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RESUMO 
 

 

A presente dissertação fez uma análise da tortuosa caminhada da 

Liberdade sindical no Brasil. O trabalho analisou as questões da 

liberdade e da democracia como pressupostos teóricos da soberania 

sindical fazendo a análise da independência dos antigos e dos modernos. 

Foi estudada a liberdade negativa e positiva para Isaiah Berlin com o 

intuito de definir qual delas que se adequaria ao modelo sindical 

brasileiro. Os conceitos de democracia moderna e a relação da 

democracia com a liberdade sindical foram explicitados no trabalho. A 

pesquisa se debruçou sobre o autor Robert Dahl e o modelo de 

democracia avançada estudada por ele. A liberdade sindical foi 

verificada como um Direito Fundamental, e por isso, de suma 

importância para o direito pátrio, bem como, foi estudado seu percurso 

em âmbito internacional e sua tortuosa caminhada nas constituições 

brasileiras de 1824 a 1988. Por fim, foram analisados os elementos 

necessários para a efetivação da liberdade sindical no Brasil. Assim, foi 

estudada a estrutura sindical brasileira e seus aspectos mais importantes, 

bem como, a pluralidade e a unicidade sindical. A dissertação traçou a 

relação entre a liberdade sindical e o exercício democrático e propôs 

alternativa e sugestões para que o Brasil enveredasse em um ambiente 

de liberdades e democracia, assim como, ocorreu com a Itália e a 

Espanha. 
 

 

Palavras-chave: Liberdade. Democracia. Liberdade Sindical. 



 



ABSTRACT 
 

 

This dissertation analyzed the tortuous path of labor unions autonomy in 

Brazil. The current work analyzed issues of freedom and democracy as 

theoretical assumptions of union sovereignty, the analysis of the 

independence of the old and the modern. Also, was studied Isaiah Berlin 

and his negative and positive freedom with the goal of defining qualities 

that are adequate for the ideal model of Brazilian union. The concepts of 

modern democracy and a relationship of democracy with a freedom of 

association were developed in this work. The research focused on the 

author Robert Dahl and his model of advanced democracy. Union's 

autonomy was verified as a Fundamental Law and therefore of 

paramount importance to the legal system of the country. The Survey 

analyzed union sovereignty in international scope and the unstable path 

in the Brazilian Constitutions from 1824 to 1988. Finally, the necessary 

elements for an effective union's freedom in Brazil were analyzed. 

Therefore, was examined the national trade union structure and its most 

important aspects from plurality to singularity. A dissertation outlined 

the relationship between freedom of association and democratic 

procedure and proposed alternatives and suggestions for Brazil to move 

into an environment of freedoms and democracy, in close patterns 

towards Italy and Spain. 

 

Keywords: Freedom. Democracy. Freedom of Association. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Na história da humanidade é comum se deparar com a luta de 

classes. A sociedade sempre foi dividida, e isso fez surgir os diversos 

grupos sociais, muitas vezes, desorganizados. Esses grupos são 

divididos em ‘os mais fortes’ e ‘os mais fracos’. Essa divisão de classes, 
após o surgimento do capitalismo e ascensão da burguesia, reduziu os 

grupos sociais a dois, ou seja, a burguesia e o proletariado. 
 

A burguesia busca a conquista dos mercados, o acúmulo de 

capital e o poder. O perfil do proletariado burguês é totalmente diferente 

do perfil do homem feudal. Os servos feudais eram conformados com a 
vida que tinham; já os proletariados da burguesia não tinham esse 

mesmo pensamento. O homem passa a ter o valor de uma mercadoria a 

partir do momento em que o que conta é apenas a força de trabalho dele. 
 

A criação das associações, das corporações e dos sindicatos 

sempre teve um objetivo, o de dar força ao trabalhador. O trabalhador 

precisa ter uma força que possa ser isonômica diante do empregador, na 
hora de uma negociação, e o sindicato tem esse importante papel. Com a 

Revolução Francesa, que consagrou a liberdade como um direito 

fundamental do indivíduo, os sindicatos precisaram conquistar essa 

liberdade. Pela concepção da Revolução Francesa de que todos são 

iguais, tanto os proletariados quanto os burgueses têm direito à 
liberdade. 
 

Os proletariados que participavam dos sindicatos passaram a 

perceber que, para obterem novas conquistas, eles precisariam de muitos 

filiados, somente dessa forma, eles poderiam almejar mudanças. Para o 

patrão a greve só seria levada em consideração se ela tivesse um número 

significativo de trabalhadores. Surge, então, a necessidade da unidade. O 
movimento sindical precisa conquistar filiados para ter poder de 

barganha. 
 

Diante desse ambiente, a liberdade é algo basilar. Os sindicatos 
necessitam de liberdade para poder crescer. Sem a liberdade fica 
impossível dos sindicatos obterem novas conquistas para os 
trabalhadores. A interferência do Estado passa a prejudicar o 
desenvolvimento do movimento sindical. 
 

A liberdade sindical passa então a ser um tema discutido 
internacionalmente, pois é um direito fundamental e humano do 
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cidadão. Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, em especial 
os da OIT, passam a trazer em seus textos o tema da liberdade. 
 

Historicamente o direito sindical brasileiro não conseguiu 

acompanhar a evolução ocorrida no direito sindical dos países 

democráticos, como a Itália, Espanha, México e outros. O autoritarismo 
e a intervenção do Estado contribuíram, muito, para que o Brasil não 

alcançasse um ambiente de liberdades e democracia. A comunidade 

acadêmica e jurídica sempre ficou muito inquieta com isso e continua 

discutindo para que o povo trabalhador brasileiro possa vivenciar um 
sindicato livre. 
 

As Constituições brasileiras demonstram que o caminho para a 

liberdade sindical é tortuoso, pois, desde a primeira Carta Magna 

brasileira que se busca tal liberdade e ainda não se conseguiu. A 

Constituição Federal de 1988 é a Carta Magna que se comparada com as 

constituições anterior, mais se aproxima do modelo de liberdade 

adequado para uma democracia no ambiente sindical, mas, mesmo 

assim, necessitaria de algumas mudanças, pois a CF/88 é contraditória. 

Ou seja, no art. 8 da CF/88, ao mesmo tempo em que ela dá liberdade 

em um inciso em outro ela retira, infelizmente. A Constituição de 88 

veda a criação de mais de um sindicato, em qualquer grau, na mesma 

base territorial, que não pode ser inferior à área de um município, 

constituindo a unicidade sindical. 
 

Fato contraditório é que o Brasil, em 1992, ratificou o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse 

Pacto prima pela pluralidade sindical, ou seja, seria possível ter vários 

sindicatos que representassem os mesmos trabalhadores, na mesma base 
territorial, algo que a CF/88 não fez. O Brasil também ratificou o Pacto 

de Direitos Civis e Políticos, que prevê a liberdade sindical em seu 

artigo 22. 
 

Logo, existe um conflito de normas. A Constituição Federal de 

1988 não admite a liberdade sindical, porém ratificou Pactos 

Internacionais que entraram no ordenamento jurídico com força de 
supralegalidade. Logo, esses pactos poderiam ser utilizados como fonte 

material do direito do trabalho. O que essa dissertação busca é 
demonstrar que a aplicação da liberdade sindical depende de muito mais 

que apenas normas. É preciso a mobilização dos atores sociais e o 

amadurecimento democrático. 
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O Estado democrático assim como a liberdade são utilizados 

nesta pesquisa como pressupostos teóricos para a liberdade sindical nas 
constituições brasileiras. Entende-se que, para um país ser considerado 

democrático, ele tem que garantir as liberdades, e o Brasil não está 

garantido a liberdade sindical. 
 

No primeiro capítulo da dissertação, foi feita uma análise do 

conceito de liberdade, discorrendo sobre a liberdade dos antigos e a 
liberdade dos modernos. Um dos autores de grande importância, nesse 

capítulo, foi Isaiah Berlim. Nesse capítulo, foi realizada a análise da 

liberdade positiva e da liberdade negativa para o autor. O tema liberdade 

positiva e negativa é imperioso para o trabalho, pois se tenta identificar 
qual a melhor liberdade para se adotar no sistema sindical brasileiro. 
 

O conceito moderno de democracia e a relação da liberdade 
positiva com a democracia também foram estudados nesse capítulo. 

Bem como, a democracia avançada para Robert Dahl. A democracia é 
uma constante no trabalho, pois o problema da pesquisa se dá em torno 

do ambiente democrático. 
 

A problemática da pesquisa gira em torno do seguinte 

questionamento: será que uma Emenda à Constituição Federal de 1988, 

que altere seu art. 8º, e a consequente ratificação da Convenção 87 da 
OIT seriam, por si sós, suficientes para implementar a liberdade sindical 

aos trabalhadores brasileiros e, com isso, um ambiente verdadeiramente 

democrático? 
 

Partindo desse questionamento, o segundo capítulo traz a 

liberdade sindical e suas implicações. A liberdade sindical como um 

direito humano é analisada nesse capítulo, bem como a liberdade 

sindical em âmbito internacional. A tortuosa caminhada pela busca da 
liberdade sindical nas constituições brasileiras também faz parte desse 

capítulo, demonstrando os percalços que o autoritarismo e a 

interferência do Estado têm causado nas constituições, quando o assunto 

é liberdade sindical. 
 

Enfim, no último capítulo são apresentados os elementos 
necessários para se conquistar a liberdade sindical no Brasil. É feita uma 

análise da história do direito sindical, e com isso, é estudada a unicidade 
e a pluralidade sindical. Outro tema desse capítulo é a liberdade sindical 

e o exercício democrático. O capítulo busca demonstrar a importância 
do país em ter tal liberdade para que seja efetivamente democrático. Por 

fim, é dada uma proposta que tenta percorrer o melhor caminho para a 
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efetivação da liberdade sindical no Brasil, seguindo os modelos italiano 
e espanhol. 
 

O tema é de suma importância por tratar de um direito humano 
e fundamental que é o direito à liberdade sindical. O intuito da pesquisa  
é poder contribuir para o avanço nas relações sindicais, como ocorreu 

com países como a Itália e a Espanha, que serão trabalhados no texto. 

Essa pesquisa é de grande relevância social, diante do atual cenário 
político brasileiro que tenta a todo custo, com uma reforma trabalhista, 

implantar um modelo sindical inadequado para a sociedade brasileira, 

enfraquecendo os sindicatos com a retirada brusca da contribuição 

obrigatória, causando um retrocesso aos direitos sociais brasileiros. 
 

Corroborando com o pensamento de Marx e Engels (2012, p.  
44) de que “a história de toda a sociedade é a história das lutas de 

classe”, é que, essa pesquisa busca apresentar de forma expressiva como 
se deu a liberdade sindical no Brasil e como ela deveria ocorrer 

realmente. Ou seja, a sociedade precisa continuar lutando em busca de 
melhorias para os obreiros e em especial em busca de liberdade. 
 

A dissertação percorreu a análise de artigo de periódicos, livros, 
sites da internet, códigos, todos que traziam o tema de maneira a 

colaborar com a pesquisa. Foi feita a análise de autores que se 

contradizem com o tema com o intuito de enriquecer o trabalho e de 

poder sugerir saídas mais adequadas. Foi realizada uma análise 
sociológica das relações de trabalho, bem como uma análise filosófica 

da liberdade. A metodologia aplicada foi a dedutiva partindo de 

princípios gerais e verdadeiros, como o direito à liberdade e a um 

ambiente democrático. 



2 AS CONCEPÇÕES DE LIBERDADE E DEMOCRACIA  
ENQUANTO PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA LIBERDADE 

SINDICAL 
 
 
 

2.1 UMA ANÁLISE DA LIBERDADE DOS ANTIGOS E DA 
LIBERDADE DOS MODERNOS 

 

Uma análise interessante sobre o conceito de liberdade seria 

com relação à liberdade dos antigos e à liberdade dos modernos. 

Benjamim Constant, na conferência no Athénée Royal20 de Paris, em 
1819, faz uma análise comparativa entre o significado de liberdade para 

os povos antigos e para os povos modernos. Nesse texto, o autor 

defende a liberdade individual em várias passagens como, por exemplo: 
 

 

conclui-se do que acabo de expor que não 

podemos desfrutar da liberdade dos antigos, a qual 
se compunha da participação ativa e constante do 

poder coletivo. Nossa liberdade deve compor-se 

do exercício pacífico da independência privada. 

(CONSTANT, 1985, p. 15) 
 

 

O autor acredita que cada sociedade exige um modelo político 

específico e, por isso, é contra a ideia de utilizar modelos dos antigos no 
mundo moderno. Em seu discurso de 1819, ele relata que a liberdade 
individual seria a verdadeira liberdade moderna e que a liberdade 

política é a garantida pela liberdade individual (1985, p.21). 
 

Há uma significante diferença entre a liberdade dos antigos e a 

liberdade dos modernos. Para Constant, a liberdade moderna significa 
proteger o indivíduo e sua propriedade das arbitrariedades, pois para ele 
a liberdade moderna 
 

 

é para cada um o direito de não se submeter senão 

às leis, de não poder ser preso, nem detido, nem 

condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, 

pelo efeito da vontade arbitrária de um ou de 
vários indivíduos. É para cada um o direito de 
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dizer sua opinião, de escolher seu trabalho e de 

exercê-lo; de dispor de sua propriedade, até de 

abusar dela; de ir e vir, sem necessitar de 

permissão e sem ter que prestar conta de seus 

motivos ou de seus passos. (CONSTANT, 1985, 

p. 10) 
 

 

A liberdade nos tempos modernos seria o indivíduo fazer o que 

ele quiser contanto que não haja previsão legal, sem nenhum tipo de 
intervenção estatal. Outra análise do autor sobre a liberdade moderna é 

“o direito, para cada um, de influir sobre a administração do governo, 

seja pela nomeação de todos ou de certos funcionários, seja por 

representações, petições, reivindicações, às quais a autoridade é mais ou 
menos obrigada a levar em consideração” (CONSTANT , 1985, p. 10). 
 

Segundo Bobbio (2013, p.8), Constant considerava que havia 

uma oposição no modo como antigos e modernos compreenderam o 

conceito de Liberdade, pois diz ele que: “a participação direta nas 
decisões coletivas termina por submeter o indivíduo à autoridade do 

todo e por torná-lo não livre como privado, e isso enquanto a liberdade 

do privado é precisamente aquilo que o cidadão exige hoje do poder 

público” (BOBBIO, 2013, p.8). 
 

Para Constant, a liberdade dos antigos significa liberdade 

política, ou seja, todos os cidadãos participam ativamente da política. O 
indivíduo participa ativamente de todas as decisões, mas é considerado 
escravo com relação às questões privadas. 
 

 

Assim, entre os antigos o indivíduo quase sempre 

soberano nas questões públicas, é escravo em 

todos seus assuntos privados. Como cidadão, ele 

decide sobre a paz e a guerra; como particular, 

permanece limitado, observado, reprimido em 

todos seus movimentos; como porção do corpo 

coletivo, ele interroga, destitui, condena, despoja, 

exija, atinge mortalmente seus magistrados ou 

seus superiores; como sujeito ao corpo coletivo, 

ele pode, por sua vez, ser privado de sua posição, 

despojado de suas honrarias, banido, condenado, 

pela vontade arbitrária do todo ao qual pertence. 

(CONSTANT, 1985, p.11) 
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Observa-se, por outro lado, que no mundo moderno o indivíduo 
é livre na sua vida privada, mas não é soberano, pois o sistema é 

republicano. A contradição parece ter alicerce quando se levantam as 

questões entre costumes e leis. O homem moderno sente a necessidade 

de ter independência, já o homem antigo acredita que o público deve 
prevalecer sobre o privado, por isso o moderno passa a cobrar do estado 

leis que o resguarde. Para o mundo antigo, como já foi dito 

anteriormente, a liberdade é política. 
 

Com a liberdade individual defendida por Constant, o autor 
demonstra a sua teoria liberal. Nesse momento, o comércio surge para 

reforçar a necessidade de uma independência do Estado, pois o Estado 

sempre atrapalha as negociações, segundo Constant. “O comércio 

inspira aos homens um forte amor pela independência individual. O 

comércio atende a suas necessidades, satisfaz seus desejos, sem a 
intervenção da autoridade” (CONSTANT 1985, p.14). 
 

Com isso, o anacronismo de utilizar modelos do passado é 

repelido por Constant, que relata “que não podemos mais desfrutar da 
liberdade dos antigos, a qual se compunha da participação ativa e 

constante do poder coletivo. Nossa liberdade deve compor-se do 

exercício pacífico da independência privada” (CONSTANT, 1985, 

p.15). 
 

Para Bonavides (2014, p. 146), “o mundo clássico, na magistral 

exposição de Benjamin Constant, praticou uma liberdade que na Idade 

moderna seria equivalente ao cativeiro da personalidade humana”. No 

livro de Paulo Bonavides, do Estado Liberal ao Estado Social, emerge 

um questionamento sobre se o homem antigo conheceu os direitos 

fundamentais. Relata Bonavides (2014, p.153) que “os proficientes 

intérpretes da cultura helênica (...) reconhecem que o indivíduo 

desaparece na comunidade grega, para que, em seu lugar, realce o 

sentimento coletivista”. Logo o que há é a negação ao indivíduo de 

autonomia subjetiva de direitos fundamentais. 

 

A liberdade dos antigos é a junção de vontades do que se pode 
chamar de liberdade positiva, ou seja, a liberdade das vontades 
coletivas. Já a liberdade dos modernos preocupa-se em assegurar os 
direitos do indivíduo, o qual pertence a uma comunidade. Nesse 
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pensamento defendido por Constant, o autor estaria aplicando a 
liberdade negativa defendida pelos liberais. 
 

Para Bonavides (2014, p.157), a liberdade antiga definida por 
Jellinek se resume à participação do indivíduo na elaboração do poder 

estatal; já liberdade dos modernos seria aquela que resguarda o 
indivíduo do poder estatal, podendo intervir para resguardar direitos 
individuais. 
 

Bonavides, em seu livro, também analisa criticamente a ideia de 
Miguel Reale sobre a liberdade antiga e a liberdade dos modernos. Diz 
Bonavides (2014, p.160) que: 
 

 

Da crítica do professor paulista e dos autores em 

que se estriba, conclui-se que Atenas possuiu um 

conceito democrático de liberdade, ou seja, uma 

isonomia, e não a noção que floresceu dois mil 

anos depois com o direito natural do século XVIII, 

a saber, a liberdade como valoração consciente e 

deliberada do indivíduo perante a sociedade 

estatal. 
 

 

Diante dos conceitos apresentados sobre a liberdade antiga e a 

liberdade dos modernos, a presente dissertação passará a analisar a 

relação entre a liberdade negativa e a liberdade positiva tendo como 

referencial teórico o autor Isaiah Berlin e o seu ensaio “Dois conceitos 
de liberdade”. É de suma importância para essa pesquisa que os 

conceitos de liberdade sejam exauridos para que se possa obter uma 

consistência teórica necessária ao conceito de liberdade sindical. 
 
 

 

2.2 A RELAÇÃO ENTRE A LIBERDADE NEGATIVA E POSITIVA 
PARA ISAIAH BERLIN 

 

 

Antes da análise da liberdade negativa e positiva, como as 
entende Isaiah Berlin, será feita uma explanação sobre os vários 
conceitos de liberdade com o intuito de analisar uma possível 

conceituação que mais se adeque aos contornos do que se entende por 
Liberdade Sindical. 



29 
 

A palavra Liberdade merece destaque nessa pesquisa devido a 

sua grande importância para a modernidade e o direito sindical 
brasileiro. Conceituar liberdade é uma tarefa árdua, pois há uma 

variedade de sentidos no signo. Segundo Felix E. Oppenheim (2010, 

p.708): “A palavra Liberdade tem uma notável conotação laudatória. Por 

esta razão, tem sido usada para acobertar qualquer tipo de ação, política 

ou instituição considerada como portadora de algum valor, desde a 
obediência ao direito natural ou positivo até a prosperidade econômica”. 

Para esse autor, o conceito largamente utilizado para definir a liberdade  
é a liberdade social. A liberdade nesse sentido pode ser valorativa ou 
descritiva. Relata Oppenheim (2010, p.708-709): 
 

 

As definições descritivas de Liberdade  
caracterizam situações identificáveis 

empiricamente e podem ser aceitas por qualquer 

pessoa, independentemente dos pontos de vista 

normativos de cada um no que diz respeito à 

Liberdade. A Liberdade em sentido valorativo é 

utilizada mais a nível de exortação do que de 

descrição; consequentemente, apresenta diferentes 

significações, conforme os diferentes modelos 

éticos que inspiram os autores. 
 

 

A liberdade, nesse sentido, pode ser dividida em: não-liberdade 

social, liberdade social, liberdade social e outras relações sociais, 

liberdade como proteção dos Direitos Fundamentais, liberdade como 

satisfação das necessidades fundamentais, liberdade como governo 

fundamentado no consenso e liberdade como construção moral. A não-

liberdade social é quando o ser humano é impedido de realizar uma 

ação, por exemplo, ele deixa de viajar porque o seu passaporte foi 

negado. Para Oppenheim (2010, p.709) um exemplo seria: “se a Ku 

Klux Klan não permite, recorrendo ao uso da força, que os negros 

entrem numa escola pública, estes se acham não-livres para realizar tal 

ação com relação ao governo”. Já a liberdade social não é o oposto da 

não-liberdade, ou seja, o homem é livre para agir contanto que não 

exista algo que lhe proíba de realizar o ato. Um exemplo seria: 
 

 

Se, na França, sessenta por cento dos que 
ultrapassam os limites de velocidade são 
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considerados culpados, podemos dizer que os 

motoristas franceses, na mesma proporção, são 

não-livres para superar os limites de velocidade, 

sem considerar os que ultrapassam tais limites e 

são multados e os que respeitam a lei. 

(OPPENHEIM, 2010, p.709) 
 

 

A conclusão a que se consegue chegar com relação à liberdade 

social é que todos são livres desde que os limites legais sejam 
respeitados, o que não deixa de levar em consideração a não-liberdade. 

Deve-se levar em consideração que, não raro, alguns homens não 

respeitam esses limites e, por isso, são efetivamente punidos e outros, 

mesmo não os respeitando, no entanto, não são punidos. 
 

Com relação à liberdade social e outras relações sociais, elas se 

referem à liberdade política. “A liberdade de um governo pode ou não 

ser limitada por outro governo, por uma igreja, por uma organização 

internacional, pelos próprios cidadãos...” (OPPENHEIM, 2010, p.709). 

Alguns autores liberais, como Locke, preconizaram que a liberdade 

individual só poderia sofrer intervenção estatal na medida em que fosse 

necessário assegurar a proteção a direitos fundamentais de outro 

indivíduo. Nesse sentido, a proteção e o respeito, mesmo que de maneira 

coercitiva, aos direitos fundamentais seria a condição para uma 

sociedade considerar-se livre. 
 

No entanto, existe o entendimento segundo o qual uma 

sociedade só poderá considerar-se livre se ela se pautar pelo 

acolhimento do princípio do “laissez-faire”, garantindo a liberdade, sob 
certos aspectos, aos indivíduos que compõe esse todo social. A 

liberdade aqui significa que esse indivíduo deve submeter-se a esses 

direitos legalmente determinados e os deveres a eles correspondentes, 

mesmo não sendo livre em outros aspectos, como as limitações advindas 
da exploração imposta pela economia e pela pressão social. Nesse 

diapasão, 
 

 

a Corte Suprema dos Estados Unidos achou certas 

leis, que fixaram mínimos salariais e máximos de 
horas extras de trabalho, como violadora do 

princípio constitucional da liberdade, visto tais 

regras não serem necessárias para a proteção dos 

direitos fundamentais, e sim constituírem 



31 
 

limitações “arbitrárias” da “Liberdade contratual” 

entre empresários e assalariados (OPPENHEIM, 
2010, p.711). 

 

 

A concepção de liberdade, enquanto satisfação das necessidades 

fundamentais, é um pressuposto ancorado no pensamento neoliberal no 

sentido de que o Estado não pode intervir na sociedade, pois estaria 

limitando as liberdades individuais. Logo o indivíduo deve buscar 

sozinho, sem o apoio do Estado, a sua alimentação, saúde, ou seja, o seu 

bem-estar. Nesse caso, os indivíduos deveriam possuir essa capacidade, 

pois a sociedade teria a função de torná-los capazes. Na contramão 

dessa doutrina liberal econômica, “atualmente a Corte Suprema 

interpreta a Liberdade incluindo no seu conceito as leis sobre mínimos 

salariais e outras regras e proibições razoáveis impostas no interesse da 

comunidade”(OPPENHEIM, 2010, p. 712). 
 

A Liberdade como governo fundamentado no consenso, ou seja, 

a liberdade do homem está condicionada a sua escolha no legislativo. 

Nesse sentido, os cidadãos deverão seguir as normas aprovadas pelos 
órgãos que desempenham essa função pública. “Dessa forma, Liberdade 

diz respeito não mais à possibilidade de agir desta ou daquela maneira, e 

sim à obrigação de agir da maneira ordenada pela autoridade” 

(OPPENHEIM, 2010, p. 712). 
 

Na doutrina liberal a liberdade significa independência do 

Estado. Esse processo de Estado liberal pode ser compreendido como: 

“alargamento da esfera de liberdade do indivíduo, diante dos poderes 

públicos, com a progressiva emancipação da sociedade ou da sociedade 

civil, no sentido hegeliano e marxiano, em relação ao estado” 

(BOBBIO, 2013, p.22). Essa concepção liberal vai de encontro ao 

conceito de Estado paternalista em que os súditos apenas aguardam as 

decisões do soberano para que possam ser felizes. Kant critica esse tipo 

de Estado e, “preocupa-se, sobretudo, com a liberdade moral dos 

indivíduos. Sob o aspecto da liberdade econômica ou da melhor maneira 

de prover aos próprios interesses materiais” (BOBBIO, 2013, p.23). 

Outro fato relevante é o que pensa o autor Adam Smith, para quem: 
 

 

segundo o sistema de liberdade natural”, o 
soberano tem apenas três deveres de grande 
importância, vale dizer, a defesa da sociedade 
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contra os inimigos externos, a proteção de todo 

indivíduo das ofensas que a ele possam dirigir os 

outros indivíduos, e o provimento das obras 

públicas que não poderiam ser executadas se 

confiadas à iniciativa privada. (BOBBIO, 2013, 

p.23). 
 

 

Deve-se levar em consideração que Kant e Smith partem 

inicialmente de doutrinas diferentes, mas os dois defendem a liberdade 
do indivíduo. Esse indivíduo deverá respeitar o soberano, bem como o 

soberano deverá respeitar os direitos do indivíduo. Para Kant “a 

liberdade é apenas uma ideia, apanágio de todos os seres racionais, 

autonomia da vontade” (BONAVIDES, 2014, p.109). A liberdade em 
Kant deve ser resolvida na esfera dos valores, pois ela é considerada um 

problema ético, que encontra na razão sua unidade fundamental. 
 

A liberdade tem várias definições e Hans Kelsen entende que, 
se todos são iguais, porque alguém teria mais direitos e outros 

subordinariam seus pares? Diz o autor que, na ideia de democracia: 

 

Encontram-se dois postulados da nossa razão 

prática, exigem satisfação dois instintos 

primordiais do ser social. Em primeiro lugar, a 

reação contra a coerção resultante do Estado de 

sociedade, o protesto contra a vontade alheia 

diante da qual é preciso inclinar-se, o protesto 

contra o tormento da heteronomia. É a própria 

natureza que, exigindo liberdade, se rebela contra 

a sociedade. O peso da vontade alheia, imposto 

pela vida em sociedade, parece tanto mais 

opressivo quanto mais diretamente se exprime no 

homem o sentimento primitivo do próprio valor, 

quanto mais elementar frente ao mandante, ao que 

comanda, é tipo de vida de quem é obrigado a 

obedecer: “Ele é homem como eu, somos iguais, 

então que direito ele tem de mandar em mim? ” 

Assim, a ideia absolutamente negativa e com 

profundas raízes anti-heroicas de igualdade 

trabalha em favor de uma exigência igualmente 

negativa de liberdade. (KELSEN, 2000, p. 27) 
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Para Kelsen, a liberdade e a igualdade andam lado a lado e “a 
síntese desses dois princípios é justamente a característica da 

democracia” (KELSEN, 2000, p. 27). 
 

O conceito de liberdade pode ser entendido de várias formas, 
como já foi demonstrado. Para Hobbes (2014, p. 179): 
 

 

Significa, em sentido próprio, a ausência de 

oposição (entendendo por oposição os 

impedimentos externos do movimento), e não se 

aplica menos às criaturas irracionais e inanimadas 

do que aos racionais. Porque de tudo o que estiver 

amarrado ou envolvido de modo que não se possa 

mover senão dentro de um certo espaço, sendo 

esse espaço determinado pela oposição de algum 

corpo externo, dizemos que não tem liberdade de 

ir mais além. 

 

A Liberdade negativa do indivíduo emerge no período das 

guerras civis e religiosas dos séculos XVI e XVII. Hobbes, em sua obra 
Leviatã, traz a ideia de liberdade ou independência, ou seja, não 

oposição. Relata Honneth (2015, p.43) que “em seu nível mais 

elementar, a “Liberdade” para Hobbes é a ausência de resistências 

externas, que poderiam obstruir os movimentos possíveis aos corpos 
naturais”. Para Honneth, 
 

 

Dessa primeira determinação, ainda puramente 

naturalista, Hobbes traça uma inferência para a 

liberdade de seres que, como homens, 

diferentemente dos meros corpos, possuem uma 

“vontade”; assim, sua liberdade consiste em não 

ser obstruído por resistências externas na busca de 

realizar seus objetivos que se impõe para ele. 

(HONNETH, 2015, p. 43-44). 
 

 

No mesmo sentido, Thomas Hobbes (2014, p.179) diz que: “um 

HOMEM LIVRE é aquele que, naquelas coisas que graças à sua força 
e ao seu engenho é capaz de fazer, não é impedido de fazer o que tem 
vontade de fazer”. Relevantes são as suas colocações sobre 
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liberdade. Para o autor, a liberdade existe quando não há lei ou pacto 
que impeça o homem de realizar um ato. Um exemplo citado na obra 

Leviatã seria: 
 

 

... quando se diz, por exemplo, que o caminho está 

livre, não se quer exprimir a liberdade do 
caminho, e sim daqueles que por ele caminham 

sem se deter. E, quando se diz que uma doação  
é livre, não se está exprimindo nenhuma 

liberdade de doação, e sim do doador, que não é 
obrigado a fazê-la por nenhuma lei ou pacto 

(HOBBES, 2014, p. 179-180). 
 

 

Importante ressaltar que ele oferece uma definição abrangente 

de liberdade mesmo que, muitas vezes, seja considerada incompleta. 

Como relatado no inicio desse tópico, a liberdade negativa emerge em 

plena guerra civil, logo o que se percebe é que Hobbes defende ideias 

divergentes ao republicanismo na Guerra civil inglesa. A sua proposta é 

compreender a liberdade sem influências externas, repelindo assim as 

ideias que pudessem influenciar a construção de associações civis que 

conseguissem questionar a liberdade natural. Essa ideia de liberdade em 

Hobbes se esgotou e o que restou foi a ideia puramente negativa 

(HONNETH, 2015, p.46). Para Honneth (2015, p. 46), “se os 

indivíduos, em suas infinitas especificidades, não pudessem apelar 

sempre à ideia de liberdade negativa, não haveria nenhum futuro à teoria 

hobbesiana”. Logo, a ideia de que o individuo para ser livre tem que 

buscar os seus próprios desejos sem que haja interferências externas 

recai no individualismo moderno. Ainda segundo ele: 
 
 
 

 

Por essa razão, em Hobbes, o livre 

estabelecimento de objetivos, que podem valer 

como fins legítimos de ações livres, inspirou, no 

sentido contrário ao de suas próprias convicções, 

o surgimento de um pensamento da liberdade cuja 

principal preocupação é a defesa das 

idiossincrasias (HONNETH, 2015, p.46). 
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A liberdade negativa evidencia-se à medida que os ideais 

individuais deixam de ser elitistas e passam a ter um caráter de 

conquista das massas (HONNETH, 2015, p.47). Em pleno século XXI o 
que se evidencia é que a doutrina de Hobbes recai sobre o 

existencialismo de Sartre e o libertarismo de Nozick. 
 

Bakunin, também traz, em um diálogo imaginário com Marx, a 

conceituação de liberdade, ou seja, ele afirma que “a liberdade consiste 

no pleno desenvolvimento de todas as potências materiais, intelectuais e 

morais existentes no homem”, e ainda defende, que a liberdade só 

reconhece as restrições da natureza. Assim defende a liberdade para 

todos (CRANSTON, 2011, p.67). Logo, o tipo de liberdade usufruída 

pelo o homem no estado da natureza, decorrerá do isolamento em que 

ele se encontra, ou seja, é uma liberdade negativa, relacionada com a 

falta de obstáculos em que o homem pode fazer o que quiser 

(RODRIGUES, 2003). 
 

Essa noção de liberdade natural é alterada na medida em que  
é criado o contrato social. A liberdade não é mais natural e sim 

convencional, civil e moral (RODRIGUES, 2003). O trabalhador não 

pode mais se isolar. As relações sociais se tornam necessárias para que 

se garanta direitos. Ou seja, “a liberdade de se agrupar constitui um 
fundamento indispensável da maior parte das liberdades coletivas” 

(MORANGE, 2004, p.265). 
 

Retoma-se agora o conceito de liberdade negativa e positiva 

esboçado por Isaiah Berlin, no ensaio intitulado “Dois conceitos de 
liberdade”. Berlin afirma em seu ensaio que não pretende esgotar os 
vários sentidos da palavra liberdade e sim analisar dois de seus sentidos: 
 
 

 
O primeiro desses sentidos políticos de liberdade 

(free-dom ou liberty – vou usar essas duas 

palavras para significar a mesma coisa), que 

(conforme muitos precedentes) vou chamar de 

sentido negativo, está implicado na resposta à 

pergunta: “Qual é a área em que o sujeito-uma 

pessoa ou grupo de pessoas-é ou deve ter 

permissão de fazer ou ser o que é capaz de fazer 

ou ser, sem a interferência de outras pessoas?”. O 

segundo, que vou chamar de sentido “positivo”, 
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está implicado na resposta à pergunta: “O que ou 

quem é a fonte de controle ou interferência capaz 

de determinar que alguém faça ou seja uma coisa 

em vez de outra?” (Berlin, 2002, p.229). 
 

 

Com esse relato, as definições de liberdade em Isaiah Berlin são 

importantes, pois ele cria distinções entre os dois conceitos que poderão 

ajudar na busca de uma definição de liberdade para o direito sindical 

brasileiro. Essa busca definirá se a liberdade sindical pátria é uma 

liberdade negativa ou positiva e, por meio dessa concepção, buscar-se-á 

a compreensão do teor democrático da liberdade sindical no Brasil. 

Importante frisar que quando se falar em liberdade positiva e negativa 

não há relação com questões valorativas no sentido de que uma será 

melhor que a outra. Na verdade, o que ele quer é demonstrar a existência 

ou não da interferência, condições ou impedimentos para se ter 

liberdade. 
 

Quando o ensaio de Berlin foi escrito, a política econômica era 

pautada por uma concepção socialdemocrata, que impunha restrições a 

um liberalismo individualista. O que vigorava era um liberalismo com 
intervenções estatais com o intuito de ajudar a classe trabalhadora. 

Deve-se ter em mente que a Europa se encontrava devastada com o fim 

da segunda guerra mundial e encontrou no Estado um grande propulsor 

para a reconstrução material e a retomada do crescimento econômico. 
 

Com essa forte intervenção estatal na economia, Berlin 

procurou uma alternativa a esse modelo teórico. Desse modo, ele quer 

resgatar as ideias originais dos liberais e, por isso, no ensaio, ele tenta 

revisitar o compromisso que os intelectuais (sociedade civil) devem ter 

com as questões sociais e políticas, já que na época eles (intelectuais) 

estavam apartados das decisões político-econômicas, pelo menos nos 

países de língua inglesa. Por isso, o seu pensamento liberal postula que a 

liberdade dos modernos é a liberdade negativa, ou seja, ele defende as 

ideias liberais individuais e da livre iniciativa, segundo a qual a 

participação ou interferência estatal deve restringir-se ao mínimo 

possível. 
 

Para que se compreenda melhor o que são as ideias liberais faz-

se imperiosa a análise da ideia de Estado liberal, tendo em mente que a 
liberdade negativa, em Isaiah Berlin, alimenta-se desse conceito. A 
liberdade individual consiste na defesa e na importância que esse modo 
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de pensar credita à ideia de ação livre e propriedade privada. Numa 
palavra, são as ideias propulsoras dos liberais dos séculos XVII e 

XVIII.
1
 

 
O Estado Liberal surge com as revoluções inglesa e americana e 

seu apogeu se dá com as ideias da Revolução Francesa, no século 

XVIII, em que a burguesia quer a universalização dos direitos 
individuais e dos mercados. Ela busca incessantemente, no início, a 

limitação do poder real então vigente, através do estabelecimento de 

monarquias constitucionais e, já no final, a própria derrocada dessa 

monarquia, pautada por ideais democráticos, na defesa de princípios 
liberais, que consagrariam os ideais de igualdade e liberdade, cujas 

ideias passariam a pautar as cartas constitucionais dos diversos países. 
 

Paulo Bonavides (2014, p.68) diz que “a burguesia, com o 

longo tirocínio de sua pugna contra o absolutismo, passara a desconfiar 

do poder. E no Estado-liberal-democrático, erguido pelo 

constitucionalismo pós-revolucionário, o princípio liberal triunfara 

indiscutivelmente sobre o princípio democrático”. A busca pela 

liberdade e o anseio da libertação da tirania do Estado impulsionou a 

burguesia a se desvencilhar do absolutismo, demonstrando que, além do 

poder econômico, busca também o poder político. A base do Estado 

Liberal é o liberalismo econômico que “no início, voltava-se contra a 

imposição de crenças religiosas, filosóficas e científicas, durante a 

revolução holandesa. Já nas revoluções seguintes: inglesa, americana e 

francesa, opunha-se ao absolutismo político e à sociedade estamental do 

ancien régime, que sufocava a mobilidade e a liberdade social” 

(MACEDO, 2006, p.531). Importante também essa compreensão do 

liberalismo, pois a liberdade também vai estar ligada à liberdade 

econômica, ou seja, ao livre mercado. Compreendido o Estado Liberal, 

faz-se necessária a interpretação do que seria a sociedade perfeita para 

Isaiah Berlin. Para ele, é aquela em que todos os objetivos são 

alcançados. Para o autor, a vida política, bem como a moral, é dividida  
 

 
1 Isaiah Berlin defende um pluralismo de ideias. Para ele, o homem devem fugir 
de respostas prontas e únicas a questões morais e políticas, despindo-se assim 
do monismo de ideias. A teoria pluralista de Berlin defende também uma 
democracia pluralista, que exige consulta e compromisso e que respeita os 
indivíduos. Excepcionalmente, em crises extremas, poderá não respeitar as 
decisões democráticas. Assim, ele defende com todas as forças a democracia 
deliberativa. (JAHANBEGLOO, 1996, p.73/179)
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em bondades e maldades e a razão é quem levará o homem a decidir e 
qualquer decisão terá uma perda em sua escolha. 
 

Berlin trata das duas liberdades, a positiva e a negativa, de 

modo que a positiva significa autocontrole e a liberdade negativa 

significa a não interferência. Para Berlin, a liberdade negativa seria 

“estar livre de”. Já a liberdade positiva corresponderia a “estar livre 

para” (Berlin, 2002, p. 233-236). Logo, a liberdade negativa preocupa-

se em o indivíduo não sofrer qualquer interferência externa para poder 

se sentir livre, lembrando o conceito kantiano de autonomia, que 

consiste em ser lei para si mesmo, repudiando qualquer interferência 

externa, que resultaria em heteronomia, próprio do entendimento no 

qual reside o conhecimento. Já a liberdade positiva está intimamente 

interligada ao poder de agir, de fazer algo. 
 

Berlin deixa claro que “se os outros me impedem de fazer o que 
do contrário eu poderia fazer, não sou nessa medida livre; e, se essa área  
é restringida por outros homens além de certo valor mínimo, posso ser 

descrito como coagido ou, talvez, escravizado” (BERLIN, 2002, p.229). 
Para ele, a coerção “implica a interferência deliberada de outros seres 
humanos na minha área de atuação” (BERLIN, 2002, p.229). Uma coisa  
é a impossibilidade de conseguir algo por uma limitação do ser humano, 
como por exemplo, não conseguir ler um texto, por ser cego; outra coisa  
é ser impedido de ler por uma coação, por um ato externo. Nesse mesmo 

sentido, a liberdade política consistiria em um homem poder agir sem 
nenhum tipo de interferência. Para o autor, o simples fato de não 

alcançar uma meta não quer dizer que não se tem liberdade política, ou 

seja, “Só não temos liberdade política quando outros indivíduos nos 

impedem de alcançar uma meta” (2002, p. 229). 
 

Um exemplo de liberdade negativa seria a liberdade de 
expressão, pois, para que ela exista, basta que ninguém tente impedir a 

transferência de informação. Berlin diz que “quanto maior a área de não 
interferência, mais ampla a minha liberdade” (2002, p.230). 
 

Nessa perspectiva de liberdade, há a possibilidade de se ter uma 

autocracia, em que um ditador liberal permita que seu povo tenha muita 

liberdade pessoal e pode-se ter uma democracia que priva o seu povo de 
muitas liberdades. Por isso a liberdade não poderá ser condicionada por 

nenhum sistema político. Na verdade, ela deve se adaptar a qualquer 

sistema. O que se percebe é a relação intrínseca da liberdade com a 

democracia e essa dissertação se propõe a verificar qual o tipo de 

liberdade, se negativa ou positiva, está presente no conceito de 
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democracia brasileira e se a liberdade sindical se coaduna com o modelo 
presente na prática democrática adotada no Brasil. 
 

A grande diferença entre a liberdade negativa e a positiva está 

na “resposta à pergunta “quem me governa”?”. Tal resposta é 

logicamente distinta da que seria dada à pergunta “Até que ponto o 

governo interfere na minha vida?””(BERLIN, 2002, p. 236). A liberdade 

positiva significa que o indivíduo possui autonomia, que ele quer ser 

senhor de si mesmo e não escravo, no entanto para Berlin existe uma 

linha muito próxima do autoritarismo ou totalitarismo na liberdade 

positiva. Um exemplo clássico da liberdade positiva é a criminalização 

das drogas, ou seja, o indivíduo tem a liberdade de usar ou não a droga, 

mas o Estado intervém condenando quem trafica a droga. A liberdade 

positiva poderá ameaçar os direitos individuais e poderá permitir a 

coerção, desde que a interferência seja para beneficiar o indivíduo na 

visão de Berlin. Para o autor: 
 
 

 
O sentido “positivo” da palavra “liberdade” 

provém do desejo que o indivíduo nutre de ser seu 

próprio senhor. Desejo que minha vida e minhas 

decisões dependam de mim mesmo, e não de 

forças externas de qualquer tipo. Desejo ser o 

instrumento de meus próprios atos de vontade, e 

não dos de outros homens. Desejo ser um sujeito, 

e não um objeto; ser movido pela razão, por 

objetivos conscientes, que são meus, e não por 

causas que me afetam como que de fora. Desejo 

ser alguém, e não ninguém; um agente-decidindo, 

e não deixando que os outros decidam-, guiado 

por mim mesmo e não sendo influenciado pela 

natureza externa dos outros homens como se eu 

fosse uma coisa, um animal ou um escravo 

incapaz de desempenhar um papel humano, isto é, 

de conceber metas e políticas próprias e de 

realizá-las (BERLIN, 2002, p.237). 
 

 

Assim a liberdade positiva é sinônimo de autonomia. Só que há 
a interferência da razão e ela pode ferir direitos para que se alcance um 
direito individual. Berlin é um crítico da liberdade positiva, pois teme 

que ela ameace a autonomia individual. Nesse caso, se o indivíduo 
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poderá agir buscando se auto-aperfeiçoar, só ele poderá ser coagido para 

alcançar esse objetivo, pois, ele não teria escolha e, ao contrário, seria 

induzido por uma vontade racional de escolher algo. Berlin preocupa-se 

com a liberdade positiva, pois na afirmação de que algo seria para o bem 

de todos, os indivíduos poderiam abrir mão das suas escolhas. Daí ele 

defende que uma liberdade negativa é aquela que não sofre nenhum tipo 

de coação ou intervenção, ou seja, nem mesmo para proteger a 

coletividade, seria aceitaria uma coação, pois o que vale é proteger a si 

mesmo. Para Berlin, a liberdade positiva poderia gerar uma espécie de 

totalitarismo. A seu ver, a liberdade negativa tem que ser indicada, pois  
é dela que surgirão indivíduos pluralistas e bons, mas reconhece a 
liberdade positiva como legitima. Apenas, ela é considerada perigosa 
para ele. 
 

Diante da definição dos dois conceitos de liberdade expostos 

por Isaiah Berlin, a sensação inicial que se pode ter é que eles estão 

intimamente ligados ou ao indivíduo ou à coletividade, mas na verdade 

o que definirá se a liberdade é negativa ou positiva será a escolha, ou 

seja, uma escolha racional. Berlin busca os ideais dos liberais, mas 

diverge deles quando transforma as concepções do liberalismo em 

escolhas racionais. O autor considera que a capacidade humana de fazer 

escolhas é a grande diferença entre o homem e os outros animais. A 

liberdade de escolha engloba as duas liberdades, tanto a negativa como a 

positiva. Na liberdade negativa, não poderá haver nenhum tipo de 

coação, mas apenas isso seria insuficiente, é preciso que mesmo sem 

interferência o ser humano possa escolher. Se a liberdade negativa não 

der essa opção ao ser humano, ele sofre de carência de liberdade básica, 

pois é preciso para ser livre que ele possua escolhas e possa decidir sem 

interferências e muito menos, na visão de Berlin, utilizando-se de teorias 

utilitaristas. Na liberdade positiva o que há é uma escolha com coação, 

ou seja, uma escolha racional ou o controle sobre a própria vida. A 

liberdade negativa e a positiva possuem em comum a escolha, seja ela 

sem intervenção ou com intervenção. 
 

É imperiosa a análise feita por Isaiah Berlin desses dois 

conceitos, pois a visão do autor é uma perspectiva diferenciada do 
liberalismo, que reconhece a escolha como um diferencial do ser 
humano e afirma que quando ela não sofre interferência será 

considerada liberdade negativa, e se tiver interferência que exija do 

homem autocontrole ela será considerada positiva. A grande 
preocupação de Berlin com a liberdade positiva é a possibilidade de se 

criar um ambiente propício para o totalitarismo. 



41 
 

A análise que se faz desse tópico da diferença entre as 

liberdades é que para que se possa ter um Estado democrático é 

necessário que se tenha liberdade. Na visão de Berlin, essa liberdade 

deve ser a negativa, mas na verdade o que se percebe é que a liberdade 

sindical pode ser considera nessa concepção de liberdade positiva. Essa 

mesma liberdade positiva, em seu bojo constitucional, indica a 

interferência do Estado quando a Constituição Federal de 1988 permite 

a análise do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, órgão criado no 

período da ditadura para fiscalizar os sindicatos, sobre a unicidade 

sindical, ou seja, há uma interferência estatal que diz que só poderá 

existir um único sindicato que represente aquela categoria na mesma 

base territorial, que não poderá ser inferior a base de um município. Faz-

se imperiosa a necessidade de se discutir no próximo tópico o que vem a 

ser democracia, ou melhor, dizendo, o que seria a democracia moderna e 

será que a liberdade sindical existe no Brasil perante os conceitos de 

liberdade e democracia? 
 

 

2.3 O CONCEITO MODERNO DE DEMOCRACIA 
 

 

A presente dissertação de mestrado passa a analisar a 
democracia e o atual conceito de democracia moderna e sua relação com 
a liberdade sindical. Para isso, faz-se necessário definir o que seria 

democracia
2
 e analisar se o Brasil deve ser considerado democrático 

plenamente, mesmo não permitindo a liberdade sindical. No pensamento 
político de democracia contemporânea, existem três tradições: a 
clássica, a medieval e a moderna. 
 
 

 
a) A teoria clássica, divulgada como teoria 

aristotélica, das três formas de Governo, segundo 

a qual a Democracia, como Governo do povo, de 

todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que 

gozam do direito de cidadania, se distinguem da 

monarquia, como Governo de um só, e da 

aristocracia, como Governo de poucos; b) a teoria  
 
 
2 Para Aristóteles a democracia é “quando os homens livres exercem o poder”, 
logo a liberdade está atrelada a democracia. (1997, p.124)
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medieval, de origem romana, apoiada na 

soberania popular, na base da qual há a 

contraposição de uma concepção ascendente a 

uma concepção descendente da soberania 

conforme o poder supremo deriva do povo e se 

torna representativo ou deriva do príncipe e se 

transmite por delegação do superior para o 

inferior; c) a teoria moderna, conhecida como 

teoria de Maquiavel, nascida com o Estado 

moderno na forma das grandes monarquias, 

segundo a qual as formas históricas de Governo 

são essencialmente duas: a monarquia e a 

república, e a antiga Democracia nada mais é que 

uma forma de república (a outra é a aristocracia), 

onde se origina o intercâmbio característico do  
período pré-revolucionário entre ideais 

democráticos e ideais republicanos e o governo 
genuinamente popular é chamado, em vez de 

Democracia, de república (BOBBIO, 2010, p.319-

320). 
 

 

Para Bobbio, esses exemplos são os três tipos de tradições 
políticas sobre a democracia. Para se analisar a democracia moderna, 
faz-se necessária a definição do conceito da democracia grega. Segundo 
Robert Dahl (2016, p.21), “Foram os gregos - provavelmente os 
atenienses - que cunharam o termo demokratia: demos, o povo, e 
Kratos, governar”. Para Simone Goyard-Fabre, “a palavra democracia 
designa o poder do povo (demos, Kratos). Corresponde a uma noção 
surgida precisamente na Grécia antiga, a partir do século VI antes da 
nossa era, em Mileto, Megara, Samos e Atenas” (2003, p.9). A Grécia 
clássica era um país que possuía várias cidades e, “entre as democracias 

gregas, a de Atenas
3
 era de longe a mais importante, a mais conhecida 

na época e, ainda hoje, de incomparável influência na filosofia política” 
(DAHL, 2016, p. 22). Dahl, em seu livro “a democracia e seus críticos”, 
detalha minuciosamente a democracia grega. Para o autor;  

 
3 Desde Atenas a história vem construindo o conceito de democracia, permitido 
o acesso a novas práticas, a representação por meio popular é um exemplo 
disso. Logo a democracia é “ um conceito histórico. Portanto possui o sentido 
que as circunstâncias, que a sociedade, que a própria história lhe imprime”

 

(MACEDO, 2008, p. 182).
 



43 
 
 

 

Na visão grega da democracia, o cidadão é uma 

pessoa íntegra, para quem a política é uma 

atividade social, natural, não separada nitidamente 

do resto da vida, e para quem o governo e o 

Estado – ou melhor, a pólis – não são entidades 

remotas e alheias, distantes de si. Ao contrário, a 

vida política é uma extensão dessa pessoa e está 

em harmonia com ela. Os valores não são 

fragmentados, mas coesos: a felicidade está 

vinculada à virtude, a virtude à justiça e a justiça, 

à felicidade (DAHL, 2012, p.26). 
 

 

Diante dessa citação, o que se percebe é que esse conceito 

adotado pelos gregos está bem distante do que se entende por 

democracia na era moderna ou pós-moderna. Ao analisar a democracia 

de Atenas, logo se percebe que eles não criaram a democracia 

representativa que se tem hoje. “Assim, as instituições políticas da 

Grécia, por mais inovadoras que tenham sido em sua época, foram 

ignoradas ou mesmo claramente rejeitadas durante o desenvolvimento 

da moderna democracia representativa” (DAHL, 2016, p.22). Na visão 

de democracia grega, deve existir uma ordem democrática que terá que 

satisfazer pelo menos seis condições: na primeira “os cidadãos devem 

ser suficientemente harmoniosos em seus interesses de modo a 

compartilhar um sentido forte de um bem geral que não esteja em 

contradição evidente com seus objetivos e interesses pessoais” (DAHL, 

2012, p.26). “Dessa primeira condição, advém a segunda: os cidadãos 

devem ser notavelmente homogêneos no que tange às características 

que, de outra forma, tenderiam a gerar conflito político e profundas 

divergências quanto ao bem comum” (DAHL, 2012, p.26). Com relação  
à segunda condição, os gregos entendiam que não poderiam existir 
diferenças culturais, econômicas e religiosas para se ter uma ótima pólis. 
 

De acordo com a terceira condição, “o corpo de cidadãos deve 

ser bem pequeno, idealmente ainda menor que os quarenta ou cinquenta 
mil da Atenas de Péricles” (DAHL, 2012, p.27). Ora, essa quantidade de 

pessoas reduzidas era de suma importância para evitar as divergências 

sem falar que os cidadãos deveriam conhecer uns aos outros para 
poderem tomar as decisões. “Em quarto lugar, portanto, os cidadãos 

devem ser capazes de se reunir e decidir, de forma direta, sobre as leis e 
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os cursos de ação política” (DAHL, 2012, p.27). Por isso, os gregos 
adotavam uma democracia direta e dificilmente aceitavam uma 

representação. 
 

No quinto ponto, vê-se que “a participação dos cidadãos não se 

limitava às reuniões da Assembleia. Ela também incluía uma 

participação ativa na administração da cidade” (DAHL, 2012, p.27). 

Atenas possuía vários cargos que eram ocupados por meio de eleição ou 

sorteio e tinham mandatos por prazos determinados por um ano e cada 

pessoa só poderia ocupar uma vez na vida. Percebe-se quão importante 

era ser um cidadão ateniense com tantas responsabilidades pela cidade 

(DAHL, 2012). “Por último, a cidade-Estado deve, ao menos 

idealmente, permanecer completamente autônoma” (DAHL, 2012, 

p.28), ou seja, algumas alianças provavelmente seriam necessárias, mas 

deveriam evitar depender de outras cidades ou do comércio exterior. 

Importante perceber que cada uma dessas condições, típicas da 

democracia grega, afasta-se sobremaneira da ideia que se tem de 

democracia moderna. 
 

Percebe-se uma gritante diferença já nas dimensões continentais 

de alguns países, ou seja, tem-se território contemporaneamente bem 

maior e a densidade populacional é enorme, mesmo em países 

pequenos. Logo, a realidade grega de democracia é infinitamente 
diferente do seu correlato moderno. Talvez os atenienses nem 

considerassem o modelo democrático moderno como uma democracia. 
 
 

 
É razoável concluir, como tantos já fizeram, que o 

governo, a política e a vida política em Atenas, e 

provavelmente em muitas outras cidades-Estado 

também, eram, ao menos quando examinados sob 

uma perspectiva democrática, imensamente 

superiores aos imensos regimes não democráticos 

sob os quais a maioria das pessoas tem vivido ao 

longo da história. Ainda que as cidades-Estado 

democráticas da Antiguidade Clássica fossem 

apenas pequeninas ilhas no vasto mar da 

experiência humana, elas demonstraram, não 

obstante, que as capacidades humanas excedem, 

em muito, os padrões lamentáveis do horrível 

desempenho da maioria dos sistemas políticos 

(DAHL, 2012, p.29). 
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Vale ressaltar que, na Idade Média, a democracia desaparece e 
só ressurge em meados do século XVIII. Nesse período, a burguesia 

começa a se manifestar em busca de reconhecimento e poder. Com isso, 

o sistema de classe social é alterado e surge o que hoje convencionou-se 

denominar de mundo ocidental. Com a segunda guerra mundial e as 
ditaduras em vários países, emerge a necessidade de um Estado 

democrático que inibisse esses atos de atrocidades cometidos por vários 

sistemas pautados por ideias ditatoriais e intolerantes. 
 

A palavra democracia apresenta muitos significados. Para 
Simone Goyard-Fabre: 
 

 

De acordo com sua etimologia, a Democracia 

efetivamente designa, tanto hoje como ontem, um 

modo de governo no qual o povo exerce seu 

poder, e o exerce de forma direta, ela adota 

diversas figuras expressas pelos inúmeros 

adjetivos que a qualificam: é geralmente dita 

“representativa” (o povo age por meio de seus 

representantes); fala-se também de democracia 

“governada” (o povo é soberano, mas delega seus 

poderes), ou “governante” (caso em que o papel 

dos partidos é fundamental), ou até 

“consenciente” (caso em que o povo é passivo)...  
Declaram-na “liberal” ou “socialista”, e até 

“popular” ou ainda “plural” (GOYARD-
FABRE, 2003, p. 02) 

 

 

Para a autora, o povo tem um papel essencial na democracia, 
pois é o povo quem irá deliberar e exercer o poder. Ainda Da Silva 
acredita que: 
 

 

A democracia é regime de garantia geral da 
realização dos direitos fundamentais do homem, 
que se fundamenta em dois princípios primários:  
a) o da soberania popular, segundo o qual o povo 
é a única fonte do poder (o poder emana do povo); 
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b) a participação do povo no poder, para que este 

seja efetiva expressão da vontade popular. Nos 

casos em que essa participação é indireta, surge 

um princípio secundário: o da representação  
(SILVA, 2007, p. 46-47). 

 

Essa análise feita por Silva é importante, visto que o poder 

emana do povo, e a participação popular é que define a palavra 

democracia. A grande diferença é que Dahl demonstra em suas obras o 

caminho a ser percorrido para que se tenha uma democracia ideal e 

adequada. Silva (2007, p. 125-126) ainda diz que: “(...) A democracia 

não é um mero conceito político abstrato, estático, mas é um processo 

de afirmação do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o 

povo vai conquistando no decorrer da história”. Para Canotilho (2003, 

p.1418), “o processo de formação da vontade democrática não assenta 

nem no povo indiferenciado dos sistemas plebiscitários, nem no 

indivíduo abstracto da teoria liberal, mas sim em grupos definidos 

através da freqüência de interações sociais” logo, o ambiente 

democrático está aonde o povo está reunido. 
 

“Salta aos olhos a vinculação de fato entre democracia e Estado 

moderno” (ROSENFIELD, 1990, p.12). A palavra democracia muitas 

vezes é interligada ao conceito de Estado. Para Rosenfield (1990, p.12) 

“é como se a democracia tivesse perdido a sua significação prática de 

ser o lugar público do processo de identificação da sociedade consigo 

em proveito de uma nova forma de organização política”. Nesse sentido 

o que se percebe é que essa nova faceta demonstra que o Estado 

moderno é “o lugar onde se cria o mecanismo que, independentemente 

do espaço público dos cidadãos, ganha existência própria e controla a 

sociedade desde fora” (ROSENFIELD, 1990, p.12.). A democracia 

passa, a partir dessa percepção de uma organização da polis, para uma 

possível forma de governo. A democracia passa a fazer parte do Estado 

moderno, ou seja, não existe Estado moderno sem democracia. O autor 

Rosenfield faz uma análise no mínimo interessante de como era a 

democracia e de como ela passa a ser com o Estado moderno, diz o 

autor que: 
 
 

 
A transferência do processo democrático público 
de tomada de decisões, que dava forma à 
comunidade, para um centro de poder situado 
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acima da sociedade acarretou uma reorganização 

política das relações humanas, resultando numa 

transformação dos próprios conceitos de “espaço 

público” ou de “governo da maioria”. As 

categorias da filosofia política clássica tornaram-

se insuficientes para a análise de um fenômeno 

político que, tal como uma substância, aceita 

várias aparências sem, contudo, modificar a sua 

significação essencial. A democracia pode 

inclusive vir a significar uma mera aparência de 

participação política, embora o seu sentido 

originário seja precisamente o de uma efetiva 

participação dos indivíduos nos assuntos públicos. 

(ROSENFIELD, 1990, p.13) 
 

 

Com esse novo modelo, emergem as novas liberdades que serão 

trabalhadas logo mais. Com isso o que se percebe é que a democracia 

moderna funciona de uma forma de representação indireta em que os 

cidadãos possuem o direito de serem representados nos seus interesses 

individuais e coletivos por meio do voto. O voto é algo que merece um 

pouco mais de atenção nesse trabalho tendo em vista que, em parte, ele 

representa o Estado democrático. A liberdade está intimamente ligada à 

questão do voto. Para o cidadão poder votar, ele deve estar livre para 

exercer o seu direito ao voto. Logo, não se pode dizer que um país é 

democrático sem liberdade. A liberdade de votar e ser votado, de 

representar e ser representado. É preciso que qualquer cidadão se sinta 

empoderado no sentido de que, se ele desejar, poderá representar o seu 

povo e também poderá escolher aquele que melhor lhe represente. No 

Brasil existe um grande problema com relação à democracia e às 

liberdades. Como é um país democraticamente novo e a Constituição 

Federal de 1988 é a que pode ser considerada a mais democrática de 

todas as Constituições vivenciadas pelo país, a população ainda está em 

um processo de amadurecimento do exercício democrático. Mas é por 

meio desse exercício que o país poderá vir a ser uma democracia plena e 

desejável. É preciso deixar que o seu povo escolha mesmo que errado e 

esse povo possa aprender com os seus erros e venha a desenvolver um 
Estado verdadeiramente democrático em que o povo tenha consciência 

de suas escolhas. Um grande passo deve ser dado por meio das políticas 

públicas que seria o investimento em educação. É preciso que o povo 

tenha educação para que possa realizar as suas escolhas mais 

adequadamente, não que eles não possam escolher hoje, mas que, no 
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futuro, a escolha possa ser mais fundamentada e que proteja interesses 
do povo e não apenas de um grupo de poder. 
 

O que se observa hoje no Brasil é um grupo de empresários que 

escolheram os seus representantes e eles estão cumprindo com o seu 

papel. As reformas propostas pelo Governo Federal, governo de Michel 
Temmer, representam uma categoria que escolheu bem os seus 

representantes. A outra parcela da população não se sente representada 

mas terá que conviver com isso. Amadurecer na escolha democrática de 

seus representantes é necessário. Por isso, o investimento em educação é 
algo tão importante. A educação liberta e dá empoderamento ao povo. 
 

Tudo isso é de grande importância para responder os 

questionamentos desta dissertação de mestrado: O Brasil vive 

plenamente em uma democracia diante da falta da liberdade sindical? 

Será que a democracia brasileira é realmente vivenciada pelo seu povo? 
Questionamentos, como esses, só serão passíveis de respostas se o povo 

brasileiro conseguir compreender o significado de democracia e 

liberdade. 
 

Dando continuidade na busca da melhor definição para a 

palavra democracia, o que se percebe é que a ela só volta a ser estudada 

no ocidente a partir do momento em que mundialmente ocorrem vários 

desrespeitos aos direitos humanos e à cidadania. Um dos exemplos foi o 

que ocorreu na Alemanha no período nazista. Com isso o ocidente passa 

a se preocupar com o que poderá ocorrer se as ditaduras forem 

convencionadas e aceitas por todos. A população ocidental volta-se para 

resguardar os direitos da humanidade e proteger a cidadania de seu povo 

e para isso é necessário que o modelo adotado seja o democrático. 

Mesmo que os brasileiros não estejam vivenciando uma democracia 

desejada ou plena, ainda assim, o que se vive é bem melhor que uma 

ditadura ou um regime totalitário. Mais adiante, nesta pesquisa, será 

analisado o modelo de um país ideal de democracia avançada 

apresentada pelo autor Robert Dahl. 
 

Durante o Estado liberal, a burguesia e a ideia de mercado livre 
estão intimamente ligadas à democracia. “O sentido mais amplo de 

democracia opõe-se então ao seu sentido mais restrito, pois este, 
apregoando as virtudes do mercado como forma de resolução de todos 

os males sociais, termina por restringir a noção do político a um mero 
exercício formal da democracia” (ROSENFIELD, 1990, p.32), essa 

análise feita pelo autor do modelo liberal relata que esse modelo de 

Estado atrapalhou a essência democrática e sua verdadeira função 
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quando deixa que a democracia seja também regulada pelo mercado 
livre, afastando assim o sentido intrínseco da política no conceito de 

democracia. Por isso: 
 
 

 
Deve-se, portanto, dissociar as liberdades 

conquistadas no transcurso dos séculos XIX e XX, 

que fazem doravante parte do ser do homem, do 

desmoronamento de uma economia baseada na 

autorregulação do mercado. A separação entre o 

econômico e o político, bem como entre o 

particular e o público, vieram a ser determinações 

da liberdade. Toda tentativa de “igualá-los” pode 

conduzir ao surgimento de um Estado com 

pretensões totalitárias (ROSENFIELD, 1990, 

p.32). 
 

 

Um Estado com pretensões totalitárias é tudo que a sociedade 

ocidental não quer e para isso é preciso que essas separações sejam 

respeitas entre a economia e a política e entre o particular e o público. 

Uma pergunta pode emergir nesse sentido da não aceitação de um 

regime totalitário, seria a seguinte pergunta: Por que a democracia? Para 

responder esse questionamento Robert Dahl diz que a democracia evita 

a tirania, garante direitos essenciais, prima pela liberdade geral, garante 

a autodeterminação, autonomia moral, desenvolve o ser humano, 

protege os interesses pessoais essenciais, possui igualdade política, 

ressaltando que as democracias modernas buscam ainda a paz e a 

prosperidade (2016). O mesmo autor relata que ainda assim poderiam 

existir questionamentos sobre a democracia ser o melhor modelo, então 

ele especifica dez motivos para se escolher a democracia, são eles: 
 
 

 
A democracia ajuda a impedir o governo de 

autocratas cruéis e perversos. A democracia 

garante aos cidadãos uma serie de direitos 

fundamentais que os sistemas não democráticos 

não proporcionam (nem podem proporcionar). A 

democracia assegura aos cidadãos uma liberdade 

individual mais ampla que qualquer alternativa 

viável. A democracia ajuda a proteger os 
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interesses fundamentais das pessoas. Apenas um 

governo democrático pode proporcionar uma 

oportunidade máxima para os indivíduos 

exercitarem a liberdade de auto-determinação-ou 

seja: viverem sob leis de sua própria escolha. 

Somente um governo democrático pode 

proporcionar uma oportunidade máxima do 

exercício da responsabilidade moral. A 

democracia promove desenvolvimento humano 

mais plenamente que qualquer alternativa viável. 

Apenas um governo democrático pode promover 

um grau relativamente alto de igualdade política. 

As modernas democracias representativas não 

lutam umas contra as outras. Os países com 

governos democráticos tende a ser mais prósperos 

que os países com governos não democráticos 

(DAHL, 2016, p.73-74). 
 

 

Diante de todas essas vantagens, é inegável que a democracia é 

o melhor regime a ser seguido pelas sociedades modernas. “O Estado 

democrático é, por assim dizer, um sistema político composto de 
múltiplas dimensões que se desenvolvem em diferentes níveis de 

profundidade” (ROSENFIELD, 1990, p.33). Árdua é a tarefa da 

definição de democracia “o seu ser é processual. Isso significa que a 

realidade produzida por um regime democrático se constitui de várias 
formas de liberdades. A democracia engendra-se neste cruzamento de 

liberdades que, assim, a concretizam” (ROSENFIELD, 1990, p.33). 
 

Para que um governo seja considerado democrático são 

necessárias algumas condições, “uma democracia em grande escala 

exige: 1. Funcionários eleitos; 2. Eleições livres, justas e frequentes; 3. 

liberdade de expressão; 4. fontes de informação diversificadas; 5. 

Autonomia para as associações; 6. Cidadania inclusiva” (DAHL, 2016, 

p.99). No que se refere a democracia exigir representantes eleitos, essa 

exigência surgiu quando a preocupação de como um país 

geograficamente grande poderia vivenciar uma democracia, como a 

sociedade teria a certeza de que seus anseios seriam atendidos? “a única 
solução viável, embora bastante imperfeita, é que os cidadãos elejam 

seus funcionários mais importantes e os mantenham mais ou menos 

responsáveis por meio das eleições, descartando-os nas eleições 

seguintes” (DAHL, 2016, p.107). Parece bem simples essa solução, mas, 

ao recordarmos o conceito de democracia na Antiguidade Clássica, essa 
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opção parece inviável, pois “até o século XVIII, a visão comum era a de 

que um governo democrático ou republicano significasse governo do 

povo e que, para governar, o povo teria de se reunir em um único local e 

votar sobre decretos, leis ou políticas” (DAHL, 2016, p. 107). A 

democracia representativa, como se tem hoje, seria uma contradição. 

Essa visão de representatividade começou a ser vislumbrada em meados 

de 1787 quando a Convenção Constitucional se reuniu na Filadélfia para 

criar uma Constituição para um país grande. Foi no século XIX que a 

visão clássica passa a ser ignorada e se aceita a democracia 

representativa. Grandes autores como Stuart Mill já diziam que outro 

modelo seria inadequado para a democracia nacional e que o modelo 

perfeito de democracia seria o representativo (DAHL, 2016). A 

democracia exige eleições livres, justas e frequentes, pois “ Se 

aceitamos a conveniência da igualdade política, todos os cidadãos 

devem ter uma oportunidade igual e efetiva de votar e todos os votos 

devem ser contados como iguais” (DAHL, 2016, p.109). O grande 
dilema é se essa liberdade realmente acontece ou se as pessoas são 

coagidas antes de votar por não terem direitos básicos garantidos. Se 

considerar que houve essa coação, não se pode falar em liberdade 

negativa, ou seja, é preciso que a população de um país tenha no mínimo 

os seus direitos sociais resguardados para que se possa falar em voto 

livre. Para que os votos sejam considerados iguais, é preciso que as 

eleições sejam livres e justas. “Livres quer dizer que os cidadãos podem 

ir às urnas sem medo de repressão; para serem justas, todos os votos 

devem ser contados igualmente” (DAHL, 2016, p.109). Com tudo isso, 

ainda é necessário que ela seja frequente. Robert Dahl relata em livro 

que: 
 

 

No final do século XIX, o voto secreto começou a 

substituir a mão erguida em público. Embora o 

voto aberto ainda tenha poucos defensores, o 

segredo se tornou o padrão geral; um país em que 

ele é amplamente violado seria considerado 

desprovido de eleições livres e justas 

(DAHL,2016, p.109). 
 

 

Deve-se compreender que as eleições também deverão ocorrer 
frequentemente, com o intuito de que os cidadãos consigam manter o 
controle sobre os seus funcionários eleitos, ou seja, seus representantes. 
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Na Grécia as eleições ocorriam anualmente e quem ocupasse um cargo 

não poderia nunca mais ocupá-lo. Sabe-se que um mandato de um ano 

não seria, hoje, razoável pelo tamanho dos territórios e pela quantidade 

da população. Acredita-se que o mandato deverá girar em torno de um a 

cinco anos. Um dos requisitos para que os cidadãos possam participar 

do processo democrático seria a liberdade de expressão, um exemplo de 

liberdade negativa que não admite interferência. É impossível imaginar 

uma eleição sem liberdade de expressão. “A livre expressão não 

significa apenas ter o direito de ser ouvido, mas ter também o direito de 

ouvir o que os outros têm para dizer” (DAHL, 2016, p.110). Para Dahl, 
 

 

Para se adquirir uma compreensão esclarecida de 

possíveis atos e políticas do governo, também é 

preciso liberdade de expressão. Para adquirir a 

competência cívica, os cidadãos precisam de 

oportunidades para expressar seus pontos de vista, 

aprender uns com os outros, discutir e deliberar, 

ler, escutar e questionar especialistas, candidatos 

políticos e pessoas em cujas opiniões confiem - e 

aprender de outras maneiras que dependem da 

liberdade de expressão. 
 

 

Para uma democracia, os cidadãos não podem silenciar. Eles 

devem discutir e deliberar sobre as questões que os afligem e que 

incomodam a sociedade. Joshua Cohen defende a democracia 

deliberativa que ele compreende como “uma associação cujas relações 

são governadas pela deliberação pública de seus membros” (COHEN, 

2009, p.85), no qual propõe a democracia como um ideal político 

fundamental e não como ideal derivativo, seja de valores como justiça 

ou igualdade. Ou seja, o ideal democrático é tão fundamental quanto a 

justiça e a igualdade. É esse ideal que é perseguido nessa pesquisa como 

pressuposto para a liberdade sindical. No mesmo sentido, para Joshua 

Cohen a legitimidade democrática “emerge das discursões e decisões 

dos membros da sociedade, quando formuladas e expressas por meio de 

instituições sociais e políticas designadas a reconhecer sua autoridade 
coletiva” (2007, p.115). 
 

Pode-se mencionar sobretudo John Rawls que a partir de sua 
obra “uma teoria da justiça” da década de 70 resgata o pluralismo de 

visões como uma marca indelével das sociedades democráticas 
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modernas. Para Rawls, Uma sociedade democrática constitucional bem 
ordenada pressupõe a ideia de razão pública, “isto porque uma 
característica básica da democracia consiste no fato do pluralismo - o 
fato de que uma pluralidade de doutrinas abrangentes razoáveis 
conflitantes, religiosas, filosóficas e morais, é o resultado normal de sua 
cultura de instituições livres os cidadãos percebem que não podem 
chegar a um acordo ou aproximar-se de um entendimento mutuo com 
base em suas doutrinas abrangentes e reconciliáveis...” (Rawls, 2007, 
145). Rawls propõe que “na razão pública doutrinas abrangentes 
referentes à verdade e ao justo sejam substituídas por uma ideia do 
politicamente razoável endereçado aos cidadãos enquanto cidadãos” 
(Rawls, 2007, 145). Diante dos posicionamentos de John Rawls de 

democracia pluralista
4
 é que essa dissertação busca um ambiente 

democrático para os sindicatos brasileiros.  
 
 
 
 

 
4 Sobre o esforço de Rawls em reabilitar uma teoria normativa da justiça, ou 
seja, a ideia central da justiça como equidade, “uma teoria da justiça que 

generaliza e eleva ao nível mais alto de abstração a concepção tradicional do 
contrato social” conferir sua obra “Uma teoria da Justiça” (2008, p.3). A teoria 
de Rawls recebeu várias críticas, tendo gerado um debate intenso que resultou 
na reformulação e esclarecimento de alguns princípios que Rawls sistematiza na 
sua obra liberalismo político (2011) que responde à seguinte indagação: “que 
concepção de justiça é mais apropriada para especificar os termos equitativos de 
cooperação social entre cidadãos considerados livres e iguais e membros 
plenamente cooperativos da sociedade, de uma geração às seguintes?”. Outro 

questionamento fundamental é “como é possível existir, ao longo do tempo, 
uma sociedade justa e estável de cidadãos livres e iguais que permanecem 
profundamente divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e morais 
razoáveis?” (2011, p. 3-4).Um grande debate foi aberto por Habermas ao fazer 
observações e críticas à proposta Rawlsiana de justiça e a maneira como Rawls 
justifica seu procedimento, que, para Habermas, ele ainda se situa no paradigma 
da subjetividade, não tendo por isso assumido as consequências da reviravolta 

linguística. Sobre a crítica de Habermas conferir a obra “A inclusão do Outro”
  

(2002, p. 61-88). A respeito da réplica de Rawls a Habermas veja-se a obra 
liberalismo político (2011, p. 440-515).

 

 
Sobre o balanço da discussão entre a proposta liberal democrática e o 

multiculturalismo, em que são discutidas as questões de uma proposta da 
prioridade do justo sobre o bem e da crítica dos comunitaristas ao universalismo 

abstrato, veja-se a obra instigante de Luiz Bernardo Leite Araújo (2010). 
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Outro fato importante são as fontes alternativas e independentes 

de informação, pois são requisitos necessários para uma democracia, 

“como os cidadãos podem adquirir a informação de que precisam para 

entender as questões se o governo controla todas as fontes de 

informação? ” (DAHL, 2016, p. 111). Além do mais, as “associações 

independentes também são uma fonte de educação cívica e 

esclarecimento cívico: proporcionam informação aos cidadãos e, além 
disso, oportunidades para discutir, deliberar e adquirir habilidades 

políticas” (DAHL, 2016, p.112). A cidadania inclusiva também é um 

dos pressupostos para a existência da democracia. É necessário que 

todas as categorias consigam ser representadas. Historicamente muitas 

eram as categorias sem representação como as mulheres, os escravos, 

pobres, trabalhadores. Mesmo em países considerados democráticos 

como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, essas exclusões ocorriam 

(DAHL, 2016). Para Dahl a inclusão é de suma importância. Ele diz que 

a democracia deve ter “plena inclusão. O corpo dos cidadãos num 

Estado democraticamente governado deve incluir todas as pessoas 
sujeitos às leis desse Estado, com exceção dos que estão de passagem e 
dos incapazes de cuidar de si mesmos” (DAHL, 2016, p. 92). Em um 

regime democrático é de suma importância o respeito aos Direitos 

Humanos. Lefort, (2001, p. 59-86) põe os Direitos Humanos, como um 

dos núcleos da democracia. 
 

Importante trazer a pesquisa o conceito de democracia revelado 

por Leonardo Avritzer (2016, p.100), de acordo com o qual a 
democracia se constitui na única forma de governo passível de 
justificação. 
 

Diante da análise apresentada de liberdade segundo Berlin e de 
democracia para alguns autores, é imperiosa a análise da democracia 

com a liberdade positiva. Um dos questionamentos que surgem são: 
Será que a democracia brasileira possui na sua essência uma liberdade 

positiva ou negativa? E os sindicatos, têm liberdade ou não? São  
democráticos ou não? Na busca de tentar responder a esses 
questionamentos é que a dissertação passa a analisar o próximo tópico. 
 

 

2.4 A RELAÇÃO ENTRE A LIBERDADE POSITIVA E A 
DEMOCRACIA 
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A defesa da liberdade não é um tema exclusivo de Isaiah Berlin. 

Antes de seu texto, Dois conceitos de Liberdade, em 1950, em Oxford, 

Karl Popper, em 1945, escreveu o livro, A sociedade Aberta e seus 

Inimigos. Assim como Berlin, ele critica os regimes totalitários e 

defende a liberdade. A grande diferença é que Popper apoia a liberdade 

positiva, enquanto Berlin, um conceito de liberdade de teor negativo. A 

pergunta que emerge nesse sentido é: A liberdade positiva tem alguma 

coisa em comum com a democracia? Qual seria a relação entre a 

liberdade positiva e a Democracia? Ao longo desse tópico será feita uma 

análise entre Berlin e Popper. 
 

É imperiosa a necessidade de trazer para esse trabalho os 
conceitos de liberdade em Popper, pois ele acredita em uma sociedade 
aberta e pluralista. Durante o século XX, alguns autores defendem que a 
lógica, a racionalidade e o empirismo sobreponham uma sociedade 

coordenada como um todo. Para Popper
5
, essa visão não deve prosperar, 

pois a lógica, a racionalidade e o empirismo enveredam para uma 
sociedade pluralista e aberta, pois a sociedade ideal é aquela que prima 
pela liberdade em que todos poderiam realizar propostas para o governo, 
assim como para a população de uma maneira geral. Essa sociedade 
amadureceria com as críticas. 
 

Quando Karl Popper fala em democracia ele entende que as 
pessoas que estão no poder deverão ser destituídas dando oportunidades 

para as outras pessoas, com novas ideias e argumentos. Essas pessoas 

deverão ter livre acesso às informações, reunir-se sempre que necessário 

e deliberar sobre assuntos interessantes, assim como receber as críticas e 
amadurecê-las. Embora o que se perceba em sua obra seja uma não tão 

grande importância da palavra “democracia”, pois não seria necessária 

uma organização política que preservasse direitos individuais e coletivos 

e que esses direitos não fossem relacionados a nenhum sistema político. 
 

O que se percebe é que tanto Berlin como Popper defendem 
que, para se ter uma sociedade justa e se buscar o bem comum, é 

necessário ter liberdade. A grande questão é até que ponto essa 

liberdade pode ser boa ou ruim. A liberdade sem limites é para Popper 

muito perigosa, pois ela pode ter um efeito contrário ao esperado. Caso 

não houvesse restrições, isso poderia aniquilar certos direitos se partir 
do pressuposto de que aqueles que possuem mais conhecimento  

 
5 As referências a Popper foram extraídas da obra “A sociedade aberta e 
seus inimigos” volumes 1 e 2.
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poderiam se aproveitar e acabar escravizando os que não possuem tal 
conhecimento. 
 

Algo relevante na obra de Popper é a intervenção do Estado na 

economia para se ter liberdade. Parece que as questões econômicas não 

deveriam estar presentes nesse trabalho, mas se engana quem pensa 
assim. Para se ter liberdade, é preciso que se tenha liberdade política e 

econômica, mas, para o autor, a intervenção estatal é essencial pois as 

pessoas mais fracas deveriam ser protegidas, ou seja, mereceriam o 

resguardo de seus direitos sociais. A possibilidade de se ter uma 
economia com total liberdade sem limites pode ser desastrosa. Logo se 

percebe uma crítica aos liberais que defendem uma economia livre de 

intervenções, ou seja, uma economia que se autorregula. 
 

Para o autor, aqueles que não concordam com o 

intervencionismo podem estar cometendo um grande equívoco. A 

mobilização do poder político, dos sindicatos, da sociedade organizada 
para garantir direitos fundamentais é necessária. Nesse sentido, o que se 

observa é um forte defensor da liberdade positiva, a partir das definições 

sugeridas por Berlin, quando aceita a intervenção do Estado. 
 

Segundo Bryan Magee, 
 

 

A intervenção governamental, única fonte de 

garantia de liberdade, é arma ameaçadora: sem 

intervenção, ou com intervenção, em medida 

insuficiente, a liberdade perece; mas a liberdade 

perecerá também se a intervenção se fizer com 

demasiado peso. Somos levados a reconsiderar a 

inevitabilidade do controle – que para ser efetivo, 

deve significar renovação – do governo, como 

condição sine qua non da democracia. (MAGEE, 

1973, p.82). 
 

 

Diante dessa citação, é possível imaginar o grande risco que 
essa liberdade desenfreada pode trazer, ao ponto de inserir no debate 

conceitos que pertenceriam a um regime político totalitário. O que se 
pode concluir sobre a obra de Popper, segundo a análise de Bryan 

Magge, é que a liberdade é sempre o melhor caminho, mas quando se 

encontra desvinculada de deveres inerentes ao seu exercício na realidade 
concreta- é um risco. É preciso tolerância e cautela com relação à 
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liberdade. Para Magge “o preço da liberdade é a eterna vigilância” 

(1973, p.82). É necessário um meio termo, ou seja, mesmo que haja 
intervenção, ela deverá ocorrer na medida certa para que não se atinja 

um viés totalitário. A intervenção nesse sentido só pode ser concebida 

para garantir direitos essenciais aos seres humanos. Popper acredita que 

para as Instituições funcionarem e cumprirem com o seu papel elas 

deverão ser, na medida certa, manipuladas (1973, p. 83-84). 
 

Para Isaiah Berlin, na linha de Popper, é na liberdade positiva 

que mora o risco do totalitarismo. A grande divergência desses 

pensamentos é que Popper defende a criação de mecanismos para que 
haja certa autonomia na sociedade e assim os indivíduos teriam certo 

grau de liberdade individual. Para o primeiro, esses mecanismos 

regulatórios podem ser a causa da perda da liberdade. Enfim, Berlin 

defende uma liberdade negativa e Popper uma liberdade positiva. 
Ambos querem assegurar a liberdade dos indivíduos, cada um da sua 

maneira. 
 

Surge a questão: a democracia tem a ver com a liberdade 

positiva? Qual a relação entre esses conceitos? Partindo do pensamento 

de Berlin, sobre o conceito de liberdade positiva, a resposta parece 
óbvia: tudo!! O modelo democrático encontrado, hoje, na maioria dos 

países é aquele em que a sociedade sofre a intervenção em todos os 

setores, sejam eles, políticos, econômicos e sociais. Frise-se que essa 

intervenção não pode ser superior a algo que respeite o Estado 

democrático de Direito, pois se for muito tímida ou exagerada, poderá 
ameaçar a liberdade trazendo de volta regimes totalitaristas. 
 

Segundo Magee, 
 
 

 
Admite-se, portanto, que a melhor sociedade de 

que podemos dispor, seja do ponto de vista moral, 

seja do ponto de vista prático, é aquela capaz de 

assegurar a seus membros o máximo possível de 

liberdade; admite-se, ao mesmo tempo, que o 

máximo de liberdade é algo sujeito a restrições; 

que só pode surgir e ser mantido em nível ótimo 

por instituições planejadas com esse objetivo e 

sustentada pelo poder do Estado; que isso envolve 

em larga escala, a intervenção estatal na vida 

econômica, social e política; que intervenção 
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demasiado tímida ou demasiado severa resultará, 

igualmente, em desnecessária ameaça ‘a 
liberdade. (MAGEE, 1973, p. 83) 

 

 

A melhor maneira de se preservar a democracia é através da 

liberdade. Para mantê-la, é preciso um meio termo. O processo eleitoral 

democrático é uma maneira de garantir que caso ocorram exageros ou 

que as intervenções não surtam efeitos, os governados poderiam em 

novas eleições substituir os escolhidos. Para Popper, a própria sociedade 

aberta e plural seria capaz de neutralizar os excessos cometidos. Tanto 

Berlin como Popper defendem as liberdades individuais e isso é uma 

semelhança no pensamento deles. 
 

Popper pouco utiliza a palavra democracia, mas é a ela a que ele 

se refere quando trata de liberdade com controle estatal necessário para 

garantir direitos e evitar um governo totalitário. Contudo a democracia e 

a liberdade positiva estão intrinsicamente relacionadas, pois, se um 

Estado permite a intervenção em suas diversas áreas, como a economia 

e a política, e na sociedade no intuito de garantir as liberdades de seu 

povo, ele é considerado democrático, mas a liberdade encontrada será a 

positiva e nunca a liberdade negativa que não admite coerção (na visão 

de Berlin). Vale ressaltar que na visão de Popper essa intervenção 

deverá ser pontual, ou seja, é necessário encontrar um meio termo e 

buscar garantir liberdades iguais para todos. O autor não admite a 

intervenção desenfreada e muito menos a ausência dessa intervenção, 

pois ele acredita que isso poderia levar o Estado a um perigoso caminho 

totalitário. 
 

A relação de liberdade com a democracia fica clara diante de 

tudo que foi explanado e a liberdade positiva com uma intervenção 
razoável é o que parece mais democrático. Como já dito, quando Popper 
trata de liberdade com intervenção, é de democracia que ele está 

falando. 
 

A liberdade sindical sofre interferências do Estado e de grupos 

empresariais. O que será estudado adiante é se essa liberdade é 

vivenciada na realidade dos sindicatos brasileiros. Também serão 
demonstrados os países que vivenciam essa liberdade efetivamente e o 
que o Brasil deverá fazer para que seja considerado como democrático 

na visão sindical. 
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Diante das concepções de Berlin e Popper de liberdade como 
deveria ser uma democracia ideal? No próximo tópico será analisado 

como seria um país democrático avançando na visão de Robert A. Dahl. 
 

 

2.5 UM PAÍS DEMOCRÁTICO AVANÇADO NA VISÃO DE 
ROBERT A. DAHL 

 

Para finalizar o primeiro capítulo dessa dissertação, que tem 

como condão explanar conceitos de democracia e liberdade para que, 

com isso, possa alcançar um conceito ideal de liberdade sindical para ser 

adotado no Brasil, será analisado o modelo de país democrático na visão 

de Robert Dahl. O autor em suas obras sobre a democracia tem o 

objetivo não apenas entender a democracia, mas de compreender o 

funcionamento dela para poder colaborar com a sociedade sugerindo 

alguns caminhos que os países democráticos deverão perseguir. É clara 

a corrente seguida por Dahl como uma democracia participativa, 

representativa e pluralista, muitas vezes, esse modelo defendido por 

Dahl seria o modelo de democracia ideal, a poliarquia, na verdade é para 

Dahl a democracia real. Dahl acredita em uma democracia comandada 

por vários grupos sociais em que esses grupos participam efetivamente 

do governo, ou seja, a poliarquia está longe de ser considerada um 

modelo ideal. Para Dahl o processo democrático é antes de tudo 

histórico e, sobretudo, é um processo que exige do homem e da 

sociedade um rompimento, ou seja, 
 

 

... o processo democrático não existe, nem pode 

existir, como uma entidade descorporificada, à 

parte das condições históricas e dos seres 

humanos historicamente condicionados. Suas 

possibilidades e seus limites dependem 

imensamente das estruturas e consciências sociais 

atuais e emergentes. Entretanto, porque a visão 

democrática é tão ousada em sua promessa, ela 

nos convida perpetuamente a olhar para além dos 

limites existentes nas estruturas e na consciência e 

a romper esses limites (DAHL, 2012, p. 496). 
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Para o autor é preciso que o ambiente em que a democracia está 

sendo desenvolvida possua as condições adequadas para tal. A real 
democracia para Dahl seria utilizar o termo democracia como poliarquia 

para distinguir a democracia do final do século XX das democracias 

clássicas. 
 

 

A poliarquia passou por três períodos de 

crescimento: 1776-1930, 1950-59 e a década de 

1980. O primeiro período tem início com as 

revoluções Americana e Francesa e se encerra 

alguns anos após a Primeira Guerra Mundial. 

Durante esse período, as instituições que 

caracterizavam a poliarquia evoluíram na América 

do Norte e na Europa. No entanto, na maioria dos 

países que haviam alcançado o limiar da 

poliarquia por volta de 1920, muitas das 

instituições eram deficientes pelos padrões atuais 

até o ultimo terço do século XIX ou ainda mais 

tarde. (DAHL, 2012, p. 370) 
 

 

É fato que nem todos os países aderiram à poliarquia, assim 

como, até hoje nem todos são democráticos e alguns que se dizem 

democráticos, efetivamente, não o são. Para se admitir uma poliarquia 
ou uma democracia, faz-se necessária uma sociedade moderna e plural. 

Mas alguns podem se questionar sobre o que é a poliarquia? Para Dahl 

ela pode ser percebida de várias maneiras, pode ser: 
 
 

 
como o resultado histórico dos esforços pela 

democratização e liberalização das instituições 

políticas do Estado-nação; como um tipo peculiar 

de ordem ou regime políticos que, em muitos 

aspectos importantes, difere não apenas dos 

sistemas não democráticos de todos os tipos, 

como também de democracias anteriores, em 

pequena escala; como um sistema (à moda de 

Schumpeter) de controle político no qual os 

funcionários do mais alto escalão no governo do 

Estado são induzidos a modificar a sua conduta a 

fim de vencer eleições quando em competição 
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com outros candidatos, partidos e grupos; como 

um sistema de direitos políticos (DAHL, 2012, 
p.346). 

 

 

Além dessas definições, o autor também diz que a poliarquia 

pode ser “como um conjunto de instituições necessárias ao processo 
democrático em grande escala”(DAHL, 2012, p.347). Diante dessas 

afirmações, o que parece mais convincente é que já que a democracia 

ideal é algo muito difícil de ser alcançado, a poliarquia deve ser 

necessária a uma democracia nacional para que se evite um governo de 

um só. 
 

Outro ponto importante nos estudos de Dahl seria conseguir 

distinguir a democracia real da democracia ideal. A realidade política, 

muitas vezes, impede a realização de uma democracia ideal, ou seja, 

uma democracia sem defeitos. Para o autor, para se chegar a uma 

democracia ideal, existem cinco critérios essenciais. São eles: 

“Participação efetiva; igualdade de voto; aquisição de entendimento 

esclarecido, exercer o controle definitivo do planejamento, inclusão dos 

adultos” (DAHL, 2016, p. 50). Esses critérios merecem uma análise 

nesse trabalho para que se busque chegar ao mais próximo de uma 

democracia ideal no mundo real e quiçá no mundo sindical. A intenção 

de Dahl é interligar a democracia à igualdade entre os povos de uma 

comunidade e dar condições aos cidadãos para que todos tenham 

igualdade de decisões políticas. Passando para a análise dos 

pressupostos, tem-se o primeiro deles que é a “participação efetiva”, que 

quer dizer que “antes de ser adotada uma política pela associação, todos 

os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas para fazer os 

outros membros conhecerem suas opiniões sobre qual deveria ser essa 

política” (DAHL, 2016, p. 49), ou seja, todos aqueles que participam da 

associação deverão ter a oportunidade de expressarem as suas opiniões 

para todos sobre a política que deverá ser implementada. 
 

Todos os cidadãos devem ter condições de colocar as suas 

questões em pauta e, a partir disso, deverá se ter uma resposta ou não. 

Esse critério é de suma importância para que evite que apenas uma 
pequena parte da comunidade comande. O certo é que todos participem 
das decisões política que interessa a todos. 
 

Depois das discussões, deverá ser tomada uma decisão, aí entra 
o segundo critério que é o da “igualdade de voto” em que “todos os 
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membros devem ter oportunidades iguais e efetivas de voto e todos os 

votos devem ser contados como iguais” (DAHL, 2016, p. 49). Todo 
cidadão terá voz, por meio do voto e oportunidade igual a qualquer um 

da associação para expressar a sua opinião por meio do voto. O terceiro 

critério é o “entendimento esclarecido” que diz: “dentro de limites 

razoáveis de tempo, cada membro deve ter oportunidades iguais e 

efetivas de aprender sobre as políticas alternativas importantes e suas 
prováveis consequências” (DAHL, 2016, p. 50). 
 

O quarto critério “Controle do programa de planejamento” é 

quando “os membros devem ter a oportunidade exclusiva para decidir 

como e, se preferirem, quais as questões que devem ser colocadas no 

planejamento” (DAHL, 2016, p. 50). Assim todos os critérios antes 

exigidos não se encerram e as políticas internas poderão mudar todas as 

vezes que a associação achar que deve mudar. Com isso fica claro o 

processo democrático em que todos participam efetivamente, não só das 

decisões, mas também do que será decidido. Diz Dahl (2012, p. 179) 

que “O critério do controle final é, talvez, o que está subentendido 

quando se diz que, numa democracia, as pessoas devem ter a palavra 

final ou devem ser soberanas”. Assim percebe-se que o Demos é o 

melhor juiz para esse julgamento e não caberia delimitar o que seria 

julgado, a própria associação deverá deliberar sobre isso. 
 

O quinto e último critério é o da “inclusão dos adultos”. Esse 

critério está presente em toda a história da democracia, desde a Grécia 

até os dias atuais. É sabido que no berço da civilização democrática, 

Grécia, nem todos podiam deliberar sobre a vida política, ou seja, as 

mulheres, os escravos e os estrangeiros não eram considerados cidadãos. 

Em alguns momentos da história como em meados do início do século 

XX, só poderiam participar quem tivesse dinheiro. A classe econômica, 

portanto, definia quem deveria participar da vida política. Logo os 

modelos democráticos sempre tiveram algumas restrições e, para Dahl, a 

inclusão é essencial. Para o autor, “todos ou, de qualquer maneira, a 

maioria dos adultos residentes permanentes deveriam ter o pleno direito 

de cidadãos implícitos no primeiro de nossos critérios. Antes do século 

XX, esse critério era inaceitável para a maioria dos defensores da 

democracia” (DAHL, 2012, p. 50), o primeiro critério foi à participação 
efetiva, para o autor, todos os adultos, deveriam ter direitos políticos se 

residentes permanentes no país. 
 

Os cinco critérios demonstrados são necessários para que se 
tenha uma democracia ideal e para Dahl esse modelo de democracia 
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seria impossível no mundo real, mas é importante que se tenha esses 
critérios como parâmetros em busca de uma democracia plena. “Eles 

nos proporcionam padrões para medirmos o desempenho de associações 
reais que afirmam ser democráticas”. (DAHL, 2009, p.54). 
 

Esses critérios, quando praticados simultaneamente, entram em 
conflito e assim sempre terá que ser decidido qual o critério deverá ser 
utilizado, mas eles servem para o amadurecimento das instituições 

políticas. 
 

Baseado nas pesquisas realizadas nesse capítulo, conclui-se que 

a liberdade e a democracia caminham lado a lado e que a liberdade 

sindical depende de um espaço democraticamente eficaz para a sua 

permanência e para a sua atuação legitimamente como uma associação 

que defende interesses das classes, bem como as classes deverão ter 

liberdade para escolher democraticamente o sindicato que melhor os 

represente. No próximo capítulo será feito uma análise geral sobre a 

liberdade sindical brasileira, como garantidora dos direitos humanos. 



3. A “LIBERDADE” SINDICAL E SUAS IMPLICAÇÕES 
 
 
 

 

3.1 A LIBERDADE SINDICAL COMO UM 
DIREITO FUNDAMENTAL 
 
 
 

 

Antes de entrar no mérito da liberdade sindical como um direito 

fundamental, é salutar compreender que na Alemanha “pouco tempo 

depois que a Constituição da República Federal da Alemanha – a Lei 
Fundamental (GG) – entrou em vigor (em 24 de maio de 1949), os 

tribunais começaram a reconhecer a importância dos direitos 

fundamentais para o direito privado” (SINGER, 2014, p. 641). No 

Brasil, esse fenômeno só ocorreu com a Constituição Federal de 1988. 

Os sindicatos possuem natureza de pessoa jurídica de direito privado, 
logo devem tem os seus direitos fundamentais resguardados. 
 

A liberdade de associação para os trabalhadores é necessária em 

um ambiente democrático e é defendida por Convenções internacionais 

e Pactos internacionais. Corroborando com esse pensamento Bakunin, 
(2007, p.90) acredita que “pela associação eles instruem-se, informam-

se mutuamente, e põem fim, por seus próprios esforços, a essa fatal 

ignorância que é uma das principais causas da escravidão”. Nesse 

sentido, entende-se que a liberdade de associação garante aos 

trabalhadores liberdade para discutir e conseguir melhorias para as 
classes. 
 

Assim, é necessária a conceituação da liberdade sindical. Para 
isso, a pesquisa traz a ideia de alguns autores como a do brasileiro 

Sergio Pinto Martins, que diz que a liberdade sindical seria o direito que 

os trabalhadores teriam de organizarem e constituírem seus próprios 

sindicatos em um número de sindicatos idealizado por eles, ou seja, 
seria o direito que todo trabalhador tem de escolher o seu sindicato. Para 

ele: 
 

 

A liberdade sindical significa o direito dos 
trabalhadores e dos empregadores de livremente 

se associarem a um sindicato. Todo aquele que 



65 
 

tiver interesse profissional ou econômico a ser 

discutido poderá reunir-se num sindicato. Os 

interesses profissionais ou econômico a serão, 

assim, dos empregados, dos empregadores e dos 

trabalhadores autônomos, como se observa no 

artigo 511 da CLT (MARTINS, 2015, p.253). 
 

 

Além disso, esse autor defende, em seu livro, “Direitos 

Fundamentais trabalhistas”, que a liberdade sindical seria como um 
direito fundamental, pois para ele “Não há democracia sem liberdade, 

nem liberdade sem democracia” (2015, p.249). Ele acredita que uma 

liberdade só pode se desenvolver se for considerada como um direito 

humano fundamental. Segundo Gilberto Sturmer, o italiano Giuni trata a 
liberdade sindical como de interesse público e assim tenta evitar que o 

povo seja lesionado (2007). Para Gino Giugni: 
 

 

A liberdade sindical é a faculdade de efetuar a 

defesa e promoção dos interesses envolvidos no 

mundo do trabalho, é conferida aos próprios 

sujeitos protagonistas do conflito, como sendo a 

afirmação de sua posição de liberdade, assim a 

eles é reconhecida a faculdade de unirem-se para 

promover a defesa dos seus próprios interesses, 

escolhendo livremente no exercício da própria 

autonomia, os meios mais convenientes para tal 

fim (GIUGNI, 1991, p.47). 
 

 

Para o italiano, essa faculdade de reunião e promoção de 

interesses é o que se pode chamar de liberdade, em seu sentido mais 

amplo. Gilberto Sturmer (2007), diz que o professor Espanhol Antônio 

Odeja Avilés entende que a liberdade sindical é um direito fundamental 
dos trabalhadores de poderem reunir-se e participar das decisões 

sindicais (2007). Para a professora Olga Oliveira: 
 

 

o princípio da liberdade sindical engloba: o direito  
à livre constituição de sindicatos, sem autorização 
prévia do Estado; liberdade de estabelecer os 

próprios estatutos; impossibilidade de as 
organizações sindicais serem dissolvidas ou 
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suspensas por via administrativa; o direito de 

constituir federações e confederações, podendo 

tanto as entidades de 1º e 2º grau, filiarem-se a 

organizações internacionais (OLIVEIRA, 1997, 

p.7). 
 

 

A autora defende a liberdade sindical como um princípio, tendo 
em vista que se trata de um direito fundamental e assim 
hierarquicamente superior às normas internas. Esse também é o 
entendimento da autora dessa dissertação. 
 

A liberdade sindical está preconizada na Convenção 

Internacional nº 87 da OIT e ainda não foi ratificada pelo Brasil. Ou 

seja, o direito que os trabalhadores brasileiros têm de organizarem-se e 

construírem o seu próprio sindicato sem a interferência do Estado, a 

possibilidade de filiar-se e desfiliar-se quando quiserem e também a 

liberdade de escolha, ou seja, a possibilidade de existir mais de um 

sindicato que represente a mesma categoria na mesma base territorial, 

todos esses direitos estão na Convenção 87 da OIT e o Brasil não a 

ratificou. Esse é um ponto extremamente importante para a conquista da 

liberdade plena e sindical. Um ambiente democrático com liberdade é 

isso que se espera de uma democracia. “A liberdade sindical, concebida 

como direito fundamental de associação no plano das relações de 

trabalho, tem inegável centralidade para que uma sociedade possa se 

intitular autenticamente democrática” (MASSONI, 2014, p.04). 
 

Para Vianna, a liberdade sindical
6
 deve ser vista sob três 

momentos, são eles: 
 

 

a) liberdade sindical coletiva, que corresponde ao 
direito dos grupos de empresários e de  
trabalhadores, vinculados por uma atividade  

 
6 Existem autores que tratam das classificações da liberdade sindical em sentido 
político e sentido individualistíco. Os autores, Batalha e Batalha defendem que 
no sentido político as entidades sindicais devem ter caráter de direito privado 
totalmente desvinculados do direito público. Nesse sentido, o Brasil não poderia 
falar em liberdade sindical. Já no sentido indivudualístico qualquer trabalhador 
tem o direito de participar deste ou daquele sindicato de filiar-se ou não. O 
Brasil se classificaria no sentido individualístico (1994, p. 82).
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comum, similar ou conexa, de constituir o 

sindicato de sua escolha, com a estruturação que 
lhes convier; 

 
b) liberdade sindical individual, que é o direito de 

cada trabalhador ou empresário de filiar-se ao 
sindicato de sua preferência, representativo do 

grupo a que pertence, e dele desligar-se; 
 

c) autonomia sindical, que concerne à liberdade de 

organização interna e de funcionamento da 

associação sindical e, bem assim, à faculdade de 

constituir federações e confederações ou de filiar-

se às já existentes, visando sempre aos fins que 

fundamentam sua instituição (VIANNA, 2005, 

p. 1.103). 
 

 

Essas classificações possuem como base três palavras, 

sindicalização livre, autonomia sindical e pluralidade sindical, tudo que 

o Brasil necessita para ser considerado como um país que 

democraticamente possui uma liberdade plena. Ainda sobre o conceito 

de liberdade sindical preceitua Segadas Vianna que “poucos problemas, 

no campo do Direito do Trabalho e, especialmente, no que se refere às 

relações coletivas do trabalho, têm despertado tão constantes e 

apaixonados debates, em nosso país, quanto à liberdade sindical” (2005, 

p. 1117). Na maioria das vezes, os debates sobre liberdade sindical são 

desvirtuados de sua verdadeira finalidade tendendo a interesses 

políticos. Isso é algo preocupante, pois, para que o trabalhador seja  
filiado a um sindicato, basta que ele seja parte da categoria ou 
classe não exigindo nenhum tipo de ideal ou crenças político-  
partidárias, logo não é possível a admissão dentro dos sindicatos desse 
tipo de pensamento que só prejudica a liberdade sindical. 
 

Sala Franco e Montesinos (1994, p.74), diferenciam a liberdade 

sindical das liberdades civis. Eles defendem que as liberdades 
individuais e coletivas só poderão existir se existir, a liberdade civil. 
Defendem que o movimento sindical só poderá se estabelecer em um 
ambiente que defende os direitos humanos fundamentais. 
 

Para Magano (1993, p.27), a “liberdade sindical é o direito dos 
trabalhadores e empregadores de não sofrerem interferências nem dos 
poderes públicos nem uns em relação aos outros, no processo de se 
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organizarem, bem como o de promoverem interesses próprios ou dos 
grupos a que pertençam”. Logo, o autor defende a liberdade de 

organização das entidades sindicais. 
 

Já Sussekind (2005, p. 1117) diz que a liberdade sindical “ora é 

o abraço que estrangula, ora é a liberdade sem fronteiras que esmaga as 

liberdades de outros”. Para o autor, a liberdade sindical é confundida, 

muitas vezes, com a soberania de um grupo dentro de um Estado e, em 

outros momentos, nega-se toda a liberdade em nome da soberania do 

Estado, que é o que ocorre hoje no Brasil. “Não há dúvida, entretanto, 

de que nenhuma liberdade pode estender suas fronteiras além e acima da 

soberania do Estado, que, como acentua Kelsen, é o poder supremo ao 

qual não pode haver similar” (SUSSEKIND, 2005, p. 1117). Entretanto, 

a liberdade sindical não atinge a soberania do Estado, bem como a 

soberania do Estado não pode intervir nas organizações sindicais para 

que se garanta a tão almejada democracia. Assim, é importante não 

confundir soberania com autonomia, ou seja, autonomia é o poder que 

os sindicatos ou a coletividade possuem de se organizarem sem 

intervenções e assim organizarem suas regras dentro das previsões 

legais. 
 

Para uma sociedade democrática, a organização coletiva é de 
grande importância, pois significa: “O exercício de liberdades e direitos 

civis e políticos, com os novos direitos econômicos, sociais e culturais, 
implica no reconhecimento de interesses coletivos como marco da 

pluralidade sindical.
7
” (GUERREIRO, 2007, p.27. tradução nossa). 

 
Em 1988, iniciou-se, no Brasil, um novo processo de 

redemocratização após longos anos de ditadura. A redemocratização 

trouxe para o povo brasileiro uma nova esperança de novos direitos e 

liberdades. Ao longo das histórias das principais declarações de direitos, 

a liberdade foi considerada como um Direito Fundamental ou um 

Direito Humano. Assim, os Direitos Fundamentais garantem o princípio 

da dignidade da pessoa humana. Ingo Sarlet (2007) relata que a 

Constituinte de 1988 consagrou vários direitos sociais como 

fundamentais e considerou os Direitos Fundamentais como de 

aplicabilidade imediata. Para Bulos, os  

 
7
 el ejercício de liberdades y derechos civiles y políticos, com los nuevos 

derechos económicos, sociales e culturales, pues implica el reconocimiento de 
interesses colectivos em el marco de la pluralidade social. (texto original) 
(GUERREIRO, 2007, p.27). 



69 
 
 

 

Direitos fundamentais são o conjunto de normas, 

princípios, prerrogativas, deveres e institutos, 

inerentes à soberania popular, que garantem a 

convivência pacífica, digna, livre e igualitária, 

independentemente de credo, raça, origem, cor, 

condição econômica ou status social (BULOS, 

2012, p.522). 
 

 

Afirma o autor que os direitos fundamentais são conhecidos de 

diversas formas, “tais como direitos humanos fundamentais, direitos do 

homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, direitos 

naturais, liberdades fundamentais, liberdades públicas etc.” (2012, 
p.522). Os direitos fundamentais têm natureza de direito positivo e 

possui como finalidades exigir do Estado o cumprimento das prestações 

sociais, bem como a tutela contra qualquer tipo de discriminação e a 

proteção contra atos de terceiros. Para Alexandre de Moraes, os direitos 

humanos fundamentais são “o conjunto institucionalizado de direitos e 

garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito a sua 

dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal, e 

o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da 

personalidade humana” (MORAES, 2005, p.21). 
 

Sem dúvida alguma a liberdade sindical é considerada um 

direito fundamental constitucional e humano. A liberdade sindical como 

um direito fundamental envolve os obreiros no ente coletivo, assim para 
Ebert (2007, p.47) não “há como afastar o conteúdo axiológico dos 

princípios democráticos e pluralistas da interpretação em torno do artigo 

8°, da Constituição Federal”. Logo, entende-se que os princípios 

democráticos contidos no artigo 8° da CF/88 são considerados, “Direitos 
fundamentais, por serem mandamentos de otimização, tendem a irradiar 

efeitos por toda a ordem jurídica” (SILVA, 2011, p.175). 
 

Assim, considerando a liberdade sindical como um princípio 

com mandamentos de otimização constitucional deve ser levado em 

consideração que o trabalhador não é apenas titular dos direitos contidos 
no artigo 8° da CF/88 e sim também detentor de todos os direitos 
fundamentais garantidos no Brasil pela simples condição de pessoa 

humana (PARRA, 2013). 
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Sem dúvida alguma a liberdade sindical é considerada um 

direito fundamental constitucional e humano. A liberdade sindical como 
um direito fundamental envolve os obreiros no ente coletivo. Para Ebert 

(2007, p.47) não “há como afastar o conteúdo axiológico dos princípios 

democráticos e pluralistas da interpretação em torno do artigo 8°, da 

Constituição Federal”. Logo, entende-se que os princípios democráticos 

contidos no artigo 8° da CF/88 são considerados, “Direitos 
fundamentais, por serem mandamentos de otimização, tendem a irradiar 

efeitos por toda a ordem jurídica” (SILVA, 2011, p.175). 
 

Ao longo da história mundial, os direitos humanos são 

reconhecidos pelo “seu caráter universal pela carta da ONU (1945) e 
pelo Estatuto da Corte Internacional de Justiça (1945). Em seguida, 

foram institucionalizados pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948)” (Delgado; Ribeiro, 2014, p. 67-68). Assim, os direitos 

humanos garantem a possibilidade de a liberdade sindical estar presente 
nas Constituições, pois a liberdade sindical deve ser reconhecida como 

um direito humano. Para os autores Ysmênia Pontes e Maurícius de 

Holanda, 
 
 

 
Com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas, a 

liberdade sindical é reconhecida no bojo dessa 

declaração como um direito do homem. 

Importante ressaltar que no mesmo período foi 

aprovada a Convenção nº 87 da OIT, que tinha 

como foco o exercício da liberdade sindical. O 

sindicalismo já era consolidado em países 

considerados industrializados e começava a 

difundir-se pelo mundo. (PONTES; HOLANDA, 

2016, p.267) 
 

 

Além disso, Olga Oliveira (1997, p. 13) relembra que, nos vinte 

anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1978, a 
Assembleia Geral das Nações Unidas escolheu as Convenções e as 
Recomendações que deveriam ter status de Direitos Humanos, e a 

Convenção 87 da OIT foi uma das selecionadas. Desde então, a 

Convenção 87 da OIT passa a ser considerada como uma Convenção 

que trata de Direitos Humanos. Importante ressaltar que: 
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tanto a Constituição, quanto as convenções e 
recomendações da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) assumiram, desde 1919, um lugar 
notável para os direitos humanos e também têm 
sido a principal inspiração dos textos universais e 
regionais relativos aos direitos econômicos e 

sociais, e certos direitos civis e políticos
8
 

(tradução nossa) (VALTICOS, 1982, p. 363). 
 

 

A liberdade sindical está prevista nas principais declarações de 

direitos humanos e é considerada como um direito fundamental para 

garantir que todos os trabalhadores possam ter direito de exercer a sua 

cidadania participando das ações sindicais. A Constituição Federal de 

1988 é considerada até hoje a mais democrática de todas as 

Constituições brasileiras, e ela ampliou o rol dos direitos fundamentais 

quando em seu artigo 1º diz “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: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da 

pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; V - o pluralismo político”. Nesse sentido caberá ao Estado 

brasileiro cumprir os dispositivos no artigo 1º, incisos III e IV, art. 6º, 

7º, 8º; no artigo 170 e no artigo 193 da Constituição Federal de 1988 

para proteger o trabalhador das garras do capitalismo e garantir que os 

direitos fundamentais e humanos cheguem até a população. 
 

Para o autor Ingo Sarlet (2014, p. 21), 

 
A CF, no dispositivo que elenca os assim 
chamados fundamentos do nosso Estado 

Democrático de Direito (art. 1o), previu os valores 
sociais do trabalho e a livre-iniciativa no mesmo  

 
8
 Both the Constitution and the Conventions and Recommendations of the 

International Labour Organisation (ILO) have, since 1919, assigned a large 
place to human rights and have also been a principal inspiration of the universal 
and regional texts relating to economic and social rights, and to certain civil and  
political rights. (texto original) Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000562/056230Eo.pdf. Acesso em 03 
de agosto de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000562/056230Eo.pdf
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inciso (IV) e com a mesma relevância e hierarquia 

axiológica, evidenciando um compromisso com a 

simetria entre capital e trabalho, no mínimo, 

contudo, espancando qualquer leitura parcial e 

sectária. Dito de outro modo, eventual priorização 

da dignidade da pessoa humana, prevista  
expressamente no inciso anterior (art. 1o, III), 
não poderá justificar a negativa da condição de  
preceito fundamental seja aos valores sociais do 

trabalho, seja no que diz com a própria livre-

iniciativa, que, ademais, juntamente com a 

valorização do trabalho humano e a busca do 

pleno emprego, volta a ser objeto de expressa 

menção no âmbito dos princípios da ordem 

econômica (art. 170, caput e inciso VIII), numa 

articulação teleológico-sistemática que haverá de 

ser permanentemente considerada pelo legislador 

e pelos demais interpretes e aplicadores da CF. 
 

 

O autor defende os direitos sociais como direitos fundamentais. 

Ele relata que existem na doutrina brasileira, com argumentos fortes, 
aqueles que negam essa condição aos direitos sociais, e existem 

doutrinadores que até negam a existências desses direitos e inclusive 

negam direitos dos trabalhadores. 
 
 

 
torna oportuna a lembrança de que ao se tratar de 

direitos fundamentais na Constituição não há 

como abrir mão de uma perspectiva dogmático-

jurídica (mas não necessariamente formal-

positivista) da abordagem, reafirmando-se, de tal 

sorte, a necessidade de uma leitura 

constitucionalmente adequada da fundamentação 

e do próprio conteúdo e alcance dos direitos 

sociais e dos direitos dos trabalhadores na 

condição de direitos fundamentais (SARLET, 

2014, p. 20). 
 

 

Assim os direitos sociais manifestados na Carta Magna 
brasileira devem ser considerados de direitos fundamentais de 
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aplicabilidade imediata, logo os direitos trabalhistas e os direitos 

sindicais devem assim ser considerados. “Em síntese, firma-se aqui 
posição em torno da tese de que – pelo menos no âmbito do sistema de 

direito constitucional positivo brasileiro – todos os direitos, tenham sido 

eles expressa ou implicitamente positivados, estejam eles sediados no 

Título II da CF (dos direitos e garantias fundamentais) ou mesmo 

localizados em outras partes do texto constitucional, são direitos 
fundamentais” (SARLET, 2014, p.26). Na verdade, o Supremo Tribunal 

Federal tem compreendido os direitos sociais como fundamentais. 
 

Sendo a liberdade sindical um direito dos trabalhadores que, 
além de prevista no texto constitucional é prevista em âmbito 

internacional por meio da Convenção 87 da Organização Internacional 
do Trabalho-OIT, deve ser então considerada como um direito 
fundamental. 
 

Para Emília Simeão Albino Sako: 
 
 

 
O conceito de direitos fundamentais deve ser real 

e concreto. Falar em dignidade humana, em 
liberdade, em igualdade, sem conferir meios para 

que sejam alcançadas, é o mesmo que nada dizer.  
É fundamental o direito, por exemplo, a uma 

moradia, embora simples, digna, a um posto de 

trabalho que confira um salário mínimo vital, a 

educação continuada e a qualificação profissional, 

os descansos periódicos, um ambiente de trabalho 

seguro e sadio. Os direitos fundamentais do 

trabalhador são direitos da pessoa ou direitos de 

personalidade e têm de ser garantidos não só pelo 

Estado, como também pela sociedade e pela ação 

sindical, por todos e por cada um; a todos e a cada 

um (SAKO, 2012, p. 15-16). 
 

 

Assim, considerar a liberdade sindical como um direito 
fundamental é garantir que ela realmente aconteça no ordenamento 

jurídico brasileiro. A atual conjuntura não percebe essa realidade, pois 

mesmo a liberdade sindical estando preconizado em uma convenção 
internacional da OIT, ao qual o Brasil é signatário, o mesmo não a 

ratificou. 
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Vale ressaltar, que a doutrina demonstra que na experiência 

estrangeira existem diversas cláusulas que restringem a liberdade 

sindical. Segundo Garcia (2013, p. 1280-1281), são elas: O ““closed 

shop” é a exigência de filiação ao sindicato como condição de 

emprego”, no Brasil essa cláusula não é aceita. O ““Union shop” 

significa a exigência de filiação ao sindicato como condição à 

continuidade do emprego”, essa cláusula também não é aceita no 

ordenamento juríco brasileiro. A ““Agency shop” é a obrigatoriedae de 

contribuição ao sindicato”. No Brasil se houver a filiação o trabalhador 

deverá contribuir e ainda existe a figura da contribuição compulsória 

que deixará de existir de acordo com a reforma trabalhista de novembro 

de 2017 (Lei. 13.467/17). O ““Mise à L’index” indica a existencia de 

lista negra a não filiados ao sindicato”, no Brasil não se admite esse tipo 

de lista. O ““Maitenance of membership” ocorre quando o empregado se 

filia voluntariamente ao sindicato, mas deve nele permanecer na 

vigência da convenção coletiva, sob pena de dispensa”. A CF/88 garante 

aos brasileiros a liberdade de filiação, logo admite a filiação e a 

desfiliação a qualquer momento. O ““Open shop” é a empresa aberta 

apenas a não filiados ao sindicato”. O ““Yellow dog contract” ocorre 

quando o empregado se compromete a não se filiar ao sindicato para ser 

admitido. A legislação brasileira não admite essa postura. A “Company 

unions” é o compromisso de criação de sindicatos fantasmas”. O 

“Preferencial shop” indica a preferencia de admissão para empregados 

filiados ao sindicato”. O Brasil também não admite essa cláusula, a 

filiação é livre. E por último, o “Label” ocorre quando o sindicato põe 

sua marca nos produtos do empregador, mostrando que há 

sindicalização na empresa”. Essas são as cláusulas adotadas em alguns 

países do mundo que a CF/88 não admite. 
 

Dando continuidade na pesquisa será analisada a liberdade 

sindical no ambiente internacional. Essa análise é de grande importância 
para o trabalho, pois ajudará a compreender a relevância da ratificação 
da Convenção 87 da OIT para o Brasil. 
 

 

3.2 A LIBERDADE SINDICAL EM AMBITO INTERNACIONAL 
 

 

Na análise que deve ser feita nesse tópico da dissertação, é de 
suma importância levar em consideração a questão do Estado, Soberania 
e Nação para que não incorra em uma análise superficial. Como é sabido 
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por todos, nem sempre o que está previsto em documentos 

internacionais, muitas vezes ratificados, são cumpridos, e um 

questionamento que emerge é: O que a OIT poderá fazer para exigir que 

seja a Convenção ou Recomendação eficaz? Com relação à Liberdade 

Sindical, a Convenção 87 da OIT não foi ratificada pelo Brasil, mas 

seria essa convenção uma fonte material do Direito? E as Convenções 

ratificadas que não são cumpridas? O que deve a OIT fazer? Poderia o 

Brasil adotar a liberdade sindical pela ratificação dos Pactos 

internacionais de Direitos Civis e políticos, Econômicos, sociais e 

culturais? 
 

Antes de buscar as respostas para os questionamentos citados, é 
de grande importância compreender que: 
 

 

as profundas transformações pelas quais passa a 

sociedade contemporânea estão retratadas nos 

mais diversos ramos do conhecimento. Entretanto, 

poucas áreas são tão sensíveis para a dinâmica 

social como o mundo do trabalho, para onde 

convergem grandes expectativas individuais e 

sociais e onde se cruzam as avenidas das 

principais dimensões do mundo da vida: política, 

cultural, jurídica e econômica (OLSSON, 2014 

p.589). 
 

 

No mundo do trabalho, em especial, no trabalho em uma visão 
globalizada e internacional todos os atores globais possuem papéis de 
grande relevância no cenário mundial e o Estado tem um papel 

fundamental na conquista de direitos. 
 

Para Pereira, “a exigibilidade dos direitos está de alguma 

maneira vinculada à noção de Estado moderno, a partir de dois 

componentes centrais de seu conceito e complementares entre si: 

soberania e nação” (PEREIRA, 2207, p.62). Para o Estado, existem 

várias definições, mas vamos entender que o Estado é aquele que possui 
uma população, um território e um governo independente, nas palavras 
de Darcy Azambuja (2008). Para o mesmo autor, o Estado é uma 

sociedade política, em que se constitui um grupo de indivíduos 

organizados para alcançar um objetivo comum. Assim a nação seria “um 
grupo de indivíduos que se sentem unidos pela origem comum, pelos 
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interesses comuns e, principalmente, por ideais e aspirações comuns” 

(AZAMBUJA, 2008, p. 36), ou seja, a Nação é muito maior que o povo 
e a Soberania. “Significa, portanto, que o poder do Estado é o mais alto 

existente dentro do Estado, é a summa potesta, a potestade” 

(AZAMBUJA, 2008, p. 69). Dessa forma, nas relações entre Estados, 

não existe subordinação e muito menos dependência e, sim, igualdade. 

Percebe-se, então, que essa ideia “é um poder independente em relação 
aos demais Estados e supremo dentro do próprio Estado” (AZAMBUJA, 

2008, p. 69). Definido esses termos, observa Pereira que: 
 
 

 
Para o Direito Internacional clássico, as 

declarações são desprovidas de valor jurídico-

vinculante, uma vez que suas disposições não se 

sujeitam a um ato de soberania dos Estados para 

incorporá-las no sistema interno de fontes. As 

convenções e pactos, como modalidades de 

tratados internacionais, são incorporados aos 

ordenamentos jurídicos nacionais de acordo com 

as disposições internas de cada Estado. A partir 

daí, estão prontas para produzir efeitos jurídicos 

(PEREIRA, 2007, p.63). 
 
 
 

Cada vez mais a universalização de valores fica mais difícil, as 

questões culturais e a globalização dificultam bastante os conceitos e 

ideias entre povo e nação e o exercício do poder soberano, ficando as 

questões que tratam dos Direitos Humanos Universais muito mais uma 

questão moral para o país que os adota. Para que um país adote uma 

Convenção internacional, é preciso que o direito interno a permita, e 

isso recai na soberania daquele povo. O que ocorre, hoje, com a 

Convenção 87 da OIT é que a Constituição Federal de 1988 prima pela 

unicidade sindical, logo impossível de existir uma ratificação sem uma 

emenda à Constituição, ou seja, o direito interno não permite e o país é 

soberano, não podendo nenhum outro obrigá-lo. Para Pereira, 
 

 

A nova concepção de Direito internacional, 
baseada no constitucionalismo, adquire 
transcendência e ultrapassa os limites das 
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fronteiras nacionais, estendendo os princípios 
do Estado de Direito ao âmbito internacional 

das relações civis, sociais, econômicas e 
políticas” (PEREIRA, 2007, p.65). 

 

 

O direito à liberdade é considerado um direito humano, e a 

liberdade sindical também, mesmo com todas essas divergências entre o 

direito internacional e o direito interno de um Estado, a liberdade 

sindical deve ser garantida. Desde a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos que a liberdade sindical já é defendida, em seu art. 23.4 diz 

que “Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas 

sindicatos e de se filiar a sindicatos para defesa dos seus interesses” 

(Disponível:http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Trans 

lations/por.pdf. Acesso em 05-06-2017 às 14h). O pacto de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, já previa a liberdade sindical, e o 

Brasil ratificou esse pacto, no seu artigo 8°, que diz: 
 
 

 
1. Os Estados Partes do presente Pacto 

comprometem-se a garantir: a) O direito de toda 

pessoa de fundar com outras, sindicatos e de filiar-

se ao sindicato de escolha, sujeitando-se 

unicamente aos estatutos da organização 

interessada, com o objetivo de promover e de 

proteger seus interesses econômicos e sociais. O 

exercício desse direito só poderá ser objeto das 

restrições previstas em lei e que sejam 

necessárias, em uma sociedade democrática, no 

interesse da segurança nacional ou da ordem 

pública, ou para proteger os direitos e as 

liberdades alheias; b) O direito dos sindicatos de 

formar federações ou confederações nacionais e o 

direito destas de formar organizações sindicais 

internacionais ou de filiar-se às mesmas. c) O 

direito dos sindicatos de exercer livremente suas 

atividades, sem quaisquer limitações além 

daquelas previstas em lei e que sejam necessárias, 

em uma sociedade democrática, no interesse da 

segurança nacional ou da ordem pública, ou para 

proteger os direitos e as liberdades das demais 

pessoas: 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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d) O direito de greve, exercido de conformidade 

com as leis de cada país. Disponível em: 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/199 

0-1994/d0591.htm. Acesso em 05-6-17). 
 

 

O Pacto de Direito Econômicos, Sociais e Culturais entrou em 

vigor no Brasil em 24 de abril de 1992 por meio do decreto legislativo 

n° 591 de 06 de julho de 1992. Já o Pacto de Direitos Civis e políticos 
entrou em vigor no Brasil em 06 de julho de 1992 por meio do Decreto 

nº 592. Esse pacto prevê em seu artigo 22, e ainda mais detalhado, o 

direito a liberdade sindical. 
 
 

 

1. Toda pessoa terá o direito de associar-se 
livremente a outras, inclusive o direito de 

construir sindicatos e de a eles filiar-se, para a 
proteção de seus interesses. 

 
2. O exercício desse direito estará sujeito apenas 

ás restrições previstas em lei e que se façam 

necessárias, em uma sociedade democrática, no 

interesse da segurança nacional, da segurança e da 

ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a 

moral públicas ou os direitos e liberdades das 

demais pessoas. O presente artigo não impedirá 

que se submeta a restrições legais o exercício 

desse direito por membros das forças armadas e 

da polícia. 
 

3. Nenhuma das disposições do presente artigo 

permitirá que Estados Partes da Convenção de 

1948 da Organização Internacional do Trabalho, 

relativa à liberdade sindical e à proteção do direito 

sindical, venham a adotar medidas legislativas que 

restrinjam ou aplicar a lei de maneira a restringir 

as garantias previstas na referida Convenção.  
(Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/199 
0-1994/d0592.htm. Acesso em 05-06-2017) 

 

 

Vale ressaltar que “o Brasil atualmente, descumpre a 
Convenção Americana de Direitos Humanos, o Protocolo Adicional de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm.%20Acesso%20em%2005-6-17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm.%20Acesso%20em%2005-6-17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
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São Salvador, os pactos de Direitos Civis, Políticos, Econômicos, 

Sociais e Culturais, assim como a Declaração dos Direitos e Garantias 
Fundamentais da OIT, que como país-membro tem o dever de cumprir 

os princípios e as garantias da Organização, entre os quais foi elevada a 

liberdade sindical” (VAZ, 2016 p.126). 
 

Assim as atividades dos sindicatos brasileiros devem ser livres, 

e a liberdade sindical deverá prevalecer. Baseado no que foi analisado 

até agora, é possível responder a um dos questionamentos levantados no 

início desse tópico. Ou seja, a Convenção 87 da OIT não foi ratificada, 

mas seria possível por meio dos Pactos de Direitos Civis e políticos, 

Econômicos, Sociais e Culturais, o Brasil adotar essa liberdade? Os 

pactos e tratados internacionais supracitados podem ser utilizados como 

fonte formal do direito brasileiro, pois foram ratificados e após a 

Constituição federal de 1988. O fato de a liberdade sindical está prevista 

nos dois pactos e, além disso, na Convenção 87 da OIT, acaba sendo um 

sinal de que a liberdade sindical ainda é algo muito genérico e não 

palpável em um país democrático, como o nosso. O grande problema é 

que, mesmo que a Constituição de 1988 sofra uma emenda e altere o 

artigo 8°, permitindo assim a ratificação da Convenção 87 da OIT, 

mesmo assim isso não garantiria essa liberdade, pois liberdade é algo 

que demanda tempo e sensibilização social, seria preciso trabalhar com 

os atores sociais, ou seja, empresários, dirigentes sindicais, empregados 

e outros para que, um dia, essa liberdade sindical seja plena e 

verdadeiramente democrática. 
 
 

 

A liberdade sindical é direito de conteúdo 

complexo e seu exercício implica uma série de 

garantias. Jamais pode ser satisfeita sem o efetivo 

gozo de liberdades civis e políticas. Uma ação 

sindical não pode ser considerada em si mesma 

como legítima, desvinculada da capacidade dos 

membros da coletividade de interferir e participar 

na definição dessa ação. Por outro lado, é a ação 

coletiva em contextos específicos que permitirá a 

realização prática da efetiva liberdade no plano 

individual, tanto nos aspectos relacionados com a 

própria liberdade sindical, como nos demais. 

Ambas as dimensões se implicam mutuamente e o 

exercício do direito fundamental não se completa 

sem essa interação (PEREIRA, 2007, p. 70). 
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Logo, a liberdade sindical é um direito fundamental, uma vez 
que ela está prevista na Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

no Pacto de direitos civis e políticos e também no pacto de direitos, 

econômicos, sociais e culturais. Além disso, em instrumento 

internacional, na Convenção 87 da OIT, a qual diz que “A liberdade 
sindical integra o conjunto dos princípios e direitos fundamentais no 

trabalho contido na Declaração adotada em 1998” (PEREIRA, 2007, p. 

71). Também está prevista nas Convenções 98, 151 e 154 da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT. 
 

O Direito internacional do Trabalho, entre os séculos XVIII e 

XIX, contribui para que os direitos humanos fundamentais fossem 

internacionalizados. Os ideais da “Revolução Francesa (1789), com sua 

filosofia liberal-individualista, partindo do princípio de igualdade 

jurídico-política de todos os cidadãos (todos são iguais perante a lei)” 

(SUSSEKIND, 2000, p. 82), não corroboram com a intervenção estatal, 

pois essas intervenções interferiam na liberdade individual do homem. 

A liberdade contratual liberal, algo aceitado na época da Revolução 

Industrial, igualava os trabalhadores aos empregadores e acabava por 

ferir direitos humanos dos trabalhadores. Os liberais acreditavam que o 

trabalhador era quem deveria decidir quanto do seu tempo poderia 

dispor para o trabalho. Logo, com a mecanização da mão de obra 

trabalhadora, na verdade, o que houve foi uma verdadeira precarização 

do trabalho e esse modelo foi adotado em vários países europeus 

inclusive nos Estados Unidos da América. Relata Arnaldo Sussekind 

que “a liberdade e a máquina não libertaram o trabalhador” (2000, p. 

83), consequentemente a classe operária reivindicava por melhores 

condições de trabalho. Importante frisar que nesse processo de 

desenvolvimento industrial “trabalhar, em última análise, não era um 

valor. Explorar o trabalho alheio, sim. Essa moral do trabalho persiste 

na sociedade brasileira, em maior ou menor nível, até nossos dias” 

(TITTONI, 2007, p.24). 
 

O empresário inglês Robert Owen foi quem primeiro defendeu 

as ideias sociais trabalhistas. Ele é considerado o pai da legislação 

trabalhista e das cooperativas. Aplicou os seus ideais em sua fábrica de 
tecidos que ficava na aldeia escocesa de New Lanark. Infelizmente 

Owen não obteve apoio do governo europeu em seus ideais sociais nem 

dos Estados Unidos e muito menos da classe literária e filosófica ao qual 

era integrante, era membro da “Sociedade literária e Filosófica” de 
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Manchester. “Em 1820, em virtude de falência, ele passou a dedicar-se à 

criação de colônias de trabalho coletivo, nas quais procurava elevar o 
nível físico, cultural e material do operariado” (SUSSEKIND, 2000, p. 

83). Em 1825, nos Estados Unidos da América, uma dessas colônias, a 

New Harmony, tornou-se o primeiro centro social de justiça do mundo. 
 

Dois fatos, instigados por Owen, se tornaram essenciais para a 

implementação da proteção ao trabalho e à sua internacionalização. 

Primeiro fato foi o ressurgimento das trade unions inglesas e as lutas 

que travaram para obter uma legislação que protegesse o trabalhador, o 

que fez com que o parlamento inglês tolerasse o sindicalismo, mesmo 

que as trades unios não tivesse personalidade jurídica. Estas se 

desenvolveram e apoiadas nas ideias de Owen criaram a “União 

Nacional Consolidada” uma confederação com meio milhão de 

associados. A confederação visava conquistar a “Carta Constitucional 

do Trabalho” e para isso deflagrou uma série de greves, com isso, em 

1847 foi levada ao parlamento inglês uma petição com dois milhões de 

assinaturas reivindicando a redução da jornada de trabalho para oito 

horas e conseguiram que reduzissem para dez horas. O sindicalismo que 

se iniciou na Inglaterra, logo chega aos vários países europeus e aos 

Estados Unidos. Com isso passa então o Estado a intervir nas relações 

de trabalho quebrando assim o modelo liberal adotado, até então 

(SUSSEKIND, 2000). 
 

O segundo fato foi “a proposta feita por Owen, em 1818, ao 

Congresso de Aix-la-Chapelle, “convidando os Governos da Europa a 

estabelecer um limite legal internacional da jornada de trabalho”” 

(SUSSEKIND, 2000, p.85). Nesse momento emerge a primeira 
manifestação para a implementação de uma legislação internacional que 

também visava equilibrar o mercado mundial. Nesse momento da 

história, a opinião de Owen não foi acolhida, mas ganhou força e depois 

foi implementada como a dissertação demonstrará. 
 

Um marco importantíssimo para a criação de normas 
internacionais que protegesse os trabalhadores foi a “Conferencia de 

Berlim” em 1890, que reuniu a França, Holanda, Inglaterra, Itália, 

Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça, Alemanha, Áustria-

Hungria, Bélgica e a Dinamarca. Na oportunidade, foram instituídas 
algumas regras internacionais para o direito do trabalho em prol dos 

trabalhadores. É importante frisar que países, como a Alemanha e a 

Inglaterra, já vinham instituindo em seus territórios direitos sociais 

trabalhistas (SÜSSEKIND, 2000). Já em 15 de maio 1891, o Papa Leão 
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XIII revela na Encíclica Rerum Novarum, que a igreja está preocupada 
com a classe operária e que estes homens merecem ter dignidade em seu 

ambiente de trabalho. Diz a introdução da Encíclica: 
 
 

 
A sede de inovações, que há muito tempo se 

apoderou das sociedades e as tem numa agitação 

febril, devia, tarde ou cedo, passar das regiões da 

política para a esfera vizinha da economia social. 

Efetivamente, os progressos incessantes da 

indústria, os novos caminhos em que entraram as 

artes, a alteração das relações entre os operários e 

os patrões, a influência da riqueza nas mãos dum 

pequeno número ao lado da indigência da 

multidão, a opinião enfim mais avantajada que os 

operários formam de si mesmos e a sua união 

mais compacta, tudo isto, sem falar da corrupção 

dos costumes, deu em resultado final um temível 

conflito. 
 

Por toda a parte, os espíritos estão apreensivos e 

numa ansiedade expectante, o que por si só basta 

para mostrar quantos e quão graves interesses 

estão em jogo. Esta situação preocupa e põe ao 

mesmo tempo em exercício o génio dos doutos, a 

prudência dos sábios, as deliberações das reuniões 

populares, a perspicácia dos legisladores e os 

conselhos dos governantes, e não há, 

presentemente, outra causa que impressione com 

tanta veemência o espírito humano (disponível  
em: https://w2.vatican.va/content/leo- 

xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l- 

xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html.  Acesso 

em 02-06-17, às 9h 18m). 
 

 

Para a igreja, o trabalho dignifica o homem, e as condições 
precárias de trabalho deveriam ser superadas por meio da união entre as 
classes operarias e patronal. 
 

Em 1901, as ideias formuladas no século XIX de dois 
industriais, “o inglês Robert Owen (1771-1853) e o francês Daniel 
Legrand (1783-1859) (STURMER, 2007, p.126)”, foram incorporadas e 

https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html.%20Acessado%20em%2002-06-17
https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html.%20Acessado%20em%2002-06-17
https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html.%20Acessado%20em%2002-06-17
https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html.%20Acessado%20em%2002-06-17
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adotadas pela Conferência da Paz. Essas ideias eram sobre a criação de 

uma organização internacional que garantisse mundialmente alguns 

direitos mínimos dos trabalhadores. Em 1918, foi elaborada, na 

república Soviética, a “Declaração Soviética do povo trabalhador 

explorado” e na Suíça, em maio de 1905, na “Conferência de Berna”, 

que reuniu quinze países, tiveram início as primeiras convenções 

internacionais com o intuito de proteger o trabalhador e unificar direitos 

da classe operária. Paris, em 1919, foi cenário da “Conferência da Paz” 

logo após a primeira guerra mundial. Nesse momento, foi assinado, em 

28 de junho de 1919, o Tratado de Versalhes, que garante aos 

trabalhadores e aos empregadores o direito de associação. Também 

ficou instituída a criação de uma comissão para estudar as questões do 

direito internacional do trabalho e a criação de uma organização 

internacional do trabalho. Daí surge o que, hoje, chamamos de 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, que foi criada ao“ 

assegurar parâmetros globais mínimos para as condições de trabalho no 

plano mundial, seja ao fixar como objetivos internacionais a 

manutenção da paz e segurança internacional, seja ainda proteger os 

direitos fundamentais em situações de conflitos armados” (PIOVESAN, 

2010, p. 118). 
 

A partir daí passa a existir o direito internacional do trabalho 

que tem como objetivo garantir direitos mínimos aos trabalhadores, 

preservando assim a dignidade da pessoa humana. Em 1945, com a 
criação da Organização das Nações Unidas – ONU, a OIT foi 

incorporada a esse órgão internacional. O tratado de Versalhes foi um 

instrumento de suma importância para garantias de direitos trabalhistas e 

para a garantia da liberdade sindical em âmbito internacional. Além 
disso, garante direitos das trabalhadoras mulheres e das crianças. 
 

A Organização Internacional do trabalho, criada pelo Tratado 
de Versalhes, em 1919, busca garantir direitos dos trabalhadores em 
âmbito internacional. Para Bezerra Leite (2014, p. 693), a OIT busca “...  
a proteção e promoção mundial dos direitos humanos no campo das 
relações de trabalho”, ou seja, tenta garantir o mínimo para os 
trabalhadores, no intuito de evitar a precarização do trabalho. O mais 

relevante também é que a Liberdade Sindical também é amparada pela a 
OIT como um direito humano em âmbito internacional. 
 

Como já relatado, a OIT surge em 1919 na Conferência da Paz 
em Paris, por meio do Tratado de Versalhes. Hoje, em 2017, ela possui  
187 países membros 



84 
 

(http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm). É 

importante ressaltar que, logo após a primeira guerra mundial, houve 

manifestações das organizações sindicais em participarem da 

negociação sobre a paz no mundo. Os Estados Unidos, por meio da 

American Federation of Labour (AFL), que lutava para garantir que as 
normas internacionais inseriram em seu bojo os direitos dos 

trabalhadores e melhores condições de trabalho, assim como a 

permissão para as organizações sindicais participarem das discussões. 

Ocorriam convenções anuais a partir de 1914, mesmo antes do Tratado 

de Versalhes, a AFL sugeriu que, na Conferencia da paz, que ocorreria 

em 1919, fosse também promovida a Conferencia Internacional do 

Trabalho. Com isso os países europeus ficaram encantados com a ideia 

da participação das representações sindicais na Conferência da Paz e 

rapidamente todos aderiram. Em 1916, os representantes sindicais 

franceses, ingleses, belgas e italianos reuniram-se na Inglaterra para 

deliberarem sobre uma parte do que seria levado em consideração no 

Tratado de Versalhes. A ideia, segundo SÜSSEKIND (2000), era que, 

quando o tratado selasse a paz, ele também deveria dar independência 

política e econômica às nações, bem como, garantir a todos os 

trabalhadores do mundo o mínimo de ordem moral, material e, também, 

direito de associação, proteção para evitar uma concorrência desleal 

internacional. Em 1917, na Convenção de Búfalo, a AFL defendeu que 

os representantes dos trabalhadores americanos deveriam fazer parte, 

como agentes diplomáticos, da Conferência da Paz. 
 

A American Federation of Labour (AFL), em 1919, negou-se a 

participar da Conferência Internacional sindical, pois acreditava que a 

reunião tinha motivações políticas. Participaram Alemanha, Áustria, 

Boêmia, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, 

Holanda, Hungria, Inglaterra Itália, Noruega, Suécia e Suíça. Nessa 

Conferência, foi aprovada a “Carta do Trabalho”, que foi levada em 

consideração no Tratado de Versalhes. Muitos foram os direitos dos 

trabalhadores resguardados como: higiene e segurança no trabalho, 

igualdade de remuneração entre homens e mulheres, liberdade sindical e 

demais medidas de grande importância no cenário internacional. Nessa 

mesma conferência, foi reivindicada a criação de órgão internacional 

para garantia dos direitos sociais dos trabalhadores. 
 

Na verdade, a primeira guerra mundial fortaleceu o 
agrupamento de trabalhadores em entidades sindicais em busca de 
melhores condições de trabalho e de proteção. Assim os entes sindicais 

puderam participar efetivamente, garantindo os direitos sociais 
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fundamentais dos trabalhadores no Tratado de Paz. Segundo 

SÜSSEKIND (2000), os movimentos sindicais também reivindicaram 
um Instituto Internacional do Trabalho, que servisse para fiscalizar a 

aplicação dessas normas internamente em cada país que aderisse. A 

partir daí as questões trabalhistas, antes domésticas, passaram a ter 

importância em instâncias internacionais. 
 

Para Gilberto Sturmer, 
 

 

Os participantes da Conferência da Paz aportaram 

um motivo adicional para a criação da 

organização Internacional do Trabalho; motivo 

relacionado com o final da guerra, a que tanto 

haviam contribuído os trabalhadores no campo de 

batalha e na indústria. Esta ideia está refletida na 

própria frase inicial da Constituição: “a paz 

universal e permanente somente pode basear-se 

em justiça social” (STURMER, 2007, p. 127). 
 

 

A Constituição da Organização Internacional do Trabalho - OIT  
- foi redigida por uma comissão de legislação do trabalho que foi criada 
pela Conferência da Paz. “Integram essa Comissão os representantes de 
nove países (Bélgica, Cuba, Checoslováquia, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão, Polônia e Reino Unido).” (STURMER, 2007, p.127). A  
Constituição da OIT se tornou a parte XIII do Tratado de Versalhes.  
Então se criou “uma organização tripartite, única em seu gênero, que 
reúne, em seus órgãos executivos, os representantes dos governos, dos 
empregadores e dos trabalhadores” (STURMER, 2007, p.127). A  
Constituição da OIT é um documento escrito que estabelece como se 

dará o funcionamento da OIT, os objetivos e a finalidade. O texto 

aprovado em 1919 foi emendado em 1922, 1934 e 1945. O texto que 
está vigente, hoje, é de 1946. Sua vigência começou em 20 de abril de 

1948. O Brasil ratificou essa emenda em abril de 1948 e, em outubro, 

por meio de um decreto, a presente Constituição da OIT passa a vigorar 

em território brasileiro. 
 

Parte importante da Constituição é o seu preâmbulo que prima 
pela paz mundial e por condições dignas de trabalho para a população. 
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Considerando que a paz para ser universal e 

duradoura deve assentar sobre a justiça social; 

Considerando que existem condições de trabalho 

que implicam, para grande número de indivíduos, 

miséria e privações, e que o descontentamento que 

daí decorre põe em perigo a paz e a harmonia 

universais, e considerando que é urgente melhorar 

essas condições no que se refere, por exemplo, à 

regulamentação das horas de trabalho, à fixação 

de uma duração máxima do dia e da semana de 

trabalho, ao recrutamento da mão-de-obra, à luta 

contra o desemprego, à garantia de um salário que 

assegure condições de existência convenientes, à 

proteção dos trabalhadores contra as moléstias 

graves ou profissionais e os acidentes do trabalho,  
à proteção das crianças, dos adolescentes e das 

mulheres, às pensões de velhice e de invalidez, à 

defesa dos interesses dos trabalhadores 

empregados no estrangeiro, à afirmação do 

princípio "para igual trabalho, mesmo salário", à 

afirmação do princípio de liberdade sindical, à 

organização do ensino profissional e técnico, e 

outras medidas análogas; Considerando que a não 

adoção por qualquer nação de um regime de 

trabalho realmente humano cria obstáculos aos 

esforços das outras nações desejosas de melhorar 

a sorte dos trabalhadores nos seus próprios  
territórios.(Disponível em: 
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic 
/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf.  
Acesso em 05-06-17) 

 

 

Como demonstra o preâmbulo, a preocupação é com a ordem, a 

paz entre as nações e também com a unificação de procedimentos nas 

questões trabalhistas para que o capitalismo desenfreado não provoque 
uma concorrência desleal entre os países. É imperioso lembrar que, 

durante a segunda guerra, a OIT manteve as suas atividades paralisadas, 

mas depois voltou ainda mais forte, após a Conferência de São 
Francisco. 
 

A OIT é uma organização com natureza de pessoa jurídica de 
direito internacional, é formada por vários Estados-Membros que, a 
partir do momento em que passam a integrar a OIT, devem corroborar 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf
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com a sua Constituição. Relatam os artigos 39 e 40 da Constituição da  
OIT que: 
 
 

 
Art. 39. A Organização Internacional do Trabalho 
deve ter personalidade jurídica, e, precipuamente, 

capacidade para:  
a) adquirir bens, móveis e imóveis, e dispor dos 
mesmos;  
b) contratar; 

c) intentar ações  
Art. 40. 1. A Organização Internacional do 

Trabalho gozará, nos territórios de seus Membros, 

dos privilégios e das imunidades necessárias a 

consecução dos seus fins. 
 

2. Os delegados à Conferência, os membros do 

Conselho de Administração, bem como o Diretor-

Geral e os funcionários da Repartição, gozarão, 

igualmente, dos privilégios e imunidades 

necessárias para exercerem, com inteira 

independência, as funções que lhes competem, 

relativamente à Organização. 
 

3. Tais privilégios serão especificados por um 

acordo em separado, que ser elaborado pela 
Organização para fins de aceitação pelos Estados-

Membros. 
 

(Disponível:http://www.oitbrasil.org.br/sites/defa 
ult/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_5 
38.pdf. Acesso em 03-06-2017, às 12:10m). 

 
 

 

Percebe-se que a OIT tem total autonomia com relação ao seu 

patrimônio e também possui privilégios e imunidades que em territórios 
internacionais são muito importantes. No período da Revolução 

Industrial, os sindicatos começaram a mobilizar a classe operária para 
buscarem as normas que protegessem os trabalhadores em nível 

internacional, esse foi um dos motivos pela qual criaram a Organização 

Internacional do Trabalho. Todas as normas internacionais que dizem 
respeito ao direito dos trabalhadores são para proteger o ambiente de 

trabalho para que ele seja digno e humano. “os instrumentos 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf
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internacionais a propósito da proteção dos direitos humanos em 
momento algum têm por finalidade substituir os ordenamentos internos, 

mas, tão-somente, suplementar o direito interno, na medida em que cabe  
à cada Estado membro a responsabilidade primeira pela preservação 
desses mesmos direitos” (FREDIANI, 2004, p.07). 
 

O objeto da OIT é a promoção da justiça social por meio do 
diálogo entre todos os interessados, ou seja, os atores sociais. A sede da 
OIT fica em Genebra e, por meio de Convenções e Recomendações, 
busca humanizar as relações de trabalho. 
 

A liberdade de expressão e de associação são requisitos 

primordiais para o desenvolvimento dos Estados e a pobreza e 

necessidade trazem riscos à população, e isso deve ser combatido em 

âmbito internacional, baseado nos princípios da solidariedade e da 

cooperação, respeitando assim o ambiente democrático, onde 

trabalhador e empregadores decidirão o melhor para as suas categorias, 

visando sempre ao bem-estar e à paz da humanidade. Caberá também a 

OIT analisar e apreciar as questões econômicas, que poderão intervir na 

vida dos trabalhadores e, por meio de recomendações, dispor sobre o 

que achar conveniente. 
 

A OIT possui uma estrutura tripartite, como já demonstrado, em 

relação aos órgãos, são eles: a Conferência Internacional do Trabalho, o 

Conselho de Administração e a Repartição Internacional do Trabalho. 

Essa composição é composta pelos próprios trabalhadores, 

empregadores, o que facilita para que as Convenções e Recomendação 

sejam de interesse da sociedade como um todo. Em 29 de outubro de 

1919, ocorreu em Washington a primeira reunião da Conferência 

Internacional do Trabalho. Nessa reunião foi aprovada “as primeiras 

convenções internacionais de trabalho, que se referiam às horas de 

trabalho na indústria, ao desemprego, à proteção da maternidade, ao 

trabalho noturno das mulheres e à idade mínima para o trabalho noturno 

dos menores nas indústrias” (STURMER, 2007, p.127). Essa reunião 

passou então a ocorrer anualmente. 
 

A Conferência Internacional do Trabalho (CIT), tem como 

propósito cumprir com os objetivos da organização. A CIT possui a 
obrigação de ajudar os Estados em seus programas que busquem ajudar 

o trabalhador a ter um emprego digno. Na formação do quadro da 
conferência, os Estados são representados por dois delegados do 

governo, os quais sempre são acompanhados por conselheiros que 

normalmente são ou o Ministro do Trabalho ou em responsável por essa 
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área do Estado. Os delegados são representantes dos trabalhadores, bem 

como dos empregadores e todos podem participar da discussão e 

também podem votar. “A Conferência tem uma função muito 

importante. Estabelece e adota o texto das normas internacionais do 

trabalho. Serve de foro onde se debatem questões sociais e trabalhistas 

de importância mundial” (STURMER, 2007, p.131). Além disso, a 

Conferência aprova o orçamento da OIT e elege o Conselho da 

Administração. É na Conferência que são aprovadas as Convenções 

internacionais e as recomendações por 2/3 dos representantes dos 

Estados membros presentes. 
 

O Conselho de administração é um órgão executivo da OIT que 

dispõe de 56 representantes dos Estados, sendo que “os dez Estados de 

maior importância industrial estão representados em caráter permanente, 

enquanto que os outros membros são eleitos pela Conferência a cada 

três anos, entre os representantes dos demais países membros, conforme 

a distribuição geográfica” (STURMER, 20017, p. 131). Nessa 

distribuição, 14 representam os empregadores e 14 representam os 

obreiros. O Conselho se reúne uma vez por ano em Genebra e é 

responsável pelo orçamento da OIT que é apresentado para a aprovação 

da Conferência, é responsável, também, pelas políticas adotadas pela 

organização e elege o Diretor Geral da Repartição Internacional do 

Trabalho. Para compreensão mais adequada desse tópico, diz a 

Constituição da OIT em seu artigo 7°: 
 
 

 
1. O Conselho de Administração será composto de  
56 pessoas: 28 representantes dos Governos, 14 
representantes dos empregadores e 14 
representantes dos empregados. 

 
2. Dos vinte e oito representantes dos Governos, 

dez serão nomeados pelos Estados-Membros de 

maior importância industrial e dezoito serão 

nomeados pelos Estados-Membros designados 

para esse fim pelos delegados governamentais da 

Conferência, excluídos os delegados dos dez 

Membros acima mencionados. 
 

3. O Conselho de Administração indicará, sempre 
que julgar oportuno, quais os Estados-Membros 

de maior importância industrial, e, antes de tal 
indicação, estabelecerá regras para garantir o 



90 
 

exame, por uma comissão imparcial, de todas as 

questões relativas à referida indicação. Qualquer 

apelo formulado por um Estado-Membro contra a 

resolução do Conselho de Administração quanto 

aos Membros de maior importância industrial, 

será julgado pela Conferência, sem, contudo, 

suspender os efeitos desta resolução, enquanto a 

Conferência não se houver pronunciado. 
 

4. Os representantes dos empregadores e os dos 

empregados serão, respectivamente, eleitos pelos 
delega dos empregadores e pelos delegados dos 

trabalhadores à Conferência. 
 

5. O Conselho será renovado de três em três anos. 

Se, por qualquer motivo, as eleições para o 

Conselho de Administração não se realizarem ao 

expirar este prazo, será mantido o mesmo 

Conselho de Administração até que se realizem 
tais eleições. 

 
6. O processo de preencher as vagas, de designar 
os suplentes, e outras questões da mesma 

natureza, poderão ser resolvidas pelo Conselho de 

Administração, sobressalva da aprovação da 

Conferência. 
 

7. O Conselho de Administração elegerá entre os 

seus membros um presidente e dois vice-

presidentes. Dentre os três eleitos, um 

representará um Governo e os dois outros, 

empregadores e empregados, respectivamente. 
 

8. O Conselho de Administração estabelecerá seu 

próprio regulamento e reunir-se-á nas épocas que 

determinar. Deverá realizar uma sessão especial, 

sempre que dezesseis dos seus Membros, pelo 

menos, formularem pedido por escrito para esse 

fim. (Disponível em: 
 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic 

/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. 
Acesso em 06-06-2917.) 

 

 

A Organização Internacional do Trabalho, possui também uma 
Repartição Internacional do Trabalho que é o último órgão a ser 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf
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analisado. Ela é uma secretaria permanente que tem como função 
supervisionar o Conselho da Administração e a direção do Diretor 

Geral, que ocupa o cargo por cinco anos renováveis por mais cinco. 
Segundo Gilberto Stumer, 
 
 

 
A Repartição conta com aproximadamente mil e 

novecentos funcionários de mais de cem 

nacionalidades em sua sede, em Genebra, e 

quarenta escritórios distribuídos pelo mundo. 

Além disso, em virtude do programa de 

cooperação técnica, aproximadamente seiscentos 

experts levam a cabo missões em todas as regiões 

do mundo (STUMER, 2007, p.131). 
 

 

Além disso, a Repartição também é um centro de investigações 
e também funciona como editora, publicando em áreas especializadas do 
Direito do Trabalho. 
 

A Organização Internacional do Trabalho possui uma função 

normativa que é expressa por meio das Convenções, Recomendações e 

também apresenta as resoluções, que não contêm cunho normativo. 

Esses conjuntos de normas, elaboradas pela Conferência Internacional 
do Trabalho, tornam-se um Código Internacional, que deverá, 

dependendo do Direito interno de cada país, fazer parte da legislação 

interna de cada um dos Estados Membros, com o intuito de alcançar os 

objetivos da OIT. 
 

As Convenções são Tratados Internacionais multilaterais que 

têm como objetivo proteger os direitos humanos dos trabalhadores no 

mundo, tendo em vista que os membros da Conferência são de várias 

partes do mundo, logo possui caráter universal. A Convenção ratificada 

pelos países membros passa a fazer parte do rol das legislações internas 

e sempre que uma Convenção tratar de um direito humano, no Brasil, 

ela entrará como emenda à Constituição e terá status constitucional. 

Logo as Convenções da OIT são normas de natureza trabalhista que, 
quando ratificadas, visam obrigar os países signatários a segui-las. 

Nessa parte da dissertação já é possível responder a dois 

questionamentos: se um país, mesmo tendo ratificado a Convenção, não 

a cumprir? O que poderá a OIT fazer, levando em consideração que 
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cada país possui a sua soberania? Relata o artigo 19.5 da Constituição da  
OIT que: 
 
 

 
Tratando-se de uma convenção: 

 
a) será dado a todos os Estados-Membros 
conhecimento da convenção para fins de 

ratificação; 
 

b) cada um dos Estados-Membros compromete-se 

a submeter, dentro do prazo de um ano, a partir do 

encerramento da sessão da Conferência (ou, 

quando, em razão de circunstâncias excepcionais, 

tal não for possível, logo que o seja, sem nunca 

exceder o prazo de 18 meses após o referido 

encerramento), a convenção à autoridade ou 

autoridades em cuja competência entre a matéria, 

a fim de que estas a transformem em lei ou tomem 

medidas de outra natureza; 
 

c) os Estados-Membros darão conhecimento ao 

Diretor-Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho das medidas tomadas, em virtude do 

presente artigo, para submeter a convenção à  
autoridade ou autoridades competentes, 

comunicando-lhe, também, todas as informações 
sobre as mesmas autoridades e sobre as decisões 

que estas houverem tomado; 
 

d) o Estado-Membro que tiver obtido o 

consentimento da autoridade, ou autoridades 

competentes, comunicará ao Diretor-Geral a 

ratificação formal da convenção e tomará as 

medidas necessárias para efetivar as disposições 

da dita convenção; 
 

e) quando a autoridade competente não der seu 

assentimento a uma convenção, nenhuma 

obrigação terá o Estado-Membro a não ser a de 

informar o Diretor-Geral da Repartição 

Internacional do Trabalho – nas épocas que o  
Conselho de Administração julgar 

convenientes -- sobre a sua legislação e prática 

observada relativamente ao assunto de que 

trata a convenção. Deverá, também, precisar 
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nestas informações até que ponto aplicou, ou 

pretende aplicar, dispositivos da convenção, 

por intermédio de leis, por meios 

administrativos, por força de contratos 

coletivos, ou, ainda, por qualquer outro 

processo, expondo, outrossim, as dificuldades 

que impedem ou retardam a ratificação da  
convenção. (Disponível em: 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic 
/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf. 

Acesso em 06-06-2917.) 
 

 

Esse será o procedimento padrão adotado pela OIT junto à 

Conferência Internacional do Trabalho. De acordo com o referido artigo 

caso o país que seja membro da OIT não possua internamente a 

possibilidade de ratificar uma Convenção, ele deverá agir de acordo com 
o item “e” do artigo 5° da Constituição da OIT. Caso o país tenha 

ratificado a Convenção internacional e, mesmo assim, não a cumprir, de 

acordo com a OIT, o procedimento inicial será de acordo com o artigo 

24 e 25 da Constituição da OIT: 
 
 

 
Artigo 24 

 
Toda reclamação, dirigida à Repartição 

Internacional do Trabalho, por uma organização 

profissional de empregados ou de empregadores, e 

segundo a qual um dos Estados-Membros não 

tenha assegurado satisfatoriamente a execução de 

uma convenção a que o dito Estado haja aderido, 

poderá ser transmitida pelo Conselho de 

Administração ao Governo em questão e este 

poderá ser convidado a fazer, sobre a matéria, a 

declaração que julgar conveniente. 
 

 
Artigo 25 

 
Se nenhuma declaração for enviada pelo Governo 

em questão, num prazo razoável, ou se a 
declaração recebida não parecer satisfatória ao 

Conselho de Administração, este último terá o 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf
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direito de tornar pública a referida reclamação e, 
segundo o caso, a resposta dada. 

 
(Disponível:http://www.oitbrasil.org.br/sites/defa 

ult/files/topic/decentwork/doc/constituicaooit538. 

pdf. Acesso em 06-06-2917.) 
 

 

Bem, como mostram os artigos, a única arma para obrigar um 

Estado a cumprir uma Convenção será a publicidade. Um dos grandes 

desafios da OIT é conscientizar os demais Estados da ratificação das 

suas Convenções. As Recomendações, materialmente, têm a mesma 

força que uma convenção, mas não poderá regulamentar o conteúdo da 

própria Convenção, pois a sua função é orientar e sugerir aos Estados 

sobre determinada matéria. Assim as Convenções ratificadas são fontes 

formais do direito enquanto as Recomendações são fontes materiais. 
 

Voltando um pouco às questões da natureza Jurídica das 

Convenções, para Sussekind (2000, p.189) as Convenções são tratados-

leis e não tratados-contratos, pois criam regras ou princípios com o 

intuito de reger algumas relações internacionais e, ainda, estabelecem 
normas gerais e de direito internacional. As Convenções podem ainda 

ser classificas em: 
 
 

 
a) Autoaplicáveis, quando suas disposições não 

requerem regulamentação complementar para 

serem aplicadas pelo Estado que as ratificam. 

Nos países que consagram o monismo 

jurídico, a vigência da convenção ratificada 

no plano interno importará na integração das 

respectivas normas no seu direito positivo; 

nos que adotam o dualismo jurídico, bastará 

que a lei nacional reproduza o texto da 

convenção; 
 

 

b) De princípios, que dependem, para sua 

efetiva aplicação, da adoção de leis ou outros 

atos regulamentares, a serem promovidos no 

prazo de 12 meses, que medeia entre a 

ratificação e a vigência da convenção em 
âmbito nacional, salvo quando tais atos já 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decentwork/doc/constituicaooit538.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decentwork/doc/constituicaooit538.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decentwork/doc/constituicaooit538.pdf
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vigoram no respectivo Estado. Em geral,  
essas convenções são aprovadas 
simultaneamente com recomendações  
complementares, contendo proposições 
destinadas a propiciar a aplicação dos 
princípios gerais; 

 

 
c) Promocionais, que fixam determinados 

objetivos e estabelecem programas para sua 

consecução, os quais devem ser atendidos 

pelos Estados que as ratificam mediante 

providências sucessivas, a médio e longo 

prazos. (SUSSEKIND, 2000, p.190-191) 
 
 

 

As Convenções são autoaplicáveis quando não necessitam de 

regulação, ou seja, não precisam de lei interna para a sua aplicação no 

país que a ratificou. Podem ser de princípios quando tratam de normas 
gerais, e o Estado se responsabiliza por regulamentar a matéria contida 

nela. E também podem ser promocionais quando delimitam programas e 

objetivos a serem alcançados pelos Estados e sujeitos a ratificação dos 

mesmos. 
 

A OIT leva em consideração dois tipos de Convenção, as primeiras 

são: as de direitos humanos, que tratam da liberdade sindical, trabalho 

forçado e igualdade de tratamento, e as outras são convenções técnicas. A 

liberdade sindical é tão importante que possui junto à OIT um mecanismo 

especial para o controle de normas que para Silva (2011, p. 92) “Trata-se de 

uma Comissão de Investigação e Conciliação em matéria de liberdade 

sindical (Comissão de Investigação) e do Comitê de Liberdade Sindical 

(Comitê)”. Qualquer violação sobre liberdade sindical irá ser avaliada junto 

a esses dois órgãos. Importante ressaltar que, em 1998, na 86° reunião da 

Conferência Internacional do Trabalho, foi aprovada uma nova modalidade 

de norma internacional do trabalho, a Declaração da Organização 

Internacional do Trabalho, que diz respeito aos princípios e Direitos 

Fundamentais do Trabalho. Essa declaração ressalta que sempre que se 

tratar sobre a dignidade do trabalhador, os Estados Membros que aprovaram 

essa Declaração, mesmo não tendo ratificado as Convenções, ficam 

obrigados a obedecê-las. Sendo assim, o Brasil deveria viver 

democraticamente a liberdade sindical. 
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“A Declaração da OIT dispõe que os direitos abarcados pelas 

respectivas Convenções são universais e se aplicam a todas as pessoas 
em todos os países, independentemente do nível de desenvolvimento 

econômico” (SILVA, 2011, p, 104). Na verdade, existe uma diferença 

entre as Convenções e as Recomendações da Declaração, tendo em vista 

que a Declaração visa fiscalizar as Convenções e as Recomendações 

para a sua real efetivação nos Estados. Os Princípios da Declaração são:  
1. Liberdade de associação e a liberdade sindical e o reconhecimento 

efetivo da liberdade de negociação, esses princípios estão previstos nas 

Convenções 87, 98; 2. Eliminação de todas as formas de trabalho 
forçado ou obrigatório, princípios resguardados na Convenção de n. 29 e 

na de n. 105; 3. A abolição do trabalho infantil já protegido na 

Convenção 138 e na 182; 4. Eliminação da discriminação em matéria de 

emprego e ocupação já resguardado nas Convenções de n. 100 e 111. 
Logo todos esses princípios devem ser seguidos pelos países signatários 

da Declaração, mesmo que as Convenções citadas não tenham sido 

ratificadas. 
 

De acordo com a Declaração a Conferencia Internacional do  
Trabalho lembra: 
 
 

 
a) que no momento de incorporar-se livremente à 

OIT, todos os Membros aceitaram os princípios e 

direitos enunciados em sua Constituição e na 

Declaração de Filadélfia, e se comprometeram a 

esforçar-se por alcançar os objetivos gerais da 

Organização na medida de suas possibilidades e 

atendendo a suas condições específicas; 
 

b) que esses princípios e direitos têm sido 

expressados e desenvolvidos sob a forma de 

direitos e obrigações específicos em convenções 

que foram reconhecidas como fundamentais 
dentro e fora da Organização. 

 

 
2. Declara que todos os Membros, ainda que não 

tenham ratificado as convenções aludidas, têm 

um compromisso derivado do fato de pertencer 

à Organização de respeitar, promover e tornar 

realidade, de boa fé e de conformidade com a 

Constituição, os princípios relativos aos direitos 
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fundamentais que são objeto dessas convenções.  
Disponível em: 

(http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topi 
c/oit/doc/declaracao_oit_547.pdf. Acesso em 06-

06-2017). 
 
 

 

Salutar diante dessa Declaração pensar em solf law, ou seja, 

uma fonte de direito internacional que é utilizada em sentido genérico 
que possui um papel relevante para o Direito Internacional, como 
exemplo podem-se citar os Pactos Internacionais. Para Silva (2011, p.  
109) “a previsão para o seguimento da Declaração da OIT, nos moldes 

estabelecidos para os países que não ratificaram as convenções 

pertinentes aos direitos fundamentais, revela, na nossa opinião, uma 

nova face da solf law, ou seja, uma fonte de direito internacional que é 

utilizada em sentido genérico, na medida em que uma norma 

programática adquire contornos concretos no que é pertinente a sua 

exigibilidade”. Como já relatado nesse trabalho, a OIT não tem como 

obrigar um Estado a cumprir as Convenções, as Recomendações e a 

Declaração, mas as questões morais diante do mundo é que pesam e 

diante do que trata a Declaração, o Brasil deveria adotá-la. Assim, 

percebe-se que a Organização Internacional do Trabalho tem um Caráter 

único e estritamente necessário para o mundo. No próximo tópico dessa 

dissertação, irá ser feita a análise da Liberdade Sindical nas 

Constituições brasileiras e será demonstrada a evolução histórica dessa 

tão importante liberdade no ordenamento jurídico brasileiro até a 

Constituição de 1988, no intuito de demonstrar como se deu as questões 

da liberdade sindical no direito brasileiro. 
 

 

3.3 A LIBERDADE SINDICAL NAS CONSTITUIÇÕES 
BRASILEIRAS 

 

 

Os movimentos sindicais no Brasil, segundo Wolkmer (2007), 

não tiveram a luta da sociedade por cidadania. Acredita o autor, que foi 
muito mais a criação de normas para atender uma demanda das classes 

rurais brasileiras. Para o autor, a partir da década de noventa os 
movimentos sociais sofreram perdas significativas com uma onda do 

neoliberalismo que se espalhou com a globalização e manipulava o 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/oit/doc/declaracao_oit_547.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/oit/doc/declaracao_oit_547.pdf
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poder econômico e eliminava o espaço político dos cidadãos, 
privilegiando as classes dominantes. 
 

Para Saes (1996), a Constituição Federal de 1988, possui uma 
democracia limitada, pois manteve os militares do período ditatorial, 

fortaleceu o Executivo ante o legislativo e deixou faltar governos 
partidários. 
 

Essa falta de um ambiente democrático pleno, para o 
desenvolvimento da liberdade sindical, é muito prejudicial. 
 

Assim, passa-se a análise da liberdade sindical nas constituições 
brasileiras para que se verifique como esse processo de conquista de 
liberdade se deu e como ainda está ocorrendo. 
 

A liberdade sindical já foi demonstrada, nesse texto, na sua 

visão internacional e agora, para que se possa compreender a relação da 

Liberdade Sindical com a democracia no Brasil, é necessário antes de 
tudo entender como essa liberdade se deu em solo brasileiro desde o 

período do Império até os dias atuais. Desse modo, mais adiante será 

analisada a sua relação com a democracia brasileira. 
 

O imperador Dom Pedro I, logo após a promulgação da 

Independência do Brasil, promulgou em 1824 a primeira Constituição 

brasileira. Para Bonavides e Andrade (2006, p. 15), “a verdadeira 
Constituição imperial não estava no texto outorgado, mas no pacto 

selado entre a monarquia e a escravidão”, para os autores o Brasil era 

uma sociedade de escravos e senhores, diante disso, a história 

constitucional nessa época era na verdade a história do povo brasileiro. 
 
 

 
O período constitucional do Império é, portanto, 

aquela quadra de nossa história em que o poder 

mais se apartou talvez da Constituição formal, e 

em que essa logrou o mais baixo grau de eficácia 

e presença na consonância de quantos, dirigindo a 

vida pública, guiavam o País para a solução das 

questões nacionais da época. (BONAVIDES; 

ANDRADE, 2006, p.15) 
 

 

Diante da citação dos autores, o Brasil, dessa época, não 
possuía liberdade sindical, pois vivia-se em um regime escravocrata e a 
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Carta Magna desse período seguia a Lei Chapelier de 1791, que também 
proibia as corporações de ofício. Como relata Oliveira, 
 

 

O liberalismo francês não podia permitir que 

alguma coisa ou pessoas interferissem no livre 

desenvolvimento da manufatura e do comércio. 

Assim, apesar da Declaração dos Direitos do 

Homem de 1789 ter regulado a liberdade de 

coalização, esse direito foi proibido pela Lei Le 

Chapelier de 14 de junho de 1791, que proibia 

também o direito de associação e o direito de 

greve (OLIVEIRA, 1997, p.3). 
 

 

Como se observa, a Lei Chapelier da França proibia o direito de 

associação e a greve. Esta era considerada como crime no Código Penal 

de 1810. “De acordo com o Código Penal, a tentativa de greve era 

punida com uma pena que poderia variar de um a três meses de 
reclusão, e para os dirigentes da greve a pena poderia ser de dois a cinco 

anos de reclusão” (OLIVEIRA, 1997, p.4). A Constituição de 1824 

seguia também “a onda de expansão mundial dos ideais burgueses 

irradiados desde a França revolucionária de 1789, mas também as 
Revoluções Americana (1776) e Inglesa (processo anterior)” (OLIVA, 

2011, p. 26). 
 

De acordo com o artigo 179, XXV da Constituição de 1824, “A 

inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, 

que têm por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é 

garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte: Ficam 

abolidas as Corporações de Officios, seus Juízes, Escrivães e 

Mestres”.(Disponívelem:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituic 

ao/constituicao24.htm. Acesso em 06-06-2017). Com relação à abolição 

das corporações de ofício, muitos acreditam que significou a proibição 

do sindicalismo, “mas é importante ter em mente que as corporações de 

ofício significavam uma reserva de mercado e, portanto, um verdadeiro 

privilégio estamental, bem característico do antigo regime, nenhuma 
relação guardada com o movimento sindical” (OLIVA, 2011, p.26), até 

porque o que se vivia na época era um regime de escravidão. Logo, não 

existia sindicatos, o que existia era a “liga operária” de 1870. Com 

relação às questões trabalhistas na Constituição de 1824, a única alusão 

a que essa carta faz ao Direito do Trabalho está no artigo 179, XXIV, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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que diz: “Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou 
commercio póde ser prohibido, uma vez que não se oponha aos  
costumes publicos, à segurança e à saude dos 
Cidadãos”(Disponível:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao 

/constituicao24.htm. Acesso em 06-06-2017). Na verdade, essa 
Constituição tratava das prerrogativas do Imperador. 
 

Em 1888, a Lei Áurea põe fim à escravidão no Brasil e, desde 

então, ressurge um novo ciclo e começa então a vinda dos italianos ao 

Brasil. Por volta de 1884 e 1903 os italianos passam a serem os obreiros 
brasileiros. A mão de obra dos italianos era qualificada e eles passaram 

a trazer os ideais da Europa de lutas sindicais para o Brasil. “Já no final 

da década de 1880, ocorreram as greves por questões remuneratórias, e, 

a partir de então, não se passava um ano sem greve” (OLIVA, 2011, 
p.27). Com isso, por volta de 1890, a greve passa a ser considerada 

como crime contra a liberdade de trabalho no Código Penal. 
 

Em 1889, foi proclamada a república, e, em 24 de fevereiro de 

1891, foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos do Brazil. 
Nesse período o que se vivenciava era uma crise política no Segundo 
Reinado de Dom Pedro II. Para Yone Frediani, 
 

 

Com o advento da primeira Carta Republicana em 

1891 e não obstante a escravidão ter sido abolida 

há pouco mais de uma década, foi assegurado o 

direito de associação e reunião livremente, tanto 

que através da Lei 979/1903 foram criados os 

primeiros sindicatos rurais, seguindo-se a Lei 

1.637/1907, que reconheceu o mesmo direito a 

todos os trabalhadores (FREDIANI, 2004, p.1). 
 

 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brazil 
autorizou, pela primeira vez, o Direito de associação como consta em 
seu artigo 72, parágrafo 8°, que diz; 
 

 

Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a 
estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade 

dos direitos concernentes á liberdade, á segurança 
individual e á propriedade, nos termos seguinte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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§ 8º A todos é licito associarem-se e reunirem-se 

livremente e sem armas, não podendo intervir a 
policia senão para manter a ordem publica. 

 
Disponível:(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
constituicao/constituicao91.htm. Acesso em 07-
06-2017) 

 

 

A Constituição Americana foi o grande espelho para a 

Constituição de 1891, inclusive com relação ao direito de associação, 

mas com relação ao Direito sindical, propriamente dito, ainda não se 

tinha nada. Relata Paulo Braga Galvão (1981, p. 67) que “essas 

garantias tinham o caráter de meros direitos civis e políticos, ainda no 

sentido originário dos Direitos Fundamentais dos cidadãos, 

consubstanciado nas primeiras declarações anglo-americanas e 

francesa”. O direito sindical veio realmente aparecer com o Decreto n. 

979 de 06 de janeiro de 1903, que na verdade se referia ao termo 

sindicato quando na verdade estava referindo-se às cooperativas. “O 

verdadeiro marco inicial da legislação, propriamente sindical, se dá com 

o advento do Decreto Legislativo n. 1.637 de 5 de junho de 1907, de 

iniciativa do deputado baiano Joaquim Ignácio Tosta, e assinado pelo 

presidente Affonso Augusto Moreira Penna” (OLIVA, 2011, p. 27), 

inspirados na legislação sindical francesa de 1884. Esse decreto definiu 

o que eram os sindicatos e garantiu a não intervenção estatal neles. 

Percebe-se que, na Constituição de 1891, não há nenhum tipo de 

referência à liberdade sindical, no entanto a autorização para a formação 

das primeiras entidades sindicais já era um grande avanço. O autor 

Galvão (1981, p.67) diz que “conquanto a Constituição de 1891 tenha 

assegurado o livre exercício das profissões e o direito de associação, 

essas garantias tinham o caráter de meros direitos civis e políticos, ainda 

no sentido originário dos Direitos Fundamentais dos cidadãos”. 
 

Importante ressaltar que, durante essa Constituição, muitas 

conquistas ocorreram, como por exemplo, a proibição do trabalho de 

menores nas fábricas pelo Decreto n° 1.313/1981 e a garantia de férias 
remuneradas anualmente de quinze dias aos bancários, jornalistas e 

trabalhadores de empresas, dentre outros direitos, concedida pela lei n° 
4.982/1925. Ainda nesse período, o Brasil assinou o Tratado de 

Versalhes em 1919, em que se criou a Organização Internacional do 

Trabalho, a qual prima pela dignidade humana do trabalhador. Ressalta-
se que essa é a primeira Constituição brasileira a falar em liberdade de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm
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associação e que, “por influência direta do liberalismo reinante, os 

sindicatos nasceram, assim, como meras pessoas de direito privado cuja 
personalidade jurídica se inaugurava com o registro no cartório 

competente” (OLIVA, 2011, p. 28), o sindicato tinha total autonomia e 

liberdade perante o Estado. 
 

É bem verdade que a Constituição de 1891 não conseguiu 

atingir o seu objetivo, porque acabou cedendo aos interesses das 

oligarquias. O que ocorreu foi que, após o sentimento de antiliberalismo 

e nacionalismo e a forte influência dos regimes totalitários pelo mundo, 

o Brasil acabou copiando o modelo sindical italiano, mesmo não tendo 

vivenciado um regime totalitário e sim ditatorial. Os movimentos 

sindicais eram repudiados e, muitas vezes, considerados casos de 

polícia, “demonstrando que por trás da apresentação liberal vivia uma 

ordem oligárquica cínica em seu discurso, mas com raízes que se 

confundem com a própria cultura brasileira cuja dificuldade em respeitar 

voluntariamente as regras normatizadas perpetua-se e resiste aos 

séculos” (OLIVA, 2011, p.29). Qualquer manifestação com relação ao 

aumento de salário era encarada como movimentos anarquistas; nesse 

sentido, o que se pode esperar dos movimentos sindicais em um 

ambiente tão hostil? O movimento sindical já nasce sufocado e tímido.  
“Somente o incipiente movimento revolucionário que se desenha com os  
18 do forte de Copacabana (1922), com a Revolução de 1924 em São 
Paulo (que resulta na Coluna Prestes), saberá lidar com as demandas do 

movimento trabalhista, canalizando-as para dentro da estrutura estatal 
fortemente centralizada” (OLIVA, 2011, p.29). 
 

A classe operária cresce assustadoramente entre 1920 e 1930, e 

a militância sindical ganha mais aliados, consequentemente mais força. 

A Revolução de 1930 pode ter várias justificativas e uma dela é a 

economia, como quase todas as crises políticas que ocorrem 

concomitantemente a uma crise econômica. A bolsa de Nova Iorque era 

praticamente sustentada pelo café brasileiro, ou seja, o Brasil era o 

maior produtor de café no século XIX e atuava fortemente no mercado 

internacional e todo dinheiro conseguido com a venda do café era 

novamente investido na mesma produção e isso gerava ciclos de 

superproduções. Portanto, quando a crise mundial de 1929-1933 - 

conhecida como a grande depressão chegou, os produtores não tinham 

mais para quem vender o café, e o Estado teve que intervir para manter 

os empregos, chegando a comprar os excedentes e, até mesmo, a tocar 

fogo neles. 
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Os revolucionários de 30 lutavam pelos ideais liberais e por um 

Estado Social, “a Revolução de 30 colhe seu significado mais profundo 

na medida em que se percebe quanto ela contribui para transformar o 

diálogo liberal num diálogo social” (BONAVIDES; ANDRADE, 2006, 

p.272). Getúlio Vargas inaugurou a era social brasileira, inclusive 

reafirmando direitos sociais trabalhistas. “A Revolução de 30 marcou a 

queda da primeira Constituição republicana. As mesmas armas que 

derrubaram a monarquia e ergueram a República constitucional de 1891, 

depois do golpe de 15 de novembro de 1889” (BONAVIDES; 

ANDRADE, 2006, p.268). O Governo provisório se instaurou por meio 

do Decreto n. 19.398 de 11 de novembro de 1930, durante esse 

Governo, prevalece a lei sindical de Vargas a do Decreto n. 19.777/31. 

Nesse decreto a liberdade sindical era praticamente inexistente, o que 

era necessário era que os pedidos de abertura de sindicatos fossem 

encaminhados para o Ministério do Trabalho e Emprego e ainda era 

necessária a unicidade sindical para o acolhimento do Estado. 
 

Para Cláudio César Oliva, 
 

 

o que é importante perceber dentro deste contexto 

político ideológico, é que, a par do nascimento de 

um projeto de construção de um país moderno por 

meio de planejamento estatal, emergia também 

um aparelhamento burocrático de grande 

envergadura, ressurgindo, após um intervalo 

liberal, o estado patrimonialista e o estamento, 

mantido este nas sombras durante quarenta anos. 

A novidade em sua nova fase moderna e 

capitalista encontra-se na criação dos sindicatos 

como órgãos do Estado. (OLIVA, 2011, p. 31), 
 

 

Assim, Getúlio criava sindicatos pelegos e ligados ao Estado. 
“O movimento sindical após a revolução Liberal de 1930 era dividido 

em duas ideologias, ou seja, uma parte era anarquistas estes seguiam o 

modelo italiano que na época eram os imigrantes do movimento 

conhecido no Brasil como, como café com leite que envolvia os estados 
de São Paulo e Minas. A outra vertente ideológica é a socialista que era 

um modelo marxista” (PONTES; HOLANDA, 2016, p. 270-271). Foi 

um momento constitucional de grande importância para as demais 

constituições que garantiu alguns princípios constitucionais até hoje. 
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Com tantas reivindicações feitas por parte das oligarquias 

agrárias de São Paulo, foi convocada uma assembleia constituinte que 
instaurou a carta de 1934. A Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, a qual foi promulgada em 16 de julho de 1934, foi a 

primeira constituição que expressou a liberdade sindical de maneira 

mais ampla. O artigo 120 da Constituição dizia que tanto os sindicatos 

como as associações deveriam ser reconhecidas em conformidade com a 
lei. O parágrafo único, desse artigo, garante a pluralidade sindical, coisa 

que na prática nunca ocorreu. 
 
 

 
A Constituição de 1934, fruto da era Vargas, teve 

uma breve duração e alguns de seus preceitos não 

tiveram força vinculativa, ou seja, nem saíram do 

papel. Tal fato ocorreu com o parágrafo único do 

art. 120 o qual assegurava a pluralidade sindical e 

a autonomia dos sindicatos. Este dispositivo 

jamais foi regulamentado, somente foi uma ilusão 

efêmera dos adeptos do pluralismo sindical. 

(OLIVEIRA; PORTO, 2007, p.5) 
 

 

Outro fato importante dessa Constituição foi a inserção do título 

que trata da “ordem econômica e social” no título IV, que foi uma grata 

surpresa no texto constitucional, tendo em vista que passa a estabelecer 

algumas proteções para a classe trabalhadora, como o salário mínimo, a 

remuneração nas férias e o descanso semanal remunerado – DSR, a 

previdência social, a licença da gestante, o trabalho não superior a oito 

horas diárias, dentre outros direitos resguardados pelos direitos sociais. 

Para Bezerra leite (1997, p.17), “A primeira Constituição Brasileira a 

inscrever um título sobre a ordem econômica e social foi a de 1934. 

Inspirada na Constituição de Weimar, a carta de 1934 contém um 

paradoxo: o corporativismo e o pluralismo sindical”. Ocorre que, antes 

mesmo dessa Constituição entrar em vigor, Getúlio baixou o Decreto n. 

24.694, que pode ser considerado inconstitucional, alegando que a 

pluralidade sindical não condizia com os planos do Governo e manteve 
o Decreto de n. 19.770/31, decreto esse em que há total intervenção do 

Estado e limitação das atribuições dos sindicatos. Isso significou uma 

grande perda, tendo em vista que vai contra os princípios sociais que 

permeiam à liberdade sindical. “Para os ideólogos do movimento 

revolucionário de 1930, a Carta política de 1934 não poderia durar e 
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havia de ser substituída, entendendo que a Revolução de 1930 só teria se 
realizado em 10 de novembro de 1937” (OLIVA, 2011, p.32). 
 

Em 1937, foi outorgada a Constituição dos Estados Unidos do 
Brasil, conhecida como carta Fascista, “a Constituição de 37 foi o germe 
(o Estado Novo foi sua realização) de Constituições autoritárias e a 
justificação teórica das ditaduras posteriores” (BONAVIDES; 
ANDRADE, 2006, p.339). Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo 

seguindo o modelo fascista
9
 da Itália em que o legislativo em nada 

opinava. Na verdade, esse legislativo nunca foi nem convocado, e o 
poder se concentrava nas mãos de uma única pessoa e “mais uma vez, 
uma conjunção que nos é familiar: autoritarismo e tecnocracia” 
(BONAVIDES; ANDRADE, 2006, p.339). 
 

A respeito do Estado Novo, observam Paulo Bonavides e Paes 
de Andrade que, 
 

 

do ponto de vista jurídico, sobretudo 

constitucional, o Estado Novo principiou a entrar 

em crise definitiva com a Lei Constitucional nº 9, 

de 28 de fevereiro de 1945, na época 

cognominada de Ato Adicional à Carta de 1937. 

Com efeito, essa lei de grau hierárquico superior 

modificava substancialmente a Carta tocante ao 

processo nela previsto para sua reforma, na 

medida em que instituía a eleição de um 

Parlamento dotado de poderes especiais para 

alterar a Constituição, sem recurso ao plebiscito, 

constante do art. 187, aliás, nunca aplicado no 

transcurso dos 7 anos já vividos pelo regime, e 

agora, pela nova lei, reconhecido como um 

obstáculo implícito ao livre exercício da função 

constituinte. Foi o único ato constituinte da 

ditadura que abriu caminho efetivamente à obra de 

restauração do sistema representativo destroçado 

pelo golpe de Estado de 10 de novembro de 1937. 

À sombra desse ato, a cruzada  

 
9
 “defende-se que o modelo corporativista foi importado, principalmente da 

Itália e no que toca ao direito coletivo, apenas, antes por suas normas do que por 
sua visão doutrinária e política. Getúlio Vargas era um cético guiado por um 
profundo instinto de permanência no poder” (PERONE; BOSON, 2015, p.89). 
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política contra o regime tomou vulto considerável 

e acelerou a queda da ditadura cerca de 9 meses 

depois (BONAVIDES, ANDRADE, 2006, p. 

375). 
 

 

Na Constituição de 37, o Governo era o presidente e ele estava 
acima do Estado. O que ocorria na verdade, era um golpe de Estado, 
como trata Márcia da Silva Costa que diz que, 
 

 

com o golpe de 37, rompe-se de vez com a 

liberdade sindical, ordem que será central no 

regulamento corporativista inspirado na Carta del 

Lavoro do regime fascista italiano. Assim, o 

decreto-lei de 1939 estabelece que os sindicatos só 

teriam poder de representação se fossem 

reconhecidos pelo Estado, cabendo a este o 

completo controle administrativo e político de 

suas atividades (COSTA, 2005, p.113). 
 

 

Nessa constituinte, foram preservados alguns direitos 

trabalhistas, mas a unicidade sindical e a intervenção do estado 

prevaleceram. Os sindicatos deveriam ser autorizados pelo Estado a 

funcionarem, e o Estado elabora o enquadramento sindical e ainda 

poderia aplicar sanções. “estava inaugurada a ditadura Vargas, anulando 

a liberdade política e social com imposição da Carta Constitucional, 

redigida por Francisco Campo, Ministro da Justiça, e que não escondia 

sua inspiração fascista” (OLIVA, 2011, p.33). O direito de associação 

foi resguardado no artigo 138 da Constituição de 37, mas dificilmente 

seria possível manter-se associado em um regime ditatorial. 
 

Relata Arnaldo Sussekind que: 
 
 

 
a Carta Magna (LGL\1988\3) de 1937 deu ao 

sindicato reconhecido pelo Estado: a) o privilégio 

de representar, monopolisticamente, a todos os 

que integrassem a correspondente categoria e de 

defender-lhes os direitos; b) a prerrogativa de 

estipular contratos coletivos de trabalho, sempre 
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aplicável às respectivas categorias; c) o poder de 

impor contribuições aos seus representados; d) o 

direito de exercer funções delegadas do poder 

público (art. 138) (SUSSEKIND, 2000, p. 
1.098). 

 

 

O único problema é que só era possível ter o artigo 138 aplicado 

se o Sindicato fosse reconhecido pelo Estado, privando assim de total 
liberdade de criação sindical. Logo, “A liberdade sindical, nessa 

Constituição, mais uma vez compôs mero texto sem condições práticas, 

numa contradição desmedida” (VAZ, 2016, p.38). Com isso, a 

unicidade sindical foi fortalecida baseada no modelo corporativista 
italiano, era exigida a análise do Ministério do trabalho e Emprego – 

MTE, bem como ainda é exigido hoje na CF/88, resquícios dessa época 

que ainda vigoram na Constituição de 1988. 
 

O Estado novo foi responsável por afundar a pluralidade 
sindical e proibiu o direito de greve, além de ter enfraquecido o 
legislativo e o judiciário. 
 
 
 

Assim, fazendo uma pequena comparação com a 

Constituição de 1934 nota-se que esta considerou 

o sindicato como sendo uma manifestação da livre 

atividade de coalizão profissional, enquanto que a 

Carta de 1937 fez da representação sindical um 

meio de controle político, sendo a sua estrutura 

totalmente vinculada ao Estado ditatorial vigente 

na época. (OLIVEIRA; PORTO, 2007, p.6) 
 

 

Nessa mesma época, em 1943, foram implantados vários 
decretos e um deles, muito importante, que criou a Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, Decreto-lei n. 5.452 de 01 de maio de 1943. 

Os Decretos-lei de n. 1.402 de julho de 1939, que reestruturou as 
organizações sindicais, o de n. 1.257 de 02 de maio de 1939, que 
organizou a justiça do trabalho e o de n. 2.162 de maio de 1940 que 

instituiu o salário mínimo. Vale ressaltar que, 
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algumas das principais ações de Vargas na 

construção desse cenário foram: a criação do 

Ministério do Trabalho em 1930 e a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) em 1943, no auge do 

Estado Novo; ambos tinham o intuito de controlar 

as ações dos trabalhadores e suas organizações,  
denotando sua “vocação corporativista” 
(NOGUEIRA, 2002, p.124). 

 

 

Na verdade, todo o sistema trabalhista brasileiro foi 
reestruturado com o intuito de durar, até hoje. O sistema trabalhista foi 

idealizado por meio de Decretos-lei sem a participação do legislativo. 

No decreto que regulamenta as organizações sindicais, Getúlio Vargas, 

acabava neutralizando os sindicatos com interesses capitais e, ele, 
acreditava ser o melhor para todos. 
 

Nas palavras de Paulo Bonavides e Paes de Andrade, 
 

 

A Constituição de 1937, enfim, está na base do 

surgimento de uma burocracia estatal com 

pretensões legislativas, de um Poder Executivo 

centralizado e extremamente forte, de um 

Legislativo pulverizado e convertido em Conselho 

Administrativo. Ela é o reflexo de uma corrente 

autoritária de pensamento que subjugou nossas  
melhores esperanças democráticas 
(BONAVIDES; ANDRADE, 2006, p.339). 

 

 

Assim se encerra mais uma Constituição que não respeitou nem 

ao menos o seu próprio texto, concentrando direitos em uma única 

pessoa, o presidente. Depois de tanto autoritarismo de Vargas, enfim um 
ambiente liberal emerge na Constituição de 1946. O que se percebe é 

que “com o fim do Estado Novo em 1945, e os ventos ao menos 

aparentes de redemocratização, vê-se que o sistema corporativo de 

representação pôde tranquilamente conviver com outros tipos de 
regimes, como o liberal, por exemplo” (FRANÇA, 2013, p. 97). 
 

Antes de passar para a análise da Constituição de 46, é 
importante fazer, aqui, uma breve análise da organização sindical dentro 
da CLT de 1943. Por meio da Portaria ministerial n. Sc-791 de 29 de 



109 
 

janeiro de 1942, o Ministério do Trabalho nomeou uma comissão de dez 

membros, dentre eles, Arnaldo Sussekind, José de Segadas Vianna e 
Dorval Lacerda, para estudar e organizar o anteprojeto da CLT. Pouca 

coisa mudou da redação dada pela lei sindical de 1939, as prerrogativas 

e as obrigações continuaram as mesmas, “o imposto sindical seguiu o 

que havia sido instituído pelos decretos-lei números 2.381 de 1940 e 

4.298 de 1942” (OLIVA, 2011, p. 37). 
 

Daí emerge a Carta Constitucional de 1946, também chamada 

de Constituição dos Estados Unidos do Brasil e dá-se início ao processo 

de redemocratização. Essa constituição traz a certeza para o povo 

brasileiro de que a ditadura não terá mais volta. O liberalismo do texto 

da Constituição de 46 foi um parâmetro importantíssimo para as outras 

Constituições que surgiram posteriormente e deve ser lembrado com 

orgulho pelo povo brasileiro. No contexto da redemocratização do país, 

houve uma maior mobilização dos sindicatos oficiais e um aumento 

marcante das mobilizações sindicais e políticas dentro do sistema 

celetista, principalmente das décadas de 1950 e 1960 até o golpe militar 

em 1964 (NOGUEIRA, 2014, p. 375). 
 

Com relação à organização sindical, não teve muitos avanços, 

pois “a Carta Maior de 1946 manteve a organização sindical do Estado 

Novo, ou seja, unicidade sindical e vinculação dos sindicatos ao 

Ministério do Trabalho, apesar de referir-se à liberdade sindical” 
(OLIVEIRA; PORTO, 2007, p.6). Diz o artigo 159 da Constituição de 

1946 que “é livre a associação profissional ou sindical, sendo regulada 

por lei a forma de sua constituição, a sua representação legal nas 

convenções coletivas de trabalho e o exercício de funções delegadas  
pelo Poder Público” (Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. 

Acesso em 08-06-2017). Como demonstra o artigo, ficam os sindicatos 

vinculados ao Estado e subordinados ao MTE, não possuindo liberdade 

sindical. Foi o Decreto-lei n. 9.070, seis meses antes da promulgação da 

Constituição de 1946, que garantiu a continuidade da legislação sindical 

corporativista. Com relação ao imposto sindical - depois de 

“promulgada a Lei Maior de 1946, que se estendeu até 1964, - nenhuma 

alteração significativa com referência ao sistema anterior foi realizada. 
Vale dizer que se preservou a mesma organização sindical oriunda do 

Estado Novo, criando-se a obrigatoriedade do imposto sindical” 

(FREDIANI, 2004, p.1), logo fica estabelecida a cobrança do imposto 

sindical, ferindo assim a liberdade sindical individual. É importante 

ressaltar ainda que dois anos após a promulgação da Constituição de 46 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
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foi aprovada a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho  
– OIT, que o Brasil até hoje, não ratificou. A Constituição de 1946 
tratou as questões trabalhistas como questões de cunho social e 

obrigatórias para resguardar a dignidade humana e, além disso, 
restaurou o direito à greve em seu artigo 158. Para Cláudio Oliva, 
 

 

recepcionada a CLT e a legislação sindical 

anterior, em nada estava alterada a estrutura 

sindical, o mesmo podendo ser dito em relação ao 

direito de greve, já que em seu art. 158 havia seu 

reconhecimento, mas novamente se deixava para a 

lei sua regulamentação, o que nunca veio a 

ocorrer, e era interpretado como proibição a 

movimentos paredistas (OLIVA, 2011, p.40). 
 

 

Na verdade, nesse momento da história, os sindicatos 

encontravam-se encurralados, mas, em meados dos anos 50, o país passa 

por um grande processo de industrialização, e Getúlio passa a ter nos 

sindicatos aliados políticos. Em 1951, Getúlio Vargas é eleito e aumenta 

o salário mínimo em 100%, deixando os empresários furiosos, com isso, 

essa nova elite conservadora passa a ir contra o Governo de Vargas. Os 

sindicatos estavam intimamente ligados aos partidos políticos. Getúlio 

não aguentou as denúncias de corrupção de seu Governo e suicidou-se, a 

população ficou comovida e o vice-presidente, Café Filho, assume o 

poder até a nova eleição. 
 

“Com o movimento militar iniciado em 1964, é promulgada a 

Constituição de 1967, a qual rezava ser livre a associação profissional 

ou sindical. Neste período histórico, não houve modificações na 

organização sindical. As Constituições de 1967 e de 1969 mantiveram a 

tendência corporativista dos anos trinta” (OLIVEIRA; PORTO. 2007. 

p.6). O período democrático que perdurou de 1945 a 1964 chega ao fim 

e provoca o golpe militar. Com o golpe fica claro que o sindicalismo 

não fazia parte daquele modelo de Governo, a repressão aos sindicatos 

se torna constante. Como o modelo seguido ainda era o modelo 
autoritário de Vargas, os militares se aproveitam disso e interferem 

diretamente nos sindicatos. “Durante os 21 anos de ditadura militar 

ocorreram nada menos do que 1.565 intervenções em sindicatos. Uma 

média de 75 intervenções por ano ou seis a cada mês!” (OLIVA, 2011, 
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p.53). Com isso dá para imaginar a perseguição que os sindicalistas 
sofreram com a ditadura. 
 

A Constituição de 1967, foi promulgada em 24 de janeiro de 

1967 e era o espelho da ditadura militar. Tornou-se praticamente 

impossível as práticas sindicais, inclusive os dirigentes sindicais 

passaram a ser inimigos do Estado. A organização sindical manteve-se a 

mesma, como já foi dito, e a lei 4.330/64 proibiu a greve. Os 

trabalhadores passaram por momentos difíceis, os sindicatos sendo 

perseguidos sem poderem reivindicar, após dez longos anos os 

sindicatos começaram a pedir o fim da ditadura. Os ditadores alegavam 

que queriam devolver a democracia ao Brasil, mas que antes teriam que 

organizar a casa para garantir que a democracia fosse duradoura. A 

Constituição de 67 sofreu uma Emenda Constitucional em 1969, a 

Emenda de número 01, que permaneceu com a mesma estrutura 

sindical, mas proibiu a greve no serviço público e nas atividades 

essenciais, hoje alocadas no art. 10 da lei de greve. A ditadura só 

começou a perder força quando surtiu uma repercussão internacional 

negativa. Nesse momento, o sindicalismo busca afastar-se das ligações 

com o Governo e “a história do sindicalismo abre-se, assim, para uma 

nova e profícua fase, mais uma vez acompanhando e promovendo as 

mudanças políticas brasileiras, a demonstrar quanto da história do país 

está imbricada com a questão sindical” (OLIVA, 2011, p.59) mostra 

também “a importância que a discussão aberta e democrática da 

liberdade sindical tem para a real redemocratização nacional” (OLIVA, 

2011, p.59). 
 

Todo esse momento de tensão e opressão vivenciado contribuiu 

para que o povo fosse às ruas pedir “Diretas Já”. Os trabalhadores, 

inconformados com tanto desrespeito, lutaram por melhores condições 

de trabalho e pela implementação dos direitos sociais na nova 

Constituição. “A partir de 1986, os deputados e senadores eleitos 
passaram a elaborar a nova Carta Constitucional, através da instalação 

da Assembleia Constituinte que, em 10.10.1988, promulgou a nova Lei 

Maior, restando consagrado, dentre outros, o princípio da liberdade 

sindical, eivado, porém, de restrições” (FREDIANI, 2004, p.2). 
 

A Constituição cidadã, como era conhecida a Constituição 
Federal de 1988, veio por um lado carregada de direitos sociais, mas, 

mesmo garantindo o direito à greve e desentrelaçando o sindicato do 

Estado, não pode ser considerada democrática plenamente, pois, admite 

a análise do MTE para verificação da unicidade sindical, o critério das 
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categorias profissionais, econômicas, diferenciadas, similares e conexas, 

assim como admite o poder normativo da Justiça do Trabalho. A 

Constituição de 88 não admite a liberdade sindical preconizada pela 

Convenção 87 da OIT. Apesar de a liberdade sindical ser essencial para 

a democracia, como já demostrado, a Constituição de 88 ainda traz 

resquícios do corporativismo vivenciado no Brasil sob influência da 

Itália. Neste país o processo de democratização ocorreu 

concomitantemente ao da liberdade sindical, porém no Brasil isso não 

ocorreu. São de suma importância para o entendimento desse assunto, os 

dados trazidos pelos autores Pontes e Holanda de que: 
 

 

De todos os países signatários da ONU, vamos 
mencionar cinco países que não ratificaram a 
convenção 87, quais sejam: Brasil, China, Índia, 
Estados Unidos da América e República Islâmica 
do Irã. O curioso é que se contabilizarmos a mão 
de obra desses países, isso representará mais de 
50% da mão de obra trabalhadora do mundo. O 

relatório Global da OIT
10

 diz que: “até 2007, de 

um total de 182 Estados-Membros, 148 haviam 
ratificado a Convenção nº 87 e 158 haviam 
ratificado a Convenção nº 98. O Relatório aponta 

que é preocupante o fato de a Convenção nº 87 ter 
se tornado a menos ratificada das oito Convenções 
fundamentais” (PONTES; HOLANDA, 2016, p. 
263-264). 

 

 

Bem estranho saber que boa parte dos países do mundo ratificou 
a Convenção 87, que trata da liberdade sindical, e o Brasil não. Para que 

o Brasil possa estar no rol dos países desenvolvidos que acolhem o seu 
povo e respeita os trabalhadores, é preciso que a liberdade sindical 

vigore no país. 
 

Não se pode falar em democracia plena em países que não 
admitem a liberdade de forma plena. Dos artigos 8° ao 11 da CF/88 os 

direitos dos trabalhadores estão inseridos no rol dos Direitos Sociais que 
devem ser considerados como fundamentais e por isso Cláusulas 

Pétreas. Relata Ricardo Pereira que,  

 
10

Disponível:http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/union_freedom/ 

doc/resumo_relatorio_global_2008_171.pdf. Acesso em 06/05/2016. 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/union_freedom/doc/resumo_relatorio_global_2008_171.pdf
http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/union_freedom/doc/resumo_relatorio_global_2008_171.pdf
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A aplicação dos princípios relativos ao 

constitucionalismo conduz à conclusão de que o 

direito de liberdade sindical em nossa 

Constituição é indubitavelmente um direito 

fundamental, não apenas no aspecto formal, mas 

também material, atraindo a aplicação do regime 

de proteção máxima, constituindo cláusula pétrea, 

por força do art.60, §4°, da Constituição (2007, 

p.105). 
 

 

Considerando a liberdade sindical como um direito 
fundamental, passam-se a analisar os princípios inerentes nos artigos a 
seguir: 
 
 

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

 
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado 

para a fundação de sindicato, ressalvado o registro 

no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 
interferência e a intervenção na organização 

sindical; 
 

II - é vedada a criação de mais de uma 

organização sindical, em qualquer grau, 

representativa de categoria profissional ou 

econômica, na mesma base territorial, que será 

definida pelos trabalhadores ou empregadores 

interessados, não podendo ser inferior à área de 

um Município; 
 

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

 

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, 
em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha, para custeio do sistema  
confederativo da representação sindical 
respectiva, independentemente da contribuição 
prevista em lei; 
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V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a 
manter-se filiado a sindicato; 

 
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos 

nas negociações coletivas de trabalho; 
 

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

 
VIII - é vedada a dispensa do empregado 

sindicalizado a partir do registro da candidatura a 

cargo de direção ou representação sindical e, se 

eleito, ainda que suplente, até um ano após o final 

do mandato, salvo se cometer falta grave nos 

termos da lei. 
 

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

colônias de pescadores, atendidas as condições 
que a lei estabelecer. 

 
Art. 9º É assegurado o direito de greve, 

competindo aos trabalhadores decidir sobre a 

oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses 
que devam por meio dele defender. 

 
§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades 

essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. 

 
§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os 

responsáveis às penas da lei. 
 

Art. 10. É assegurada a participação dos 

trabalhadores e empregadores nos colegiados dos 

órgãos públicos em que seus interesses 

profissionais ou previdenciários sejam objeto de 

discussão e deliberação. 
 

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos 

empregados, é assegurada a eleição de um 
representante destes com a finalidade exclusiva de 

promover-lhes o entendimento direto com os  
empregadores. (Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicao.htm. Acesso em 08-06-2017). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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O artigo 8°, I diz que a lei não poderá exigir autorização do 

Estado para criação de sindicato e logo em seguida fala que é preciso o 

registro no órgão competente. O Supremo Tribunal Federal, por meio da 

súmula 677, que diz: “até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao 

Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e 

zelar pela observância do princípio da unicidade”, ou seja, mesmo 

dizendo que não pode haver intervenção estatal, encontra-se tal 

intervenção. O inciso II trata da unicidade sindical adotado pelo sistema 

de organizações sindicais no Brasil. De acordo com Ary Brandão de 

Oliveira, a unicidade sindical é fruto da aceitação dos apelos de 

dirigentes sindicais patronais e dos trabalhadores pelos constituintes 

(2007, p.67), na verdade, o que se percebe é realmente isso, os próprios 

atores sociais não querem a pluralidade sindical alegando a pulverização 

e o enfraquecimento dos sindicatos, argumentos esses desde a década de 

30 que perdura até a contemporaneidade. Porém, o que ocorreu foi 

exatamente o contrário, com a unicidade o Brasil é um dos países que 

possui mais sindicatos pulverizados, ou seja, a unicidade sindical 

estimula a existência de sindicatos que apenas queriam receber a 

contribuição compulsória e acabavam não exercendo a sua real função 

de representatividade, prejudicando, assim, os trabalhadores. 
 

Em 13 de julho de 2017, foi sancionada a Lei 13.467/2017 pelo 

presidente Michel Temer. Essa lei trata da reforma trabalhista em que 

uma das alterações é a não obrigatoriedade dos trabalhadores pagarem a 
contribuição compulsória. Essa contribuição que é autorizada pela 

Constituição Federal de 1988 no artigo 8°, no final do inciso IV, deixa 

de ser obrigatória e passa a ser facultativa. 
 

Essa mudança repentina poderia ser muito boa para a liberdade 

sindical, mas não será. Não da forma como está sendo feita com o único 

propósito de enfraquecer os sindicatos. Era necessário um trabalho com 
os atores sociais para que essa contribuição deixasse de existir. Só assim 

poderíamos deliberar democraticamente sobre o pagamento ou não 

dessa contribuição. Ao que parece, esse governo que assola o Brasil é de 

um liberalismo tão acirrado que assusta a toda a população brasileira, 

que está de mãos atadas diante de tanto autoritarismo por parte desse 
governo ilegítimo. 
 

Poderia, aqui, defender ou até mesmo elogiar a facultatividade 

da contribuição sindical, mas só faria isso se a população tivesse sido 
consultada e conscientizada de que, mesmo não sendo obrigatória, ela é 
necessária para a manutenção dos sindicatos. Essa conscientização não 
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foi feita por esse governo que se instalou no Brasil. Não é do interesse 

dele fazer, pois, na verdade, a única intenção é precarizar o trabalho, ou 
seja, enfraquecer os sindicatos e os trabalhadores e assim garantir a 

precarização do trabalho para o povo brasileiro. E, com isso, garantir 

que os empresários fiquem cada vez mais ricos e os trabalhadores cada 

vez mais desprotegidos. 
 

O princípio da liberdade sindical é restrito no âmbito 

constitucional, tendo em vista que o art. 8º, § V fala sobre a 

possibilidade de liberdade de filiação e desfiliação, mas o trabalhador 

não tem opção, ou se filia àquele sindicato ou não se filia a nenhum. 

Uma pergunta se faz necessária: que espécie de ambiente democrático é 

esse? Isso é a unicidade sindical prevista constitucionalmente desde a 

década de 30 espelhada no regime fascista que nem mesmo a Itália 

aceita mais. Na verdade, quando o Brasil adotou o modelo italiano, três 

meses depois Mussolini caiu e mesmo assim o Brasil permaneceu com 

esse modelo. 
 

O povo tem que amadurecer democraticamente e isso só será 

possível se houver o exercício da democracia, ou seja, a população deve 

decidir se paga ou não àquele sindicato para que ele a represente. Esse 

tipo de atitude demanda tempo, ou seja, conscientização democrática, e 

isso o povo brasileiro, no geral, ainda não tem, pois vive em uma 

democracia muito jovem. “Evidentemente, isso não implica afirmar que, 

do ponto de vista dos trabalhadores, não existam tendências 

progressistas no atual momento hegemônico. Apenas reconhecemos que 

a evolução das lutas de classes no país é, fundamentalmente, 

reprodutivista e, em consequência, conservadora” (BRAGA, 2014, 

p.399). O fato do Brasil não possuir um histórico de luta de classes, para 

a conquista de direitos, tem um peso muito importante, nas atuais 

reformas sofridas pelo povo brasileiro. 
 

No art. 8°, VI, consta o princípio da negociação coletiva, em 

que o sindicato dos trabalhadores é obrigado a participar da negociação, 

caso contrário a negociação será considerada nula. O que é levado em 

consideração nesse princípio é a hipossuficiência do trabalhador. É 

preciso que ele seja representado para que haja paridade e equidade na 

negociação. Além do mais, o que for decidido em uma negociação e 
gerar uma convenção coletiva atingirá a todos os trabalhadores, 

independente de filiação sindical e, se gerar um acordo coletivo, 

também atingirá todos os trabalhadores da empresa que está negociando, 

sendo eles filiados ou não. Outro princípio importante é o da imunidade, 
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ou seja, da estabilidade do dirigente sindical previsto no art. 8°, VIII. O 

intuito é proteger o dirigente e dar a ele segurança para lutar pelos 

direitos dos trabalhadores. A estabilidade do dirigente sindical é 

garantida desde o registro de sua candidatura até um ano após o término 

do mandato e ele só poderá ser demitido por justa causa por meio de 

uma ação chamada Inquérito para apuração de falta grave. Essa 

estabilidade é prevista no art. 543 §3° da CLT. Outro fato importante é o 

direito de greve resguardado constitucionalmente no art. 9° da CF/88. 

Recentemente, em decisão inédita, o Supremo Tribunal Federal – STF, 

no dia 05 de abril de 2017, proibiu a greve de todos os policiais civis e 

servidores públicos que trabalham com segurança pública, 
 
 

 
Por maioria de votos, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF) reafirmou entendimento 

no sentido de que é inconstitucional o exercício do 

direito de greve por parte de policiais civis e 

demais servidores públicos que atuem diretamente 

na área de segurança pública. A decisão foi 

tomada na manhã desta quarta-feira (5), no 

julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo (ARE) 654432, com repercussão geral  
reconhecida. (Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalh 

e.asp?idConteudo=340096. Acesso em 09-06-
2017). 

 
Essa decisão se mostra salutar, tendo em vista que o art. 142, § 

3º, da CF/88 diz: “Os membros das Forças Armadas são denominados 

militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as 

seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 

1998) IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Então aos 

militares era proibida a greve aos demais policiais não. O artigo 11 

relata que, nas empresas com mais de 200 funcionários, pode haver uma 

eleição para escolha de funcionários que representem os trabalhadores 

dentro de empresa, garantido a eles mais uma forma de representação. O 

que a Constituição de 88 quis fazer, foi proteger o trabalhador e 
garantir-lhe a dignidade, dando ao sindicato liberdade, mas, 

infelizmente, ainda consta a unicidade sindical, o imposto compulsório 

que impede essa liberdade plena. Voltando um pouco ao primeiro 

capítulo dessa dissertação, o que se percebe é uma liberdade positiva do 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340096
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340096
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Estado nos sindicatos, onde a intervenção do Estado acaba por 
prejudicar a classe trabalhadora. 
 

Após a análise da liberdade sindical nas constituições 
brasileiras, é salutar descrever o que Paulo Bonavides pensa sobre a 
evolução das constituições brasileiras. O autor relata que: 
 

 

quem se propuser a uma análise em profundidade 

da evolução constitucional do Brasil não terá 

dificuldade em distinguir três fases históricas 

perfeitamente identificáveis em relação aos 

valores políticos, jurídicos e ideológicos que 

tiveram influxo preponderante na obra de 

caracterização formal das instituições: a primeira, 

vinculada ao modelo constitucional francês e 

inglês do século XIX; a segunda, representando já 

uma ruptura, atada ao modelo norte-americano e, 

finalmente, a terceira, em curso, em que se 

percebe, com toda a evidência, a presença de 

traços fundamentais presos ao constitucionalismo 

alemão do corrente século (BONAVIDES, 2014, 

p.369). 
 

 

É obvio que a liberdade sindical está intrinsicamente ligada à 
evolução das constituições como foi demonstrado nesse tópico. 

Infelizmente a liberdade sindical, mesmo estando prevista em vários 

pactos internacionais em que o Brasil faz parte, não existe em solo 

brasileiro, ou pelo menos não como deveria ser. Um caminho deve ser 
encontrado para solucionar essa celeuma na Constituição Federal de 88.  
É claro  que  “o  modelo  de  organização  sindical  implantado  pela  
Constituição de 1988 representou avanços significativos se comparado 

ao anteriormente existente” (PEREIRA, 2007, p.106), mas infelizmente 

manteve o modelo corporativista, a unicidade, a representação por 

categorias e a contribuição compulsória que não condizem com os 
direitos fundamentais, e muito menos, com a democracia. Como já 

relatado, em última alteração da CLT, a contribuição deixa de ser 
compulsória e passa a ser facultativa, no entanto essa mudança não está 

ocorrendo da maneira mais adequada. 
 

A história da organização sindical brasileira “revela a filosofia 
corporativista implantada pela Revolução de 1930. E, por paradoxal que 
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pareça, as elites dirigentes jamais elaboraram uma política típica de 

repressão, capaz de anular a participação popular no processo de tomada 
de decisão” (DINIZ, 1995, p.77-78). Esse fato se dá pelas contingências 

políticas, pelas dificuldades jurídicas, bem como, pela formação sindical 

do Brasil que não ocorreu por lutas e sim por um governo que copiou 

um modelo e entregou ao país. 
 

No capítulo a seguir, será feita uma análise mais aprofundada 

dos sindicatos assim como da unicidade e da pluralidade sindicais no 

intuito de buscar uma solução e demonstrar uma proposta para que o 
Brasil possa fazer parte do rol dos países que ratificaram a Convenção 

87 da OIT e que primam pela dignidade humana da classe trabalhadora. 



4. OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA 

LIBERDADE SINDICAL NO BRASIL 
 

 

4.1 SINDICATO E SEUS ASPECTOS GERAIS 
 

Faz-se imperiosa a análise do que seria o sindicato no mundo e 

no Brasil e a análise dos seus aspectos gerais, bem como a sua natureza 

jurídica. Por muito tempo, o trabalho foi visto como um castigo para o 

homem e significava apenas a busca pela subsistência. Nesse período, 

ainda, não existia nenhuma ideia de associativismo. Foi a necessidade e 

as adversidades que fizeram os homens perceberem que seria necessário 

trabalhar coletivamente. Para Segadas Vianna “a atividade cria laços 

mais profundos entre os homens do que os decorrentes da localidade e, 

em certos casos do parentesco, porque o exercício de uma atividade, e 

especialmente de uma profissão, cria características das quais o 

indivíduo jamais se liberta e que até transmite a seus descendentes” 

(Vianna, 2005, p.1098). Essa união entre os grupos, para desenvolver 

um trabalho, ocorreu, ainda, na era primitiva com os guerreiros, 

sacerdotes e pastores. 
 

O caráter associativo de trabalho já existe desde a antiguidade 

como necessidade de sobrevivência para o homem. Um exemplo são os 

colégios romanos que são semelhantes a alguns sistemas sindicais e 

corporações. Em Roma, a forma de trabalho do povo era organizada 

pelo trabalho desenvolvido por eles, como as artes e ofícios, assim 

como, os sindicatos modernos são. A grande diferença é que os colégios 

romanos surgiram de uma exigência das autoridades e os sindicatos não 

devem ser criados dessa maneira. “Os colégios tiveram, entretanto, 

como consequência, dar forma ao espírito de classe, à mentalidade 

grupal, que iria, séculos mais tarde, irmanar os trabalhadores oprimidos 

e desprezados” (Vianna, 2005, p. 1100). 
 

Os romanos eram profissionais que se agrupavam em 
societates, corporamilites, collegia ou sodalitia. Essas organizações ou 
associações tinham interesses comuns e lutavam por melhores condições 

de trabalho e por isso se destacavam. 
 

Já na Idade Média muitas foram as transformações na relação 
de trabalho. As evoluções da economia e a burguesia influenciaram 
demasiadamente a união das classes para o seu fortalecimento. Nesse 

período o que se destacou foi a corporação de ofício e a associação de 
companheiros, muito semelhantes aos sindicatos. As corporações tinham 
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como um grande problema a imposição dos mestres em busca do poder. 

Segundo Vianna (2005, p. 1100), as corporações eram “apoiadas pela 
igreja, pois tinham finalidades também religiosas, as corporações faziam 

do seu monopólio um meio de exploração dos trabalhadores. Para isso, 

os mestres obtinham o apoio das autoridades”. Aqueles tinham a função 

de arrecadar os impostos e pagavam para obter privilégios. Com isso, 

surgiu a coalizão dos companheiros que lutava contra as arbitrariedades 
dos mestres. 
 

Para Alfredo j. Ruprecht: 
 

 

O sindicato nasce no momento em que a 

corporação estoura por pressões de dentro para 

fora e de fora para dentro. As primeiras, pelos 

aprendizes e, sobretudo, pelos companheiros, e as 

segundas, pelo processo industrial e pela vitória 

das ideias liberais. Nesse instante, a corporação se 

rompe em duas entidades distintas e antagônicas, 

representando uma a mestria (patrões) e a outra, 

os aprendizes e companheiros (trabalhadores) 

(RUPRECHT, 1995, p.70-71). 
 

 

Para muitos autores, o sindicalismo só emergiu com a Idade 
Moderna, ou seja, com a Revolução Industrial. Para Rodolfo Pamplona 

e Cláudio Lima “não há como deixar de se constatar que o sindicalismo 

(e o próprio Direito Coletivo) somente nasce, indubitavelmente, com o 

reconhecimento efetivo de um direito de associação aos trabalhadores” 
(2013, p. 23). 
 

“Historicamente, na Revolução Industrial, primeiro surgiu à 

autonomia. Os mesmos trabalhadores se agruparam (sindicato) e 

pressionaram (greve) para obter melhores condições de trabalho através 

de uma convenção coletiva (negociação coletiva)” (ERMIDA 
URIARTE, 2013. p.12). Assim, os trabalhadores perceberam que 

criando uma espécie de instituição em que eles pudessem negociar 

coletivamente eles seriam automaticamente mais fortes. O papel do 
Estado seria intervir trazendo uma legislação protetora e uma justiça 

especializada nos direitos trabalhistas. 
 

A estrutura sindical é marcada pela liberdade de associação, 
sendo um direito de todos. Em vários momentos da história, essa 
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liberdade de associação e de luta por direitos, foi cerceada pelo Estado. 
Para Amauri Mascaro nascimento o direito coletivo se insere em alguns 

contextos como: 
 

 

o direito de contratação, que se desenvolveu em 

dois âmbitos: o coletivo, com as convenções 

coletivas de trabalho, e o individual, com a ideia 

de contrato de trabalho regido pela função social 

do contrato; e o direito a uma legislação em 

condições de coibir abusos do empregador e 

preservar o princípio da dignidade do homem no 

trabalho (NASCIMENTO, 2017. p. 44-45). 
 

 

Ou seja, nesse contexto o direito sindical busca combater os 

excessos que ocorriam, como as jornadas de trabalho excessivas, a 
exploração das crianças e das mulheres, os baixos salários ofertados. 

Nesse ambiente foi que os sindicatos se fortaleceram sempre lutando por 

melhorias para os trabalhadores. Essa preocupação era pertinente, pois 

de nada adiantaria ter uma liberdade se ainda todos eram 

verdadeiramente servos. 
 

Com a Revolução Industrial, as relações de trabalho tomaram 

um rumo nunca antes imaginado, as máquinas ganharam poder, elas 

eram o centro de tudo e o homem, não qualificado para operara-las, foi 
perdendo espaço e ficando cada vez mais para trás. Com isso, a 

precarização do trabalho é algo fortíssimo e inevitável na época. Para 

Luciano Vasapollo (2006, p.45) “a nova organização capitalista do 

trabalho é caracterizada cada vez mais pela precariedade, pela 
flexibilização e desregulamentação, de maneira sem precedentes para os 

assalariados”. 
 

O sindicalismo, da maneira como se encontra hoje, surgiu no 

Reino Unido em meados de 1720 com as associações de trabalhadores 

que lutavam por melhores condições de trabalho e pela redução da 
jornada de trabalho. Essas associações foram aceitas por certo período. 

Em 1799 as associações passaram a ser consideradas como delito pelo 
parlamento inglês, pois era necessário impedir que os operários 

ganhassem força para que a indústria, as manufaturas, o comercio e a 

agricultura continuassem a existir. “Até meados do fim do século XIX, 
bastava alguém mencionar a palavra sindicato para estar cometendo um 
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ato proibido, tipificado como crime, idêntico à tentativa de organizar 
uma conspiração” (FARIAS, 2015, p. 115). 
 

A mesma postura era adotada na França quando foram 

“proibidas as coalizões, em 1791, pela Lei Chapelier, e restauradas em 

1884, pela Lei Waldeck-Rousseau...” (VIANNA, 2005, p.1103). 
Inclusive o Código Penal francês de 1810 considerava um delito a 

associação. “Durante a Revolução Francesa, se não bastasse o regime de 

terror implantado por Robespierre, ainda houve outro momento 

repressor com a Lei Chapelier de 1791, que proibiu as Corporações de 
Ofício, com o objetivo de facilitar o acesso dos trabalhadores ao 

emprego” (FARIAS, 2015, p. 115). O intuito, nesse caso, era a repressão 

do associativismo. 
 

O art. 2º da Lei Le Chapelier da França proíbe expressamente a 
reunião das pessoas para deliberação ou tomada de decisões, relatando 
que: 
 

Os cidadãos de um mesmo estado ou profissão, os 

empresários, os que tem loja aberta, os 

trabalhadores e companheiros de uma arte 

qualquer não poderão, quando se encontrarem 

reunidos, nomear-se nem presidente, nem 

secretários, nem síndicos, manter registros, tomar 

decisões e deliberações, formar regulamentos  
sobre seus pretendidos interesses  
comuns.(Disponível em: 

http://www.fafich.ufmg.br/hist_discip_grad/LeiCh 

apelier.pdf. Acesso 06/07/2017) 
 

 

Como já relatado anteriormente, o Código napoleônico de 1810 

em seu art. 219, parágrafo 1°, diz que serão punidas como rebeliões as 
reuniões ou assembleias com ou sem armas... realizadas pelos operários 

e trabalhadores, nesse caso podendo o trabalhador ser preso ou apenado 

ao pagamento de multa. Para Martins (2016, p.1031), Na França de 

1791 era proibido que “os cidadãos de um mesmo estado ou profissão 

tomassem decisões ou deliberações a respeito de seus pretensos 
interesses comuns”. 
 

Outro fato que merece ser relatado sobre o sindicalismo francês  
é que “do inicio do século XIX até 1842 (data da célebre decisão da 

Suprema Corte no caso Commonwealth v. Hunt), a combinação dos 
trabalhadores para exigir melhores condições de trabalho e de vida era 

http://www.fafich.ufmg.br/hist_discip_grad/LeiChapelier.pdf.%20Acesso%2006/07/2017
http://www.fafich.ufmg.br/hist_discip_grad/LeiChapelier.pdf.%20Acesso%2006/07/2017
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equiparada a uma conspiração (RANDS, 1998). Acreditava-se que esse 

tipo de mobilização dos trabalhadores deveria ser repudiada, pois seria 
um atentado a ordem pública, tendo em vista, que as empresas teriam 

que aumentar os salários dos empregados e isso acarretaria no aumento 

dos preços dos produtos. Os sindicalistas eram considerados criminosos. 
 

Os sindicatos passam a ser considerados legítimos na França 
em 1884 e na Grã-Bretanha em 1871. No Reino Unido, 
 

 

embora a legislação tenha sido modificada em 

1824, vinte e cinco anos depois da edição das 

normas que criminalizavam a organização de 

trabalhadores, as disposições que consideravam 

esses agrupamentos como ilícitos persistiram na 

ordem jurídica britânica, sendo tidas como 

organizações conspiratórias, para fins penais e 

civis, e ainda como associações de restrição de 

comércio no âmbito civil (PAMPLONA; LIMA, 

2013, p. 23). 
 

 

Na Inglaterra, em 1800, o Combination Act equiparou a 

coligação de operários aos piores crimes (ORLANDO, 2002). 
Verdadeiras mudanças só ocorreram, no Reino Unido, em 1859, quando 

algumas mudanças surgiram lentamente e, apenas em 1871, quando as 

coalizões deixaram de ser consideradas como delitos de conspiração, 

por meio das Trade Unions, foi que os sindicatos passaram a ser 

reconhecidos. 
 

Vale ressaltar que, na Alemanha em 1919, a Constituição de 

Weimar foi a primeira a tratar dos direitos trabalhistas, garantindo o 

direito à livre associação para proteger e melhorar as condições de 

trabalho. Mesmo depois de tantas dificuldades, os sindicatos surgem 

com muita força e sede de justiça. Sede de mudança de melhores 

condições de trabalho com mais dignidade para todos os trabalhadores. 

Os agrupamentos humanos fazem parte do homem, pois o homem, 

segundo Aristóteles, é um ser social (1997). Logo na concepção da 
autora da dissertação a ideia de organização sindical é remota e persiste 

desde a antiguidade, como condição da sobrevivência do homem em 

comunidade. 
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No Brasil as questões sindicais demoraram muito a vigorarem, 

pois o país era escravocrata e depois da abolição da escravatura os 
trabalhadores eram ex-escravos que não possuíam noção dos seus 

direitos apenas acreditam que o fato de não serem mais escravos lhes 

dariam o direito a receber um salário. O Brasil não tinha indústrias, era 

um país que estava iniciando a manufatura. Segundo Pamplona e 

Cláudio Lima, 
 

 

a manufatura, no Brasil, começa a ganhar corpo 

no século XVIII, situação que gerava incômodos à 

coroa portuguesa, seja pela possibilidade de essa 

atividade propiciar um incremento no 

desenvolvimento econômico da colônia (o que, 

num segundo grau, poderia fomentar ideais e 

movimentos separatistas), seja pela ocorrência de 

“contrabando” nos portos da colônia, que 

comercializava as peças – especialmente têxteis – 

diretamente a rivais europeus de Portugal, 

especialmente a Inglaterra, sem recolher tributos à 

metrópole... (PAMPLONA; LIMA, 2013, p.27). 
 

 

Diante desse cenário, a coroa portuguesa proibiu a manufatura e 

só a partir de 1808, quando a coroa portuguesa chega ao Brasil, é que 

essa proibição deixa de existir. Tudo isso dificultou muito para que o 

Brasil amadurecesse as questões de organização sindical, tendo em vista 

que as relações de trabalho ainda nem existiam em um país (colônia) 

que vivia de um regime escravocrata. O Brasil não possuía indústrias e o 

trabalho era propriamente o patriarcal e a lavoura na agricultura, que se 

beneficiava do trabalho escravo. Chegando ao Brasil, D. João I adotou 

duas medidas fundamentais para o reflorescimento da atividade 

manufatureira: primeiro, a reabertura dos portos, a família real ainda 

estava em Salvador; segundo a liberdade de comercio e da manufatura e 

essas atitudes deram autonomia ao Brasil em relação a Portugal 

(GOMES, 2007). 
 

Em meados de 1870 e 1880, surgiram no Brasil algumas 
sociedades como a Liga operária e a União operária. . Para Chiarelli 
(1974, p.43) “se faz de bom alvitre partir da chamada Liga operária, 

fundada em 1870, e da União Operária, instituída dez anos depois, cujos 
propósitos eram a aglutinação classista, visando à reivindicação de 
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direitos maiores em prol dos operários, especialmente a garantia do 

trabalho livre”. Apesar de o nome sugerir a união de classes, não era 
esse o intuito dessas sociedades. Timidamente em alguns momentos 

faziam algumas reivindicações. Segundo Antunes (1989), os sindicatos 

brasileiros, ou seja, sua estruturação e a sua classe trabalhadora surgiram 

no final do século XIX com a exportação do café. 
 

No inicio do século XX, mesmo com todas as adversidades, 

surgiram algumas associações no Brasil como: “Sociedade União dos 

Foguistas (1903), União dos Operários Estivadores (1903), Associação 

de Resistência dos Cocheiros, Carroceiros e Classes Anexas (1906), 

União dos operários em Fábricas de Tecidos (1917) e poucas outras 

mais” (VIANA, 2005, p. 1105). Importante salientar a luta dos 

trabalhadores rurais em 1922, com a fundação do Partido Comunista do 

Brasil, que “na ideologia desse partido, o camponês faria parte da classe 

trabalhadora e deveria ser organizado e mobilizado juntos aos operários 

urbanos para construir e fortalecer o proletariado que um dia tomaria o 

poder e construiria o comunismo no mundo” (WELCH, 2006. p. 61). 
 

Na verdade, o sindicalismo brasileiro não alcançou, nem de 

perto, a ideia de sindicato que a Europa conseguiu atingir. A falta de 

indústrias e consequentemente de operários contribui demasiadamente 

para o retardamento dos ideais sindicais no Brasil. O que se tinha no 

Brasil era um capitalismo industrial acanhado em um país extremamente 

rural (PRADO JUNIOR, 1986). O sindicalismo que emergiu em meados 

de 1930, com a Revolução Liberal, foi na verdade uma farsa patrocinada 

pelo Ministério do Trabalho. Já na década de 1980 com os movimentos 

do ABC paulista, os sindicatos começam a ganhar força no Brasil e 

notoriedade, mesmo antes da Constituição Cidadã ser implementada. 
 

Ainda sobre o sindicalismo brasileiro, é de suma importância 

trazer à tona a versão da história do sindicalismo italiano. A Carta del 

Lavoro foi fonte de inspiração para a construção da CLT e em especial 

no seu corporativismo que tinha como intuito manter os sindicatos por 

perto para vigiar a sua atuação. Essa carta foi aprovada, na Itália, em 

1939 pelo regime fascista. Ela regulamentava as relações de trabalho e 

previdenciárias. A influência italiana permanece na Constituição Federal 

de 1988 quando prima pela unicidade sindical e a contribuição 
compulsória, fazendo com que o Estado interfira na organização 

sindical. 
 

Verifica Túlio Massoni que 
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a análise da experiência de transição Italiana do 

corporativismo para um contexto de liberdade 

sindical se coloca como um importante ponto de 

reflexão sobre possíveis perspectivas de 

atualização do modelo de relações coletivas 

brasileiro, delineado fundamentalmente na CLT 

(LGL\1943\5) e mantido em suas linhas mestras 

mesmo após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988. A influência que o modelo 

sindical italiano exerceu sobre o modelo brasileiro  
é de grande amplitude, de modo que a análise 
daquele propicia não apenas uma investigação 

sobre nossas raízes como também sobre 

transformações futuras rumo a uma necessária 

consolidação democrática em nosso país 

(MASSONI, 2014, p.2). 
 

 

Essa é uma importante verificação do autor, tendo em vista, que 

o Brasil não poderá ser um país considerado democrático plenamente se 

não possuir a liberdade sindical plena. “Em 1988, foi promulgada a 

Constituição cidadã, a qual rompeu barreiras de um regime ultrapassado 

e inovou com seus avanços democráticos e humanitários. No que 

concerne à demanda sindical, vale destacar que para a conclusão dos 

dispositivos constitucionais os sindicatos tiveram participação nas 

deliberações” (OLIVEIRA; PORTO, 2007, p.6). Não resta dúvida de 

que as classes conquistaram mais liberdade perante o Estado. No 

entanto, os resquícios intervencionistas prevaleceram. 
 

Outro questionamento sobre o sindicato é sobre a sua natureza 

jurídica. Para a autora dessa dissertação, o sindicato possui natureza de 

pessoa jurídica de direito privado. “Surgem algumas divergências se o 

sindicato é uma associação de direito público ou de direito privado, ou 

também, se seria de natureza semipública ou de natureza de direito 

social” (FARIAS, 2015, p. 119). Esse questionamento emerge, pois o 

artigo 522 da CLT diz: “Os atos que importem em malversação ou 

dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais ficam 

equiparados ao crime de peculato julgado e punido na conformidade da 

legislação penal". O crime de peculato é crime praticado por servidor 

público. Em respeito ao princípio da Liberdade Sindical, princípio 
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Constitucional, os sindicatos não podem sofrer interferências estatais 

por isso, são “livres” e autônomos. O grande problema, como já 
relatado, é que os resquícios corporativistas e intervencionistas 

permaneceram na CF/88, mantendo a unicidade sindical e a análise da 

unicidade sindical realizada por um órgão que foi criado para fiscalizar 

os sindicatos na década de 30: O MTE. Além disso, permanecia 

autorizando a contribuição compulsória, ferindo assim a liberdade 
sindical. 
 

Fato importante é o que está ocorrendo com 
 
 

 
a sociedade contemporânea, particularmente nas 
últimas duas décadas, presenciou fortes  
transformações. O neoliberalismo e a 
reestruturação produtiva da era da acumulação 

flexível, dotados de forte caráter destrutivo, têm 
acarretado, entre tantos aspectos nefastos, um  
monumental desemprego, uma enorme 

precarização do trabalho e uma degradação 

crescente na relação metabólica entre homem e 

natureza, conduzida pela lógica societal voltada 

prioritariamente para a produção de mercadorias, 

que destrói o meio ambiente em escala 

globalizada (ANTUNES, 2015, p. 213). 
 

 

É bem verdade que o sindicalismo está passando por muitas 

mudanças pelo mundo “a instabilidade hoje marcante do mercado de 

trabalho, a intensificação da flexibilização e o aumento do risco de 
desemprego têm sido fatores constantes que contribuem para uma menor 

mobilização sindical e perda do poder de barganha das organizações 

sindicais” (SANTOS, 2006, p.456). Essa realidade assola o mundo e o  
Brasil “o desemprego e a terceirização avassaladora abateram-se sobre a 

dinâmica (e estrutura burocrática) dos sindicatos (ALVES, 2006, p.463). 
O que se observa é que cada vez mais, diante de tantas dificuldades que 

o país passa, o sindicato fica mais vulnerável e agora sem a contribuição 
sindical perderá ainda mais a força. 
 

Verdade é que, 
 

desde que o capitalismo ingressou na sua mais 
recente fase de mundialização o que se deu a 
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partir do monumental processo de reestruturação e 

financeirização dos capitais nos anos 70 , estamos 

constatando que os capitais transnacionais exigem 

dos governos nacionais a flexibilização da 

legislação do trabalho, eufemismo para designar a 

desconstrução dos direitos sociais, resultado de 

longas lutas e embates do trabalho contra o capital 

desde o advento da Revolução Industrial 

(ANTUNES, 2006, p. 499) 
 

 

O exemplo disso é o que ocorreu na Espanha, na Argentina, na 
Inglaterra, na Itália e mais recentemente no Brasil com a reforma 
trabalhista. Até que ponto isso irá influenciar nos sindicatos brasileiros, 

apenas o tempo será capaz de mostrar. Cada vez mais os direitos sociais 
ficam instáveis e os sindicatos ficam mais fracos. 
 

Demonstrado o percurso histórico do sindicalismo e as 
dificuldades vivenciadas pelos entes sindicais, na atualidade. A presente 
dissertação passa a analisar as diferenças entre a pluralidade sindical e a 

unicidade sindical, levando em consideração a necessidade de uma 
democracia plena no Brasil. 
 

 

4.2 PLURALIDADE SINDICAL X UNICIDADE SINDICAL 

 

Imperiosa a verificação da pluralidade e da unicidade sindical 

no sistema sindical brasileiro. Antes de passar para a análise do termo 

unicidade no Brasil, faz-se necessária a distinção entre unicidade e 
unidade. Enquanto esta significa união das classes; aquela significa que 

só poderá existir um único sindicato que represente aquela categoria na 

mesma base territorial que não poderá ser inferior a área de um 

município. Logo esse tópico da dissertação trata da unicidade sindical e 

não da unidade. 
 

Corroborando com essa definição acima, Rodolfo Pamplona e 
Cláudio Lima relatam que “existe parcial identificação entre os 

conceitos “unidade” e “unicidade” 
11

. A unidade, segundo os  
 
11

 “UNICIDADE u-ni-ci-da-de. Sf. Estado ou condição do que pé único ...” 

(BORBA, Francisco S. (Coord.). Dicionário UNESP do português 
contemporâneo. São Paulo: UNESP, 2004). 
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dicionaristas, é a qualidade do que é um, único ou uniforme, podendo 
significar, ainda, coesão ou harmonia” (2013, p. 89). Para os mesmos 

autores, “a unicidade significa estado ou condição do que é único, não 
se cabendo outro significado na língua portuguesa” (2013, p. 89). 
 

Ainda sobre o tema, Cristiane Rozicki verifica que 
 

 

a unicidade, acentua-se, constitui um sistema 

totalmente incompatível com a liberdade sindical, 

que configura a existência de um monopólio da 

representação sindical e obriga, necessariamente, 

para a participação das classes (principalmente no 

que se refere à classe trabalhadora) nas atuações 

sindicais organizadas, a adesão de um interessado 

ao único sindicato existente, já que este princípio 

veda a constituição de vários sindicatos numa 

mesma esfera de atuação, desprezando a 

autenticidade representativa em favor do 

cumprimento de formalidades legais (ROZICKI, 

1995, p.2). 
 

 

Esse modelo, hoje adotado parcialmente pelo Brasil, forma um 

sistema sindical que não possui autonomia. Isso se torna um grande 

empecilho para o desenvolvimento dos sindicatos brasileiros e para o 

seu amadurecimento. Esse modelo obriga os sindicalizados a 

pertencerem a sindicatos pelos quais eles não se sentem representados, 

“pois obriga a convivência, em um mesmo sindicato, de grupos e 

facções completamente inconciliáveis, mantenedoras de ideologias 

divergentes que se refletem na própria concepção de sindicato, sobre as 

funções que este deve assumir, seu programa de ação...” (ROZICKI, 

1995, p.2). Esse é um dos grandes problemas que assola o direito 

sindical brasileiro. O trabalhador não se sente representado pelo seu 

sindicato e fica sem opção, acabando, muitas vezes, se desfiliando e, 

assim, enfraquecendo ainda mais o sindicato de sua categoria. 
 

A unicidade sindical é o sistema que vigora no Brasil desde a 
legalização sindical, na década de 30. A filiação é livre, pois tudo que é 

conquistado ou perdido é saboreado por todos os trabalhadores da 

categoria. Contudo, mesmo com a não obrigatoriedade da filiação, a 

liberdade sindical brasileira é restrita, afinal o trabalhador não pode 

escolher o sindicato que o represente. A unicidade sindical tem como 
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principal característica a predominância da intervenção do Estado, sendo 
os sindicatos instalados e criados conforme normas do ente público, 

afastando, assim, a liberdade sindical (SANTOS, 2009). 
 

Já a “unidade sindical, por sua vez, constitui o regime onde o 

sindicato único resulta da espontaneidade das relações trabalhistas, da 

livre decisão dos interessados e do amadurecimento do movimento 

sindical” (ROZICKI, 1995, p.2). Uma das características mais 

marcantes da unidade é a união na atuação sindical sem nenhum tipo de 

intervenção do Estado, respeitando assim a natureza jurídica do 

sindicato e o princípio da liberdade sindical preconizado na Constituição 

Federal de 1988. 
 

O que se percebe historicamente, na verdade, é que os países 
que desenvolveram o modelo democrático aderiram à pluralidade 
sindical e ratificaram a Convenção 87 da OIT, ideia que o Brasil não 
seguiu. Na década de 30, Getúlio Vargas seguiu o modelo italiano, 
contudo a Itália, depois de três anos que havia aderido à unicidade 

sindical, com a democratização
12

, aderiu à pluralidade e à liberdade 

sindical. Coisa que o Brasil não fez. Esse quadro de unicidade sindical 
vem permanecendo até hoje sob o argumento de que a retirada da 
contribuição obrigatória e a criação de novos sindicatos enfraqueceriam, 
ainda mais, os sindicatos brasileiros. Na verdade, se for realizada uma 
pesquisa nos países que adotaram a pluralidade e a liberdade sindical 
plena, o resultado é o oposto. A população pode escolher o sindicato que 
melhor a representa e participa efetivamente dele, pois é convidada a 
dividir das mesmas ideias e conceitos. Como já relatado, é necessário 
que o país esteja democraticamente maduro para a retirada do imposto 
sindical, fato que não acontece no Brasil.  
 
 
 

 
12 A itália depois do fascismo (1945-1946) passa a ser um regime democrático. 
Para Bobbio, a Itália foi um grande exemplo de democracia, pois não se 
acreditava que o povo italiano iria conseguir e defendiam que eles deveriam 
passar cinco, dez e até cinquenta anos sob o domínio estrangeiro e “enquanto 
debaixo dos seus olhos e sem que soubessem a Itália estava combatendo a sua 
mais dura áspera guerra de independência Eles procuraram um costume 
democrático em que ainda não havia instituições e cobiçaram irracionalmente 
uma democracia imposta com a força dos vencedores e apoiada na indolência 
dos vencidos.” (2001. p.39-40)Essa é a verdadeira democracia dos italianos 
trabalhada com luta e persistência.
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Diante dessa explanação inicial, passa-se a análise da unicidade 
sindical no Brasil e sua evolução, posteriormente será feita uma análise 

cronológica da pluralidade e de seus efeitos. 
 

A primeira norma a tratar sobre organização sindical no Brasil 

foi o Decreto legislativo n. 979/1903, que tratava das organizações 
rurais levando em consideração o desenvolvimento rural brasileiro. O 

Decreto exigia apenas o registro civil das organizações sindical como 

relata o artigo 2º, 
 
 

 
A organização desses syndicatos é livre de 

quaesquer restrições ou onus, bastando, para 

obterem os favores da lei, depositar no cartorio do 

Registro de hipothecas do districto respectivo, 

com a assignatura e rosponsabilidade dos 

administradores, dous exemplares dos estatutos, 

da acta, da installação e da lista dos socios, 

devendo o escrivão do Registro enviar duplicatas  
á Associação Commercial do Estado em que se 

organisarem os syndicatos. (Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Anti 

gos/D0979.htm. Acesso 11/07/17). 
 

 

Esse fato é bem diferente do que se tem no Brasil atualmente. 

Hoje, é necessário, além do registro civil, o registro no Ministério do 

Trabalho e Emprego para a análise da unicidade sindical. O que 

significa uma interferência estatal que fere o princípio da liberdade 

sindical aderido pela Carta Magna brasileira. Nesse mesmo decreto 

também era permitida a união dos sindicatos, como relata o artigo 11 do 

decreto 979/1903: “É permittida aos syndicatos a formação de uniões, 

ou syndicatos centraes com personalidade juridica separada podendo 

abranger syndicatos de diversas circumscripções territoriais” 

(Disponível:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D097 

9.htm. Acesso 11/07/17). 
 

Logo, essas instituições poderiam ser criadas livremente, tendo 

apenas que realizar o registro civil. O que se percebe é que nesse decreto 
não quer se falar em unicidade sindical, a única restrição é a categoria, 
pois o decreto é destinado aos trabalhadores rurais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D0979.htm.%20Acesso%2011/07/17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D0979.htm.%20Acesso%2011/07/17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D0979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D0979.htm
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Posteriormente, após quatro anos, emerge o Decreto Legislativo 

n. 1.637/1907, que normatizou a criação dos sindicatos por profissão ou 
profissões similares ou conexas como relata o seu artigo 1º: “É facultado 

aos profissionaes de profissões similares ou connexas, inclusive as 

profissões liberaes, organizarem entre si syndicatos, tendo por fim o 

estudo, a defesa e o desenvolvimento dos interesses geraes da profissão  
e dos interesses profissionaes de seus membros” 
(http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/cooperativismo/arquivos/Dec 

reto1637_1907.pdf. Acesso em 11/07/17). Esse dispositivo, 
possivelmente, influenciou o que temos hoje na CLT. 
 

Nesse mesmo decreto, surge a matriz do registro sindical, pois, 

em seu artigo segundo, fica claro que não basta o registro civil, será 

necessário enviar a documentação do sindicato para o procurador da 

República e para a junta comercial. Era necessário que o procurador 
emitisse uma declaração dizendo que o sindicato estava regularizado. 

Começa aí a intervenção clara do Estado nas organizações sindicais 

brasileiras, como demostra o artigo abaixo. 
 
 

 
Art. 2º Os syndicatos profissionaes se constituem 

livremente, sem autorização do Governo, 

bastando, para obterem os favores da lei, depositar 

no cartorio do registro de hypothecas do districto 

respectivo tres exemplares dos estatutos, da acta 

da installação e da lista nominativa dos membros 

da directoria, do conselho e de qualquer corpo 

encarregado da direcção da sociedade ou da 

gestão dos seus bens, com a indicação da 

nacionalidade, da idade, da residencia, da 

profissão e da qualidade de membro effectivo ou 

honorario. 
 

O official do registro das hypothecas é 

obrigado a enviar, dentro dos oito dias da 

apresentação, um exemplar á Junta 

Commercial do Estado respectivo e outro ao 

procurador da Republica. Este deverá, dentro 

de tres mezes da communicação, remetter 

recibo com a declaração de regularidade. Si, 

findo o prazo acima, o procurador não o tiver 

feito, ficarão sanadas as irregularidades. 

http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/cooperativismo/arquivos/Decreto1637_1907.pdf.%20Acesso
http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/cooperativismo/arquivos/Decreto1637_1907.pdf.%20Acesso
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§ 1º O registro deverá ser renovado a cada 

mudança de direcção ou modificação dos 
estatutos. 

 
§ 2º Só podem fazer parte dos corpos de direcção 

dos syndicatos, brazileiros natos ou naturalizados, 
com residencia no paiz, de mais de cinco annos, o 

no gozo de todos os direitos civis. 
 

(http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/cooper 
ativismo/arquivos/Decreto1637_1907.pdf. Acesso 
em 11/07/17). 

 

 

A necessidade, além do registro civil e da análise do procurador 
da República, demostra uma forte intervenção do Estado, pois deve ser 

levado em consideração que o procurador deveria emitir um parecer 
relatando que o sindicato estava em conformidade com a lei. Fato de 
grande relevância no Decreto 1.637/1907 foi o artigo 8º, que dizia: 
 
 

 

Os syndicatos que se constituirem com o espirito 

de harmonia entre patrões e operarios, como 

sejam os ligados por conselhos permanentes de 

conciliação e arbitragem, destinados a dirimir as 

divergencias e contestações entre o capital e o 

trabalho, serão considerado como representantes 

legaes da classe integral dos homens do trabalho 

e, como taes, poderão ser consultados em todos os 

assumptos da profissão. 
 

 

Assim os sindicatos que tivessem a sua constituição com 

harmonia entre trabalhadores e patrões teriam o direito a serem 

consultados sobre todos os assuntos da profissão. Surgindo aí a ideia de 

unicidade, pois esse sindicato seria o único que deveria ser consultado 

por toda a categoria profissional. “Ou seja: embora não impusesse a 

unicidade sindical expressamente, essa normatização já evidenciava o 
que estaria por vir em relação à fundação dos sindicatos e ao controle 

estatal sobre as entidades” (PAMPLONA; LIMA, 2013, p. 91). O 

Decreto Legislativo 1.637/1907 foi o verdadeiro marco inicial da 

legislação sindical no Brasil de iniciativa do deputado Joaquim Ignácio 

Tosta (AROUCA, 2006, p.81). 

http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/cooperativismo/arquivos/Decreto1637_1907.pdf.%20Acesso%20em%2011/07/17
http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/cooperativismo/arquivos/Decreto1637_1907.pdf.%20Acesso%20em%2011/07/17
http://www.brasilcooperativo.coop.br/site/cooperativismo/arquivos/Decreto1637_1907.pdf.%20Acesso%20em%2011/07/17
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Depois do Decreto Legislativo 1.637/1907, apenas em 1931, na 

era Vargas, por meio do decreto n. 19.770/1931, é que se voltou a falar 

no assunto sindical. O referido decreto de 1931 mantém a divisão da 

organização sindical entre patrões e operários e permanece com os 

termos de atividades similares e conexas, acrescentando, em seu art. 1°, 

as atividades idênticas. Por meio desse decreto, os sindicatos só 

possuiriam personalidade jurídica se apresentassem toda a 

documentação referente aos seus sócios e o seu estatuto para o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, recentemente criado. 

Com relação ao Decreto n. 19.770/1931, Álvares da Silva (1990, p, 21) 

diz que “sua escassa aplicação concreta e as exigências burocráticas 

necessárias à sua eficácia tornaram-no de pouca validade”. É bem 

verdade, que os resquícios desse decreto, corporativista são sentidos até, 

hoje na CLT. 
 

Por esse instrumento normativo, o Ministério deveria aprovar 
toda a documentação e só a partir daí o sindicato teria personalidade 
jurídica. Algo que acontece até hoje. Relata o artigo 2° do Decreto n.  
19.770/31: 
 

 

Constituidos os syndicatos de accordo com o 

artigo 1
o
, exige-se, para serem reconhecidos pelo 

Ministério do Trabalho, Industria e Commercio e 
adquirirem, assim, personalidade Juridica, tenham 
approvados pelo Ministerio os seus estatutos, 
acompanhados de copia authentica da acta de 
installação e de uma relação do numero de socios, 
com os respectivos nomes, profissão, edade, 
estado civil, nacionalidade, residencia e logares ou 
emprezas onde exercerem a sua actividade  
profissional. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/anti 

gos/d19770.htm. Acessado em 11-07-17. 
 
 
 
 

Nesse mesmo decreto, em seu artigo 3°, foi regulamentada a 
criação das federações e confederações que, se analisado, se percebe que 
continuam até hoje com o mesmo formato de criação. Senão vejamos: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d19770.htm.%20Acessado%20em%2011-07-17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d19770.htm.%20Acessado%20em%2011-07-17
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Art. 3° Poderão os syndicatos, em numero nunca 

inferior a tres, formar, no Districto Federal, em 

cada Estado, e no Territorio do Acre, uma 

federação regional, com séde nas capitaes, e, 

quando se organizarem, pelo menos, cinco 

federações regionaes, poderão ellas formar uma 

confederação, com séde na Capital da Republica. 

Denominar-se-á- Confederação Brasileira do 

Trabalho - a que se constituir por federações 

operarias, e Confederação Nacional da Industria e 

Commercio - a que se constituir por federações 

patronaes. 
 

 
§ 1o Para estudo mais amplo e defesa mais 

efficiente dos seus interesses, é facultado aos 

syndicatos de profissões identicas, similares ou 

connexas formarem as suas federações de classe, 

independentes entre si, com séde na Capital da 

Republica, e agindo sempre em entendimento com 

a respectiva confederação syndical. 
 

 

§ 2o As federações e confederações s6 se poderão 

constituir e funccionar depois que forem os seus 
estatutos approvados pelo ministro do Trabalho,  
Industria e Commercio. Disponível 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/anti 

gos/d19770.htm. Acessado em 11-07-17). 
 

 

Se for feita a análise do artigo 534 e 535 da CLT, irá ser 
percebido que se trata igualmente dos termos presentes no artigo 3° do 

Decreto 19.770/31. Bem como a questão da autorização do Ministério 

do trabalho para a criação das federações e confederações. Ficando, 

assim, cada vez mais clara a opção brasileira para com a unicidade 

sindical. Privando o seu povo da liberdade e da tão almejada 
democracia. 
 

O Decreto Legislativo 19.770/31 esclarece, em seu artigo 9°, 
que “Scindida uma classe e associada em dous ou mais syndicatos, será 
reconhecido o que reunir dous terços da mesma classe, e, si isto não se  
verificar, o que reunir maior número de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d19770.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d19770.htm
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associados”(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1977 

0.htm. Acessado em 11-07-17). 
 

Fica claro que a unicidade sindical prevalecerá. O artigo diz 

que, se houver mais de classe associada a dois ou mais sindicatos, 
prevalecerá a que tiver um terço da classe ou a que tiver mais filiados. 

Portanto, não poderá existir mais de um sindicato representando a 

mesma classe. Assim, o decreto de 1907 foi o primeiro a trazer traços da 

unicidade sindical e o decreto de 1931 já busca solucionar os conflitos, 

caso haja mais de uma classe. 
 

Em 1934, o Decreto n. 24.694 não trata em seu texto sobre a 

limitação de criação dos sindicatos. Alguns autores acreditam que nesse 
decreto estaria surgindo certa pluralidade. O que corrobora com esse 

pensamento é a Constituição de 1934, que tratará em seu texto da 

Pluralidade sindical. No entanto, no bojo do decreto 24.694/34, o que 

fica clara é a intervenção do Estado. Os estatutos, assim como a criação 
das federações e confederações, devem ser aprovados pelo Ministério do 

Trabalho. O decreto traz algumas inovações, em seu art. 11, para o 

direito sindical que perduram até a atualidade. 
 

 

Art. 11. Nas localidades onde, em profissões 
idênticas ou similares, não for possível reunir 

número legal de associados e facultada a 
organização de sindicatos de ofícios vários. 

 
§ 1º Quando, em uma localidade, os que 

exercerem uma determinada profissão não forem 

bastantes para a formação de um sindicato, 

poderão eles filiar-se a um sindicato de profissão 

idêntica ou similar, com sede em outra localidade 

mais próxima, e designar mandatário que os 

represente nesse sindicato. 
 

§ 2º Em qualquer dos casos previstos nêste 

artigo, atingindo os que exercerem determinada 

profissão número legal de associados, poderão 

êstes desligar-se e formar sindicato á parte, salvo 

se, pela redução do número do associados, o 

primitivo sindicato ficar em condições de não 

poder satisfazer os requisitos legais (arts. 5º 6 e 

7º). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d19770.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d19770.htm
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A primeira inovação é trazida pelo caput do artigo 11, que 

defende a possibilidade da criação de um sindicato com classes que 

possuem outras ocupações caso não consiga atingir um número mínimo 

de representação. Essa inovação é o que se conhece, hoje, como 

sindicatos ecléticos previstos no art. 570 da CLT. Outra inovação é a 

possibilidade do desmembramento dessas classes. O desmembramento é 

algo previsto na CLT em seu artigo 571. Diante dessa análise, o que se 

percebe é uma possibilidade de pluralidade, mesmo que muito pequena. 

A lição que é possível retirar desse decreto é o ensaio de uma possível 

pluralidade, mas que seria bem distante das expectativas exaradas pela 

população brasileira. 
 

Logo após o decreto de 34, emergiu a Constituição de 1934, 

como já descrito no capítulo anterior. A pluralidade prevista nessa 

Constituição nunca aconteceu, estava expressa, mas era efetivamente 
ineficaz. Com relação às demais Constituições, a unicidade sindical já 

foi trabalhada no capítulo anterior. O que deve ser levado em 

consideração sobre a unicidade sindical brasileira é que ela é prejudicial 

ao desenvolvimento das liberdades e da democracia do povo brasileiro. 
 

Na verdade, o que se percebe, hoje, é certa liberdade positiva, 

coercitiva e intervencionista de maneira exagerada. Essa “liberdade” 

impede os brasileiros a praticarem o exercício de suas liberdades e a se 

desenvolverem democraticamente sem a necessária tutela estatal. O que 

essa dissertação defende, para um ambiente democrático, é uma 

liberdade positiva moderada em que o Estado possa intervir para 

garantir direitos e nunca para retirar direitos ou coagir os cidadãos. A 

liberdade total, como a liberdade negativa, pode ser prejudicial. É 

preciso, sim, que o Estado intervenha em esferas como a economia, 

saúde e outras para garantir a dignidade humana de seu povo. O que não 

se pode admitir é a interferência do Estado em organizações sindicais 

que, desde sempre, deveriam ter autonomia, pois possuem natureza 

jurídica de direito privado. 
 

A unicidade sindical é defendida pelos próprios sindicatos sob o 
argumento de que a pluralidade sindical fragmentaria as categorias e 

isso enfraqueceria os sindicatos. Esse argumento é falacioso. “Primeiro, 

porque, “de fato”, já temos em nosso país um modelo sindical 
extremamente pulverizado e não representativo, perfazendo um número 
de quase 20 mil entidades sindicais com vínculos fortes com o Estado e 

vínculos precários com os trabalhadores representados” (COLUMBU; 

MASSONI, 2014, p.167). Outro argumento seria que o movimento 
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sindical está intimamente ligado às suas bases democráticas e à sua 

liberdade de organização e ação. É inadmissível a imposição de um 

sindicato único, pois priva a classe trabalhadora da livre escolha, ou 

seja, falta liberdade. A pluralidade sindical não significa a falta de 

unidade das categorias. Os sindicatos podem se unir em ações conjuntas, 

mesmo que sindicatos diferentes representem a mesma categoria. Ou 

seja, a pluralidade não é sinônimo de pulverização e enfraquecimento, 

pelo contrário, é sinônimo de garantia das liberdades e da efetivação da 

democracia. Por isso essa pluralidade se faz necessária no ordenamento 

jurídico brasileiro e no desenvolvimento dos atores sindicais. 
 

Francesca Columbu e Túlio Massoni (2014, p. 168) defendem 

“que na prática de outros países os termos unidade e pluralidade não são 

necessariamente antagônicos. A experiência mostra que a pluralidade 

organizacional não impede a ação unitária e pode, às vezes, conduzir a 
ela”. Ou seja, a unidade poderá ser alcançada sem necessariamente se 

afastar da liberdade sindical. 
 

O discurso defendido no Brasil, desde a década de 30, é que a 

unicidade sindical protege os sindicados do enfraquecimento que poderá 

ser ocasionado pela pulverização, isso é no mínimo autoritário e 

falacioso (COLUMBU; MASSONI, 2014). Desde a era Vargas, esse 

argumento é defendido e está legitimado pela legislação brasileira, tanto 

na CLT como na Constituição Federal de 1988. O “sindicato único por 

categoria imposto por lei, contribuição sindical compulsória, 

enquadramento sindical automático, poder normativo da Justiça do 

Trabalho, representação legal de todos os membros da categoria 

profissional ou econômica, com todos os efeitos deletérios” 

(COLUMBU; MASSONI, 2014, p. 166), tudo isso permanece até, hoje. 

No último tópico dessa dissertação será demonstrado como deveria ser a 

liberdade sindical no Brasil, seguindo modelos que deram certo, que 

certamente não poderão continuar a seguir as propostas da década de 30 

do Estado Novo. 
 

Com Constituição de 1988, veio a grande decepção. Acreditava-
se que a liberdade sindical iria prevalecer e com ela a pluralidade 

sindical. A pluralidade sindical é a possibilidade da criação de mais de 

um sindicato que represente a mesma categoria na mesma base 
territorial. Só com a pluralidade sindical e a ratificação da Convenção 
87 da OIT, o Brasil poderá dizer que vive em um ambiente 

verdadeiramente democrático. 
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Para Wilson Batalha e Sílvia Batalha (1994, p.83), “a 

pluralidade sindical consiste na permissão de várias entidades, na 

mesma base territorial, exercerem a representação da mesma categoria, 

disputando-se qual o sindicato mais representativo, ou as condições para 

uma participação proporcional na representação da categoria”. Essa 

seria a possibilidade de escolha que os trabalhadores passarão a ter. É 

mais adequado não utilizar o termo categoria e sim “entidade sindical 

representativa” (BRITO FILHO, 2009, p.83), pois a pluralidade não 

poderá ser atrelada apenas ao termo categoria, tendo em vista que “sua 

amplitude compatibiliza-se, ainda, com mais de um sindicato no âmbito 

da mesma profissão ou mesmo no âmbito da mesma 

empresa/empregador” (PAMPLONA; LIMA, 2013, p. 131). 
 

Outra definição importante e mais completa sobre a pluralidade 

é que: 
 
 

 
a pluralidade sindical, por exemplo, ocorre nos 

Estados em que há plena liberdade sindical. Há 

liberdade para trabalhadores e empregadores 

constituírem quantos sindicatos ou associações 

forem necessários na defesa de seus interesses. 

Esse sistema coaduna-se perfeitamente com ideias 

como democracia e liberdade, já que é dado a 

todos os interessados o direito de se unirem em 

torno de ideais comuns, independentemente de sua 

base territorial ou da categoria profissional à qual 

pertencem. A pluralidade sindical encaixa-se 

perfeitamente com a sociedade moderna e plural 

em que se vive atualmente, onde há todo tipo de 

interesse e todo tipo de pessoa. Nessa sociedade 

moderna, há de ser dado a cada grupo o direito de 

ser ouvido em suas reivindicações. As minorias, a 

todo o tempo, precisam ser protegidas e é somente 

com a liberdade sindical plena que as minorias de 

trabalhadores poderiam engajar-se na luta por 

melhores condições de vida. (SIQUEIRA; LEITE, 

2012, p.07) 
 

 

Com essa afirmação dos autores Siqueira e Leite, fica claro que 
a melhor opção é a liberdade sindical e obvio a pluralidade sindical, para 
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que se possa usufruir na sociedade moderna das liberdades e de um 

ambiente democrático, em que o povo possa escolher o sindicato que lhe 
represente e assim contribuir, efetivamente, com ele. Dessa forma, os 

sindicatos passariam a se preocupar em angariar sindicalizados e 

tentariam oferecer melhores serviços e buscariam representar as classes 

da melhor maneira possível. 
 

A Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho traz 

em seu bojo, no artigo 2, a definição de pluralidade sindical quando diz: 

“Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer 

espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações 

de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob 

a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas” 

(http://www.oitbrasil.org.br/content/liberdade-sindical-e-

prote%C3%A7%C3%A3o-ao-direito-de-

sindicaliza%C3%A7%C3%A3o) Acesso 12-07-17. A Convenção deixa 

clara a liberdade de constituição dos sindicatos sem prévia análise do 

Estado, mas também chama a atenção para a conformação dos referentes 

estatutos. Tudo isso, porque o a análise dos estatutos é uma regra básica 

do Estado de Direito para a formação das organizações civis. 
 

Cabe agora diferenciar a liberdade sindical da pluralidade 

sindical, para que não restem dúvidas com relação a esses conceitos. A 

liberdade sindical é mais abrangente, ou seja, ela não abarca apenas a 

pluralidade sindical, por exemplo, a liberdade individual de filiação. Já a 

pluralidade seria a liberdade coletiva da criação dos sindicatos. A 

liberdade sindical seria o gênero e a pluralidade sindical uma das 

espécies. É por esse motivo que a Constituição Federal alega ter 

liberdade sindical. Na verdade, a Carta Magna tem liberdade sindical, 

mas não possui todas as espécies de liberdade, pois proíbe a criação de 

mais de uma entidade sindical representativa, preservando a unicidade 

sindical. “Por fim, a liberdade sindical corresponde a um direito 

fundamental sindical internacionalmente reconhecido, verdadeira 

condição de existência de sindicatos efetivamente atuantes e 

representativos. A pluralidade sindical, à vista dessa noção, é o principal 

pressuposto para a existência da liberdade sindical” (PAMPLONA; 

LIMA, 2013, p.132). 
 

Alguns autores, mesmo sabendo da importância da pluralidade 
sindical, defendem a unicidade sindical. Alegam que: 

http://www.oitbrasil.org.br/content/liberdade-sindical-e-prote%C3%A7%C3%A3o-ao-direito-de-sindicaliza%C3%A7%C3%A3o
http://www.oitbrasil.org.br/content/liberdade-sindical-e-prote%C3%A7%C3%A3o-ao-direito-de-sindicaliza%C3%A7%C3%A3o
http://www.oitbrasil.org.br/content/liberdade-sindical-e-prote%C3%A7%C3%A3o-ao-direito-de-sindicaliza%C3%A7%C3%A3o
http://www.oitbrasil.org.br/content/liberdade-sindical-e-prote%C3%A7%C3%A3o-ao-direito-de-sindicaliza%C3%A7%C3%A3o
http://www.oitbrasil.org.br/content/liberdade-sindical-e-prote%C3%A7%C3%A3o-ao-direito-de-sindicaliza%C3%A7%C3%A3o
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O pluralismo absoluto significa muitas vezes 

admitir a participação de agrupamentos 

concorrentes e rivais, motivados pela disputa que 

travam e animados por lideranças políticas quase 

sempre partidarizadas, nas negociações e no trato 

do dia-a-dia com um adversário único. É imaginar 

um sindicato para cada central, outro ou outros, de 

inspiração religiosa, sem nunca faltar o oficialista 

estimulado pelo Estado, além do imobilista, 

apoiado pelos empregados, para se ter o quadro 

das negociações coletivas comprometidas, 

condenadas ao insucesso diante da organização 

contrária, dos empregados, sempre unidos 

(AROUCA, 2006, p.103) 
 

 

Esses argumentos levantados são baseados na possibilidade de 

os sindicatos passarem a existir por interesses de vários grupos, sejam 

eles, políticos, religiosos... e não essencialmente de trabalhadores 

lutando por sua classe. A presente dissertação defende que, em prol da 

democracia e em defesa das liberdades, esse “risco” deverá ser 

enfrentado. O que se persegue é que haja, com a pluralidade, a liberdade 

de escolha, mesmo que o resultado dessas escolhas venha a recair na 

opção de criação de um único sindicato. O que se deve levar em 

consideração é que, mesmo que exista apenas um sindicato que 

represente a classe, não foi uma imposição do Estado e, sim, uma opção 

dos obreiros. Garantindo, assim, um verdadeiro Estado democrático de 

Direito. 
 

É evidente que não será fácil a implementação da liberdade 
sindical plena no Brasil, mas, em um país que convive há mais de vinte 

anos com uma Constituição democrática, isso será perfeitamente 
possível. 
 

Como estudado, a liberdade sindical está interligada à 

democracia. A existência de sindicatos que realmente representem os 

trabalhadores está condicionada ao exercício das liberdades e do 

ambiente democrático. Logo, a presente dissertação irá fazer uma 
análise da relação entre a Liberdade Sindical e a democracia. Nessa 
análise também será explicitada a pluralidade e a democracia. 



143 
 

4.3 A LIBERDADE SINDICAL E O EXERCÍCIO DEMOCRÁTICO 
 
 
 

Falar sobre a liberdade sindical requer necessariamente falar em 
democracia. Só há liberdade em um ambiente democrático. O termo 
democracia, na atualidade, é bem mais extenso, pois parte de uma 

concepção de liberdade que evita a todo custo o totalitarismo
13

, 

buscando garantir as liberdades individuais e coletivas bem como as 
liberdades políticas, econômicas e sociais. Como o Brasil se encaixa na 
denominação de Estado Democrático de Direito, ele deverá respeitar 
todas essas liberdades. O grande problema no Brasil é que esses direitos, 
muitas vezes, estão expressos no ordenamento jurídico pátrio, mas o 
país não consegue garantir que, na prática, eles se concretizem. 
 

Para Bobbio (2001), a democracia é quando o poder político é 
exercido pelo povo. Para o autor, a democracia seria a liberdade do povo 
e é por meio dessa liberdade que a democracia se concretiza. 
 

Com relação ao termo democracia, o foco, nessa dissertação, 
ficou nas ideias de Robert Dahl. Para o autor, o ambiente ideal 

democrático deverá ter a participação efetiva dos cidadãos tanto nas 

decisões, como no que será decidido. Ou seja, os cidadãos deverão ter a 

palavra final e serem soberanos. A essência da palavra democracia 
sofreu alterações com o passar dos anos, não seria mais apenas “o 

governo do povo”. 
 

Hoje, a palavra democracia significa a garantia de direitos 
básicos como a garantia dos direitos sociais, por esse motivo é tão 
complexa a definição do termo. Os países considerados democráticos  

 
13 Importante demonstrar a ideia de totalitarismo de Ramonet que diz que “há 
pouco tempo, denominava-se ’regimes totalitários’ os que tinham partido único, 
não admitiam qualquer oposição organizada e, em nome da razão de Estado, 
negligenciavam os direitos da pessoa; além disso, neles, o poder político dirigia 
soberanamente a totalidade das atividades da sociedade dominada. A esses 
regimes característicos dos anos 30, sucede, neste final de século, outro tipo de 
totalitarismo, o dos ’regimes globalitários’. Apoiando-se nos dogmas da 
globalização e do pensamento único, não admitem qualquer outra política 
econômica, negligenciam os direitos sociais e abandonam aos mercados 
financeiros à direção total das atividades da sociedade dominada. Esse é o 
grande perigo do totalitarismo na modernidade. RAMONET, Ignace. 
Geopolítica do Caos, Petrópolis, Vozes, 1998, p. 57
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deverão garantir ao seu povo saúde, educação, trabalho, além do mais, 
deverá ser um país pluralista que garanta as liberdades. 
 

O regime democrático carrega em si os ideais de liberdade e 

justiça, e é por meio do ambiente democrático que os trabalhadores são 

capazes de reivindicar os seus direitos e galgar as suas conquistas, 
retraindo de todo modo os ambientes totalitários. Pode-se dizer que se 

vive em um ambiente democrático quando as liberdades e igualdades 

são alcançadas e respeitadas. 
 

Tanto a ideia liberdade como a concepção de democracia 

tiveram nessa dissertação um espaço próprio. Para a autora desta 

dissertação, a liberdade pleiteada para as organizações sindicais deverá 

ser a negativa, ou seja, sem interferências e coerção. Nesse caso, o que 

se defende é a não coerção do Estado, nada obsta da intervenção do 

Estado para garantir Direitos Fundamentais e Sociais. Ou seja, a autora 

defende uma liberdade moderada que admite a interferência estatal para 

garantia de Direitos. Diferentemente do que se verifica, hoje, no Brasil. 

Já igualdade, termo que não foi discutido nesta pesquisa, busca igualar 

os homens perante a lei. 
 

O importante é perceber que a democracia deverá encontrar 

formas concretas de garantir as liberdades e a igualdade entre os 

homens. Por isso, é tão importante para o Brasil a implementação da 

liberdade sindical. A evolução sindical, no Brasil, ainda não conseguiu 
alcançar uma liberdade sindical plena. Ao mesmo tempo em que a 

CF/88, no seu artigo 8°, dá liberdade, ela retira liberdades. Esse fato 

enfraquece a democracia brasileira que necessita de um espaço que 

garanta as liberdades e igualdades para só assim o Brasil poder ser 
verdadeiramente considerado democrático. 
 

A pluralidade está intimamente ligada à liberdade sindical e à 

democracia. Um espaço plural é sempre democrático, desde que se 

garanta a manifestação pacífica de todos. A pluralidade das entidades 

sindicais vem sendo considerada como um exemplo das democracias 
avançadas. Apenas um espaço democrático é capaz de deliberar 

divergências e, como isso, trazer desenvolvimento por meio de soluções 

discutidas nesse espaço democrático. 
 

Os próprios atores sociais deverão deliberar em grupos e, 
democraticamente, decidirem sobre a contribuição a ser dada aos seus 
sindicatos. Diante de todo o exposto nesse trabalho, é claro que a 

liberdade sindical e a pluralidade sindical só serão capazes de se 
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desenvolverem se o ambiente do qual elas fazem parte for democrático.  
Democrático no sentido amplo e prático e não apenas teórico. 
 

Lembrando que a pluralidade sindical não significa, de forma 
alguma, fragmentação ou pulverização, pois nada impede que vários 

sindicatos se unam pela mesma causa. A unidade permanece e a 
unicidade deverá deixar de existir. 
 

O medo do monopólio ideológico não deverá prevalecer, pois 
esses mesmos riscos os cidadãos brasileiros correm, hoje, com a 
unicidade sindical. 
 

Rodolfo Pamplona e Cláudio Lima dizem que 
 

 

as concepções de pluralidade sindical e 

democracia guardam diversos pontos em comum, 

sendo os principais a amplitude de participação, 

que refuta qualquer providência tendente a 

restringir as possibilidades de tomada de decisões 

por parte dos indivíduos afetados por elas, e a 

titularidade compartilhada dos poderes e 

prerrogativas, de modo a não se compatibilizar 

com essas noções a concentração/restrição das 

escolhas a cargo de um ou de alguns indivíduos 

(PAMPLONA; LIMA, 2013, p.158). 
 

 

Logo, a pluralidade e a democracia evitam as arbitrariedades e 

extinguem a possibilidade das decisões unilaterais que acabariam por 

beneficiar apenas alguns indivíduos. Elas refutam também o 

autoritarismo, pois todos devem participar da tomada de decisões e não 

apenas um grupo fechado. 
 

A democracia moderna é compatível com a liberdade sindical e 

com a pluralidade sindical. A pesquisa não vem aqui dizer simplesmente 

que a unicidade é algo ruim, na verdade, a unicidade é incompatível 

com o Estado democrático de Direito. Assim, é preciso que o Brasil 
adote a pluralidade sindical para que os brasileiros possam vivenciar 
uma democracia plena e saudável. 
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Além disso, o fato de a Constituição consagrar o 

pluralismo político (art. 1º, V) como fundamento 

da República Federativa do Brasil Indica ter o 

Estado brasileiro o compromisso de assegurar a 

manifestação e convivência de ideias diferentes a 

respeito dos destinos das instituições, noção que é 

tão próxima da pluralidade sindical quanto 

afastada da unicidade sindical. (PAMPLONA; 

LIMA, 2013, p. 159) 
 

 

O grande problema da falta de pluralidade e liberdade no 
sindicalismo brasileiro foi a forma como as organizações sindicais 

foram criadas. Sempre em períodos conturbados de ditaduras ou de 

falsas democracias. O povo brasileiro não tinha vocação para pensar 

coletivamente e, muito menos, para agir coletivamente. O que existiu no 

momento da fundação das organizações sindicais e que perdura até hoje  
é a ausência de sentimento de solidariedade. O sindicato sendo visto 
como pessoa jurídica de Direito público e os sindicatos tendo as suas 

funções desvirtuadas. 
 

Com a Constituição Federal de 1988, o movimento sindical 

conseguiu experimentar um pouco de um ambiente democrático, mas os 
próprios sindicatos tiveram medo em aderir à liberdade sindical. A 

intervenção estatal no Brasil é algo que faz parte historicamente das 

organizações sindicais. 
 

A unicidade sindical e a democracia não coadunam com a ideia 

de democracia moderna. O cenário em que se deu a unicidade sindical 

não é o mesmo vivenciado hoje, no Brasil, após 29 anos de democracia. 

Como relatado, faltava à população brasileira o espírito de solidariedade 

do pensar e agir coletivamente, “faltava ao brasileiro a consciência de 

grupo, a noção solidarista que deve permear qualquer sociedade 

minimamente organizada” (PAMPLONA; LIMA, 2013, p. 160). A 

maior parte da população brasileira organizou-se desde o período de 

colônia em organizações rurais “difusas e isoladas” (PAMPLONA; 

LIMA, 2013, p. 160). 
 

Oliveira Vianna (1999), em seus estudos, relata que os 

brasileiros sempre que chamados pelo Estado, para o espaço coletivo, 

preferiam ficar inertes. Acredita o autor que, quando o Estado impõe 
algo, mesmo que com alguma resistência, aos poucos a população aceita 

essa imposição. Então ela passa a fazer parte da cultura daquele povo. 
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Os exemplos utilizados pelo autor são a sindicalização urbana e a rural 
na década de 30. Na sindicalização urbana, o Estado impôs a criação dos 

sindicatos de forma autoritária, por meio da legislação brasileira e 
conseguiu criar vários sindicatos. 
 

A sindicalização rural, inspirada no liberalismo em 1944 foi 

criada por meio do Decreto-lei 7.038 e deixa de forma facultativa a 
criação dos sindicatos e isso fez com que poucos sindicatos rurais 

existissem. Foi o artigo 1º do Decreto-lei 7.038/1944 que dizia “É lícita 

a associação para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses 

econômicos ou profissionais, de todos os que, como empregadores ou 
empregados, exerçam atividades ou profissão rural” 

(http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-  
7038-10-novembro-1944-389494-publicacaooriginal-1-pe.html), que 
facultou a população rural brasileira o direito de associação, sendo 
considerado esse decreto como uma lei morta. 
 

Essa é uma das justificativas do autor para que o autoritarismo 

do Estado permaneça desde a Constituição de 1937 até os dias atuais. 
Ele acreditava que o povo brasileiro não tinha o hábito de pensar e 

trabalhar coletivamente. Argumento esse, hoje, rechaçado pela doutrina 

majoritária trabalhista. Lembra Pamplona e Lima (2013, p. 162) que “o 

berço autoritário em que se firmou a unicidade sindical era justificado 

pela necessidade de o Estado agir de modo hipertrofiado, às vezes até 
substituindo os atores sociais, para que alguma evolução social pudesse 
ser realmente empreendida”. Esse é o cenário em que a unicidade 

sindical floresceu. 
 

Outro grande problema era que em 37 os sindicatos não 

deveriam representar o interesse das classes e sim os interesses do 

Estado. Há certa confusão da ideia de sindicato como órgão público e 
não como ente privado que defende os interesses dos trabalhadores. 

Diante dessa análise, o que se percebe é que a unicidade é totalmente 

contrária a um ambiente democrático. A unicidade foi criada com o 

intuito de o Estado controlar os sindicatos e não coaduna com a ideia de 
democracia que almejamos. 
 

 

Por isso, caso realmente se deseje reconhecer 
efetiva autonomia sindical, nos termos do art. 8°, 

I, da Constituição de 1988, incompatibilizando a 

interferência e a intervenção estatais na 

organização sindical, é imperioso modificar o 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7038-10-novembro-1944-389494-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7038-10-novembro-1944-389494-publicacaooriginal-1-pe.html
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cenário de unicidade sindical implantado ainda 

no Estado Autoritário, pois a unicidade, tal qual 

uma luva confeccionada sob medida, amolda-se 

perfeitamente apenas ao cenário de autoritarismo, 

não de democracia (PAMPLONA, LIMA, 2013,  
p. 163). 

 

 

É necessário que o modelo de organização sindical brasileiro 
passe por mudanças que possam garantir a liberdade sindical 
preconizada na Convenção 87 da OIT, já que o Brasil é país membro 

desse órgão e signatário de suas Recomendações e Convenções. 
 

A visão de que os sindicatos eram pessoas jurídicas de direito 

público tinha um propósito, o de que o Estado deveria ter total controle 

sobre os sindicatos para que a política econômica fosse orientada pelo 

Estado (VIANNA, 1943). A ideia de sindicato único foi criada para que 

o sindicato fosse parte do Estado. “Cabe ressaltar que, à época, não se 

tinha ainda um conceito difundido do que seria “autarquia” nem do que 

seria “descentralização administrativa”” (PAMPLONA; LIMA, 2013, 

p.164). A Constituição de 1937 não era clara com a função do sindicato. 

Logo o sindicato possuía uma função paraestatal, era um braço do 

Estado. Advém desse momento a possibilidade dos sindicatos de criar 

tributos e o poder regulamentar deles que permanecem até hoje. 
 

 

Dessa natureza pública que assumia o sindicato – 

discutível, porém, qual a sua específica natureza 

pública, já que a legislação existente não definia 

essa caracterização – decorria o fato de que o 

sindicato também seria dotado de prerrogativas 

tipicamente estatais, exercendo verdadeiras 

competências administrativas públicas. Dentre 

elas, duas se destacam e ainda hoje remanescem: o 

poder de tributação e o poder regulamentar 

(PAMPLONA; LIMA, 2013, p. 165). 
 

 

Importante ressaltar que, na Constituição de 37, o imposto 

sindical decorria do fato de os sindicatos serem parte do Estado e nessa 
época a bitributação era proibida pelo art. 24 da CF/37. Logo, se não 

houvesse a unicidade sindical, não teria como ser feito o pagamento do 
imposto sindical. Esse tipo de imposição de contribuições compulsória é 
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ato típico de Estado. Os sindicatos, hoje, são considerados pessoa 

jurídica de direito privado não se justificando esse tipo de cobrança. O 
grande problema é a forma como a retirada dessa contribuição 

compulsória está sendo feita. Como já relatado neste trabalho, seria 

necessária uma intervenção social para que a população possa 

reconhecer o que as reformas trabalhistas irão impactar na vida do 

trabalhador brasileiro e a importância da manutenção dos sindicatos. Só 
assim a contribuição sindical poderia ser retirada sem enfraquecer a 

força sindical. 
 

Deve-se ressaltar ainda que a Constituição Federal de 1988 

garante a representação da categoria, independente de filiação. Outro 
fato relevante é perceber como o sindicato irá garantir a representação 

dos sindicalizados sem a conscientização dos trabalhadores de que é 

necessário contribuir para a manutenção da defesa dos interesses da 

categoria. Esse será um problema que as frentes sindicais terão que 
enfrentar a partir de novembro de 2017, pois a lei 13.467/2017 entrará 

em vigor 120 dias após a sua publicação. 
 

Essa imagem que perdurou dos sindicatos como braço do 

Estado, acaba por comprometer a verdadeira função dos sindicatos. O 

sindicato tem a função de garantir e defender os interesses da categoria 
seja judicial ou extrajudicialmente. O que ocorre quando é dada ao 

sindicato essa natureza pública é o assistencialismo, que na verdade 

deverá ser ofertado pelo Estado e não pelo sindicato. 
 

Para que o sindicato usufrua de uma liberdade sindical, é 

necessário o ambiente democrático e para isso é preciso que ele se 

desvencilhe da ideia de Estado. Os sindicatos têm natureza jurídica de 

direito privado e assim devem agir. No atual cenário brasileiro, os 
sindicatos terão um grande desafio, qual seja: continuarem a existir e a 

defender os direitos dos trabalhadores. 
 

Corroborando com o que já foi falado no início desse tópico, a 

Constituição Federal de 1988 garantiu o Estado de Direito e o 

pluralismo político, “impondo a necessidade de diálogo social e 
interação dialética entre os atores sociais, refutando o autoritarismo e a 

arbitrariedade” (PAMPLONA; LIMA, 2013, p. 179). Para que o Brasil 
vivencie a liberdade sindical com responsabilidade, muitas mudanças 

deverão ocorrer. Com isso, o próximo tópico dessa dissertação 

apresentará uma proposta para a efetivação da liberdade sindical no 
Brasil diante de tantos desafios que deverão ser enfrentados. 



4.4 PROPOSTA PARA A EFETIVAÇÃO DA 
LIBERDADE SINDICAL NO BRASIL 

 

 

No último tópico da dissertação, é de grande importância para 

essa pesquisa propor alternativas para a efetivação da liberdade sindical 

no Brasil. Para isso, será feita uma análise de como a liberdade sindical 

foi adotada na Itália e na Espanha. Em seguida, será analisada a 

proposta de reforma sindical brasileira já externada em 2005. Baseada 

nessa pesquisa bibliográfica, a autora demonstrará uma proposta para o 

Brasil se tornar um ambiente que prima pela liberdade sindical e pela 

democracia plena no ambiente sindical. 
 

Ao fazer a análise de países como a Itália e a Espanha, é 

possível perceber que a liberdade sindical plena brasileira é algo 

possível de ser alcançada, bem como necessária à verdadeira vivencia 

democrática brasileira. Mas o grande questionamento seria como é 

possível que a liberdade sindical plena seja implantada no Brasil? Uma 

resposta rápida e fácil, porém, falaciosa seria uma emenda à 

Constituição Federal de 1988, fazendo com que o artigo 8°, da CF/88 

permita a ratificação da Convenção 87 da OIT. Como já foi 

demonstrado nesse trabalho, esse seria um dos passos necessários, mas 

não o essencial para a efetivação da liberdade sindical plena. Basta 

pensar que, se o simples fato de uma lei existir evitasse que um crime 

acontecesse, não haveria mais crimes. Assim, o simples fato da 

ratificação da Convenção 87 da OIT garantiria a implantação da 

Liberdade Sindical. O que seria uma falácia. 
 

Até porque, se fosse realizada uma análise mais profunda sobre 

a possibilidade de o Brasil já ter adotado a Liberdade Sindical, bastaria 

fazer com que O Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o 

Pacto de Direitos Civis e Políticos, já ratificados pelo Brasil, fossem 
utilizados.  
 

A Itália é um dos países escolhidos para demonstração de como 

seria possível essa implantação, pois o Brasil, como já relatado, ainda 

hoje está vinculado à legislação corporativista italiana, com relação às 
leis trabalhistas. O irônico é que, com a democratização, a Itália passou 
a adotar a liberdade sindical, e o Brasil não. De acordo com a leitura de 

Antônio Barcellos e Virginia Zambrano, 
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não é segredo que o regime sindical brasileiro é 

bastante semelhante (para não dizer uma cópia 

exata) do sistema sindical italiano da era 

Mussolini. Na Itália, tal sistema é chamado 

comumente pelos doutrinadores de corporativo ou 

fascista, prevalecendo a primeira denominação. 

Tal sistema se caracteriza pelo regime de 

sindicatos oficiais e únicos no âmbito de cada 

categoria. Os sindicatos são utilizados assim, 

como longa manus do Estado para controlar a  
massa de trabalhadores (BARCELLOS; 
ZAMBRANO, 2016, p.56). 

 

 

Como se pode observar, o Brasil sofreu forte influência do 

modelo sindical italiano. Analisar esse modelo é de alguma maneira 

retornar as raízes do modelo das organizações brasileiras e ao mesmo 

tempo refletir sobre um futuro sindical mais democrático. Tendo em 

vista que “a Itália, que na década de 40 tinha em comum com o Brasil 

uma legislação trabalhista e sindical de cunho fascista, hoje, passou por 

muitas transformações. Ainda que o sistema corporativo tenha durado 

aproximadamente duas décadas na Itália, o mesmo foi suprimido e 

deixou um legado de dúvidas e questões a resolver.” (BARCELLOS; 

ZAMBRANO 2016, p. 56). Toda a evolução do sistema sindical italiano 

tem muito a oferecer para o Brasil, “afinal, já são mais de 60 anos de 

experiência e evolução de um sistema que pode ser considerado hoje 

como um dos mais avançados dos países latinos” (BARCELLOS; 

ZAMBRANO 2016, p. 56). 
 

Outro fato importante, segundo Antônio Barcellos e Virginia 
Zambrano, 
 
 

 
é que o período de mais de um século entre o 

início da revolução industrial na Itália e uma 

relativa aquisição de importância de parte dos 

sindicatos transcorreu de forma mais gradual e 

sem tantos sobressaltos como no Brasil... Este 

período recebeu o nome de pré-corporativo, por 

anteceder o período criado pelo regime fascista. 
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Curiosamente, foi no regime sindical fascista que 

se encontraram os sistemas sindicais brasileiro e 

italiano. Tal encontro produz consequências na 

atualidade onde muito do sistema fascista persiste 

no sistema brasileiro mesmo sob a égide de uma  
constituição apelidada de “cidadã” 
(BARCELLOS; ZAMBRANO, 2016, p.57). 

 
. 

 
Vários países, em meados da metade do século XX, visando 

superar a crise do capitalismo e as marcas deixadas pela Revolução 
Francesa buscaram no corporativismo uma saída. O Corporativismo 

pode ser compreendido como “uma doutrina que propugna a 

organização da coletividade baseada na associação representativa dos 

interesses e das atividades profissionais (corporações)” (INCISA, 2010, 

p.291). A Revolução Francesa deixou os indivíduos “isolados e 
desarticulados” (MASSONI, 2014, p.2) e o corporativismo trazia como 

proposta à ideia da organização coletiva, ao invés, do lucro individual. 
 

O Estado é parte essencial no corporativismo, pois as ações 

coletivas deveriam ser reguladas pelo Estado. Não que o Estado não 
possa intervir, entretanto, como vem se defendendo desde inicio dessa 

dissertação, a intervenção do Estado deverá ser paulatina e proporcional 

para garantir os Direitos Sociais. Não se admitindo qualquer tipo de 

coerção, que era o que ocorria nos modelos corporativistas que não 

coadunam com os ideais democráticos. 
 

Para Rodrigues (1990) o corporativismo é uma forma de 

organização das classes sociais pela regulação do Estado, que integra os 

grupos de atividades profissionais e econômicas em organizações 
verticais e não conflitivas. E a sua existência está vinculada ao 

reconhecimento do Estado. Essas corporações, para o autor, recebem 

delegações de funções públicas e são detentoras do monopólio das suas 

categorias. 
 

Vale ressaltar que o direito sindical brasileiro e o italiano 

possuem um ponto essencial para divergirem sobre a não 

democratização do direito sindical no Brasil, já que inicialmente seguiu 
o modelo italiano. Ao acabar a segunda guerra, “o Brasil havia lutado no 
lado vencedor, enquanto a Itália havia sido derrotada. É normal que, 

quando um regime é derrotado, suas instituições e métodos sejam com 

ele também derrotados. Lado outro, com os vencedores, crescem a 

legitimidade e popularidade do líder, com a impressão de que tudo vai 
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bem” (BARCELLOS, ZAMBTRANO, 2016, p.58). Esse fato 
justificaria tanta disparidade. 
 

Após a segunda guerra mundial, os países que adotavam o 

corporativismo migraram para o modelo democrático, e as organizações 

sindicais não ficaram para trás. Exemplo desse processo aconteceu em 
Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e França. A análise de pelo menos 

duas dessas experiências se faz necessária na busca de um modelo ideal 

para o Brasil. Alguns problemas trazidos por uma possível reforma 

sindical poderão ser sanados seguindo os exemplos desses países que 
primam pela democracia em seu território de maneira plena. 
 

Importante análise faz Arion Romita quando relata que 
“existem, basicamente, dois métodos de regulação das relações de 
trabalho: o autoritário e o democrático” e continua: 
 

 

O primeiro, lastreado no corporativismo, 
caracteriza-se por: a) sindicato como instrumento 
dos interesses do Estado e não dos trabalhadores;  
b) unicidade sindical, ou seja, unidade sindical 

imposta por lei; c) organização sindical por 

categorias, e não por profissões, setor da 

economia ou empresa; d) contribuição sindical 

obrigatória; e) composição classista dos órgãos da 

Justiça do Trabalho; f) poder normativo dos 

Tribunais do Trabalho; g) proibição da greve; h) 

inexistência (ou debilidade) de negociação 

coletiva. O segundo método (o democrático), com 

a economia social de mercado, lastreada na livre 

iniciativa e na concorrência, assim se caracteriza:  
a) sindicato livre da interferência do Estado; b) 

liberdade sindical em todos os sentidos, e não 

apenas como autonomia; c) possibilidade de 

pluralidade sindical, convergindo para a unidade 

livremente deliberada pelos interessados; d) 

reconhecimento da autonomia coletiva dos grupos 

profissionais organizados; e) incentivo à 

negociação coletiva das condições de trabalho; f) 

Justiça do Trabalho não corporativa, ou seja, sem 

representantes classistas, e desprovida de poder 

normativo; g) direito de greve reconhecido como 

instrumento de luta dos trabalhadores (ROMITA 

(2004, p.2). 
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Para Arion, (2004) a Constituição Federal de 1988 não obteve 

sucesso, pois tentou adotar métodos democráticos em um regime 
autoritário. A necessidade da análise desse tema se dá pela sua 

amplitude na vida dos trabalhadores brasileiros em um do regime 

democrático. 
 

Cada vez mais é preciso que os atores sociais se conscientizem 

da importância que os sindicatos possuem na vida profissional e pessoal 
dos obreiros e, porque não dizer, das empresas. Inclusive, agora, que as 

convenções e acordos coletivos prevalecerão sobre o legislado de acordo 

com a Lei 13.467/2017. Isso faz com que se perceba a real necessidade 

da união da classe trabalhadora no intuito de tentar reduzir a 
precarização do trabalho e do empresariado para manter os seus 

empregados saudáveis na empresa, gerando lucro. Para isso, é preciso 

que se tenha liberdade nas organizações sindicais e que se vivencie uma 

verdadeira democracia. 
 

Na Itália, quando se começou a trabalhar a ideia de 

redemocratização no pós-guerra, houve a preocupação em se trabalhar a 
liberdade para que a transição de modelo político realmente viesse a 

ocorrer com responsabilidade e seriedade. Apenas por meio da liberdade 

o homem será responsável por suas atitudes. A democracia só poderá 

existir se ela puder ser exercitada. A democracia não pode coexistir com 

imposições e, sim, com liberdade, possibilidades de escolha. Todo 
indivíduo deverá ser livre e, com isso, arcar com as suas tomadas de 

decisões democráticas. 
 

A ideia de se ter um Estado Democrático de Direito, nada tem a 

ver com a verdadeira vivência desse Estado. O amadurecimento 

democrático demanda tempo e consciência política. Um dos grandes 

problemas do Brasil é que não se deixa o povo exercer livremente essa 

democracia, para que a democracia se incorpore aos costumes do povo. 

Acredita-se na ideia de que o brasileiro não amadureceu 

democraticamente, e isso pode até ser verdade. No entanto, a 

democracia só poderá amadurecer à medida que ela for exercitada. 

Logo, é imperiosa a necessidade de os brasileiros serem livres para o 

diálogo e, com isso, serem responsáveis por suas escolhas. O Estado 

deve parar de acreditar na ideia de que o cidadão brasileiro deverá ser 
sempre tutelado nas suas escolhas. 
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Na Itália, nos anos de 1943 a 1948, o fascismo
14

 foi 

desmontado com a queda de Mussolini e o que ocorreu foi um momento 
de grande importância para o povo italiano. Ocorreu a 
redemocratização, ou seja, um momento de transição para a democracia. 
As entidades sindicais voltaram a existir, os partidos políticos 
começaram a demonstrar as suas opiniões e muitos que eram 
clandestinos, assumiram o seu papel. Momento marcado por muitas 
reivindicações e greves, mas de muita evolução democrática. Talvez 
tenha faltado ao Brasil, momentos como esses. 
 

Criou-se na Itália um movimento conhecido como resistência 
que era organizado como Comitê de Libertação Nacional, que serviu 

como base para a reconstrução democrática. Diante de tantos conflitos 
na Itália, o que se percebe é que existia um denominador comum: a 
sociedade e todos os atores sociais envolvidos eram contra o fascismo.  

 
14 A interpretação do fascismo feita por Karl Polanyi, nas suas análises sobre as 
mudanças sociais de uma visão não marxista é bem interessante: O fascismo, 

como o socialismo, enraizava-se numa sociedade de mercado que se recusava a 

funcionar. (...). Foi apenas por acidente, como vemos, que o fascismo europeu 

na década de 20 se ligou às tendências nacionais e contra-revolucionárias. Foi 

um acaso de simbiose entre movimentos de origens independentes, que se 
reforçaram uns aos outros, e criaram a impressão de uma similaridade básica 

quando, na verdade, não estavam relacionados. Na realidade, o papel 

desempenhado pelo fascismo foi determinado por um outro fator: a condição do 

sistema de mercado. Durante o período 1917-1923 os governos procuraram 

ocasionalmente a ajuda fascista para restaurar a lei e a ordem: nada mais era 

preciso para que o sistema de mercado continuasse a funcionar. O fascismo 

continuou subdesenvolvido. No período de 1924-1929, quando parecia 

garantida a restauração do sistema de mercado, o fascismo desapareceu como 

força política. Após 1930 a economia de mercado enfrentava uma crise geral. 

Em poucos anos o fascismo se tornou um poder mundial. (...) Foi no terceiro 
período – após 1929 – que se tornou aparente o verdadeiro significado do 

fascismo. O impasse do sistema de mercado era evidente. Até então o fascismo 

havia sido apenas um traço do governo autoritário da Itália que, porém, pouco 

se diferenciava daqueles de um tipo mais tradicional. Ele emergia, agora, como 

uma solução alternativa para o problema de uma sociedade industrial. A 

Alemanha tomou Os Direitos Sociais e as Constituições Democráticas 

Brasileiras a iniciativa, numa revolução de âmbito europeu, e o alinhamento 

fascista deu à sua luta pelo poder uma dinâmica que logo abarcou os cinco 

continentes. A história estava na engrenagem de uma mudança social. 
POLANYI, Karl. A Grande Transformação: As Origens de Nossa Época, Rio 

de Janeiro, Editora Campus, 2000, p. 282-283.
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Ou seja, todos estavam lutando pela democracia. A igreja católica, que 
na Itália possui grande força, também apoiou a democracia. O povo 

italiano estava descontente com Mussolini e amadureciam a ideia da 
monarquia, de se livrar dele. 
 

Boa parte dos líderes fascistas apoiou o Rei e em julho de 1943 
houve, na Itália, a sessão do Grande Conselho (TRENTO, 1986), que 
marcou a queda de Mussolini e garantiu o poder ao Marechal Piero 

Badoglio, que passou a ser o chefe do governo (TURONE, 1981). 
 

Em busca da redemocratização em 1943, a Confederação dos 

Trabalhadores da Indústria e a Confederação dos empregadores 

celebraram o pacto Buozzi-Mazzini. Esse pacto garante aos 

trabalhadores o direito de representação nas empresas, um grande passo 

para a redemocratização italiana. Não foi fácil a reestruturação sindical 

na Itália, muitas greves assolaram esse momento de redemocratização. 

As greves por solidariedade, hoje proibidas no Brasil, eram aceitas na 

Itália com o intuito de fortalecer os sindicatos. 
 

O importante foi que, com a derrocada do regime fascista, a 

democracia volta a prevalecer na Itália e com isso uma nova legislação 

democrática. E dá-se início a uma nova fase sindical pós-corporativista. 
O mais interessante é que o Direito Sindical brasileiro não acompanhou 

esse processo, ou seja, permaneceu inerte. 
 

O ano de 1945 foi marcado pela participação da grande massa 

que passava a cooperar com a vida do país. Enfim, o fascismo deixa de 

existir e a população italiana se regozija com isso. A cultura, a 

economia, a literatura e as artes passam a contar com a população como 
grande ator social e um novo cenário emergem na Itália pós-

corporativista. 
 

Importante ressaltar que a liberdade sindical prevalece nesse 

novo cenário. A Constituição democrática da Itália garante a liberdade 

interna e externa dos sindicatos, bem como garante o direito de greve a 

todos os trabalhadores. Relata o artigo 39 e 40 da Constituição de 1948 
da Itália que: 
 
 

 
Art. 39. A organização sindical é livre. Aos 
sindicatos não pode ser imposta outra obrigação 

senão a do seu registo junto a órgãos locais ou 
centrais, segundo as normas da lei. É condição 
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para o registo que os estatutos dos sindicatos 

sancionem um regulamento interno, baseado na 

democracia. Os sindicatos registados têm 

personalidade jurídica. Podem, desde que 

representados unitariamente na proporção dos 

seus associados, estipular contratos coletivos de 

trabalho com eficácia obrigatória para todos os 

pertencentes às categorias de que trata o contrato. 
 

Art. 40. O direito de greve é exercido no âmbito 
das leis que o regulamentam. 

 
Disponível(http://www.educazioneadulti.brescia.it 

/certifica/materiali/6.Documenti_di_riferimento/L 

a%20Costituzione%20in%2015%20lingue%20(a 

%20cura%20della%20Provincia%20di%20Milan 

o)/CostituzioneItaliana-Portoghese.pdf). Acessado 

em 20 de julho de 2017. 
 

 

Esse é o modelo italiano que merece ser estudado e levado em 

consideração para que o Brasil possa evoluir democraticamente o seu 

ambiente sindical. Na Itália, o que ocorreu foi a total maturidade dos 
sindicatos, ou seja, eles eram pessoa jurídica e como tal deveriam agir. 

Com relação aos efeitos erga omnes dos contratos coletivos, os próprios 

sindicatos e atores sociais deveriam decidir. E assim se formou um 

modelo que deveria ser adotado no Brasil, o que de fato não aconteceu. 
 

O direito sindical brasileiro necessita de um modelo ideal a 

seguir. A democracia exige para a liberdade sindical um modelo que 

garanta a autonomia dos sindicatos. O modelo corporativista adotado na 

Itália, antigamente, e no Brasil, ainda hoje, acaba por privar os agentes 

sindicais de seus direitos, pois desvirtua a ideia de sindicato quando o 
confunde com direito público e suprime a função de negociação que os 

sindicatos devem ter e, com isso, a sua autonomia. 
 

O exemplo italiano nos mostra como os sindicatos foram 

importantes para a redemocratização do país. A transição política 
ocorreu concomitantemente à conquista da liberdade sindical, dando aos 
sindicatos uma grande responsabilidade. O que se percebe é que no 

Brasil, desde a década de 30 até os dias atuais, é que a falta de liberdade 

sindical afeta diretamente o processo democrático, e isso, interfere na 
conquista de Direitos sociais e na participação efetiva do povo brasileiro 

que não tem o sindicato como um aliado. Essa realidade precisa mudar e 

http://www.educazioneadulti.brescia.it/certifica/materiali/6.Documenti_di_riferimento/La%20Costituzione%20in%2015%20lingue%20(a%20cura%20della%20Provincia%20di%20Milano)/CostituzioneItaliana-Portoghese.pdf)
http://www.educazioneadulti.brescia.it/certifica/materiali/6.Documenti_di_riferimento/La%20Costituzione%20in%2015%20lingue%20(a%20cura%20della%20Provincia%20di%20Milano)/CostituzioneItaliana-Portoghese.pdf)
http://www.educazioneadulti.brescia.it/certifica/materiali/6.Documenti_di_riferimento/La%20Costituzione%20in%2015%20lingue%20(a%20cura%20della%20Provincia%20di%20Milano)/CostituzioneItaliana-Portoghese.pdf)
http://www.educazioneadulti.brescia.it/certifica/materiali/6.Documenti_di_riferimento/La%20Costituzione%20in%2015%20lingue%20(a%20cura%20della%20Provincia%20di%20Milano)/CostituzioneItaliana-Portoghese.pdf)
http://www.educazioneadulti.brescia.it/certifica/materiali/6.Documenti_di_riferimento/La%20Costituzione%20in%2015%20lingue%20(a%20cura%20della%20Provincia%20di%20Milano)/CostituzioneItaliana-Portoghese.pdf)
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um dos caminhos a ser perseguido é o da liberdade sindical. Só a partir 

da efetivação da liberdade sindical, por meio da conscientização dos 
atores sociais sindicais é que será possível a garantia da democratização 

da estrutura sindical brasileiro que ficou inacabada. De acordo com 

Túlio Massoni: 
 
 

 
a ausência, no Brasil, de uma verdadeira liberdade 
sindical compromete a manutenção da 
independência das entidades sindicais e,  
consequentemente, da cidadania dos 

trabalhadores. E todas essas inconsistências de 

nosso modelo jurídico, que vêm à tona de forma 

clara quando se olha para a carência de liberdade 

sindical entre nós, condicionam um cenário de 

baixa efetividade de direitos trabalhistas e tornam 

a democracia brasileira particularmente frágil e 

vulnerável (MASSONI, 2014, p.27). 
 

 

Assim, corroborando com o pensamento do autor citado, é que a 

pesquisa busca demonstrar modelos que seguiram o caminho da 
liberdade sindical e que lograram êxito. Como já mencionado 
anteriormente, outro modelo que pode ser utilizado é o espanhol. 
 

Na Espanha, em meados de 1783, foram extintas as corporações 
de ofício, seguindo o pensamento do restante da Europa e as ideias 

revolucionárias da França. A Revolução Industrial começou um pouco 

mais tarde na Espanha. Por esse motivo as questões sindicais também 

demoraram um pouco a se estabelecer. As associações profissionais 
nunca deixaram de existir mesmo que à margem da lei. As primeiras 

concentrações trabalhistas só começam a existir depois que a indústria 

começou a ganhar força em 1868. Apenas em 1887, foi garantida a 

liberdade de associação profissional ficando, assim, marcado o inicio do 

direito sindical espanhol, nesse ano. 
 

Importante ressaltar que “a revolução de 1868, chamada “La 
Gloriosa” pelo governo provisório do general Serrano, convoca eleições 
constituintes e as Cortes eleitas se reúnem em fevereiro de 1869. A lei 

fundamental de 1869 é geralmente considerada como a primeira 
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Constituição democrática da história espanhola” (CERQUEIRA, 2006, 
p. 234). 
 

Alguns fatos históricos ocorreram na Espanha, até o advento da 

liberdade sindical. Já em 1840, o movimento sindical ganhou força com 

a criação da sociedade que protegia os trabalhadores do algodão. Em 
1906 emerge a lei que cria os sindicatos agrícolas. Já em 1931, emerge o 

direito à livre sindicalização na Constituição da II República. Em 1932, 

surge a lei de associações profissionais. E assim, a cada ano o 

movimento sindical ganha força na Espanha. 
 

Outro momento surge na Espanha com a criação do Estado 

Novo depois da Guerra Civil, que terminou com a vitória do General 
Franco. Com Franco no poder, o que se vê é a derrocada da liberdade 

sindical e a criação de um sistema único com a total intervenção do 

Estado. Todas as associações, antes criadas, passam a ser consideradas 

ilegais, ou seja, só são reconhecidas aquelas que o Estado reconhecia. 
Esse período é marcado por uma sucessão de leis que retiram a 

autonomia dos sindicatos e os transformam em instrumento estatal. A 

unicidade sindical prevalece transformando tudo antes conquistado. 
 

Os sindicatos passam a ser organizados de modo corporativista 
e funcionam como um órgão público e todo o seu objetivo é perdido. A 
luta de empregados e empresas já não existe mais. 
 

À margem da legalidade, a população da Espanha se organizava 

e em meados de 1970 essas organizações clandestinas estavam fervendo 

e exigindo mudanças. As greves se tornaram uma constante e a Espanha 

chegou a ser o segundo país da Europa a passar mais horas de trabalho 

paralisada. Apenas com a morte de Franco em 1975, foi que a Espanha 

passou por um momento de transição na organização sindical. O 

importante agora seria transformar o modelo sindical em um modelo 

democrático e autônomo. As mudanças necessárias seriam além de 

políticas, jurídicas. No final de 1975, a própria monarquia se encarrega 

de realizar a transição que perdurou até 1978. Essa fase se encerrou com 

a aprovação da Constituição da Espanha de 1978, aprovada por 

referendum do povo espanhol. 
 

De acordo com Rozick, 
 

 

o estudo do ordenamento sindical espanhol tem 
sido motivado pelo somatório de vários fatores, 
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que partem das informações de ordem histórico-  
sociológica- a Espanha conheceu a 

industrialização mais tarde do que muitos países 

Europa ocidental, um aspecto do desenvolvimento 

de sua economia que retardou um pouco a 

organização sindical da consciência obreira, desde 

as origens o sindicalismo se mantém pluralista, 

contudo, conheceu o autoritarismo do regime 

unicista misto durante o governo do General 

Franco e só com a restauração da Monarquia, no 

final de 1975, obtendo reconhecimento legal, 

deixou a clandestinidade - e vão até o alcance da 

compreensão de que o ambiente de pluralidade 

sindical não constitui impedimento nem obstáculo 

ao fortalecimento do sindicalismo (ROZICK, 

2013, p.67). 
 

 

Logo a Espanha, seguindo as orientações internacionais, 

ratificou a Convenção n. 87 da OIT, que dá as liberdades individuais e 

coletivas aos entes sindicais. A Convenção 87 da OIT não obriga a 

pluralidade sindical, ou seja, ela deixa livre a escolha do país para adotar 
o modelo que melhor se adeque, mas orienta a liberdade individual e 

coletiva. A orientação da Convenção 87 da OIT é que a escolha pela 

unicidade ou pluralidade sindical seja dos entes sindicais, ou seja, dos 

trabalhadores e dos empregadores. Ficando o Estado fora dessa escolha 
e não podendo interferir em tal decisão. 
 

Vale ressaltar que a unidade dos sindicatos deve prevalecer pois 
quanto mais unidos os sindicatos forem mais força terão e a pluralidade 
não é sinônimo de enfraquecimento. 
 

A Constituição de 1978 da Espanha em seu preâmbulo afirma 
que a Espanha é uma nação democrática que prima pelo pluralismo 
político e socioeconômico. Corrobora com esse entendimento os artigos 

6° e 7°
15

 dessa lei Maior.  
 

 
15 Artículo 6: Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a 
la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su 
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura 
interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 7: Los sindicatos 
de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y
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Artigo 6: Os partidos políticos expressam o 

pluralismo político, eles contribuem para a 

formação e expressão da vontade popular e são 

um instrumento essencial para a participação 

política. Sua criação o exercício de suas atividades  
é gratuito, respeitando a Constituição e da lei. Sua 
estrutura e funcionamento interno deve ser 
democrático. 

 
Artigo 7: Sindicatos e associações empresariais 

contribuem para a defesa e promoção dos 

interesses econômicos e sociais que representam. 
Sua criação e no exercício de suas atividades são 

gratuitas, respeitando a Constituição e a lei. Sua 

estrutura e funcionamento interno deve ser  
democrático. (Disponível em: 

http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitu 

cion_es1.pdf.) Acessado em 07/24/17. Tradução 

nossa. 
 

Outro fato de suma importância é o que traz o artigo 10° da 

Carta Magna de 78 da Espanha que trata
16

 da Dignidade da pessoa  
 
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su 

creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 
Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser  
democráticos. Disponível em: 
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf. Acessado em 

24/07/17. 

 
16 Artículo 10°: 1.La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

  

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre 

las mismas materias ratificados por España. Disponível em:  
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf.  
Acessado em 24/07/17. 

http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf
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humana como sendo um direito inviolável e relata que as liberdades 
devem ser interpretadas de acordo com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e de acordo com os tratados e Convenções ratificada 
pelo país. Relata o artigo 10° da Carta Maior de 78 da Espanha: 
 
 

 
1. A dignidade da pessoa humana são direitos 

invioláveis que lhe são inerentes, o livre 

desenvolvimento da personalidade, o respeito pela 

lei e os direitos dos outros são fundamentais para 

a ordem política e da paz social. 
 

2. As regras relativas aos direitos fundamentais e 

as liberdades que a Constituição deve ser 

interpretada de acordo com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e dos tratados e 

acordos internacionais nela ratificado pela  
Espanha. (Disponível em: 

http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitu 
cion_es1.pdf.) Acessado em 07/24/17. Tradução 

nossa. 
 

 

A liberdade sindical é considerada um direito humano 

fundamental como já trabalhado nessa dissertação. Como a Espanha já 
ratificou a Convenção 87 da OIT e de acordo com a sua Carta Magna, 
ela garante a liberdade sindical em seu território. 
 

A liberdade sindical, além de ser garantida no artigo 7°, 

também é garantida no artigo 28 da Constituição espanhola. O direito de 

greve é garantido no artigo 28.2 e o da negociação coletiva no 37.1. O 

artigo 37.2 trata das medidas para os conflitos coletivos. A participação 
dos trabalhadores na empresa ficou no artigo 129.2 e o artigo 131.2 trata 

da participação dos sindicatos nas decisões do legislativo nas questões 

trabalhistas. 
 

Como se pode perceber, a Espanha desde o processo que 

retomou a democracia, assim como a Itália prima pela liberdade sindical 
do seu povo. Esse processo não ocorreu no Brasil. Tanto a Itália como a 

Espanha passaram por momentos de ditaduras e depois de 

redemocratização, em que, os sindicatos foram de grande importância 
para a garantia da democracia. 
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O Brasil após a Constituição Federal de 1988, por meio do 

Fórum Nacional do Trabalhador, criado para negociar uma reforma 
sindical, através do Decreto n° 4.796, de 29 julho de 2003 - tentou 

modernizar seu sistema sindical e suas relações de trabalho em busca de 

novos empregos para seus trabalhadores. Esse Fórum tinha por objetivo 

democratizar a legislação trabalhista tendo como base a liberdade e a 

autonomia sindical. Segundo Sadi Dal Rosso et al , 
 
 

 
em 2005, o Ministro do Trabalho e Emprego do 

Brasil tornou pública para a sociedade brasileira 

uma proposta, elaborada pelo Fórum Nacional do 

Trabalho, de reforma sindical que tem implicações 

profundas para a forma de organização sindical 

vigente no país. Na expectativa do Ministro do 

Trabalho e Emprego a proposta superaria os 

“obstáculos constitucionais  
à modernização do sistema de relações sindicais”  
(Exposição de Motivos) e adequaria a legislação 
sindical brasileira aos marcos das recomendações 

da Organização Internacional do Trabalho para a  
“constituição de uma atmosfera de ampla 
liberdade e autonomia sindicais” (Exposição de  
Motivos). Na avaliação de defensores da proposta, 

reduziria o espaço do sindicalismo de fachada e 

propiciaria a ascensão de um sindicalismo 

representativo e participativo. Na análise de 

críticos, especialmente aqueles que não fizeram 

parte do Fórum Nacional do Trabalho, a proposta 

contém graves problemas de concepção e de 

ordenamento num sentido estatizante. As 

avaliações discrepantes contem um ponto em 

comum: a proposta atinge profundamente a 

concepção, os princípios e as regras de 

organização sindical vigentes no Brasil Dal 
(ROSSO, et al, 2007, p.9-10). 

 

 

O Fórum Nacional do Trabalhador pretendia também 

modernizar a Justiça do Trabalho, bem como o MTE, que buscava 
assegurar a justiça social e as garantias sindicais para a solução dos 

conflitos. Um fato relevante foi a aprovação da comissão do Fórum em 
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não cobrar mais as contribuições confederativas, sindicais e 

assistenciais, porém os sindicatos teriam três anos para se reestruturarem 
e trabalhar junto aos seus filiados o processo de amadurecimento. Bem 

diferente do que se percebe hoje no Brasil com a aprovação da Lei 

13.467/2017. 
 

A ideia seria criar uma contribuição associativa, que substituiria 

as demais contribuições, que os sindicatos em assembleia fixariam o 
valor a ser pago pelos filiados. Esse valor deveria ser arbitrado de 

acordo com as conquistas das negociações dos sindicatos. Várias foram 

as propostas feitas pelo Fórum para a reforma sindical, o grande 

problema é que o Estado continuaria a intervir nos sindicatos. A 
personalidade sindical deveria ser analisada pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego dentre outras intervenções do Estado que seriam 

desnecessárias em um ambiente democrático. 
 

O Brasil já passou por várias tentativas de modernização e 
democratização das organizações sindicais. Quase todas fracassaram. 

Um dos exemplos foi o Decreto Legislativo 58/84 que, de acordo com 
sua ementa, busca a ratificação da Convenção 87 da OIT. 
 

 

Apresentação 
08/08/1984 

 
Ementa  
Aprova o texto da convenção relativa a liberdade 

sindical e a proteção do direito sindical, adotada 

em São Francisco em 1948, por ocasião de 

trigésima primeira sessão da Convenção Geral da 

Organização Internacional do Trabalho. 

 

NOVA EMENTA: Aprova o texto da Convenção 
87, relativa à liberdade sindical e à proteção do 

direito sindical, adotada em São Francisco em 

1948, por ocasião da Trigésima Primeira 

Conferencia Internacional do Trabalho, da 

Organização Internacional do Trabalho. 
 

Indexação 
 

Convenção internacional, liberdade sindical,  
proteção, direito sindical, Organização 
Inernacional do Trabalho (OIT). Disponível em: 
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichad 

etramitacao?idProposicao=13505. Acessado em 
25 de julho de 2017. 

 

 

De acordo com o autor Britto Filho (2007), o Presidente da 
República do Brasil enviou ao Congresso Nacional a Mensagem nº 

1330, de 3 de novembro de 1998, com a proposta de Emenda à 

Constituição para modificar os arts. 8º, 111 e 114, da Carta Magna. Essa 

mensagem tinha como propósito eliminar a unicidade sindical e o 
sistema confederativo, bem como criar uma contribuição que 

substituísse a contribuição confederativa. Ainda assim, seria obrigado a 

negociação coletiva por meio de um sindicato que representaria 

judicialmente e extrajudicialmente os trabalhadores. 
 

Britto Filho (2007) destaca ainda a proposta de Emenda à 
constituição de número 29/03 que foi apensada a PEC 121/03. A PEC 

121/03 buscava acabar com a contribuição compulsória e com a 

unicidade sindical e visava criar uma contribuição que seria devida aos 

sindicatos sempre que a negociação realizada por eles fosse benéfica 

para os trabalhadores ou empregadores. A Emenda 29/03 tinha como 
objetivo extinguir a unicidade sindical e a contribuição compulsória. Em 

maio de 2013, essas PECs tiveram parecer favorável e essa foi a última 

movimentação delas. 
 

A última PEC foi a de número 369/05
17

, que está tramitando 

com as PECs 314/04
18

 e 426/05
19

. Todas dispõem sobre a reforma  

 
17

Autor 
Poder Executivo  
Apresentação 
04/03/2005  
Ementa 
Dá nova redação aos arts. 8º, 11, 37 e 114 da Constituição.  
Explicação da Ementa  
Institui a contribuição de negociação coletiva, a representação sindical nos 

locais de trabalho e a negociação coletiva para os servidores da Administração 

Pública; acaba com a unicidade sindical; incentiva a arbitragem para solução 

dos conflitos trabalhistas e amplia o alcance da substituição processual, podem 

os sindicatos defender em juízo os direitos individuais homogêneos. Proposta da 

Reforma Sindical.  
Indexação 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=13505
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=13505
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Reforma Sindical, garantia, liberdade sindical, estabilidade sindical, 

organização sindical, extinção, unicidade sindical, sindicato, cobrança, 

contribuição sindical, aprovação, percentual, Assembleia Geral, desconto, folha 

de pagamento, empregado sindicalizado, representação sindical, local de 

trabalho, trabalhador sindicalizado, ampliação, substituição processual, defesa, 

juízo, filiado, direitos individuais, direitos coletivos, competência, Justiça do 

Trabalho, ação sindical, decisão, conflito, greve, incentivo, utilização, 

arbitragem, solução, conflito coletivo de trabalho, legitimidade, Ministério 

Público do Trabalho, ajuizamento, ação coletiva, prejuízo, funcionamento, 

atividade essencial, serviços públicos. _ Garantia, servidor público civil, 

Administração Pública, negociação coletiva do trabalho. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=27 

7153. Acessado em 25 de julho de 2017. 

 
18

Autor 
Ivan Valente - PT/SP  
Apresentação 
25/08/2004  
Ementa 
Dispõe sobre a Organização Sindical e dá outras providências.  
Explicação da Ementa 
Altera os artigos 7º, 8º, 9º, 11, 37, 103 e 114 da Constituição Federal de 1988.  
Indexação  
Organização Sindical, direitos, trabalhador, trabalhador rural, reconhecimento, 

contrato coletivo de trabalho, registro, sindicato, equiparação, pessoa jurídica, 

revogação, proibição, criação, quantidade, entidades sindicais, igualdade, base 

territorial, garantia, estabilidade sindical, organização, local de trabalho, 

normas, eleição sindical, representante, supressão, penalidade, abuso 

responsável, greve. _ Garantia, servidor público civil, celebração, contrato 

coletivo de trabalho, negociação coletiva de trabalho, direito de greve, 

equiparação, trabalhador, inciativa privada, competência, central sindical, 

proposição, ação de inconstitucionalidade, Justiça do Trabalho, julgamento, 

ação trabalhista, servidor, Administração Pública, prazo, vigência, contrato, 

acordo coletivo de trabalho, proibição, livre negociação, redução, direitos 

trabalhistas, garantia constitucional. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=26 

3327. Acessado em 25 de julho de 2017. 
 

 
19

Autor 
Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM  
Apresentação 
29/06/2005 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=277153
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=277153
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=5310668
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=263327
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=263327
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=520210
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sindical. A PEC 369/05 trata de dar uma redação aos artigos 8°, 11, 

37 e 114 da Constituição Federal. Essas PECs visam, além do que já 
foi relatado aqui, estimular a arbitragem para solucionar os conflitos 

coletivos e ampliar o alcance da substituição processual. Em junho 

de 2013, houve a última movimentação e até hoje se encontra parada. 
 

Vale ressaltar, ainda, a existência das PECs de números 
102/1995, 247/2000, 252/2000 e 305/2013, que buscam proibir as 
contribuições compulsórias daqueles que não são filiados ao sindicato. 
 

Diante dessa explanação, o que se percebe é que todas essas 

Propostas de Emendas Constitucionais não garantiriam a liberdade 
sindical. Apenas trariam algumas modificações que caminhariam para 

uma possível liberdade sindical. Mas nem mesmo isso o Brasil foi capaz 

de realizar. 
 

Vale lembrar que a lei 13.467, de julho de 2017, também não 
traz a liberdade sindical para o Brasil apenas retirou a cobrança da 

contribuição compulsória. Fato que não foi discutido com os atores 
sociais e que possivelmente poderá enfraquecer os sindicatos. 
 

Na verdade, a dissertação explanada corrobora com o 
pensamento de Loguercio (2014) que relata que: 
 

 
cumpre igualmente aos atores sociais, empresas, 

sindicatos, dirigentes sindicais e empresários, um 

importante papel de conformação de boas práticas 

no exercício da democracia e das liberdades que, 

não sendo um bem natural, exige vivência em  
 

 

Ementa 
Altera o art. 114 da Constituição Federal.  
Explicação da Ementa  
Altera o nome do "dissídio coletivo" para "ação normativa" que será ajuizada 
por sindicatos ou entidades sindicais de grau superior.  
Indexação 
Justiça do Trabalho, autorização, sindicato, entidades sindicais, delegação de 
competência, ajuizamento, ação normativa, representado, trabalhador. 
Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=29 

2210. Acessado em 25 de julho de 2017. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=292210
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=292210
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todos os espaços públicos e privados 
(LOGUERCIO, 2014, p. 476). 

 

 

Não resta dúvida de que a Constituição Federal de 88 promete a 

liberdade sindical, mas, ao mesmo tempo, retira tal liberdade. Assim, 

para que o Brasil possa se tornar um país que prime pela liberdade 

sindical, garantindo, assim, um ambiente libertário e democrático, será 

preciso algumas alterações que serão discorridas ao logo do texto. O que 

não se pode perder de vista é que, de todas as sugestões que serão 

abordadas, a mais importe é o envolvimento democrático da sociedade 

civil organizada em busca de liberdade e de democracia. 
 

Com relação à pluralidade e à unicidade, termos já trabalhados 

na pesquisa, não parece viável que a CF/88 venha trazendo esses termos 

pormenorizados. Bastaria que a CF de 88 apenas assegurasse a liberdade 

sindical. E, seguindo os modelos apresentados da Itália e da Espanha, os 

atores sociais interessados decidiriam se os seus sindicatos seriam 

formados por apenas um sindicato ou por vários. Sempre que houver 

divergências, vale lembrar que a unidade deverá prevalecer. O 

importante é ser democrático e deixar que os sindicalizados decidam. É 

inadmissível, em um país democrático, a unicidade ser imposta por uma 

Constituição. 
 

Em respeito ao princípio da isonomia resguardado pela Carta 

Maior, os sindicatos, independente do tamanho, deveriam ter os mesmos 

direitos. Apenas aos associados caberiam as conquistas dos sindicatos. 

Ou seja, deixaria de existir o efeito erga omnes e assim seria estimulada 
a adesão da sociedade em participar e contribuir com o sindicato. A 

possibilidade do efeito erga omnes poderia ser discutida em assembleia, 

respeitando o ambiente democrático com liberdade. 
 

Os estatutos dos sindicatos poderiam criar uma espécie de 

contribuição esporádica ou de solidariedade para os não filiados e, 

diante da negociação coletiva, aqueles que contribuíssem, poderiam se 

beneficiar. Seria uma boa estratégia para angariar filiados. Se, mesmo 

assim, alguns preferissem não participar, esses não seriam beneficiados. 
Essa estratégia faria com que os sindicatos se mobilizassem para novas 
conquistas e assim a natureza privada dos sindicatos estaria garantida, 

dando a eles a competitividade que uma pessoa jurídica de direito 

privado deve ter. 
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Sempre que houvesse uma negociação, em caso de pluralidade, 

os sindicatos poderiam criar uma comissão, assim, garantiriam uma 
unidade e a possibilidade maior de obter êxito na negociação. Caso não 

fosse possível a criação da comissão que unisse todos os sindicatos, 

poderiam ser criadas comissões separadas com partes proporcionais nas 

negociações. 
 

Com relação à grande preocupação com a pulverização dos 

sindicatos e o seu enfraquecimento deles, o que se deve ter em mente é 

que os próprios atores sociais deverão decidir a respeito e muito 
provavelmente perceberão que a unidade será a melhor escolha. A 

criação das federações, confederações e centrais sindicais seriam livres, 

sem restrições territoriais, profissionais. As centrais sindicais deveriam 

ter força para negociação coletiva. 
 

Com relação às contribuições tanto dentro do sindicato como 

em grau superior, todas deverão ser discutidas com a assembleia do 

sindicato e das organizações de grau superior. A Convenção 87 da OIT 

merece ser ratificada logo após a alteração no art. 8 da CF para que se 
garanta a liberdade sindical. Esse é um passo necessário, mas não 

essencial. 
 

Foram dadas neste trabalho várias sugestões para que o Brasil 

possa fazer parte dos países que ratificaram a Convenção 87 da OIT. 

Tudo isso como proposta para o Brasil se tornar um país com a matriz 

sindical democrática que respeita a liberdade de seu povo. Logo, a 
construção da liberdade sindical deverá ser um processo, que demandará 

certo tempo, de afirmação de direitos com lutas permanentes e acertos e 

desacertos. A consolidação dessa liberdade só será possível diante do 

protagonismo dos trabalhadores na luta pelos seus direitos. 



CONCLUSÃO 
 

No ambiente capitalista, as relações de trabalho são pautadas 
por uma concepção de filosofia individualista, cujo cerne consiste na 

satisfação máxima das necessidades do sujeito, não raro alimentadas por 
um consumismo desenfreado, que retroalimenta tal sistema. 
 

Após o conflito mundial, denominado de primeira grande 
guerra, o capitalismo se reorganiza no intuito de proteger-se de 
concorrências desleais entre os países, criando assim um patamar de 
concorrência minimamente “civilizatório”. 
 

É nesse contexto de proteção às empresas capitalistas que 
emerge a OIT, como salvaguarda maior desses interesses capitalistas. 
 

Influenciado por esse modelo protecionista, só que agora com o 
intuito de resguardar o polo hipossuficiente dessa relação capital x 
trabalho, emerge o modelo corporativista. 
 

O direito do trabalho brasileiro foi idealizado por modelos 
corporativistas na década de 30 e 40. Esses modelos, utilizados como 

parâmetro, acabaram por trazer vários impactos no direito juslaboral 
brasileiro e em especial no direito coletivo do trabalho. 
 

Nas relações coletivas de trabalho, o direito coletivo deverá se 

sobrepor ao direito individual e, com isso, o que ocorre é uma 

exacerbada liberdade negativa, ou seja, ninguém é coagido a nada e, por 
isso, não é obrigado a participar de nada que não queira. No entanto, 

esse ‘modelo de liberdade’ não foi trabalhado com os atores sociais 

tendo, dessa forma, baixa adesão por parte da classe trabalhadora. 
 

Outro motivo dessa não adesão da população trabalhadora aos 

sindicatos é que os efeitos das negociações coletivas são erga omnes. A 

falta de liberdade sindical também é propulsora dessa falta de 
participação dos atores sociais, tendo em vista que eles não possuem 

liberdade de escolha, uma vez que a CF de 88 adotou o sistema de 

unicidade sindical. 
 

A palavra liberdade apresenta várias acepções filosóficas. Nesse 
trabalho foram levados em consideração os conceitos trabalhados por 
Isaiah Berlim de liberdade positiva e liberdade negativa. Nesse cenário, 
a liberdade positiva é tida como a liberdade que possui coação, ou seja, 
o Estado intervém para garantir seus próprios interesses. 
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A liberdade negativa não aceita nenhum tipo de intervenção. O 

que poderia causar um ambiente tido como ‘libertinagem’. Um bom 
exemplo para explicitar tal conceito seria utilizar o exemplo hobesiano, 

para quem a liberdade seria semelhante á água que se propaga em todos 

os sentidos, já que ela não encontra obstáculos à frente. 
 

Diante de todo o exposto, chegou-se à conclusão de que a 

liberdade dentro dos sindicatos deverá ser uma liberdade que só admite 
interferências se for para garantir direitos sociais e fundamentais do ser 

humano, que são inalienáveis e irrenunciáveis, princípios esses que 

irradiam para todo o ordenamento jurídico pátrio. Logo, esse conceito 

não se adequa a nenhuma proposta de Berlim, já que seria um modelo 
alternativo entre a liberdade positiva e a negativa. 
 

Entende-se, desde a Revolução Francesa, que todo ser humano 
tem direito à liberdade, ou seja, ela é inerente ao ser humano. Qualquer 

ação que impeça o homem de exercer a sua liberdade fere um direito 
fundamental. 
 

A liberdade é tão importante na vida do homem que os 

instrumentos internacionais, que garantem os direitos humanos, 

passaram a ter em seus textos a garantia do direito à liberdade. Esse fato 
fez com que as Constituições dos países democráticos se adequassem e 

garantissem a liberdade para o seu povo. A liberdade é galgada dia a dia 

sob pena de o homem acostumar-se com a falta dela. Tanto a 

democracia como a liberdade só são conquistadas quando exercitadas 

plenamente, caso contrário, corre-se o risco de voltar a existir o 
dominador e o dominado. 
 

Fato importante é que as constituições brasileiras entre 1824 e 
1988 ressaltam em seu texto o direito à liberdade, mesmo em períodos 
escravocratas, o que não deixa de ser uma contradição em seus termos. 
 

A Constituição Federal de 1988 garante em seu preâmbulo o 

direito do exercício à liberdade. Nesse contexto, exercitar tal liberdade é 
de suma importância para o direito sindical, apesar de ser contraditória 
no que tange à liberdade auferidas às organizações sindicais. 
 

A CF/88 garante a criação dos sindicatos e as instituições de 
grau superior sem autorização prévia, porém, exige a análise da 

unicidade sindical pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. A 

livre criação dos estatutos, a liberdade de filiação, o direito à greve e à 

liberdade no processo eleitoral na escolha dos dirigentes sindicais 

representaram grandes conquistas para os sindicatos brasileiros. 
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Contudo, essa liberdade parcial necessita de ferramentas para 

que se garantam os direitos dos trabalhadores. Necessita em especial da 
participação dos filiados nos processos eletivos e nas assembleias. 

Precisa de meios mais eficazes para que os trabalhadores possam 

acompanhar o desenvolvimento do sindicato. 
 

Compreender o valor da liberdade sindical significa muito mais 

que simples alterações formais. É preciso vivenciar democraticamente o 
sindicato e deixar que ele amadureça com as vitórias e derrotas. O 

movimento sindical brasileiro, em momentos históricos da década de 70 

e 80, assumiu um papel frente aos movimentos sociais e vanguardistas, 

protagonizando, muitas vezes, conquistas históricas. Em outra vertente, 
porém, deixou de lado a sua verdadeira função, qual seja, a de 

representar determinada classe trabalhadora, paralisado por disputas 

internas. 
 

A ideia de que os sindicatos não funcionam ou não brigam 

pelos direitos dos trabalhadores precisa mudar. Para isso, é preciso lutar 
pela liberdade sindical, preconizada pela OIT, mesmo com os 

empecilhos da CF/88. Os mecanismos adotados, além dos já elencados 

anteriormente no tópico 4.4 dessa dissertação, são o diálogo social, seja 

com o setor privado, seja com o setor público, como também a 

participação da sociedade civil organizada nas tomadas de decisão, 
dando transparência em tudo que for decidido e, assim, a confiança no 

sindicato tenderá a aumentar, pautado pela transparência de seus atos. 
 

É preciso deixar de lado questões meramente internas para 

assumir questões importantes no cenário nacional, coadunando com as 

ideias internacionais. O trabalho decente defendido pelos instrumentos 

internacionais, desde 1998, deverá ser pauta de discussão nesse modelo 
que se desenha. Assim, a luta pelo trabalho decente representará a 

defesa da liberdade sindical como um direito humano e fundamental. 
 

Outro assunto de grande importância trabalhado na dissertação 
foi o conceito de democracia. Não há democracia sem liberdade, logo é 

preciso garantir a liberdade sindical para que se possa falar em um 
ambiente democrático. 
 

No modelo ideal adotado por Robert Dahl, a democracia não 

pode estar desvinculada da história, ou seja, ela faz parte da construção 
histórica de um povo. O Brasil não teve esse momento histórico de 
grandes lutas, e por isso, a democracia brasileira é tão fragilizada. 

Mesmos com todas as dificuldades, a constituição de 1988 busca pela 
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liberdade e pela democracia. O que realmente falta é o amadurecimento 

democrático, que só se conquista exercitando-o. Desse modo, deve-se 
repelir, com todas as forças, qualquer tipo de tutela. E um discurso 

muito demagógico consiste em dizer que o povo não tem maturidade 

para saber fazer suas escolhas, daí porque precisaria de uma classe 

iluminada, que escolheria o que seria melhor para o povo. Tal atitude 

reveste-se de autoritarismo e de um certo messianismo, que não condiz 
com um Estado democrático laico e racional. 
 

Outro ponto importante da pesquisa é a relação entre a 

democracia e a liberdade positiva, que na dissertação é trabalhada os 

conceitos trazidos por Berlin e Popper. Os autores defendem a liberdade 

para se ter uma sociedade justa, mas Popper defende uma liberdade 

positiva no sentido de que se admita a intervenção do Estado em 

situações muito especiais. Para ele, essa intervenção é necessária para 

que as pessoas mais fragilizadas sejam protegidas. Assim, Popper faz 

uma critica ao modelo de autorregulação. Nesse ponto do pensamento 

de Popper, a autora da dissertação concorda com essa relação de 

democracia e liberdade positiva. Como se pode falar em democracia se 

todos não puderem participar? A intervenção do Estado no sentido de 

garantir o mínimo existencial para a população irá garantir um espaço 

mais democrático. 
 

A liberdade e a tutela do Estado nas organizações sindicais é 

sempre um tema de muita polêmica, mas como já defendido nesse 

trabalho, o Estado só poderá intervir para garantir direitos fundamentais 

e humanos dos trabalhadores. Para a harmonia entre a liberdade sindical 
e a possível intervenção do Estado é preciso diálogo, que envolva todos 

os atores sociais interessados. Com isso, será possível se construir um 

ambiente verdadeiramente democrático e de afirmação dos direitos 

humanos, no qual todas as normas criadas por esses atores serão para 
ampliar direitos sociais e essenciais para o homem. 
 

Assim, o processo da democratização nas organizações 
sindicais garantirá a constante transformação na construção de normas 

trabalhistas que se adequem à realidade econômica do país. A grande 

vantagem dessa democratização e da liberdade é que os atores sociais 

serão os responsáveis por suas escolhas e decisões, e não o Estado. O 
que ocorre, hoje, é a imposição do Estado em assuntos que dizem 

respeito apenas aos trabalhadores e empregadores. Com isso, não se 

garante a liberdade sindical e, muito menos, um ambiente democrático, 
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tendo em vista que, em muitas decisões do Estado, o sindicado não é 
nem ao menos chamado para a discussão. 
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