as 

pessoas com poder e capacidade econômica desigual conduzia a diferentes 

formas de exploração. 

Para a teoria do garantismo jurídico defendida por Luigi Ferrajoli, 

conforme cita Alexandre Ramos64, a vigência da norma jurídica passa a se limitar 

à sua existência formal no mundo jurídico, ou seja, se ela foi produzida conforme 

as normas de estrutura superiores. Saber se uma norma é ou não vigente, para a 

teoria garantista, é investigar se tem ou não vícios formais quanto à competência 

da autoridade e ao procedimento prescrito para a sua produção. 

A validade em sentido estrito passa referir-se à correspondência 

material da norma com o conteúdo da norma superior. 

O grau de garantismo de um determinado sistema jurídico está 

diretamente ligado à efetividade das normas constitucionais. No dizer de 

Alexandre Ramos65, o modelo constitucional brasileiro, no tocante à proteção do 

trabalho, é garantista, na dimensão do “dever-ser”. As práticas efetivas, contudo, 

são antigarantistas.  

A prática que se apresenta atualmente, em relação à observância do 

Princípio de Proteção, analisada sob esse aspecto, apresentam-se antigarantistas, 

na medida em que autoriza a flexibilização das normas de proteção.  

Os aspectos mais sensíveis e que sempre foram objeto de proteção 

no Direito do Trabalho são a proteção à jornada, ao salário e à relação de 

emprego. A própria Constituição Federal, todavia, autoriza a flexibilização das 
                                                 
64 RAMOS, Alexandre, Garantismo Jurídico e Princípio de Proteção no Direito do Trabalho, vol. 64, nº 
05, LTr, mai/2000. 
65 RAMOS, Alexandre, Garantismo Jurídico e Princípio de Proteção no Direito do Trabalho, vol. 64, nº 
05, LTr, mai/2000. 
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normas protetoras através do artigo 7º, incisos VI, XIII e XIV66, quando permitiu 

que as negociações coletivas alterassem os textos normativos.  

A nação brasileira tem como fundamento a dignidade da pessoa 

humana e os valores sociais do trabalho (Constituição Federal, artigo 1º, III e IV)67. 

A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, tendo por fim 

assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social (C.F., 

artigo 170)68, e busca-se o pleno emprego (C.F., art. 170, VIII)69, assim entendido 

como a condição em que todos que desejarem vender sua força de trabalho pelo 

padrão salarial vigente poderão fazê-lo. Esta, pois, a essência do estado social 

brasileiro, vista pela Constituição Federal. 

Tarefa árdua, portanto, a de aplicar o garantismo de que trata 

Ferrajoli, quando a realidade social que emerge se apresenta de forma a exigir 

modificações na estrutura da proteção ao trabalhador. 

Como forma de se adequar à nova realidade imposta pelo 

neoliberalismo, o incentivo à negociação coletiva pode ser apreciado como uma 

nova maneira de proteger o trabalhador e colocá-lo em posição de igualdade (que 

se fará representar por seus sindicatos), para o acerto das condições de trabalho 

que se fizerem mais apropriadas.   

                                                 
66 Artigo 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 
coletivo; XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho; XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. In, MANNRICH, Nélson. Constituição 
Federal. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 12. 
67 Artigo 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa. In, MANNRICH, Nélson. Constituição Federal. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001, p. 1. 
68 Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: . In, MANNRICH, Nélson. Constituição Federal. 2ª ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 173. 
69 Artigo 170: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:  VIII – busca do pleno emprego. . In, MANNRICH, Nélson. Constituição 
Federal. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 173 
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Nesse particular, emerge o confronto com mais um princípio protetor, 

aquele conhecido como da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. 

A própria negociação coletiva, que se vê autorizada a flexibilizar as 

normas atinentes à jornada de trabalho e salário, os mais sensíveis pontos 

relativos às relações de trabalho, tem como limitada a sua tarefa, na medida em 

que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis, que no dizer de Hernáinz Márquez, 

citado pelo jurista uruguaio, Plá Rodriguez70, não possíveis de privar-se 

voluntariamente, em caráter amplo e por antecipação, dos direitos concedidos 

pela legislação trabalhista. 

Esse princípio consagra-se, inclusive, na idéia de indisponibilidade, 

pois não seria coerente que o ordenamento jurídico tutelasse de maneira 

imperativa o trabalhador e depois deixasse seus direitos em seu próprio poder ou 

ao alcance de seus credores. 

Difere-se, nesse sentido, do Direito Civil, em que a regra é a 

renunciabilidade. O trabalho humano é questão de ordem pública, devendo ser 

devidamente protegido e remunerado, para que não haja a exploração da cobiça 

pela necessidade, de forma que seja possível imperar a verdadeira liberdade, não 

diminuída pelo poder econômico. 

A lei estabelece a invalidade das renúncias e transações que têm por 

objeto os direitos derivados das normas inderrogáveis, o que pode ser constatado 

na formação da relação de trabalho, em seu curso, ou após o seu término. Tal 

invalidade representa uma anulabilidade dependente de uma incapacidade jurídica 

especial do empregado. 

O princípio da irrenunciabilidade, portanto, implica a nulidade da 

renúncia pelo trabalhador, dos benefícios estabelecidos por normas de direito 

necessário. 

A idéia de imperatividade das normas trabalhistas pode ser explicada 

através da divisão existente no Direito Romano entre jus cogens e jus 

                                                 
70 PLÁ RODRIGUES, Américo, Princípios de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 1978, p. 106. 
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dispositivum, na colocação de Plá Rodrigues71. O jus cogens é integrado por 

normas que devem ser cumpridas qualquer que seja a vontade das partes. O jus 

dispositivum é constituído pelas normas que se devem cumprir, só quando as 

partes não tenham estabelecido condição diversa. 

Neste sentido, o Direito do Trabalho se inclui no direito imperativo, e 

explica De La Cueva72 que “a existência das relações entre o capital e o trabalho 

não depende da vontade de trabalhadores e patrões, mas tem um caráter de 

necessidade. O liberalismo considerou que sua regulamentação deveria ser 

deixada à vontade de cada trabalhador e patrão e por isso consignou no Código 

Napoleônico o princípio da autonomia da vontade. A injustiça e desigualdade 

social que esta pretensa autonomia da vontade produziu fizeram com que o 

Estado interviesse para garantir aos trabalhadores um mínimo de vida”. 

E continua a explicar o jurista mexicano: 

 

Assim iniciou-se a transformação do Direito do Trabalho, jus 
dispositivum no Código Napoleônico, para o Direito do Trabalho 
como jus cogens e, com o transcurso do tempo, ao elevar-se o 
mínimo de garantias sociais, completou-se sua transformação, 
pois as garantias, tanto as individuais quanto as sociais, têm por 
função essencial assegurar a intervenção do Estado para que em 
toda relação jurídica se respeitem seus imperativos. Donde se 
deduz que o Estado deve intervir em cada relação de trabalho, 
como intervém a respeito da garantia da liberdade pessoal, para 
impor aos patrões, coativamente se necessário, o cumprimento 
das obrigações impostas pelas garantias sociais. 

O Direito do Trabalho, como direito imperativo e garantia 
constitucional, ao regular as relações entre o capital e o trabalho, 
se dirige, por um lado, a cada patrão e a cada trabalhador, por 
ocasião do estabelecimento das relações e, por outra, ao Estado, 
enquanto o obriga a zelar para que as relações se constituam na 
forma dos princípios contidos na lei e nas normas que a suprem, e 
sejam por elas governados. 

Sem este caráter imperativo manifesto nessa dupla direção da 
norma, não seria o Direito do Trabalho um mínimo de garantias, 
nem preencheria sua função; pois se a idéia de garantia, seja 
individual ou social, faz referência àquelas normas cuja 
observância se considera essencial para a realização da justiça, 
deixá-las subordinadas à vontade de trabalhadores e patrões 

                                                 
71 PLÁ RODRIGUEZ, Américo, Princípios de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 1978, p. 73. 
72 PLÁ RODRIGUEZ, Américo, Princípios de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 1978, p. 72. 
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equivale a destruir o seu conceito, como princípio de cuja 
observância é o Estado encarregado. 

 

Com relação ao entendimento do mestre mexicano acima descrito, 

acerca da inclusão de todas as normas de Direito do Trabalho, no âmbito do 

direito imperativo, opõe-se Gottschalk73, para dizer que, sendo a finalidade do 

Direito do Trabalho a proteção da personalidade humana, impossível seria 

suprimir a livre manifestação de uma das qualidades supremas dessa 

personalidade, que é a sua vontade. 

A verdade parece paradoxal: invoca-se o caráter imperativo do 

Direito do Trabalho, precisamente para garantir a liberdade desta vontade. Não a 

liberdade formal pregada pelo individualismo, mas a liberdade real, ou seja, aquela 

que consiste na igualdade econômica entre os fatores capital e trabalho. Nasce 

dessa proteção, um limite à liberdade de explorar o fator trabalho, o que leva à 

real liberdade de contratar. 

Especificamente no Direito do Trabalho, o que se verifica é a 

existência de normas imperativas que não excluem a vontade privada, mas a 

cercam de garantias para assegurar sua livre formação e manifestação, 

valorizando-a como expressão da própria personalidade humana. 

Sobre o tema, Plá Rodrigues cita o que expõem Camerlynck e Lyon-

Caen74, que o Direito do Trabalho se apresenta como uma série de prescrições de 

caráter imperativo, marcadas com o signo da ordem pública social, constituindo 

em proveito dos trabalhadores um mínimo intangível, ao qual a negociação pode 

agregar, mas não retalhar nem diminuir. 

A autonomia da vontade vê-se protegida, a fim de que seja evitado o 

seu abuso. Para esse efeito, em alguns setores da vida social o legislador 

transplantou a autonomia da vontade do terreno individual para o terreno coletivo. 

Atualmente, as organizações do trabalho gozam plenamente dessa autonomia, 

                                                 
73 RUPRECHT, Alfredo J., Os Princípios do Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 1995, p. 39. 
74 PLÁ RODRIGUEZ, Américo, Princípios de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 1978, p. 76. 
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enquanto que os indivíduos só desfrutam dela na medida em que haja a 

compatibilidade com o interesse social. 

A possibilidade de que a negociação coletiva venha a modificar a lei 

efetivamente existe, na medida em que se verifica a real liberdade de negociar. 

Nem todas as leis que contemplam o interesse da coletividade ficam 

excluídas da disposição dos particulares; as que tendem a conseguir a liberdade 

real podem ser modificadas, quando a vontade se expressa em circunstâncias e 

atos inequívocos de liberdade e equivalência de ambas as vontades concorrentes, 

conforme leciona Gottschalk75.  Essas são leis imperativas que produzem efeitos 

especiais. Por isso, quando a liberdade real existe, considera-se novamente o 

princípio da autonomia da vontade e, como corolário dessa conclusão, admite-se 

que a convenção coletiva possa modificar a lei. 

Não encontra unanimidade a doutrina, quanto à possibilidade de 

renúncia dos direitos trabalhistas, através de negociação coletiva. 

Para alguns, o simples fato da melhoria de posição que os 

trabalhadores obtêm mediante a união, desaparece a presunção de falta de 

liberdade e, portanto, recupera-se a possibilidade de negociações válidas. É nesse 

sentido que Camerlynck76 opina, para dizer que uma renúncia formalmente 

proibida ao trabalhador será permitida ao sindicato, porque o fato de igualar a 

nível coletivo os antagonistas sociais faz decair o cuidado do legislador pela 

posição de inferioridade do trabalhador individual frente a seu empregador. 

Há quem sustente o inverso, no sentido de que, observada a 

natureza das normas, quando irrenunciáveis, assim serão na hipótese do sujeito 

renunciante ser individual ou coletivo. 

Não se pode olvidar, todavia, que o tema de que se trata, negociação 

coletiva, não leva à presunção exclusiva de renúncia. A negociação sugere a 

transação, a renúncia de determinadas disposições em benefício de outras. 

                                                 
75 PLÁ RODRIGUEZ, Américo, Princípios de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 1978, p. 73. 
76 PLÁ RODRIGUEZ, Américo, Princípios de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 1978, p. 74. 
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Enquanto a renúncia é ato unilateral, a transação, necessariamente, é ato 

bilateral, que se referem a duas posições opostas, uma do empregado e outra do 

empregador, que se reduzem, por mútuo acordo, a uma só. 

Não se pretende, através da negociação coletiva, que apenas se 

renunciem aos direitos legalmente previstos. Ao contrário, a autonomia privada 

tem o condão de atribuir aos próprios sujeitos da relação capital e trabalho, em 

igualdade de condições, a fixação das normas que irão reger as relações 

individuais, acreditando-se que, com isso, seja alcançado o equilíbrio social. 

 

4.3. Indisponibilidade de Direitos: Renúncia e Transação 

 

O Direito Individual do Trabalho tem na indisponibilidade de direitos 

trabalhistas por parte do empregado um de seus princípios mais destacados. 

Ao lado de dois conhecidos meios de disponibilidade de direitos, a 

prescrição e decadência, cabe citar outras figuras correlatas de despojamento de 

direitos. Tratam-se das já mencionadas renúncia e transação, e também da 

composição e da conciliação. 

Renúncia é ato unilateral da parte através do qual ela se despoja de 

um direito de que é titular sem correspondente concessão pela parte beneficiada 

pela renúncia. Transação é ato bilateral pelo qual se acertam direitos e obrigações 

entre as partes acordantes, mediante concessões recíprocas, envolvendo 

questões fáticas ou jurídicas.  

A composição é ato bilateral pelo qual se acertam direitos e 

obrigações entre as partes acordantes, mediante o reconhecimento da respectiva 

titularidade de tais direitos e obrigações pelas partes. Nessa, reconhece-se a 

titularidade de um direito, assumindo-se a respectiva obrigação, ao passo que na 

transação produzem-se concessões recíprocas sobre situações fático-jurídicas 

duvidosas com o objetivo de conferir-se solução à divergência. 
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Por fim, a conciliação é ato judicial, através do qual as partes 

litigantes, sob interveniência da autoridade jurisdicional, ajustam solução 

transacionada sobre matéria objeto de processo judicial. Difere-se a conciliação 

das demais figuras em virtude da interveniência de um terceiro e diferenciado 

sujeito, a autoridade judicial; em virtude de ela se realizar no corpo de um 

processo judicial, podendo extinguí-lo parcial ou integralmente; em virtude de a 

conciliação poder abarcar parcelas trabalhistas não transacionáveis na esfera 

estritamente privada. 

A indisponibilidade de direitos trabalhistas pelo empregado constitui-

se em regra geral no Direito pátrio, estando subjacente a pelo menos três 

relevantes dispositivos celetistas: artigos 9º, 444 e 468 da CLT77. O trabalhador, 

quer por ato individual (renúncia) quer por ato bilateral negociado com o 

empregador (transação), não pode dispor de seus direitos laborais, sendo nulo o 

ato dirigido ao seu despojamento. Essa conduta normativa geral realiza, no plano 

concreto da relação de emprego, a um só tempo, tanto o princípio da 

indisponibilidade dos direitos trabalhistas, como o princípio da imperatividade da 

legislação do trabalho. 

A indisponibilidade inerente aos direitos oriundos da ordem jurídico-

trabalhista não tem, contudo, a mesma exata rigidez e extensão. Podem-se, 

tecnicamente, distinguir entre direitos imantados por indisponibilidade absoluta ao 

lado de direitos imantados por uma indisponibilidade relativa. 

Absoluta será a indisponibilidade, do ponto de vista do Direito 

Individual do Trabalho, quando o direito enfocado merecer uma tutela de nível de 

interesse público, por traduzir um patamar civilizatório mínimo firmado pela 

                                                 
77 Artigo 9º da CLT: Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, 
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.  
Artigo 444 da CLT: As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das 
partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos 
contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 
Artigo 468 da CLT: Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas 
condições por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou 
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta 
garantia. In, MANNRICH, Nélson. Constituição Federal. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001, p. 13, 256 e 260. 
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sociedade política em um dado momento histórico. É o que ocorre, como já 

anteriormente apontado, a título de ilustração, com o direito à assinatura da CTPS, 

ao salário mínimo, à incidência das normas de proteção à saúde e segurança do 

trabalhador. Também será absoluta a indisponibilidade, sob a ótica do Direito 

Individual do Trabalho, quando o direito enfocado estiver protegido por norma de 

interesse abstrato da respectiva categoria. Esse último critério indica que a noção 

de indisponibilidade plena atinge, no contexto das relações bilaterais 

empregatícias, parcelas que poderiam, no contexto do Direito Coletivo do 

Trabalho, ser objeto de transação coletiva e, portanto, de modificação real.  

A área de indisponibilidade absoluta no Direito Individual é, desse 

modo, mais ampla que a área de indisponibilidade absoluta própria ao Direito 

Coletivo. 

Relativa será a indisponibilidade, do ponto de vista do Direito 

Individual do Trabalho, quando o direito enfocado traduzir interesse individual ou 

bilateral simples, que não caracteriza um padrão civilizatório geral mínimo firmado 

pela sociedade política em um determinado momento histórico. A título de 

ilustração, pode ser citada a forma de salário paga ao empregado ao longo da 

relação de emprego, como salário fixo mais a parte variável. A alteração pode ser 

lícita, se não trouxer prejuízos efetivos ao trabalhador. 

As parcelas de indisponibilidade relativa podem ser objeto de 

transação, não de renúncia, mas, ainda assim, a transação não poderá acarretar 

prejuízos ao empregado, conforme preceitua o artigo 468 da CLT78.  

 

  

 

 
                                                 
78 Artigo 468 da CLT: Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas 
condições por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou 
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta 
garantia. In, MANNRICH, Nélson. Constituição Federal. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001, p. 260. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os sindicatos, surgidos num ambiente de luta pelo respeito à 

dignidade da pessoa humana, representam a coletividade dos trabalhadores e 

desse objetivo não se podem desviar, por ser a sua principal finalidade. 

Com a batalha travada pelos sindicatos, conquistas foram adquiridas 

pela classe trabalhadora, essencialmente a proteção do Estado que interveio nas 

relações entre empregados e empregadores, reconhecendo e protegendo o 

economicamente mais fraco, para colocá-lo numa posição de igualdade real na 

efetivação dos contratos. 

A tutela do empregado veio como esteio do Direito do Trabalho, com 

todo um sistema normativo inspirado em princípios protetores, com garantias 

mínimas que devem ser respeitadas. 

A realidade sindical vista em outrora, especificamente no seu 

surgimento, não é a mesma percebida nos dias atuais em nosso país. A iniciar 

pelo aspecto histórico, no qual o sindicalismo surgiu de lutas travadas entre a 

classe operária e o poderio econômico, investido de um perfil absolutamente 

reivindicatório, que o diferencia da origem do sindicalismo brasileiro, o qual não 

nasceu tendo a luta como principal forma de vindícia. 

A legislação protetora, que concede ao trabalhador garantias 

mínimas de sobrevivência e respeito à sua dignidade, no Brasil, advém do Estado 

Novo surgido no governo de Getúlio Vargas, com a finalidade de prevenir uma 

situação de prosperidade econômica vindoura, independendo a sua existência da 

luta sindical, portanto, o surgimento do sindicalismo no Brasil e no mundo 

diferenciam-se quanto à sua formação histórica. 

Além da Revolução Industrial, que funcionou como a mola 

propulsora do movimento sindical na Grã-Bretanha, para posteriormente se 

alastrar por todo o mundo, outro fato de relevante importância, para o destino dos 



 101

sindicatos, foi a chamada Revolução Tecnológica, por muitos denominada 

Segunda Revolução Industrial. 

Enquanto a primeira decorre do surgimento da indústria, que 

modificou a economia de essencialmente agrária para industrial, introduzindo a 

máquina nos setores de produção, a segunda consiste na modificação das formas 

de produção industrial, de modo que, se antes a máquina surgiu para ser 

manipulada pelo homem, hoje a máquina vem a substituí-lo. 

A modificação nas formas de produção, as novas formas de 

estrutura das empresas culminaram para um enxugamento do mercado de 

trabalho, no qual apenas há lugar hoje para profissionais com alto nível de 

qualificação. 

Também, a rápida mudança tecnológica, que propicia às empresas 

maior liberdade de mudanças na linha de produção e a crescente mobilidade do 

capital, afetam o mercado de trabalho, diminuindo a oferta de emprego.  

A substituição da máquina pelo trabalho do homem, máxima da 

Revolução Industrial, difere-se do que se verifica atualmente, pois ali, a máquina 

precisava do homem para funcionar. Hoje, ela se basta, ou basta que um ou 

alguns a façam funcionar. Bastam os mentores e os proprietários das máquinas, 

os incluídos, o resultado é que cada vez maior número de pessoas estão fora do 

mercado, ou nele inseridas temporariamente. 

Como forma de proteger o trabalhador, não só o empregado de 

determinada categoria profissional, mas as pessoas que integram ou deveriam 

integrar o mercado de trabalho, deve o sindicato, mais do que em qualquer época, 

posicionar-se e atuar de forma a garantir os direitos dos trabalhadores cuja função 

lhe é inerente desde o seu nascedouro. 

Para tanto, o Direito Coletivo do Trabalho estabelece princípios que 

garantem a livre atuação sindical. A própria legislação vigente reconhece a sua 

existência e importância, garantindo a sua livre e democrática formação, o seu 

reconhecimento como instituição garantidora dos direitos dos trabalhadores, cuja 
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atribuição negocial coloca-os em condições de lutar por melhores condições de 

trabalho. 

Nesse sentido, tem-se no sindicato a grande esperança de proteção 

da classe trabalhadora, pois, através da sua autonomia, pode transacionar direitos 

e definir, da forma mais justa, as condições de trabalho, considerando-se a 

realidade social de cada classe, com suas peculiaridades e conveniências 

próprias. 

Por outro lado, a função negocial dos sindicatos, exercida através 

dos acordos ou convenções coletivas de trabalho, embora possua autonomia, a 

ela não se confere pleno poder para negociar (transacionar) todos os direitos de 

determinada classe trabalhadora, principalmente em respeito ao princípio da 

irrenunciabilidade, que limita, em alguns aspectos, a autonomia privada coletiva. 

O respeito aos princípios específicos do Direito Individual do 

Trabalho não podem ser desconsiderados no seu campo coletivo; ao contrário, 

complementa-o. 

Portanto, a irrenunciabilidade efetiva-se tanto quanto a 

impossibilidade de o indivíduo renunciar por si só os seus direitos, quanto ao seu 

sindicato representativo. Nesse sentido, não pode o sindicato renunciar aos 

direitos dos seus associados. Aliás, a renúncia, se ocorrida, eiva de nulidade 

absoluta a cláusula que dela trata, mantendo incólumes, todavia, as demais 

cláusulas contratuais, o que revela distinta a posição do Direito Civil. Nesse, 

tornari-se-ia nulo todo ato jurídico praticado. 

O que se admite e o que deve de fato ocorrer nas negociações 

coletivas é a transação de direitos, através da concessão de alguns direitos 

superiores àqueles legalmente previstos, em prol da redução de outros benefícios. 

Diferencia-se a transação da renúncia, por ser esta unilateral, ao passo que 

aquela é bilateral.  

Ainda assim, há limites, para que o sindicato transacione direitos. Há 

direitos que são indisponíveis em sua essência e não podem, sob qualquer 

aspecto, sofrer modificação. É o caso das normas de ordem pública, dos direitos 
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personalíssimos, normas de direito necessário absoluto, leis categóricas e 

inderrogáveis. 

 Os direitos absolutamente indisponíveis são aqueles vinculados à 

pessoa, como os direitos personalíssimos, embora também existam direitos 

patrimoniais absolutamente indisponíveis. 

A questão da indisponibilidade de direitos passa pela questão da 

ordem pública, tal concebida sob o aspecto da infra-estrutura da sociedade, o 

conjunto de princípios e ideais que inspiram a legislação. 

As normas de ordem pública são aquelas que não podem ser 

derrogadas pela manifestação dos particulares, pois o Estado as estabelece como 

imprescindíveis e essenciais para o bem comum e a paz social.    

A questão reside em definir quais são as normas de ordem pública, 

valendo ressaltar que a grande maioria da doutrina utiliza a expressão normas de 

ordem pública em sentido sinônimo de normas imperativas, embora possa efetuar-

se a distinção entre a intensidade de seu caráter obrigatório e irrenunciável. 

Na busca pela definição da distinção entre normas renunciáveis ou 

irrenunciáveis, temos que a própria natureza da norma contém em seu conteúdo, 

atribuído pelo órgão criador: 

As normas de direito necessário absoluto não podem ser 

desconhecidas nem modificadas pelas partes da relação individual de trabalho e 

tampouco pelas partes da negociação coletiva.  

As normas de direito necessário relativo, estabelecem um princípio 

ou critério que as partes indicadas devem acatar, mas do qual não poderão 

afastar-se, desde que, com essa variação, se realize mais plenamente o objetivo 

perseguido pela própria norma.  

Por fim, as normas de direito dispositivo ou permissivo, autorizam a 

reconhecer os acordos e as decisões unilaterais das partes interessadas, 

individuais e coletivas, mas que se limitam a desempenhar uma função 

suplementar. 
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Em verdade, a maioria das normas trabalhistas está compreendida 

entre as duas primeiras modalidades. Muitas delas são totalmente irrenunciáveis e 

outras só enquanto não se altere seu espírito, ou seja, devem ser respeitadas 

enquanto normas de Direito absoluto. 

A inderrogabilidade pressupõe, então, que a finalidade da norma seja 

a proteção de um interesse não exclusivo de um dos contratantes, mas de um 

interesse coletivo. 

As normas legais rigidamente categóricas, excluem a vontade dos 

sujeitos, em razão da importância das normas ditadas. Tais normas são 

inderrogáveis tanto no contrato individual, quanto no contrato coletivo. Por outro 

lado, as normas limitadamente categóricas, que são derrogáveis apenas pelos 

acordos ou convenções coletivas de trabalho, ainda que em prejuízo do 

empregado. 

Uma norma que objetive a prevenção de acidentes de trabalho, ou 

que proíba ao menor trabalho nocivo à sua saúde, não pode ser modificada ou 

derrogada pela vontade das partes, no contrato individual do trabalho. A 

transgressão da norma não torna o contrato nulo, mas o infrator responde pela 

indenização, além das sanções de natureza administrativa ou penal. 

As normas que, de certa forma, visam eliminar a prepotência 

econômica e hierárquica da vontade do empregador não impedem uma 

manifestação contrária da vontade de seus contratantes, se essa vontade se 

forma e se declara em circunstâncias e por atos inequívocos de liberdade e 

equivalência das duas vontades concorrentes. Isso, porém, a depender da 

natureza do bem jurídico protegido. 

As leis que tendem a conseguir a liberdade real podem ser 

modificadas, quando a vontade se expressa em circunstâncias e atos inequívocos 

de liberdade e equivalência de ambas as vontades concorrentes. Portanto, quando 

a liberdade real existe, considera-se novamente o princípio da autonomia da 

vontade, e, como corolário dessa conclusão, admite-se que a convenção coletiva 

possa modificar a lei. 
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Difícil a enumeração de normas que sejam realmente irrenunciáveis, 

pois em algumas ocasiões tal fato decorre do seu conteúdo implícita ou 

explicitamente, e, em outras ocasiões, decorre da própria finalidade da norma. 

Não é comum a norma trazer explicitamente a característica de ser 

irrenunciável. O mais comum é que tal condição derive do conteúdo da norma. 

Assim, uma lei que estabeleça jornada máxima de um salário, possui um conteúdo 

inderrogável, derivado da própria função que cumpre. O mesmo se diz em relação 

à fixação da jornada máxima, pois não faria sentido fixar jornada máxima e admitir 

renúncia em contrário. 

De outro tanto, em outras oportunidades, a norma pode ser 

considerada inderrogável pelo seu próprio conteúdo. A irrenunciabilidade, 

conseqüência da imperatividade, depende da índole de cada disposição e do 

modo como está formulada.  

Por fim, convém arrematar para dizer que não é necessário o 

reconhecimento expresso no direito positivo, para que a norma possa ser 

considerada irrenunciável. 

A questão do limite à autonomia sindical pelo princípio da 

irrenunciabilidade ensejaria, em última análise, confronto entre os princípios de 

Direito Individual e Coletivo do Trabalho. 

Não se pode proceder a essa afirmativa, entretanto, em razão de tais 

princípios se complementarem, e subdividirem-se apenas por uma questão de 

sistemática, já que no ramo coletivo, há peculiaridades apenas a ele pertinentes, 

como é o caso do princípio da liberdade sindical, democracia sindical e todos os 

demais, que, se observados apenas do ponto de vista individual, não fariam 

sentido. 

Não se vislumbra, portanto, que tais princípios se confrontem, mas 

apenas se integram, de forma a garantir o todo harmônico do Direito do Trabalho, 

preservando-se os seus objetivos e finalidades. 
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Flexibilização, globalização, neoliberalismo, negociação coletiva, 

desregulamentação, todas são palavras que definem o atual momento histórico, 

social, econômico e jurídico. 

A ausência, ainda que parcial, do Estado, nas relações que se 

travam entre o capital e o trabalho, é extremamente temerária, na medida em que 

transfere aos sindicatos a responsabilidade de resguardar os direitos dos 

trabalhadores. 

O que parece democrático, liberal, pode vir a ser tirano, autoritário. 

O tema merece reflexão, porque nem sempre as negociações 

coletivas realizadas através das entidades sindicais vêm significar igualdade de 

condições e liberdade de contratar e, diante disso, pode estar havendo um retorno 

às bases do liberalismo, em que o Estado atribui às partes a autonomia de 

estabelecerem as cláusulas contratuais, como ocorre no Direito Civil. 

Eis a importância dos limites da autonomia coletiva, pois, do 

contrário, os princípios pilares do Direito do Trabalho encontrar-se-iam 

ameaçados, assim como, a longo prazo, o próprio direito material. 
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