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1 - INTRODUÇÃO 

A história do Direito demonstra que seus institutos estão sempre buscando adaptar-se 

às circunstâncias econômicas, históricas e sociais de determinada coletividade. 

o poder normativo da Justiça do Traba1ho, embora nascido em certo momento de 

nossa história, e sob determinada inspiração, assume as características que a atualidade lhe 

confere, e, desde sua criação, há mais de meio século, constitui um dos temas mais polêmicos e 

apaixonantes da seara do Direito do Traba1ho. 

A exposição não tem pretensão de construção teórica, visando apenas a uma modesta, 

porém pormenorizada, análise da doutrina e da jurisprudência. A proposta não ambiciona 

indicar nortes, apenas ser um ponto de partida para futuras reflexões acerca do 

desenvolvimento das relações coletivas de traba1ho. 

o ponto central da obra consiste em visualizar as diversas considerações da doutrina e 

da jurisprudência no que diz respeito à repercussão que o poder normativo da Justiça do 

Traba1ho (nos conflitos coletivos de natureza constitutiva) ocasiona no contexto da negociação 

coletiva de traba1ho, restringindo-se aos seguintes tópicos: a possível inibição do poder 

normativo da Justiça do Trabalho sobre o instituto da negociação coletiva; reflexões 

necessárias em torno da negociação coletiva; e uma análise dos instrumentos normativos 

negociados (acordo e convenção coletiva), levando em consideração a Constituição Federal de 

1988. 



Os objetivos fundamentais são: analisar as decisões proferidas nos dissídios coletivos 

de natureza constitutiva ou econômica e sua repercussão na negociação coletiva e examinar o 

instituto da negociação coletiva e os instrumentos normativos negociados (acordo coletivo e 

convenção coletiva). 

A importância do tema desta monografia, além de sua manifesta atualidade, é a de 

salientar a relevância da negociação coletiva de trabalho como o meio mais eficaz para a 

composição dos conflitos coletivos de trabalho. Atualmente, impõe-se a necessidade da 

solução dos litígios através de métodos descentralizados, como, por exemplo, as convenções 

coletivas, pois o diálogo é o meio mais rápido e mais efetivo para a superação dos conflitos, 

em busca de uma relação melhor entre capital e trabalho numa sociedade globalizada. 

Em relação à metodologia, foram utilizados os métodos indutivo, expositivo e 

histórico. 

F oram adotadas as seguintes técnicas de pesquisa: documentação indireta, por meio de 

pesquisa jurisprudencial, e a bibliográfica; e observação direta extensiva, através de 

questionário que foi respondido por escrito e sem a presença do pesquisador, procurando 

verificar as tendências gerais sobre o papel das sentenças normativas. 

O presente trabalho está estruturado nos seguintes capítulos: introdução; o segundo 

versando sobre o poder normativo da Justiça do Trabalho na composição dos conflitos 

coletivos de natureza constitutiva; o terceiro discutindo a problemática da negociação coletiva 

e os instrumentos coletivos (acordo e convenção coletiva) na órbita jurídica trabalhista 

nacional; e por último, o quarto, compondo o núcleo da pesquisa, debatendo a influência das 

sentenças normativas no contexto da negociação coletiva. 
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Foi considerado oportuno iniciar o estudo com uma síntese histórica do poder 

normativo da Justiça do Trabalho, sua conceituação, sua natureza jurídica, seus limites e as 

diferenças entre a sentença normativa constitutiva e a jurídica, apresentando-se, ao final, seus 

aspectos positivos e negativos em relação ao entendimento direto dos partícipes da relação 

laboral. 

Em seqüência, é estudado o instituto da negociação coletiva de trabalho, levando em 

consideração sua fundamental importância no contexto jurídico e suas complexidades. Para 

tanto, foram tomados como base o texto constitucional que trata da matéria e os princípios 

recomendados pela Organização Internacional do Trabalho referentes ao assunto. 

Finaliza o trabalho uma análise das sentenças normativas dos Tribunais Trabalhistas e 

da recente decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à problemática da negociação 

coletiva. 
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2 - O PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NA COMPOSIÇÃO 

DOS CONFLITOS COLETIVOS CONSTITUTIVOS 

2.1 - ORIGEM DO PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA 

o poder normativo da Justiça do Trabalho como instituto jurídico "só pode ser 

cabalmente compreendido à luz da sua evolução histórica". (GIUGNI, apud ROMITA, 1996, 

p. 169). 

A partir da Revolução Industrial, no fim do século XVIII, surgiram os primeiros 

movimentos reivindicatórios da classe operária em busca de melhores condições de trabalho e 

de salário, como também, de associações de trabalhadores para defenderem seus interesses de 

classe. 

No Brasil a história do movimento sindical está vinculada ao processo de 

transformação da economia, ao criar o assalariado em substituição ao escravo propiciando as 

bases necessárias para a implementação do capitalismo industrial. 

Devido a organização do movimento operário (Congresso Operário Brasileiro - 1906). 

até mesmo com a Revolução Russa de 1917 e com a Revolução de 1930 - "fruto de uma cisão 

nas classes dominantes - que o Estado Varguista procurou controlar o movimento operário e 

sindical trazendo-o para dentro do aparelho do Estado." (PEREIRA, 1995, p. 57). 
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A criação do poder normativo deu-se no período do regime fascista instalado no Brasil 

denominado Estado Novo. O golpe de novembro de 1937 redundou no fortalecimento do 

Poder Executivo, criando um Estado Corporativista. Essa realidade é bem retratada por I ves 

Gandra MARTINS FILHO (1994, p. 15), ao dizer: 

A filosofia do Corporativismo, bem estampada na própria imagem do 'fascio' (feixe de galhos 
reunidos, simbolizando a força que provém da União), tem como fundamento a colaboração e 
não a luta de classes para o desenvolvimento do Estado. Assim, as associações de 
trabalhadores - os sindicatos - são tidos como órgãos do Estado para regulamentação das 
condições laborais, visando à proteção dos interesses dos trabalhadores. 

Em decorrência da proposição filosófica assumida naquele momento, um setor do 

Ministério do Trabalho foi dotado de competência normativa para dirimir controvérsias de 

natureza econômica ou constitutiva, sendo o braço com que a ditadura interferiria na regulação 

das relações coletivas de trabalho. (ROMIT A, 1996, p. 170). 

Então, num primeiro momento, convém destacar que "a atribuição de um poder 

normativo à Justiça do Trabalho teve como paradigma a 'Carta deI Lavoro' do regime fascista 

instaurado na Itália por Benito Mussolini, onde se conferia à magistratura do trabalho italiana o 

poder de dirimir os conflitos coletivos de trabalho, mediante fixação de novas condições 

laborais (Lei 563/26, art. 13)." (MARTINS FILHO, 1994, p. 14).1 

O Decreto-lei n° 1.237, de 2 de maio de 1939, que instituiu a Lei Orgânica da Justiça 

do Trabalho, consagrou a competência dos Conselhos Regionais do Trabalho para conciliar e 

1 Segundo Francisca Rita Alencar ALBUQUERQUE, "há uma corrente de pensamento que entende 
não ser a competência normativa de imitação fascista. Oliveira Viana ensinava: 'Não há nenhuma corrdação 
entre a competência normativa e o regime corporativo. O que fundamenta a competência normativa dos 
tribunais do trabalho não é o regime dominante de um determinado país; é a própria natureza da decisão, é a 
particularidade do conflito a ser julgado, é a própria estrutura das organizações econômicas contemporâneas. O 
fundamento da normatividade é orgânico e não jurídico.'" (1993. p. 152, nota 17). Para Arion Sayão ROMlTA 
(1991. p. 359), a competência normativa dos Tribunais do Trabalho é uma homenagem às características 
conservadoras, retrógradas, autoritárias e corporativas do velho e nocivo regime inaugurado pelo Estado Novo. 
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julgar os dissídios coletivos. Em seu art. 94 ficou claramente estabelecida a competência 

normativa da Justiça do Trabalho: "Na falta de disposição expressa de lei ou de contrato, as 

decisões da Justiça do Trabalho deverão fundar-se nos princípios gerais do direito, 

especialmente do direito social, e na eqüidade, harmonizando os interesses dos litigantes com 

os da coletividade, de modo que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o 

interesse público." 

A Justiça do Trabalho, até então, era órgão do Poder Executivo, pois estava-se em 

plena ditadura, a qual não reconhecia a separação de poderes. Logo, o poder normativo era o 

instrumento pelo qual o Ministério do Trabalho supria a atividade reivindicatória e negociai do 

sindicato, em face da proibição da greve. 

Com a promulgação do Decreto-Lei n.o 9.797, de 9/9/1946, a Justiça do Trabalho 

passou a integrar o Poder Judiciário. Anteriormente, era órgão administrativo, constituído de 

juntas e conselhos. 

A redemocratização do país, espelhada pela Constituinte de 1946, ratificou a Justiça do 

Trabalho como órgão do Poder Judiciário, mantendo o poder normativo. A competência 

normativa foi prevista nos seguintes termos: "A lei especificará os casos em que as decisões 

nos dissídios coletivos poderão estabelecer normas e condições de trabalho" (§ 2° do art. 123). 

A Constituição de 1967 (art. 142, § 1°) e a Emenda Constitucional n° 1, de 1969. 

mantiveram praticamente o mesmo teor do dispositivo acima citado. 

Com o retomo da democracia, verifica-se que no arcabouço da Carta Magna de 1988 

permanecem, ainda, resquícios do Estado Corporativista, como se denota das palavras 

proferidas por Ives Gandra MARTINS FILHO (1994, p. 22-23): 
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Verifica-se, entretanto, que a matriz corporativista na qual teve sua origem o Poder Normativo 
da Justiça do Trabalho ainda continua nutrindo o sistema brasileiro de relações de trabalho, de 
vez que persiste o princípio da unicidade sindical (CF, art. 8°, 11), com necessidade de registro 
no Ministério do Trabalho (CF, art. 8°, I e Instrução Normativa n. 5/91 do MTb), garantia do 
recolhimento da contribuição sindical de toda a categoria (CF, art. 149) e submissão dos 
conflitos coletivos de trabalho à jurisdição dos tribunais trabalhistas (CF, art. 114). 

Francisca Rita Alencar ALBUQUERQUE (1993, p. 243) admite que: 

Apesar de sua inegável linhagem autocrática de imitação fascista, concebido com o propósito de 
eliminar os enfrentamentos diretos dos estamentos produtores, mantendo os empregados sob o 
controle formal da ordem capitalista, o mecanismo não assimilou a ideologia que o fez nascer, e 
os resultados da sua prática por mais de meio século esvaziam os argumentos centrados nessa 
questão de origem. 

Além do mais, fica nitido que hoje é outra concepção ideológica que a sustenta 

(competência normativa), pois o texto constitucional privilegia a negociação coletiva, mas 

coloca como última alternativa o ajuizamento de dissídio coletivo, em virtude da necessidade 

de superação dos conflitos de trabalho na ausência de autocomposição. 2 

Através desta sucinta evolução histórica torna-se patente que, desde a criação do poder 

normativo até os dias atuais, o direito coletivo pátrio sofreu a influência paternalista para 

procurar no Estado a solução de todos os conflitos. Essa tradição, já arraigada em nosso 

sistema jurídico, foi bem explicada por Octávio Bueno MAGANO (apud ALBUQUERQUE, 

1993, p. 75), quando do Congresso comemorativo do quadragésimo ano de criação da Justiça 

do Trabalho, em 1981: 

A Justiça do Trabalho constituiu instrumento criado pelo Estado para a tutela dos interesses 
dos trabalhadores. Ao implantá-la no Brasil não há dúvida que o nosso legislador fez opção 
entre outros caminhos possíveis, quais os da autodefesa e o da autocomposição. Ao invés de 
estimular o processo de autodeterminação dos grupos profissionais, criando condições propícias 

2 ALBUQUERQUE (1993, p. 25) apresenta esclarecimentos pertinentes sobre o assunto: "Com 
referência à função normativa, a Constituição vigente situou-a na posição de recurso subsidiário. elegendo a 
negociação direta como via solucionatória preferencial dos conflitos coletivos, em estímulo às saídas 
autocompositivas, secundada pelo mecanismo da arbitragem." 
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para a organização de Sindicatos autônomos, aptos a negociar convenções coletivas de trabalho 
e desencadear greves ou outros meios de autodefesa, quando necessários, preferiu o legislador 
brasileiro o método da tutela, que implica o desenvolvimento da atividade própria do Estado. em 
substituição à atividade das partes interessadas. 

2.2 - DEFINIÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DO PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

A atribuição de um poder normativo como instrumento de composição dos conflitos 

coletivos de trabalho surgiu como forma de minimizar a defasagem entre a norma e o tàto 

social, ainda mais nas relações econômico-trabalhistas. 

Devido à incapacidade do Legislativo de editar leis que possam abarcar todas 

atividades laborais, num primeiro momento o Executivo invocou para si tal tarefa. Num Estado 

democrático de direito a tarefa de dirimir os conflitos coletivos foi atribuída ao Judiciário. 

A jurisdição conferida às Cortes Laborais é uma forma heterocompositiva de solução 

dos conflitos coletivos de trabalho. A heterocomposição é a técnica segundo a qual o conflito é 

solucionado por um terceiro alheio ao certame. 

Neste momento, torna-se oportuno ressaltar o que vem a ser poder normativo. Para 

tanto, apontam-se os dizeres de Pedro VIDAL NETO (1983, p. 126): "Ordinariamente 

denomina-se poder normativo dos tribunais do trabalho ao seu poder de elaborar normas para 

a composição de conflitos coletivos de natureza econômica. A sentença normativa é a sua 

sede." 

O texto constitucional assim o apresenta: "Recusando-se qualquer das partes à 

negociação ou à arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo. 
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podendo a Justiça do Trabalho estabelecer nonnas e condições, respeitadas as disposições 

convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho." (art. 114, § 2°). 

Os Tribunais Trabalhistas, quando decidem os dissídios coletivos, criam normas 

tendentes à acomodação das partes, pois não representam as partes em conflito. Assim, "o 

Poder Normativo na sua plenitude, é a exata proporção do desentendimento posto ao crivo 

judicial". (ZANTUT, 1992, p. 40). 

Na definição de Ives Gandra MARTINS FILHO (1994, p. 13), é um "poder 

constitucionalmente conferido aos Tribunais Trabalhistas de dirimirem os conflitos coletivos de 

trabalho mediante o estabelecimento de novas e mais benéficas condições de trabalho, 

respeitadas as garantias mínimas já previstas em lei. " 

Outro ponto que merece destaque diz respeito à natureza jurídica do poder normativo. 

É bem elucidativo o ensinamento do ilustre Mozart Victor RUSSOMANO (1995, p. 289) 

sobre a diferença entre a sentença normativa e a sentença judicial clássica: 

A sentença judicial clássica parte da lei anterior e vai à realidade. A lei comanda os fatos e 
orienta o juiz. O mesmo acontece quando a sentença coletiva decide conflitos de natureza 
jurídica. Mas, quando está sobre a mesa do juiz conflito coletivo de natureza econômica, as 
situações se invertem: o julgador parte dos fatos que integram o conflito e formula regras 
jurídicas que comandam os próprios fatos. Assim, o juiz orienta a elaboração da norma que se 
toma exigível. 

Em outro ponto da obra citada, o juslaboralista considera que: "Ao enfrentar e julgar o 

conflito de natureza econômica, o juiz - como nunca, na história do Direito - realiza uma 

função criadora, que se assemelha à tarefa do legislador ao construir a norma legal." (1995, p. 

230). 
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Portanto, quando os magistrados julgam um dissídio coletivo de natureza econômica 

ou constitutiva, via sentença normativa, dão origem a normas dotadas de certa generalidade e 

impessoalidade, eis que atuam no âmbito da categoria. 

A fundamentação das decisões normativas não advém do direito positivo, a modo de 

declaração ou de concretização de comando abstrato, mas resulta de julgamento por eqüidade. 

Em conseqüência, sua natureza, assim como a do poder normativo que nela se exprime, dá 

margem a muita controvérsia. 

Alguns entendem ser ato eminentemente jurisdicional por depender de conflito, 

desenvolver-se perante órgãos judiciários, além de seguir os princípios e institutos próprios do 

direito processual. (VIDAL NETO, 1991, p. 145). 

Para Amauri Mascaro NASCIMENTO (apud VI DAL NETO, 1991, p. 145) "é ato 

jurisdicional porque depende de lide, é ato concreto, obrigatório, desde que provocado e só 

pode ser editado mediante processo." 

Já a posição de Arion Sayão ROMIT A (1996, p. 170-171) é no sentido de que o poder 

normativo consiste numa atividade legislativa. Acredita que edição de normas por juízes 

padece, no mínimo, do vício de ilegitimidade, posto que não são representantes do povo, não 

são eleitos, logo, não detêm legitimidade para legislar. Tal argumentação é inspirada no artigo 

1°, § único, da atual Constituição. 

Outra linha de entendimento é aquela esposada por Paulo Emílio Ribeiro de VILHENA 

(apud VI DAL NETO, 1991, p. 144), ao ressaltar que "nos julgamentos coletivos evidencia-se 

deformação da finalidade do processo, pois não há realização do direito objetivo, mas 

construção de normas e que, portanto, não se pode falar em integração do direito para o 
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preenchimento de lacunas. Em seu entender, o que existe é legitimação para o exercício de 

atividade originariamente legislativa." 

Então, nos dissídios coletivos de natureza econômica ou constitutiva, os órgãos 

judiciários, quando incumbidos de dirimi-los, exercem poder normativo que não lhes é próprio, 

mas atribuído excepcionalmente pela lei. 

Devido às peculiaridades tanto de ato jurisdicional como de ato legislativo, Ribeiro de 

VILHENA lhe dá características de ato sui generis. É bem convidativa a expressão de 

CARNELUTTI, segundo a qual trata-se de ato com corpo de sentença e alma de lei. A 

sentença normativa teria, assim, natureza lnbrida, consoante Wagner GIGLIO. (apud VIDAL 

NETO, 1983, p. 126 e 145). 

Vale apontar o pensamento de CALAMANDREI (apud ALBUQUERQUE, p. 149): 

" ... enquanto nas decisões dispositivas comuns o juiz de eqüidade limita-se a criar o direito 

para o caso particular, de forma individualizada e concreta, nos dissídios coletivos, a 

magistratura do trabalho formula o direito por classes e pela forma geral e abstrata que é típica 

dos atos legislativos. Mas ao processo coletivo não falta a nota jurisdicional." 

° Colendo Tribunal Superior do Trabalho já decidiu, em sede de recurso ordinário, que 

a sentença normativa apresenta peculiaridades distintas das demais, embora a reconheça como 

ato jurisdicional. Logo, é importante colacionar a seguinte ementa: 

2845. A sentença normativa é revestida de peculiaridades que a singularizam. posto que, na 
Ação de Dissídio Coletivo de natureza econômica, não se faz subsunção do fato à lei, ou seja, o 
Tribunal não aplica a norma jurídica vigente visando à solução de um conflito estabelecido 
entre as partes, pois a competência normativa se situa no vazio da lei ou quando ela é de 
conteúdo minimo; cria-se a norma jurídica para reger a relação contratual no âmbito da 
categoria representada no dissídio. Segue-se dessa interpretação que a sentença normativa 
guarda uma certa similitude com o ato legislativo; é uma espécie sui generis, embora se 
reconheça que se trata de um ato jurisdicional. Como se trata de um ato normativo, não se pode 
fazer uma interpretação isolada de sua estrutura, impondo-se uma interpretação sistemática, 



como um todo orgânico que é. (TST, RO-DC 73.800/93.2, Indalécio Gomes Neto, Ac. SDC 
314/94). (CARRION, 1995a, p. 408-409). 

2.3 - DIssíDIOS COLETIVOS DE NATUREZA JURÍDICA. DIssíDIOS COLETIVOS DE 

NATUREZA CONSTITUTIVA OU ECONÔMICA 

o presente ponto tem a finalidade de apresentar as duas espécies de dissídios coletivos, 

com ênfase, porém, sobre o de natureza econômica ou constitutiva. 

Num dissídio coletivo de natureza jurídica 3, o Tribunal do Trabalho não se utiliza do 

poder normativo, pois exerce sua função básica, ou seja, dizer o direito, pois o provimento 

será fundado em norma preexistente em tomo da qual divergem as partes para sua aplicação 

ou interpretação. 

o dissídio coletivo de natureza constitutiva ou econômica seria aquele pelo qual os 

magistrados, diante da negociação frustrada, fixam condições de trabalho em relação às 

vigentes. 

É bom ressaltar a imprecisão causada pela expressão "conflito econômico", adotada 

por diversos doutrinadores. Reporte-se ao jurista paulista, Amauri Mascaro NASCIMENTO 

(1991, p. 259), que elucida a questão nos seguintes termos: "Pode prestar-se a equívocos, uma 

vez que dá a idéia de um bem econômico, quando não é essa a sua função no problema, mas a 

de indicar que o conflito é de natureza constitutiva de novo conteúdo normativo para as 

3 O processualista Wagner D. GIGLIO explica: "Melhor seria denominá-las interpretativas, posto que 
jurídicos, em sentido amplo, são todos os dissídios solucionados pelo direito." (BUEN, Néstor de, 1986, p. 55, 
nota 18). 
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relações coletivas de trabalho entre sujeitos conflitantes. Econômico, aqui, é sinônimo de 

criativo." 4 

Para adaptar o conceito de maneira mais exata ao que foi acima exposto, é válido 

especificar o dissídio coletivo constitutivo como sendo aquele em que são estabelecidas novas 

normas ou condições de trabalho, mediante cláusulas denominadas sociais ( cláusulas 

instituindo beneficios ou direitos praeter legem, ou seja, além da lei). Já as cláusulas 

denominadas econômicas seriam as exclusivamente salariais (cláusulas salariais lato sensu). 

(BATALHA, 1992, p. 72). 

A tendência mundial é no sentido de admitir a intervenção jurisdicional somente nos 

dissídios coletivos de natureza interpretativa, como salientou Manuel ALONSO GARCÍA 

(apud Autor do Prefácio in ALBUQUERQUE, 1993, p. 12-13): "Estes exigem um esforço de 

aplicação e interpretação de normas preexistentes, mas não a criação de novas normas, tanto 

no rigoroso sentido de criação quanto no de modificação." 

2.4 - LIMITES TRAÇADOS PELA CONSTITmçÃO DE 1988 

A cartas constitucionais anteriores limitavam a competência normativa da Justiça do 

Trabalho somente aos casos expressamente autorizados por lei. A atual Carta Magna ampliou 

o exercício do poder normativo, apenas exigindo que sejam "respeitadas as disposições 

4 Pondera GIGLIO (BUEN, 1986, p. 55, nota 17): "Melhor seria denominá-los constitutivos, por 
objetivarem a criação de normas jurídicas, nem todas necessariamente econômicas, ainda que predominantes as 
dessa natureza, na prática." 
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convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho". Portanto, existem limites impostos à 

Justiça do Trabalho quando da elaboração de suas sentenças normativas. 

Apesar de o texto constitucional (art. 114, § 2°) acima descrito apresentar fórmula de 

difícil interpretação, torna-se necessário uma singela exegese. Quanto à exigência de respeito 

às "disposições legais mínimas de proteção ao trabalho", a amplitude conferida às cortes 

trabalhistas para o exercício do poder normativo limita-se ao mínimo estabelecido na lei. Isto 

significa que a sentença normativa só não pode fixar condições menos favoráveis ao 

trabalhador do que aquelas já existentes no ordenamento jurídico. 5 

É bom recordar a ementa do v. acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido 

em 10.2.82, pelo Tribunal Pleno, em que foi relator o Ministro Carlos Alberto BARATA E 

SILVA (apud PRADO, 1991, p. 392), que se harmoniza com a atual Constituição: "'O poder 

normativo é uma função criadora de direitos trabalhistas, não apenas repetidora da lei já 

preexistente. O poder normativo se exercita com fundamento nos preceitos de proteção que a 

Consolidação assegura. Exclusão de cláusulas que são inconvenientes sob o ponto de vista do 

interesse público." 

Quanto às "disposições convencionais", a imprecisão é mais acentuada. A primeira 

indagação é se o termo "mínimas" também qualifica as de origem convencional. A alternativa 

proposta por Pedro VrDAL NETO (1991, p. 271) é a de que deveriam ser consideradas 

aquelas normas usualmente estabelecidas nos instrumentos normativos. 

5 VIDAL NETO diz: "O texto constitucional não veda a ampliação de beneficios contidos na lei, ou a 
concessão de vantagens não contempladas nas disposições legais, a nosso ver, desde que compatíveis com o 
ordenamento jurídico, considerando como um todo harmônico e sistemático". (1991, p. 271). No mesmo 
sentido é o entendimento de Everaldo Gaspar Lopes de ANDRADE: "Em suma: o poder normativo é amplo, no 
sentido de criar novas regras e condições mais favoráveis ao empregado ou que busquem a melhoria de suas 
condições, bem como o aperfeiçoamento das relações de trabalho." (1993. p. 39). Já em sentido contrário 
preleciona o juslaboralista Eduardo Gabriel SAAD: "Afirmar-se tal coisa, é o mesmo que dizer que a Justiça do 
Trabalho está investida do poder constitucional de legislar. Ora, tal assertiva não se casa com o princípio 
basilar da nossa organização política agasalhado no art. 2° da Constituição da Repúplica". (1994. p. 470). 
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Continuam, assim, atuais as considerações, feitas de forma poética, pelo Min. COQUElJO 
COSTA, a respeito dos limites a que está sujeito o Poder Normativo da JT: 

"O Poder Normativo, atribuído à Justiça do Trabalho, limita-se ao norte, pela Constituição; ao 
sul, pela lei, à qual não pode contrariar; a leste, pela eqüidade e o bom-senso; e ao oeste, pela 
regra consolidada no art. 766, conforme a qual nos dissídios coletivos serão estipuladas 
condições que assegurem justo salário aos trabalhadores, mas permitam também justa 
retribuição às empresas interessadas." (apud MARTINS FILHO, 1994, p. 43). 

Contudo, a la Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão unânime e 

inédita, determinou que a Justiça do Trabalho, em dissídios coletivos, não pode ultrapassar os 

limites da lei e assumir o papel do Legislativo. 

No capítulo quarto é feito um exame das influências desse julgamento no recinto da 

negociação coletiva de trabalho. 

2.5 - ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO 

° método atual de solução dos conflitos coletivos empregado no Brasil não tem gerado 

resultados eficazes, o que coloca em dúvida a oportunidade do sistema. 

Para situarem-se as posições doutrinariamente divergentes, no tocante à competência 

normativa da Justiça do Trabalho, é conveniente cotejar o pensamento de alguns dos juristas 

que se dedicam ao estudo dessa magna questão. 

Segundo Ives Gandra MARTINS FILHO (1994, p. 35-36), os pontos inconvenientes 

do Poder Normativo da Justiça do Trabalho são os que se seguem: 
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a) enfraquecimento da liberdade negocial- a existência de cortes laborais com poder de impor 
normas e condições de trabalho quando surjam dissídios coletivos entre patrões e empregados 
faz com que estes recorram facilmente ao Estado, diante da menor dificuldade na negociação 
direta, deixando de se exercitar na capacidade de autocomposição do conflito; 

b) desconhecimento real das condições do setor - [ ... ] é o despreparo técnico dos magistrados 
laborais para resolverem satisfatoriamente ... ; 

c) demora nas decisões - [ ... ] o dinamismo das relações de trabalho não se compatibiliza com 
o vagar no processo decisório judicial; 

d) generalização das condições de trabalho - o desconhecimento específico do setor e a 
pressão do elevado número de processos a julgar leva o Judiciário Laboral a criar e aplicar, a 
todas as categorias, precedentes genéricos ... ; 

e) incompatibilidade com a democracia pluralista e representativa - o modelo corporativista de 
intervenção estatal na solução dos conflitos coletivos é próprio dos Estados totalitários e não 
democráticos, de vez que atenta contra a liberdade negociaI, adota solução impositiva e impede 
o desenvolvimento de uma atividade sindical autêntica e livre; 

f) maior índice de descumprimento da norma coletiva - não sendo fruto da vontade e 
consentimento das partes, mas imposição estatal muitas vezes distanciada da realidade 
econômica e capacidade financeira das empresas, provoca seu descumprimento, gerando maior 
índice de dissídios individuais para vê-Ia observada. 

Em artigo recente, Octávio Bueno MAGANO (1996, p. 368) coloca seu 

inconformismo sobre a manutenção do poder normativo no julgamento de dissídios coletivos 

de natureza constitutiva: "Longos anos de experiência com a atuação do poder normativo da 

Justiça do Trabalho não o exaltam, antes o depreciam, não só por ser fator que desestimula o 

processo de negociação coletiva mas também porque implica freqüentemente intervenções 

atabalhoadas na ordem econômica e social." 

Um ponto bastante importante foi levantado por José Ajuricaba da COSTA E SILVA 

(1993, p. 909), Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que, devido ao grande volume de 

dissídios coletivos, tem gerado sentenças normativas extremamentes particularizadas e 
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dissociadas da realidade, face à impossibilidade de os juízes conhecerem suficientemente as 

particularidades dessas atividades e os problemas das diversas empresas. 6 

Em suma, a inconveniência do poder normativo resulta das vantagens propiciadas pela 

convenção: a) maior maleabilidade; b) elaboração mais rápida; c) maior estabilidade de 

condições de trabalho; d) abrandamento do intervencionismo estatal; e) melhor acomodação às 

exigências da produção e do mercado; f) criação de métodos próprios de solução de dissídios; 

g) maior solidariedade desenvolvida entre os trabalhadores; h) fortalecimento dos sindicatos; i) 

maior integração entre empregados e empregadores. 

São basicamente duas as justificativas em prol da manutenção do poder normativo da 

Justiça do Trabalho: a inexpressiva atuação sindical no contexto brasileiro e a necessidade 

social de superar o impasse na ausência de autocomposição. 

o Ministro do TST Orlando Teixeira da COSTA (1983, p. 142) faz a seguinte 

consideração para justificar o porquê da necessidade do poder normativo: "Em países de 

economia débil, estratificados em camadas que se distanciam significativamente uma das outras 

e de mentalidade jurídica preponderantemente misoneísta, o exercício do poder normativo pelo 

judiciário pode constituir uma terapêutica preventiva contra o raquitismo do sindicalismo 

operário e a excessiva robustez do absolutismo patrona1.,,7 

No mesmo sentido é a posição de Tarso Fernando GENRO (1992, p. 414), ao ressaltar 

o seguinte: 

6 Na mesma linha é a argumentação esposada por João Régis TEIXEIRA FILHO (1994. p. 18): ''Ü 
Estado jamais poderia interferir nessas relações, por absoluto desconhecimento dos fatos, o que serve também 
para criticar o irrestrito poder normativo que a Justiça do Trabalho vem exercendo, a meu ver, ilegalmente." 

7 ANDRADE (1993. p. 12) sustenta a manutenção do poder normativo afirmando que "as relações de 
trabalho serão sempre desiguais ( capital/trabalho). A coação econômica subjacente está presente nessas 
relações, qualquer que seja a estrutura sócio-econômica do país - ideologia à parte." 
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A sociedade brasileira é atravessada radicalmente pela desigualdade: de classe e intraclasse. 
Num pequeno pólo desenvolvido da sociedade está uma classe trabalhadora orgânica e forte, 
com capacidade de barganha, e noutro, urna classe industrial rica e não menos forte. E o 
restante da classe trabalhadora (90%) é inorgânica, fraca, sem capacidade de barganha. Retirar 
o Estado desta relação global pela supressão do Poder Normativo da Justiça do Trabalho é 
distensionar a relação dos trabalhadores com o Estado, logo excluir o Estado de sua função 
diretiva ... 

Acrescenta que: "Isso não significa, na nossa opinião, proibir ou desestimular a 

negociação e a autocomposição, mas significa permitir que, pelo Poder Normativo, as próprias 

conquistas categoriais tenham oportunidade de universalizar-se, e a própria autocomposição 

encontre o limite do interesse público, obstando o corporativismo e o cartorialismo, inclusive o 

corporativismo obreiro do colarinho branco." (GENRO, 1992, p. 414). 

Vale focalizar a tese aprovada em encontro organizado pela AMA TRAlRS, em Porto 

Alegre, em 1991, que foi no seguinte sentido: "O Poder Normativo deve ser mantido, tendo 

em vista a ausência de organização sindical que possibilite a negociação extrajudicial e que, via 

decisões em dissídios coletivos, há possibilidade de se estender às categorias ainda não 

destituídas de poder de organização e de pressão, as conquistas das categorias mais fortes." 

(FRAGA, 1993, p. 131). 

Uma última análise que aborda a sintese das argumentações dos defensores do poder 

normativo é aquela feita por Anna Britto da Rocha ACKER (1986, p. 88): 

Prescindir, por outro lado, do poder normativo da Justiça do Trabalho, sob pretexto de 
prestigiar e estimular as naturais soluções da negociação direta e da greve, é fechar os olhos à 
desigualdade sócio-econômica entre as diversas regiões de nosso vasto território e à disparidade 
de grau de organização e de poder de barganha das muitas categorias profissionais. 

Diante das várias opiniões aqui ventiladas, torna-se importante apresentar algumas 

observações. 
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A primeira consiste em que o poder normativo da Justiça do Trabalho desestimula a 

negociação coletiva, eis que a aplicação dos precedentes normativos implica no conhecimento 

do resultado do dissídio coletivo. Por isso, diante de qualquer dificuldade no entendimento 

direto, as partes acionam o Judiciário. Por tal motivo, a negociação coletiva não asswne seu 

verdadeiro papel. (ROMITA, 1996, p. 173). 8 

Para João Paulo de Souza, Diretor de Negociações Coletivas do SINERGIA -

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Florianópolis, o poder 

normativo da Justiça do Trabalho pode ser analisado sob dois aspectos: 

Para as categorias organizadas, com sindicatos representativos, com tradição de luta, o poder 
normativo da Justiça do Trabalho inibe as negociações coletivas. Isto porque, o patronato, 
diante de um conflito, frustra as negociações, apostando no julgamento do dissídio coletivo nos 
Tribunais (TRT ou TST, conforme o caso). 

No caso das categorias menos organizadas, com sindicatos pouco representativos, o poder 
normativo serve de "muleta" para os dirigentes sindicais pelegos ou burocratas, o que 
inviabiliza as negociações. Em vez de apostar nas negociações os dirigentes sindicais apostam 
no julgamento do dissídio, à espera de uma sentença normativa que defma as normas aplicáveis 
ao contrato de trabalho. (V. Anexo 1). 

Outro ponto importante para o aperfeiçoamento das relações coletivas é desmistificar o 

porquê da ausência de wn sindicalismo atuante. 

Muitos vêem o poder normativo como forma de suprir a ausência de wn sindicato 

atuante. No entanto, o poder conferido ao judiciário trabalhista não estimula a criação de 

sindicatos autênticos. 

8 No mesmo diapasão foi a explanação do Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 123 Região, 
Umberto GRlLLO, quando do IV Congresso da GENESIS, realizado de 01 a 03 de maio de 1996, em 
Florianópolis. ° tema do painel foi Poder Normativo da Justiça do Trabalho: A flexibilização e a desindexação 
da economia. ° painelista afirmou que o poder normativo da Justiça do Trabalho é um agente inibidor da 
negociação coletiva. 
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Essa constatação é válida para não apreciar o problema de uma maneira superficial. 

Logo, algo está errado no sistema atual, pois a ausência de um sindicalismo forte não decorre 

única e simplesmente do poder normativo conferido aos Tribunais do Trabalho, mas, também 

em virtude, dentre outros, da organização sindical contemplada no texto constitucional. 

Por outro lado, adverte Ives Gandra MARTINS FILHO (1994, p. 37) que "o 

fortalecimento dos sindicatos obreiros leva o empresariado a se escudar na Justiça do 

Trabalho, quando determinada categoria, enfrentando-se com o empregador, teria condições 

de obter maiores vantagens pela via negociai." 

Alguns autores defendem o poder normativo com a argumentação de que ele permite 

que as conquistas de determinadas categorias tenham oportunidade de universalizar-se, como 

aliás se verifica no exposto por Efren CÓRDOBA (apud SILVA, 1993, p. 911): 

Embora, em anos recentes, os sindicatos mais fortes do Brasil venham pressionando por mais 
negociação e menos intervenção judicial, os menos fortes continuam preferindo os tribunais do 
trabalho e as partes, em geral, adaptaram-se a seu funcionamento. O fato das [sic] sentenças 
que resolvem conflitos de interesse (sentenças constitutivas) procurarem generalizar as 
condições de trabalho obtidas pelos sindicatos mais fortes, faz com que os tribunais sejam 
considerados um fator de moderação, capaz de atuarem defesa dos grupos mais fracos do 
setor do trabalho. Frente à debilidade relativa do movimento sindical, do pequeno 
desenvolvimento da negociação e à ausência de mecanismos eficazes de representação dos 
trabalhadores na empresa, ... 

Isso, porém, não é a solução do problema, mas uma forma de minimizá-lo, o que 

acarreta dificuldades bem salientadas pelo Ministro do TST, José Ajuricaba da COSTA E 

SILVA (1993, p. 909): 

A deficiência das decisões proferidas nos dissídios coletivos decorre, também, da superada 
organização sindical brasileira, que reúne os trabalhadores por categoria profissional e não por 
empresa, forçando a reivindicação e aplicação de normas idênticas tanto para grandes 
empresas, como estatais e as multinacionais, como para microempresas ou empresas de porte 
médio, sem nenhuma diferenciação, o que compromete a própria exeqüibilidade e cumprimento 
de tais normas pelas empresas menores. 
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Então, há que se lutar para que os sindicatos "andem com suas próprias pernas". O que 

se contempla hoje está retratado nos dizeres de Evaristo de MORAES FILHO (apud 

ALBUQUERQUE, 1993, p. 163): 

Habituou-se o trabalhador a tudo esperar do Estado, num regime paternalista que se instaurou a 
partir de 1930, ou sob forma de leis e regulamentos, ou de sentenças normativas da Justiça do 
Trabalho, em dissídios coletivos. Os empregadores por sua vez, na expectativa da tais medidas 
governamentais, raramente se inclinam por medidas voluntárias e espontâneas, que lhes possam 
onerar a produção e lhes dificultar a concorrência. O diálogo não é o forte na vida da relação 
empresa-sindicato-empregado. 

Diante dessas inúmeras colocações, o que parece fundamental é a necessidade de 

situar o sindicato como ator social capaz de participar na construção do ordenamento jurídico 

que lhe diz respeito e não como mero cliente da Justiça do Trabalho. 9 

Com o fortalecimento da ação sindical, com o exercício do direito de greve e com a 

difusão da negociação coletiva será praticamente desnecessário o poder normativo. Este é o 

tema do próximo capítulo. 

9 Maria Celia P AOLI ressaltou que "os rituais da Justiça trabalhista criaram uma multidão de clientes 
dos direitos e não de cidadãos." (1995, p. 49). O ex-Ministro Presidente do TST tem a seguinte posição: 'Tenho 
opinião formada ao longo dos anos, em favor da gradual recessão do poder normativo, como forma de 
incentivar o cumprimento do dever de negociar." (PIMENTEL, M., 1996, p. 1.165). 
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3 - NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

3.1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Para discorrer sobre a negociação coletiva de trabalho é imprescindível penetrar em 

alguns campos que guardam íntima relação com tal procedimento. 

Inicialmente, convém indagar se a negociação coletiva elevada ao patamar 

constitucional tem gerado resultados no âmbito dos conflitos coletivos de trabalho. 

Amauri Mascaro NASCIMENTO (1991, p. 312) tem o seguinte entendimento: "A 

negociação está diretamente relacionada com a organização sindical e dela é um natural 

reflexo, de modo que, sem a reforma dessa organização, será dificil alterar o sistema de 

negociação. " 

No mesmo sentido Wagner D. GIGLIO (1995, p. 410) pondera: 

... a implantação do sistema de autocomposição dos conflitos requeria, como ainda requer, 
alguns pré-requisitos, em grande parte inexistentes entre nós, que poderiam ser sintetizados 
numa só expressão: autenticidade da vida sindical. A liberdade para negociar exige posição de 
igualdade entre os contendores, só alcançada por sindicatos fortes, independentes, com poder de 
arregimentação da categoria. No Brasil, o imposto sindical, eufemisticamente denominado 
"contribuição sindical", atrelava o sindicato ao Estado; o número de associados é pequeno e as 
lideranças receiam a crítica e se eximem de responsabilidade, agasalhadas sob a proteção 
proporcionada pelas decisões dos Tribunais Trabalhistas. 
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Dito isso, é necessário tecer algumas considerações sobre a intervenção estatal, o 

exercício do direito de greve e a organização sindical, para que se compreenda a negociação 

coletiva de trabalho como meio de composição dos conflitos trabalhistas. 

3.1.1 - O Papel do Estado na Negociação Coletiva 

A posição do Estado no procedimento negociaI pode ser caracterizada através de dois 

sistemas: autônomo ou heterônomo. O primeiro evidencia-se pela ausência de regulamentação 

legal ou, ainda, pela existência de um mínimo, no sentido unicamente de apoio à livre 

negociação. O segundo modelo apresenta um exaustivo regulamento legal, com perda 

substancial da sua espontaneidade. (NASCIMENTO, 1991, p. 305). 

ROMITA (1976, p. 148) esclarece as duas formas de intervenção estatal no âmbito da 

negociação coletiva: 

Dois princípios dominam a atuação do Estado, no particular: 10 - o da autonomia coletiva dos 
grupos interessados, de maneira que a composição do litígio fique a eles inteiramente conftada. 
A solução surge da livre negociação, mediante entendimentos diretos entre as partes. O Estado 
se limita a fazer respeitar as regras da negociação; 20 - o da intervenção direta de um órgão 
estatal, com funções de mediador e até com o poder de proferir decisões obrigatórias para os 
grupos em confronto. É certo que, na prática, esses dois princípios aparecem combinados, 
conciliando-se o monopólio do exercício de jurisdição pelo Estado com a autonomia dos grupos. 

Existe relação direta entre a intervenção estatal e a negociação coletiva, a qual pode ser 

enunciada através da seguinte regra: "É inquestionável que o espaço reservado à negociação 

coletiva é produto do maior ou menor grau de intervencionismo estatal". (SÜSSEKIND et aI., 

1993, p. 1.042). 
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Nos dias atuais, a presença do Estado no campo das relações de trabalho só pode ser 

admitida segundo o "princípio da subsidiariedade". Para explicar tal modelo, nos reportamos 

ao magistério de João de Lima TEIXEIRA FILHO (1994, p. 24): "Consoante este princípio, o 

Estado tem apenas função supletiva, só devendo centralizar e desempenhar aqueles papéis que 

não possam ser assumidos diretamente pelos cidadãos ou pelos corpos sociais intermédios: os 

sindicatos, as empresas e outras instituições que se interpõem entre os cidadãos e o Estado." 

A conclusão do Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho em 1984 foi no sentido de 

que: "O modelo das relações de trabalho deve mesclar, adequadamente, a intervenção básica 

do Estado com a negociação coletiva, tendo em conta as condições econômico-sociais do 

país." (PEDREIRA, 1991, p. 43). 

Então, o ordenamento estatal pátrio deve estimular o processo negociaI, expressando-

se como fruto da autonomia privada coletiva, mas assegurando ao trabalhador os direitos 

essenciais e de caráter universal, tornando-se menos impositivo e mais democrático. 1 O 

Deve ser tomada como exemplo a lição de Hanns BRAUSER (1990, p. 96), que 

explicou o sistema adotado na Alemanha, nos anos 20 até a década de 30. Era a arbitragem 

obrigatória, o que levava ao enfraquecimento do sindicato, pois se era o Estado que decidia, 

não existia razão para o sindicalismo. Porém, é oportuno advertir: "O afastamento do Estado 

da estrutura e da dinâmica da vida sindical e das negociações é desejável, mas não deve ser 

confundido com a indiferença do Estado, que traria conseqüências que atingiriam o equihbrio 

do sistema." (NASCIMENTO, 1991, p. 312). 

10 VIDAL NETO afirma que "não parece, todavia, que seja possível excluir completamente a 
disciplina de ordem estatal, sobretudo no que respeita ao mínimo de garantias e de direitos, que, ao contrário 
passaram a ser contemplados em sede constitucional." (1991, p.268). 
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° Estado, segundo BRAUSER (1990, p. 103), tem a responsabilidade de preservar um 

certo equilíbrio de poderes entre os sindicatos e os empresários. 

É válido lembrar, outrossim, uma das conclusões de Washington Luiz da TRINDADE 

( 1981, p. 1.286) sobre a desestatização das relações de trabalho como fundamento da 

negociação coletiva: "Essa tutela e esse dirigismo estatais evitaram a luta de classes, mas 

contraditoriamente enfraqueceram a autonomia da vontade individual e dos grupos ou 

coletividades de trabalhadores." Não sendo a prática negociaI simplesmente obra de um 

comando legal, incumbe ao Estado "desempenhar a função de farol e de formulador de 

instrumentos para que as partes possam deles se utilizar, no limite de suas realidades e 

possibilidades concretas, sincera e lealmente debatidas na mesa de negociações, sem prejuízo 

da ética e da responsabilidade social." (TEIXEIRA FILHO, J. L., 1994, p. 25). 

Um outro aspecto fundamental para o êxito da negociação coletiva é o relativo ao 

modelo de representatividade sindical. 

3.1.2 - Unicidade e Pluralidade Sindical 

A organização sindical é tema umbilicalmente ligado à negociação coletiva. Um de seus 

aspectos é o controvertido problema da pluralidade e da unicidade sindical. 

João de Lima TEIXEIRA FILHO (1993, p. 1.040) explica que "quão mais rígida é a 

organização sindical, mais tormentosa é a negociação coletiva." 
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RUSSOMANO (1995, p. 77) define unicidade sindical como sendo aquele regime em 

que apenas se permite a existência, no mesmo lugar e ao mesmo tempo, de um único sindicato 

representativo dos trabalhadores ou empresários da mesma categoria. 

o princípio da unicidade sindical está assentado no art. 8°, 11, da Constituição vigente, 

que dispõe: "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." 11 

Em outro ponto de sua obra, o eminente Mozart Victor RUSSOMANO (1995, p. 74) 

esclarece bem as peculiaridades do tema, ao ponderar que: 

No regime de unicidade sindical, a liberdade do trabalhador ou do empresário reduz-se àquela 
opção singela e cortante: ingressar, ou não, no sindicato único. 

No regime de pluralidade sindical, ao contrário, o trabalhador tem o privilégio de escolher, entre 
diferentes sindicatos, aquele que melhor afine com suas idéias e aspirações, bem como, se for o 
caso, de dissentir dos sindicatos existentes e fundar outros sindicatos, amparado na minoria 
dissidente, uma vez preenchidos os requisitos da lei local. 

Portanto, a liberdade sindical num regime de unicidade é uma "liberdade mutilada" 

(ROCHA, apud BARATA E SILVA, 1989, p. 315), pois a escolha se resume a nele ingressar 

ou não. 

Qual seria o primeiro passo para o sindicalismo brasileiro? Essa indagação é bem 

respondida por ROMITA (1996, p. 173-174): 

11 O Ministério do Trabalho pretende levar ao Congresso Nacional, até o final do ano, um projeto de 
reformulação da Constituição para estabelecer a pluralidade sindical. Ver no Anexo 2 as propostas do MTh 
(Ministério do Trabalho). 
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A primeira medida a ser adotada seria a implantação de um sindicato livre e democrático no 
País, alijando-se o sindicalismo oficial vigente. Poderia existir o sindicato único, mas não o 
atual sindicato único, imposto por lei. O sindicato único, em regime democrático, resulta da 
livre deliberação dos interessados. Esta é a verdadeira unidade sindical, tal como existe na 
Alemanha e no Reino Unido. 

O sindicato seria constituído não por categoria, mas por ramo de atividade, por empresa ou por 
critério que os interessados escolhessem. Este sindicato seria autêntico, atuaria livre da 
intervenção do Estado e desenvolveria intensa atividade reivindicatória, não meramente 
assistencial. 

A principal conseqüência do modelo atual brasileiro (unicidade sindical) é a 

"pulverização do movimento sindical; há milhares de sindicatos completamente desprovidos de 

poder negociaI." (ROMITA, 1996, p. 174). 

Dinaura Godinho PIMENTEL (1990, p. 1.076) apresenta os motivos da ausência de 

um sindicato atuante: 

O fato de a Constituição Federal impor a unicidade e a contribuição sindical emperra o 
surgimento de uma eficaz atuação sindical: a primeira, porque elimina a liberdade individual de 
escolha do sindicato; a segunda, porque dá força econômica ao sindicato quase sempre 
desacompanhada da efetiva representatividade, além de colocá-lo na dependência do Estado, 
que lhe dá meios para captação recursos fmanceiros garantidores de sua subsistência. 

A eficácia da negociação coletiva pressupõe uma organização sindical fortemente 

representativa. A representatividade tem como ponto de partida o salutar exercício da 

manifestação de vontade do trabalhador de escolher entre vários sindicatos àquele a que se 

filiará. 

Isso fica expresso na explicação de BARATA E SILVA (1989, p. 314): 

... 0 fortalecimento do sindicato a partir do momento em que ele adquire aquilo que chamo de 
autenticidade; que ele se forme, que ele brote da vontade dos componentes de uma mesma 
categoria; que não se force à sindicalização, mas que a mesma nasça da solidariedade grupal 
daqueles que, sentindo os mesmos dramas e os mesmos problemas, se congreguem em torno de 
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um sindicato forte, um sindicato que realmente seja a expressão do pensamento de uma 
categoria. 

Por outro lado, parece oportuno apresentar os argumentos desfavoráveis ao 

sindicalismo pluralista: 

a) a pluralidade quebra a unidade da classe trabalhadora; b) estimula a luta entre os sindicatos 
e, por extensão, entre seus dirigentes e associados; c) a vaidade ou a ambição de seus líderes, 
quando feridas, levam à formação de sindicatos dissidentes numerosos e desnecessários; d) 
todos esses fatores contribuem para o enfraquecimento da luta operária e do próprio sindicato, 
representando, assim, um desvirtuamento histórico do sindicalismo; e) pressupõe, em certos 
momentos cruciais, a declaração da entidade mais representativa, de modo a que os sindicatos 
fiquem divididos em duas categorias, uns em detrimento dos outros, o que pode fazer com que 
os trabalhadores abandonem os sindicatos mais fracos, ingressem no sindicato poderoso, daí 
resultando, na prática, o sindicato único que se quer evitar. (RUSSOMANO, 1995, p. 90). 

Apesar disso, a conclusão do ilustre Mozart Victor RUSSOMANO (1995, p. 90-91) 

sobre a polêmica entre a unicidade e a pluralidade sindical é a seguinte: "Concluímos 

reconhecendo que não são pequenos os riscos da pluralidade sindical. Mas, haverá outra 

maneira de salvar a liberdade dos homens, das classes e dos povos, sem enfrentar a ameaça de 

grandes males? A pluralidade sindical, efetivamente, garante melhor a liberdade dos 

sindicatos. " 

o Comitê de Liberdade Sindical já apreciou a matéria e emitiu seu parecer: "Apesar de 

que os trabalhadores podem ter interesse em evitar que se multipliquem as organizações 

sindicais, a unidade do movimento sindical não deve ser imposta, mediante intervenção do 

Estado, por via legislativa, pois essa intervenção é contrária ao princípio incorporado nos arts. 

2.° e li da Convenção n. 87." (SÜSSEKIND et aI., 1993, p. 1.001). 

A autenticidade sindical tanto pode ser conseguida no sistema da unicidade, bem 

demonstrado por alguns sindicatos brasileiros, como no da pluralidade sindical. No entanto, o 
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fundamental é estimular a negociação coletiva, pois só assim os sindicatos verdadeiramente 

atuantes ganharão prestígio em detrimento dos assistenciais. 

Em virtude de todas as peculiaridades que o tema acarreta, o debate é a melhor opção 

para revisão do modelo sindical atual para, a partir daí, adaptar o sindicato na sua verdadeira 

função, ou seja, negociar. 

3.1.3 - O Exercício do Direito de Greve 

Outro ponto necessário para o estímulo da negociação coletiva diz respeito ao 

exercício do direito de greve. 

A greve é a forma mais primitiva de solução dos conflitos trabalhistas. A autodefesa 

guarda íntima relação com a negociação coletiva, pois representa um direito assegurado 

constitucionalmente para a defesa dos interesses dos trabalhadores. Chega-se a afirmar que sua 

princípal função consiste na valorização da força de trabalho e, com ela, o estímulo a 

negociação com os empregadores. 

O direito de greve pode ser entendido como a ''recusa concertada de cumprir as 

obrigações do contrato de trabalho, por parte dos trabalhadores legitimamente representados, 

para que obtenham o acolhimento de reivindicações de caráter profissional." (PRADO, 1991, 

p.98). 

O art. 9° da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe sobre a greve nos 

seguintes termos: "É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 

sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender." 
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A Lei n° 7.783, de 28.6.89 (Lei de Greve), determina uma condição para o exercício da 

greve em seu art. 3°, ao dispor: "Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de 

recurso via arbitral, é facultada a cessação coletiva de trabalho." 

Não se poderá negar que, pelo texto da lei, a greve usada no transcurso da negociação 

viola a idéia de livre discussão. 12 

ROMITA (1996, p. 174) entende que o exercício do direito de greve é incompatível 

com o poder normativo da Justiça do Trabalho, pois no momento histórico em que foi criado a 

greve era considerada recurso anti-social. Naquele momento o poder normativo servia para 

preencher o vazio deixado pela proibição da greve. Mais adiante, faz o seguinte raciocínio: 

No exercício do poder normativo, como diz COQUEIJO COSTA. o juiz do trabalho atua 
freqüentemente como uma espécie de permissão em branco dada pelo legislador. Acrescento eu: 
teoricamente, atua em favor das classes trabalhadoras. Ocorre que o poder normativo exercido 
para julgar a greve volta-se contra o trabalhador, restringindo o exercício de um direito que, de 
acordo com o disposto no art. 9° da Constituição, comporta outras limitações, mas não esta. 
(ROMIT A, 1996, p. 175). 

Na mesma linha é a posição de João Paulo de Souza, Diretor de Negociações Coletivas 

do SINERGIA - Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de 

Florianópolis, ao entender que o poder normativo da Justiça do Trabalho exerce uma influência 

negativa, "principalmente para as categorias mais organizadas, porque as greves geralmente 

são julgadas abusivas, o que faculta aos patrões e ao governo ampla liberdade para retaliação 

contra os trabalhadores, contra os sindicatos e os dirigentes sindicais. "(V. Anexo 1). 

12 O eminente juslaboralista Mozart Victor RUSSOMANO adverte que a "greve é anna de luta e, não, 
instrumento de debate". Sua opinião é a de que "a greve não é condição sine qua non do bom termo da 
negociação coletiva."(1995, p. 172-173). O diretor de negociações coletivas do SINERGIA - Sindicato dos 
trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Florianópolis entende que a greve "é um método eticaz para 
o sucesso da negociação coletiva". Para justificar tal afirmação ele explica: "A greve causa prejuízos ao 
patronato, impede-os de obter lucros fáceis e, por isso, são obrigados a negociar e a ceder às reivindicações que 
valorizam a força de trabalho." (Ver Anexo 1). 
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É digna de nota a lição acurada de Pedro VIDAL NETO (1983, p. 267) sobre esse 

terna tão complexo: 

A correlação entre a negociação coletiva, a liberdade sindical e a greve, fonna de autotutela do 
interesse coletivo, é mais do que evidente. A greve de um lado é indispensável instrumento de 
apoio à negociação coletiva; mas de outro, é a cristalização do seu insucesso. Reconhecida a 
legitimidade da greve, seja como liberdade, seja como direito, seu exercício não pode subjugar 
outros direitos e liberdades fundamentais também reconhecidos em nível constitucional. 

É necessário e prudente, por conseqüência, que a ordem jurídica proveja salvaguardas para o 
impasse nas negocíações coletivas evitando que os conflitos coletivos e a greve se prolonguem 
indefmidamente. 

A greve é um direito assegurado na Constituição Federal (art. 9°), mas, com sua 

deflagração, o Poder Judiciário inevitavelmente deverá apreciá-la em face do art. 5°, inciso 

XXXV, que estabelece: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito." 

Então, hoje é outra concepção ideológica que sustenta o poder normativo, pois o texto 

constitucional privilegia a negociação coletiva, mas coloca como última alternativa o 

ajuizamento de dissídio coletivo, em virtude da necessidade de superação dos conflitos de 

trabalho na ausência de autocomposição. E não poderia ser diferente quando da paralisação 

dos trabalhos, pois o direito de greve não pode ir além do direito alheio (art. 5°, XXXV, da 

Constituição Federal). 

O Tribunal Regional do Trabalho da 128 Região já decidiu nesse sentido, conforme a 

ementa que se segue: 

o direito de greve não é absoluto nem irrestrito. Também aos sindicatos se aplica o princípio 
geral de direito consoante o qual o direito de cada um vai até onde começa o direito de outrem. 
(DISSÍDIO COLETIVO ORIGINÁRIo no. 0613/92, TRT - 128 REGIÃO, reI. VICTÓRIO 
LEDRA, in Dl, de 25-03-92, pág. 33). 
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Na mesma esteira já entendeu o TST (Tribunal Superior do Trabalho), ao apreciar a 

abusividade da greve: 

1.837. O direito de greve, assegurado constitucionalmente aos trabalhadores, como todo direito, 
não é absoluto, subordinando-se, o seu exercício, à observância das normas legais que 
disciplinam a matéria. Inobservada a lei, toma-se a greve abusiva. (TST, RO-DC 76.674/93.4, 
Indalécio Gomes Neto, Ac. SDC 679/94). (CARRION, 1995a, p. 271). 

3.2 - CONCEITO 

A negociação coletiva é uma forma autocompositiva dos conflitos trabalhistas. A 

autocomposição significa uma técnica pela qual as próprias partes solucionam o conflito 

mediante ajuste de vontades. 

Para conceituar a negociação coletiva de trabalho é necessário distingui-la dos 

instrumentos normativos. A negociação coletiva é um procedimento de discussão. Quando as 

partes chegam a um denominador comum celebram uma convenção ou um acordo coletivo de 

trabalho. Então, os instrumentos normativos (acordo e convenção) são os documentos 

resultantes do entendimento. 

A Convenção n° 154 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), em seu art. 2°, 

estabelece a definição de negociação coletiva nos seguintes termos: 

Para os efeitos desta Convenção, o termo "negociação coletiva" compreende todas as 
negociações que se realizem entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma ou mais 
organizações de empregadores, de um lado, e uma ou mais organizações de trabalhadores, de 
outro, para: 

a) d.ef"mir condições de trabalho e termos de emprego; e/ou 

b) regular as relações entre empregadores e trabalhadores; e/ou 
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c) regular as relações entre empregadores ou suas organizações e uma organização de 
trabalhadores ou organizações de trabalhadores. 

Amauri Mascaro NASCIMENTO (1993, p. 478) apresenta a negociação coletiva 

como sendo uma "forma de desenvolvimento do poder normativo dos grupos sociais segundo 

uma concepção pluralista que não reduz a formação do direito positivo à elaboração do 

Estado. É a negociação destinada à formação consensual de normas e condições de trabalho 

que serão aplicadas a um grupo de trabalhadores e empregadores." 

Pinho PEDREIRA (1991, p. 46) conceitua a negociação coletiva usando a definição de 

Manoel ALONSO GARCÍA e adaptando-a à realidade brasileira: é "o procedimento utilizado 

para se chegar a uma convenção coletiva ou a um acordo coletivo que ponha termo ao conflito 

ou satisfaça a reivindicação formulada por uma das partes interessadas." 

3.3 - A NEGOCIAÇÃo COLETIVA NO TEXTO CONSTITUCIONAL 

Do exame das considerações preliminares, parece inquestionável a seguinte afirmação: 

"A negociação coletiva de trabalho tem por pressuposto a representatividade dos 

interlocutores sociais e fundamenta-se no primado da autonomia privada coletiva e na 

prevalência do entendimento direto sobre qualquer outra forma de composição do conflito 

coletivo de interesses." (SÜSSEKIND et aI., 1993, p. 1.045). 

O texto constitucional de 1988 tentou estimular o método autocompositivo ao obrigar 

os sindicatos a participar das negociações coletivas de trabalho (art. 8°, VI). 
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No § 1.0 do art. 114 da Constituição Federal existe a preferência da negociação 

coletiva, mas, frustrada, pennitiu a eleição de árbitros. 

Diante da recusa de entendimento, foi facultado o ajuizamento de dissídio coletivo 

perante a Justiça do Trabalho como sucedâneo da negociação coletiva malograda (§ 2° do art. 

114 da CF). Porém, a prática cotidiana tem demonstrado que a negociação coletiva é uma 

mera fachada para as partes ingressarem com a demanda. Então, o que era para ser a última 

alternativa configura-se o objetivo principal das partes interessadas. 

Em virtude de tais dispositivos surgiram diversos pontos de vista que apreciaram a 

matéria. 

Um deles fica bem expressado nos dizeres de Hermes Monso TUPINAMBÁ NETO 

(1991, P. 170): "a norma constitucional não facilitou a negociação coletiva, nem a arbitragem, 

posto que não as tomou sequer obrigatórias e muito menos estabeleceu qualquer sanção ou 

penalidade para quem se recusasse a delas participar." 

Não é outra a posição de Arnaldo SÜSSEKIND (1996, p. 882) ao constatar: "É 

inquestionável que, no Brasil, o sistema legal vigente facilita, de forma inconveniente, a 

instauração do processo judicial de dissídio coletivo. Apesar das limitações em boa hora 

estabelecidas na Instrução Normativa n° 4, de 1993, do Tribunal Superior do Trabalho, certo é 

que o art. 114 da Constituição e a legislação por esta recepcionada não fomentam a auto

composição dos conflitos coletivos de trabalho." 

A instrução normativa acima mencionada é de fundamental importância para o estímulo 

à negociação coletiva e merecerá um estudo mais aprofundado em capítulo apropriado 

(capítulo 4). 
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Já a tese defendida por Arion Sayão ROMIT A é de contradição entre o parágrato 

primeiro e o segundo do art. 114 da Constituição Federal, pois existe a preferência pelo 

método autocompositivo, apesar de conservar o poder normativo da Justiça do Trabalho. 

(1996, p. 175). 

Pedro VIDAL NETO (1983, p. 266) afirma que a fórmula apresentada pela 

Constituição "revela-se versátil, sábia, realista e pragmática, conjugando ideais com exigências 

práticas, tradições com o progresso e interesses setoriais com o interesse social." 13 

Então, a negociação coletiva de trabalho tem gerado resultados? Para responder a tal 

indagação procedeu-se a uma pesquisa de campo com uma personalidade do meio jurídico 

(dirigente sindical). 

O Diretor de Negociações Coletivas do SINERGIA - Sindicato dos Trabalhadores na 

Indústria de Energia Elétrica de Florianópolis apresentou quatro fatores para responder que a 

negociação coletiva não tem proporcionado os resultados esperados: 

1. Debilidade da organização sindical: embora existam muitos sindicatos, a grande maioria 
não tem representatividade, é uma máquina burocratizada, infestada de pelegos a serviço do 
Estado e do patronato. Aliás, essa situação é imposta pelo governo, com o beneplácito de 
dirigentes pelegos e burocratas, que abominam a idéia de liberdade e autonomia sindical. 

2. Estrutura sindical brasileira: a organização sindical brasileira é arcaica, com uma estrutura 
verticalizada, fundada na unicidade sindical, que dá monopólio da negociação a sindicatos sem 
representatividade. 

3. O poder normativo da Justiça do Trabalho: que inibe as iniciativas dos sindicatos 
organizados e representativos e reforça a posição dos sindicatos burocratizados e pelegos. O 
poder normativo dá ao patronato a possibilidade de frustrar as negociações e, como prêmio por 
tal atitude, podem levar o conflito a julgamento dos Tribunais do Trabalho. Assim, é vantajoso 
se eximir da obrigação de negociar, porque, ao contrário de um acordo coletivo negociado, as 

13 PRADO tem a mesma opinião: "O sistema adotado ao dissídio coletivo em vigor no Brasil, ao 
contrário do que muitos pensam, estimula a negociação coletiva, insistentemente, não só entre os órgãos 
interessados, por via de entendimentos diretos entre si, como também pela preciosa e imparcial ajuda que os 
interessados recebem do Presidente do Tribunal, ao colocar no devido relevo os altos interesses sociais, que não 
devem estar ausentes das mais diveras modalidades de acordo." (1991, p. 310). 
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sentenças normativas são mais compensadoras e mais suscetíveis de serem burladas ou 
descumpridas. 

4. Limitação do direito de greve: sempre que pressionados por movimentos grevistas, os 
patrões apelam para o Estado, para reprimir, com o poder de polícia, ou para inviabilizar a 
greve, desmobilizar os trabalhadores, com o decreto de abusividade por parte dos Tribunais. Os 
aparelhos do Estado (Tribunais, Ministério Público do Trabalho, Polícia, Ministério do 
Trabalho) também servem para inviabilizar as negociações coletivas, a autocomposição dos 
conflitos trabalhistas e, assim, reforçar a exploração da força de trabalho, impondo salários 
arrochados, condições de trabalho insalubres e perigosas, negando a realização prática dos 
direitos sociais inscritos na Constituição Federal e nas leis trabalhistas. (V. Anexo 1) 14 

Verificado a problematicidade da negociação coletiva, é importante destacar essa 

reflexão de Hugo Gueiros BERNARDES (1990, p. 1.445) que apresenta uma visão do 

contexto nacional: "No sistema intervencionista brasileiro, há um estreito gargalo (lei e poder 

normativo) a impedir a vazão das insatisfações sociais e a aumentar a pressão dos interesses 

insatisfeitos. Não podemos continuar assim: a negociação coletiva, sobre a qual muito temos 

que aprender, é o escoadouro que está faltando para a administração dos conflitos 

trabalhistas." (1990, p. 1.445). 

Outra preocupação de vários estudiosos, como SÜSSEKIND et ai. (1993, p. 1.044), 

sobre a negociação coletiva pode ser resumida nesta passagem: "Em geral, o instituto da 

negociação coletiva é tratado de forma tangencial pela doutrina brasileira. Não é raro constatar 

que considerações a seu respeito são expendidas quando do exame do acordo e da convenção 

coletiva de trabalho. Trata-se de uma subversão, na medida em que estes instrumentos 

normativos são, apenas e tão-somente, produto da negociação coletiva." 

14 Carlos Moreira de Luca informou que o "Sistema de Acompanhamento das Negociações Coletivas -
SANEC/MTh tomou-se operacional em outubro de 1986, tinha como objetivos gerais: a) conhecer as 
reivindicações das categorias laborais, consagradas nos contratos coletivos e sentenças normativas; b) comparar 
os resultados alcançados através do entendimento direto com os fixados pela Justiça do Trabalho; c) verificar as 
tendências da ação sindical; d) compará-las à ação correspondente em outros países. Evolução da contratação 
coletiva. (DE LUCA, 1991. p. 114, nota 175). 
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Delineada a necessidade de aperfeiçoamento do instituto da negociação no direito 

brasileiro, merece ser ressaltado o seguinte ponto de vista: "Fica o desafio para mudar. 

Mudança para regular menos e participar mais; ser adulto e, dispensando a tutela, mostrar 

competência na busca paciente da paz interna da empresa; sustentada pelo dever de buscar 

entendimento constante e não prematuro emprego da espada, ainda que seja a da Justiça." 

(BERNARDES, 1993, p. 25). 

Diante dessa constatação, é válido lembrar a feliz expressão que coloca a negociação 

coletiva como um "modo-de-ser cultivado pelos atores sociais." (TEIXEIRA FILHO, J. 

L., 1994, p. 35). 

A Comissão de Modernização da Legislação do Trabalho, instituída por decreto de 22 

de junho de 1992, apresentou sua contribuição para elaboração de um modelo de relações de 

trabalho, distinto do atua~ que merece ser submetido a análise: 

a) redefmir o papel do Estado na determinação das condições de trabalho, evitando que sua 
excessiva intervenção crie entrave ao exercício da negociação coletiva e à expansão do 
sindicalismo efetivamente representativo; 

b) criar condições de sustentação e de respaldo para que o sindicato seja efetivamente o pilar 
central do novo modelo de relações coletivas de trabalho; e 

c) assegurar o exercício da autonomia privada coletiva, eliminando regras que dificultem ou 
conspirem contra o salutar processo de assenso coletivo e fazendo com que o produto da 
convergência das partes efetivamente prevaleça na regência da relação capitaVtrabalho. 

(TEIXEIRA FILHO, J. L., 1994, p. 24).15 

No entanto, há que se deixar bem claro que a negociação coletiva no Brasil, como 

método autocompositivo, não pode reduzir os direitos previstos na Constituição Federal de 

15 O Conselho Nacional do Trabalho (CNTb) está analisando propostas do Ministério do Trabalho 
sobre a pluralidade sindical, extinção das contribuições compulsórias, fortalecimento da negociação coletiva c 
redução do poder normativo da Justiça do Trabalho. Legislação trabalhista deve mudar. Correio Braziliense, 
Brasília, 9/9/96. Cad. I, p. 11. Ver Anexo 2. 
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1988, exceto nas previsões elencadas (redução de salário, compensação ou redução de jornada 

de trabalho e fixação de turnos ininterruptos de revezamento). Isso se deve ao modelo 

implementado na Lei Maior de que os direitos trabalhistas ali previstos corresponderiam a um 

mínimo, sem prejuízo de que um "plus" fosse conquistado através da negociação coletiva. 

(COSTA, 1995, p. 455-456). 

Para finalízar, é salutar apresentar um incentivo: "É certo que no estágio inicial desse 

processo de amadurecimento e consolidação da consciência coletiva, os grupos profissionais se 

debatam com os inevitáveis percalços do desconhecido e com a busca de novas fórmulas, mas 

é da continuidade que nasce a experiência e desta, os acertos." (ALBUQUERQUE, 1993, p. 

75-76). 

Com a experiência caminhar-se-á em direção à concepção adotada na Alemanha em 

que os "empregadores e empregados são, na realidade, 'parceiros sociais', que contribuem 

para o desenvolvimento econômico do país e para construção de um mundo de compreensão e 

de colaboração." (BATALHA, 1992, p. 148). 

3.4 - A FUNÇÃO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

A função da negociação coletiva tem um aspecto importante no dimensionamento do 

papel do instituto nos tempos atuais. 

A que parece ser primordial é a normativa, ou seja, a elaboração de normas que 

repercutirão nas relações individuais de trabalho. A função de caráter obrigacional serve para 

gerar direitos e obrigações entre as partes pactuantes. Uma das mais importantes para a paz 
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social é a compositiva, como fonna de superação dos conflitos entre as partes. A função 

econômica é a mais visível e de maior importância para um país como o Brasil, pois é meio de 

"distribuição de riquezas numa economia em prosperidade, ou, também, uma função 

ordenadora numa economia em crise." (NASCIMENTO, 1991, p. 295). Cumpre ainda uma 

função social, pois a negociação coletiva estimula o senso de responsabilidade e de 

participação de cada cidadão, que, assim, assumirá o papel de artífice de seu próprio destino. 

Através das inúmeras qualidades que a negociação coletiva pode propiciar, uma delas é 

fundamental para seu aprimoramento: " ... defini-la como o sistema em que o povo participa da 

elaboração do próprio direito. A negociação coletiva é um das dimensões dessa participação, 

que se estende à participação dos trabalhadores na empresa e se amplia nos mecanismos de 

concertação social." (VIDAL NETO, 1983, p. 267). 

3.5 - PRINcíPIOS NORTEADORES DA OIT PARA A NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estimula a prática da negociação 

coletiva através das Convenções nOs 98 e 154 e da Recomendação nO 163. 

A Convenção rio 98 estabelece, em seu art. 4°: "Medidas adequadas às condições 

nacionais, quando for necessário, para estimular e fomentar entre empregadores e organização 

de empregadores, de um lado, e as organizações de trabalhadores, de outro, o pleno 

desenvolvimento e uso de processos de negociação voluntária, com a finalidade de regular, por 

meio de contratos coletivos, as condições de emprego." 
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Com relação à Convenção nO 98, é importante esclarecer a posição da OIT sobre a 

competência normativa da Justiça do Trabalho, estabelecida na Constituição Federal (art. 114, 

§ 2°), que faculta a qualquer dos sindicatos ajuizar dissídio coletivo. A OIT tem considerado 

tais dispositivos um atentado à liberdade sindical, à negociação coletiva, pois constituem uma 

intromissão indevida do Estado na esfera da negociação entre trabalhadores e empregadores, 

comprometendo o dever de negociar coletivamente e o pleno exercício de greve. Entende a 

OIT que o poder normativo deveria ser exercitado de forma limitada quando a iniciativa fosse 

de ambas as partes. 

A posição de Marcelo PIMENTEL (1996, p. 1.165), ex-ministro do TST, contrapõe-se 

à tese da OIT, ao ressaltar: 

o Brasil, ratificando a Convenção n. 98, obrigou-se a tomar todas as medidas "apropriadas às 
condições nacionais", "se necessário for", "para fomentar e promover o pleno desenvolvimento 
e utilização dos meios de negociação voluntária entre empregadores ou organizações de 
empregadores e organizações de trabalhadores com o objetivo de regular, por meio de 
convenções, os termos e condições de emprego". Isto não importa em dizer que não possa 
haver a Justiça do Trabalho. Apenas o sentido da negociação deve ter precedência. O que 
entendo pertinente é não haver o exagero que ocorre agora de se torpedear a negociação para, 
indiscriminadamente se recorrer à Justiça do Trabalho. 

Antes da ratificação da Convenção nO 154 da OIT pelo Brasil, uma preocupação 

existente entre os estudiosos da seara do direito laboral fica bem demonstrada na seguinte 

afirmação de Arion Sayão ROMITA (1987, p. 163): "Registra-se no direito brasileiro lacuna 

sobre a regulação da negociação coletiva; legislou-se apenas, até agora, sobre o resultado da 

negociação, ou seja sobre os convênios coletivos, mas não sobre a negociação em si, 

ignorando-se a recomendação da OIT sobre o fomento da negociação coletiva." 

A falta de critérios objetivos para o exercício da negociação era mais um dos 

empecilhos à efetiva autocomposição. 
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A partir do Decreto Legislativo nO 22, de 1992, foi aprovada a Convenção n° 154 da 

OIT, que dispõe sobre a negociação coletiva de trabalho. 

A Parte IH da Convenção dispõe sobre a promoção da negociação coletiva. O § 2° do 

art. 5° ressalta os objetivos que devem ser perseguidos para promover a negociação coletiva, 

dentre os quais: 

c) o estabelecimento de normas de procedimento, acordadas entre organizações de 
empregadores e de trabalhadores, deve ser estimulado; 

d) a negociação coletiva não deve ser prejudicada por falta de normas que regulem o 
procedimento a ser usado ou pela inadequação ou impropriedade dessas normas; 

e) órgãos e procedimentos para solução de disputas trabalhistas devem ser concebidos para 
contribuir para a promoção da negociação coletiva. 

A Recomendação n° 163 da OIT visa a estimular o procedimento negociaI, através de 

inúmeras medidas. Um dos aspectos fundamentais diz respeito aos princípios que devem 

nortear a conduta das partes. Estes são "postulados éticos" de caráter pedagógico, que estão 

intrínsecos no processo negociaI. (SÜSSEKIND et al, 1993, p. 1.045). 

O princípio da boa fé ou da lealdade é o procedimento moral que deve ser seguido por 

ambas as partes. Seu descumprimento deve acarretar uma sanção por parte do Estado, 

constituindo a sua verdadeira função. Esse princípio tem vários desdobramentos que servem 

para promover um salutar entendimento. 

O dever formal de negociar é o primeiro efeito do princípio da boa fé. O tema é bem 

desenvolvido por Hugo Gueiros BERNARDES (11989, P. 359), ao destacar: "as partes se 

obrigam a examinar as propostas recíprocas e a formular contrapropostas convergentes, 

substitutivas, modificativas ou supressivas, de tal sorte que, sempre, a rejeição de uma cláusula 
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(proposta) deveria levar à discussão dos motivos dessa rejeição, que a parte se obriga a 

explicitar. " 

A negociação coletiva, como procedimento, deve estar pautada através de regras 

mínimas. A primeira consiste em negociar em clima de paz, sem qualquer interferência 

grevista, durante um tempo determinado, que não frustre o direito de greve. A segunda medida 

é a de que a negociação deverá iniciar-se com certa antecedência da data-base. A terceira regra 

procedimental é a exaustão da pauta de reivindicações de cada parte. 

o princípio relativo à greve é o da conciliação prévia e obrigatória, pois o movimento 

paredista deve ser o último recurso dos empregados. Assim, a greve somente deveria ser 

decretada depois de tentada a conciliação, a mediação e até mesmo a arbitragem, salvo se 

houvessem fundadas razões para recusá-la. Até mesmo porque, como advertiu Mozart Victor 

RUSSOMANO (1995, p. 173), "O importante, no jogo da negociação sindical não é arrancar, 

pela violência, o consentimento da parte contrária e, sim, persuadi-la a aceitar, pelo raciocínio 

e pela convicção, aquilo que, atendendo as reivindicações do postulante, se equilibra com as 

conveniências do outro convenente." 

Um outro princípio de fundamental importância é o da adequação, que é aquele em que 

as partes se obrigam a elaborar as propostas com bom senso, tendo em vista a conjuntura 

econômica do país e de cada empreendimento em particular. Um exemplo caracteristico dessa 

conduta pode ser assim exibido: "A uma empresa notoriamente lucrativa e superavitária, não 

se admitirá que se apóie exclusivamente no desempenho negativo da economia nacional ou 

regional, assim como em relação a uma empresa notoriamente deficitária, não se deve admitir 

que a liderança de trabalhadores reclame a sua parte num aumento expressivo da economia 

global." (BERNARDES, 1989, p. 361). 
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João de Lima TEIXEIRA FILHO classifica o princípio da adequação como princípio 

da razoabilidade, que consiste no dever de repelir toda conduta artificial em que as partes 

simplesmente fazem propostas absurdas, pois não estão dispostas a transigir para alcançar um 

acordo e já se armam objetivando a instauração do dissídio coletivo. (SÜSSEKIND et ai., p. 

1.046).16 

o princípio da adequação ou da razoabilidade guarda íntima relação com o direito de 

informação. O direito de informação é necessário para que o sindicato conheça a situação da 

empresa e, a partir daí, possa apresentar uma pauta de reivindicações coerente com a 

capacidade dela. 

A primeira parte do art. 7 da Recomendação n. 163 da OIT estabelece que deve ser 

assegurado o acesso à informação necessária a negociações significativas. A seguir, garante 

que para esse fim: 

a) empregadores públicos e privados, a pedido de organizações de trabalhadores. 
devem por à sua disposição informações sobre a situação econômica e social da 
unidade negociadora e da empresa em geral, se necessárias para negociações 
significativas; no caso de vir a ser prejudicial à empresa revelação de parte dessas 
informações, sua comunicação pode ser condicionada ao compromisso de que será 
tratada como confidencial na medida do necessário; a informação a ser posta à 
disposição pode ser acordada entre as partes da negociação coletiva '" 

Pinho PEDREIRA (1991, p. 56) já o apresenta como dever de informação, pois parte 

do pressuposto de que as partes têm o dever de agir de boa fé. A seguir, assinala que esse 

dever de informação apresenta características salutares: "1.0) É recíproco [ ... ]; 2.°) A 

16 VIANNA e TEIXEIRA FILHO, J.L. afirmam: "Não podem as partes construir um 10sso 
intransponível, fruto de posições extremadas, e querer transformar a negociação coletiva em panacéia." 
(SÜSSEKIND et al, p.l.046). 
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infonnação desativa psicologicamente o conflito, quando explica uma postura falaz [ ... ]; 3.°) A 

tendência dos Ordenamentos plasma-se em abrir as contas das empresas o máximo possível". 

A natureza dinâmica das relações trabalhistas exige o desenvolvimento da técnica da 

negociação coletiva, que é meio mais versátil e mais rápido do que a lei - e até mesmo do que 

a sentença normativa - , e sua utilização mais freqüente, até para sedimentação de sua 

prática. 

Com a experiência na negociação coletiva sobrevirá uma resultante manifestada nas 

convenções e nos acordos coletivos de trabalho. 

3.6 - Os INSTRUMENTOS NORMATIVOS NEGOCIADOS 

3.6.1 - Conceito 

Os instrumentos normativos negociados, como solução autocompositiva (acordo e 

convenção coletiva) dos conflitos coletivos de trabalho, são frutos de uma negociação coletiva 

bem-sucedida. 

A doutrina nacional emprega o termo "convenção coletiva de trabalho" para designar 

tanto a convenção propriamente dita quanto os acordos coletivos, mas é oportuno frisar que 

existe diferença em função da natureza daqueles que intervêm na negociação. 

Para Mozart Victor RUSSOMANO (1995, p. 150), convenção coletiva de trabalho "é 

o convênio entre o sindicato operário e o sindicato patronal correspondente ou empresas 
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individualmente consideradas, tendo por objeto principal a estipulação de normas a serem 

respeitadas através dos contratos individuais de trabalho e por objeto secundário a criação de 

direitos e obrigações assumidas pelos convenentes a título próprio." 

Para Roberto Barretto PRADO (1991, P. 168), a convenção coletiva é o "livre acordo 

entre os sindicatos de empregados, de um lado, e sindicatos dos empregadores ou uma ou mais 

empresas, do outro, com a finalidade de estipular normas genéricas sobre relações de trabalho, 

a serem observadas nos contratos individuais de prestação de serviços, bem como outras 

regalias e direitos de interesse das categorias representadas, e dos próprios convenentes." 

3.6.2 - Modalidades 

A distinção entre a convenção e o acordo coletivo diz respeito às partes estipulantes. 

Quando o convênio for celebrado por sindicato operário e o correspondente sindicato de 

empregadores, será convenção coletiva (intersindical), mas quando resultar de tratativas entre 

um sindicato dos trabalhadores e uma empresa ou várias empresas, será um acordo coletivo. 

O acordo e a convenção coletiva de trabalho são os instrumentos normativos 

contemplados no cenário jurídico brasileiro, como bem salientou Orlando Teixeira da COSTA 

(1995, p. 456) na seguinte passagem: "Os instrumentos, que a Constituição e, por força de 

seus dispositivos, a lei ordinária reconhecem como produto da negociação, são apenas a 

convenção e o acordo coletivo de trabalho, pois o nosso direito adotou a teoria normativista, 

por ver naqueles a expressão de um pluralismo de ordens jurídicas que desejou reconhecer 

explicitamente. " 
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A previsão constitucional está fixada no inciso XXVI do art. 7°, que tem a seguinte 

redação: ''reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho." 

A legislação ordinária, estampada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é que 

dispõe mais detalhadamente sobre esses instrumentos nonnativos (acordo e convenção 

coletiva) mantidos pela atual Constituição. 

A Consolidação das Leis do Trabalho conceitua a convenção coletiva de trabalho, em 

seu art. 611, como sendo o "acordo de caráter nonnativo pelo qual dois ou mais Sindicatos 

representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho 

aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho." 

o acordo coletivo de trabalho vem previsto no § 1.0 do art. 611 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, estabelecendo que "é facultado aos Sindicatos representativos de categorias 

profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente 

categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito das empresas 

acordantes às respectivas relações de trabalho." 

3.6.3 - Tendências Atuais dos Instrumentos Normativos Negociados 

É certo que a lei estatal não encerra todo o direito positivo, de tal modo que o grupo 

social dá origem a uma ordemjuridica própria, expressão do pluralismo jurídico. Já é clássica a 

expressão de Georges SCELLE (SÜSSEKIND et aL, p. 1.035), ao prever o vindouro das 

relações coletivas de trabalho: "No princípio foi a lei do patrão; hoje é a lei do Estado; no 

futuro será a lei das partes." 
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A importância desse instrumento normativo está bem delineada por Mozart Victor 

RUSSOMANO (1995, P. 182), ao dizer: "A convenção coletiva do trabalho, portanto, 

ocupando lugares que, antigamente, eram privativos dos legisladores, passa a comandar os 

contratos individuais e a discipliná-los, assumindo a posição do mais importante instituto 

jurídico do Direito do Trabalho." 

As leis trabalhistas passam a figurar como um mínimo a ser observado, mas, acima 

desse limite, tudo pode ser convencionado, e o que determina tal amplitude é a força atuante 

do sindicalismo. 

João Régis TEIXEIRA FILHO (1994, p. 18) esclarece que a função das convenções e 

dos acordos coletivos é a de adaptar o momento sócio-político-econômico às relações de 

trabalho e a seus próprios interesses. Ainda ressalta que ''melhor do que ninguém, as partes 

convenentes sabem seus limites, e o rumo que pretendem dar às relações empregado

empregador. " 

A tendência atual dos instrumentos normativos é de ganhar corpo na medida em que se 

dêem condições adequadas para o sucesso da negociação coletiva. 
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4 - AS DECISÕES NORMATIVAS DOS TRIBUNAIS TRABALHISTAS E A 

DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPLICAÇÕES NO 

CONTEXTO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

4.1 - As INFLutNCIAS DAS DECISÕES NORMATIVAS NO ÂMBITO NEGOCIAL 

No capítulo anterior foi constatado que são vários os fatores que repercutem nas 

negociações coletivas de trabalho, e que podem ser assim resumidos: excessiva intervenção 

estatal, problema da organização sindical (unicidade ou pluralidade sindical), exercício do 

direito de greve e falta de desenvolvimento da técnica de negociação. 

As decisões normativas dos Tribunais do Trabalho também exercem influências que 

podem assumir características positivas e negativas em relação à negociação coletiva. 

Arion Sayão ROMIT A (1996, p. 173) faz a seguinte afirmação: 

o artigo 766 da Consolidação das Leis do Trabalho sugere aos juízes um critério de eqüidade, 
no julgamento dos dissídios coletivos de interesse. Entretanto, pela reiteração dos julgados 
diante da repetição das hipóteses fáticas e pela cristalização dos entendimentos, dá-se a 
jurisprudencialízação das decisões normativas, Hoje em dia, praticamente toda sentença 
normativa se limita a aplicar os chamados precedentes normativos. 

Os litigantes sabem, de antemão, qual será o resultado do julgamento. Por tal motivo, não se 
sentem estimulados à negociação coletiva. É quase certa a validade científica da afirmação de 
que o poder normativo da Justiça do Trabalho inibe a negociação coletiva. Em conseqüência, 
surge uma irrecusável contradição entre os dispositivos constitucionais que preconízam a 
negociação e aquele que institui o poder normativo da Justiça do Trabalho. 
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Não é outra a posição de Marcelo PIMENTEL (1996, p. 1.166) sobre a influência das 

sentenças normativas em relação à negociação coletiva, ao dizer que "ela pode ser excelente, 

mas inibiu, por vezes prematuramente, a negociação coletiva - e este é o seu efeito 

deseducativo, porque ensina a não negociar, sobretudo quando já se sabe, pelos 'precedentes' 

normativos, o que a Justiça aceita ou não aceita normatizar." 

Os precedentes normativos são cláusulas reiteradas nos julgamentos dos dissídios 

coletivos de natureza constitutiva. 

Para João Paulo de Souza, diretor de negociações coletivas do SINERGIA - Sindicato 

dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Florianópolis esses precedentes 

constituem uma influência negativa exercida pelos Tribunais Trabalhistas, pois "suas sentenças 

normativas, geralmente, preservam os interesses patronais, pois as normas que fixam as 

condições de trabalho são tímidas [ ... ] Em outras palavras, não inovam as relações de trabalho, 

não instituem direitos: enfim, não vão além do mínimo legal." (V. Anexo 1). 

Outra influência negativa é a demora nas decisões, pois hoje vigora o art. 14 da Medida 

Provisória n. o 1.488-16, de 02 de outubro de 1996, que dispõe: "O recurso interposto de 

decisão normativa da Justiça do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão 

conferidas em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho." 

Para mostrar como as sentenças normativas podem dar estímulo, de certo modo, ao 

procedimento negociaI, vale apontar algumas decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 

123 Região: 

Dissídio coletivo. São requisitos indispensáveis para o aJutzamento da ação de dissídio 
coletivo de trabalho, conforme preconiza a Instrução Normativa n.o 04/93 do c. TST, a 
comprovação da tentativa de negociação entre os interessados e a sua frustração. Mesmo 
constando dos autos da ata negativa da reunião na DRT, faz-se imprescindível a prova de que 
a entidade sindical suscitada tenha sido notificada para comparecer àquele encontro, não 
sendo presumível o recebimento da mencionada notificação. (Ac. SEDe. N° 7387/94, 
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26.09.94. Proc. TRT-SC-DC-ORI-460/94. Maioria. DJ/SC 31.10.94. p. 80. Origem: 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 128 REGIÃO. ReI.: JUIZ NILTON 
ROGÉRIO NEVES). 

Sem prova do esgotamento da via negociaI extrajudicial, não subsiste o dissídio coletivo, por 
ausência de pressuposto básico à constituição e desenvolvimento válido da relação jurídico
processual específica. (Ac. SEDe. N° 7383/93, 06.12.93. Proc. TRT-SC-DC-ORI-372/93. 
Maioria. DJ/SC 14.01.94. p. 27. Origem: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
12a REGIÃO. ReI.: JUIZ VICTÓRIO LEDRA). 

A sentença normativa só atua supletivamente na frustração das negociações. Chegando estas a 
bom termo, não sobra espaço à autuação da sentença normativa. (Ac. SEDC. N° 2470/94, 
25.04.94. Proc. TRT-SC-DC-REV-318/90. Maioria. DJ/SC 18.05.94. p. 82. Origem: 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 128 REGIÃO. ReI.: JUIZ VICTÓRIO 
LEDRA). 

Dissídio coletivo. Pressupostos. Extinção do processo. A negociação prévia é condição para o 
ajuizamento do dissídio coletivo. Não havendo comprovação nos autos da tentativa de 
autocomposição entre as partes, deve ser extinto o processo sem julgamento do mérito (art. 
616, § 4°, da CLT e item I da Instrução Normativa nO 04/93 do c. TST). Ac. SEDe. N° 
7923/94, 10.10.94. Proc. TRT-SC-DC-ORI-380/93. Maioria. DJ/SC 24.11.94. p. 60. 
Origem: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 128 REGIÃO. ReI.: JUÍZA IONE 
RAMOS. 

Agora, vale apontar algumas ementas de acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho 

sobre a matéria: 

1. 785. A Constituição da República confrrmou, em relação à negoclaçao coletiva e à 
convenção coletiva (ou acordo coletivo), o destaque que hoje merecem como instrumentos 
ideais de entendimento entre empregados e empregadores, na construção do clima de 
segurança e tranqüilidade que irá reger seu relacionamento. A Justiça do Trabalho, voltada 
precipuamente para a paz social, não poderia esquivar-se a esse aceno de modernidade que, ao 
mesmo tempo, tanto se afma com sua preocupação conciliatória. Pedagogicamente e em 
rigorosa fidelidade ao comando da lei maior, cabe-lhe desestimular o ingresso em juízo de 
forma prematura e precipitada, pelo simples vício do "demandismo" ou por interesses outros 
que não os reais das categorias envolvidas. Preliminar acolhida para julgar-se extinto o 
processo, sem julgamento do mérito, por não atendido o requisito constitucional da negociação 
coletiva prévia ou, pelo menos, da tentativa induvidosa de sua realização (TST, RO-DC 
104.632/94.6, Manoel Mendes de Freitas, Ac. SDC 1.418/94). (CARRION, 1995b, p. 299-
300). 
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2758. O esgotamento das tentativas negociais como pressuposto para o ajuizamento da ação 
de dissídio coletivo tem sido tratado mais como um aspecto puramente formal e não como um 
objetivo a ser alcançado pelas partes. Não se deram conta as categorias profissionais e 
econômicas, porventura em conflito, que a melhor solução será sempre aquela alcançada pela 
via da negociação direta. O que pretende a sociedade é que o Estado deixe de intervir nas 
relações trabalhistas ou que isso só ocorra como último remédio a ser buscado na solução dos 
conflitos, desejo que está expresso nas normas legais e constitucionais (§ 4° do art. 616 da 
CLT e § § 1 ° e 2° do art. 114 da CF). Extinção do dissídio coletivo. Ausência de negociação 
prévia (Processo n. TST-RO-DC 69.831/93.3) (TST, RO-DC 76.017/93.6, Rider Nogueira 
de Brito, Ac. soe 813/94). (CARRION, 1995a, p. 397). 

1.797. A falta de demonstração do exaurimento de tratativas negociais prévias, importa na 
extinção do processo sem julgamento do mérito, porquanto se trata de pressuposto objetivo de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O TST, cada vez mais. está 
caminhando para atuar muito pouco nas relações capital x trabalho, na medida em que exige. 
como requisito de instauração de instância, o esgotamento das tratativas negociais prévias. 
que, com muito boa vontade das partes, chegarão a um acordo, sem necessitar de uma 
indesejável interferência do Estado, nessas questões coletivas, que só a elas interessam (TST. 
RO-DC 104.374/94.1, Roberto Della Manna, Ac. SDC 1.321/94). (CARRION, 1995b, p. 
302). 

A limitação do dissídio coletivo somente depois de frustradas todas as tentativas de 

composição, ou seja, como condição de procedibilidade, é uma maneira de estimular o 

procedimento negociaI. Através da Resolução Administrativa nO 01193, o Tribunal Superior do 

Trabalho aprovou a Jurisprudência Normativa n.o 01, que dispõe: 

Nenhuma ação de dissídio coletivo de natureza econômica será admitida sem antes se esgotarem 
as medidas relativas à formalização da Convenção ou Acordo Coletivo, nos termos dos arts. 
114, § 2°, da Constituição da República, e 616, § 4°, da CLT, sob pena de indeferimento da 
representação inicial ou de extinção do processo, ao final, sem julgamento do mérito. 

O interessado que não conseguir efetivar a negociação coletiva direta com a parte contrária 
poderá solicitar a mediação do órgão local ou regional do Ministério do Trabalho, devendo este 
obter uma ata do ocorrido. 

Após a manifestação do suscitado, as partes esclarecerão os pontos em relação aos quais houve 
acordo e as matérias litigiosas. (DJU 27/4/93, p. 7334) 

Após isso, Tribunal Superior do Trabalho (TST) uniformizou o procedimento nos 

dissídios coletivos de natureza econômica no âmbito da Justiça do Trabalho, cristalizado na 
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Instrução Normativa n.o 04/93, de 8 de junho de 1993, que pode ser sintetizada na seguinte 

passagem: "Frustrada, total ou parcialmente, a autocomposição dos interesses coletivos em 

negociação promovida diretamente pelos interessados, ou mediante intermediação 

administrativa do órgão competente do Ministério do Trabalho, poderá ser ajuizada a ação de 

dissídio co letivo. " 

Portanto, a tarefa da Justiça do Trabalho não se encerra com a louvável instrução 

normativa. Um dos aspectos fundamentais da sentença normativa deve ser o de criar uma nova 

mentalidade a respeito de negociação coletiva. Isso fica bem visualizado na seguinte passagem: 

o poder normativo deve ser exercitado de forma indutora da negociação para que esta seja, 
preferencialmente e, tanto quanto possível, a fonte produtora de normas. A criatividade dos 
magistrados será desafiada no sentido de convencer as partes a mais negociação, para que os 
julgadores não se vejam incapazes de atender a demanda de dezenas de milhares de normas 
anuais. (PIMENTEL, M., 1989, p. 589). 

Mesmo com a necessidade de intermediação do Ministério do Trabalho, o que se vê no 

cotidiano, na maioria dos casos, é a predisposição para simplesmente formalizar a tentativa de 

negociação com o objetivo de ingressar com o dissídio coletivo. 

Então, na verdade ''ninguém está hoje obrigado a negociar coisa alguma, mas apenas a 

mostrar que "tentou" a negociação que é muito pouco, em matéria de tão grave importância 

para a ordem pública e a paz social." (PIMENTEL, M., 1996, P 1.167). 

Até mesmo a jurisprudência já se tem posicionado contra essa prática de forjar a 

negociação, como se denota do consubstanciado na seguinte ementa: 

2.478. Dissídio coletivo. Negociação prévia. Ausência. É requisito essencial na ação coletiva a 
negociação prévia. A Jurisprudência Normativa n. 1 do TST exige empreenderem-se esforços 
concretos no sentido de alcançar a composição amigável e não a prática de atos destituídos de 
eficácia, objetivando, simplesmente, o pretenso preenchimento de pressupostos burocráticos 



53 

previstos em lei (TST, RO-DC 147.392/94.6, Valdir Righetto, Ac. SDC 425/95). 
(CARRION, 1996, p. 390). 

Em razão do exposto acima, o ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho elaborou 

uma exegese, digna de nota, do art. 114 da Constituição Federal, que procura harmonizar seus 

parágrafos primeiro e segundo, com a finalidade de aperfeiçoar o exercício do poder 

normativo, como forma de estimular o instituto da negociação coletiva. Eis a salutar 

interpretação de Marcelo PIMENTEL (1996, p. 1.166) para o aprimoramento do poder 

normativo da Justiça do Trabalho: 

A eleição de árbitros é facultada somente após "frustrada a negociação" (§ 1°); logo, o § 2° não 
quis autorizar a "recusa", à negociação, mas sim o ajuizamento do dissídio em razão da 
negociação "frustrada". 

[ ... ] 

Sendo assim, só pode ajuizar dissídio coletivo quem não deu causa à frustração, pois quem deu 
causa será carecedor de tal ação coletiva. 

Isto nos leva a uma prelimínar necessária em todo o julgamento de dissídio coletivo: a saber se 
a parte suscitada ínvocou isenção de culpa no ajuizamento do dissídio, isto é, alegou não ter 
dado causa à frustração da negociação. 

Se a suscitada nada alegar, pode-se presumir que o dissídio é consentido por ambas as partes. 

Se, porém, o suscitado ínvoca a sua ínocência, o Tribunal, embora não esteja obrigado a julgar 
se há alguém que frustrou a negociação (mas sempre deveria poder fazê-Io para efeito de 
penalização), poderá decidir que a negociação aínda não está frustrada e, com isso, devolver as 
partes à negociação por certo prazo mínimo. Sem prejuízo de contínuar exigindo, depois disso, 
que se prove exaurida a capacidade de negociação, isto é, frustrada sem culpa de qualquer das 
partes. 

A definição do que seja a frustração da negociação coletiva vem expressa na Portaria 

GM/MTb n° 817, de 30 de agosto de 1995 (DOU 31.8.95), que baixou instruções para o 

cumprimento do Decreto n° 1.572, de 28 de julho de 1995 (sobre a mediação depois de 

frustrada a negociação coletiva). A portaria, em seu artigo 1°, § 1°, apresenta este tópico 

relevante para o presente estudo, ao dispor: "Entende-se frustrada a negociação após 
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esgotados os seguintes procedimentos: I - apresentação ou recebimento da pauta de 

reivindicações; 11 - análise da pauta pela representação patronal; 111 - realização da primeira 

reunião ou rodada de negociação direta; e IV - inexistência de consenso entre as partes sobre 

o conteúdo total ou parcial da pauta de reivindicações". 

Através da Constituição da República (art. 114, §§ 1° e 2°) e da portaria acima citada, 

os Tribunais deveriam fazer uma prévia análise da conduta das partes, como preliminar de 

admissibilidade do dissídio, pois a parte que frustrasse a negociação coletiva não teria 

condições de ingressar com o dissídio coletivo. Isso leva à necessidade de ambas as partes 

tentarem realmente negociar, na medida do rigor com que se analisasse sua conduta. 

Logo, a jurisprudência trabalhista deve ser exercitada com a finalidade de educar as 

partes para a negociação coletiva. "Essa função, por assim dizer didática, da Justiça do 

Trabalho, precisa ser urgentemente exercida, tornando-se ela o foco irradiador de uma 

pedagogia da negociação. Através de sucessivos julgados sobre os deveres éticos que resultam 

da obrigação constitucional e legal de negociar lealmente até a exaustão, ela iria ensinando 

como e até onde se deve exercitar a negociação coletiva." (PIMENTEL, M., 1996, p. 1.167). 

o ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho Indalécio Gomes Neto já 

salientou sua convicção da necessidade de estímulo do processo negociaI, quando proferiu a 

seguinte decisão: 

2.836. A Constituição da República confere à Justiça do Trabalho competência para estabelecer 
normas e condições no dissídio coletivo de natureza econômica, como se infere do disposto no 
seu art. 114, § 2°. Todavia, como se trata de uma faculdade de instituir ou não a norma, pode e 
deve o julgador sopesar a conveniência de não estabe1ecê-Ia em sentença normativa sempre que 
constate que a mesma mais se acomoda no âmbito da negociação entre as partes (TST, RO-DC 
85.327/93.6, Indalécio Gomes Neto, Ac. SDC 529/94). (CARRION, 1995a, p. 407). 
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4.2 - A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

A 1 a Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), examinando pela primeira vez o 

alcance do § 2° do art. 114 da Constituição Federal, entendeu que a Justiça do Trabalho, no 

exercício dessa competência, pode criar obrigações para as partes envolvidas no dissídio, desde 

que atue no vazio deixado pelo legislador e não se sobreponha ou contrarie a legislação em 

vigor, sendo-lhe vedado estabelecer normas ou condições vedadas pela Constituição ou dispor 

sobre matéria cuja disciplina seja reservada pela Constituição ao domínio da lei formal. 17 

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu o recurso do Sindicato da 

Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco. Assim, algumas cláusulas da sentença 

normativa que beneficiavam a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 

Pernambuco - FET APE e outros, fixadas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), foram 

reformadas. 

No julgamento, foram declaradas inválidas as seguintes cláusulas: a) piso salarial nunca 

inferior ao salário-mínimo, acrescido de 20% (entendeu-se que haveria vinculação ao salário-

mínimo, vedada pelo art. 7°, IV, da CF); b) garantia de emprego por 90 dias a partir da data de 

publicação da decisão proferida no dissídio (essa cláusula ofenderia o art. 7°, I e lU, da CF, de 

cuja interpretação se extrai que a estabilidade no emprego, para os trabalhadores urbanos e 

rurais, está adstrita, desde a entrada em vigor da Carta de 1988, às hipóteses previstas no art. 

10, li, do ADCT); c) os 60 dias de aviso-prévio para todos os demitidos sem justa causa (o 

17 Trata-se do Recurso Extraordinário n. 197911, em que foi relator o Ministro Octávio Gallotti. 
interposto pelo Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool, no Estado de Pernambuco e pelo Sindicato dos 
Cultivadores de cana de açúcar no Estado de Pernambuco contra a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de Pernambuco - FETAPE e outros. A decisão foi republicada no Diário da Justiça de 07/10/96. O. 
215. Tendo em vista a proximidade do julgamento (24/09/96) não foi publicado o acórdão. 

V. publicações de jornais sobre a decisão do Pretório Excelso (STF) no Anexo 2. 
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entendimento foi que essa matéria, tendo sido colocada pelo art. 7°, XXI, da CF, sob reserva 

de lei formal, não poderia ser objeto de disciplina baixada pela Justiça do Trabalho, vencidos 

os Ministros Celso de Mello e limar Galvão); e d) antecipação para o mês de junho do 

pagamento da primeira parcela do 13° salário (entendeu-se que essa cláusula não poderia 

sobrepor-se à previsão da Lei nO 4749/65, que faculta ao empregador o pagamento dessa 

parcela até o mês de novembro, vencido o Min. limar Galvão). 

A principal conseqüência da decisão do Supremo Tribunal Federal foi a derrubada de 

muitos precedentes normativos dos tribunais trabalhistas. Por decorrência, tal julgamento terá 

inúmeras repercussões na órbita do direito coletivo do trabalho, pois caso essa decisão limite o 

poder normativo da Justiça do Trabalho, os sindicatos profissionais deverão se empenhar cada 

vez mais nas negociações coletivas de trabalho, sob pena de verem as sentenças normativas 

serem reformadas pelo STF através de recurso extraordinário interposto pela entidade de 

classe patronal. 

Feita uma análise sobre a repercussão na negociação coletiva, há que se criticar o 

julgamento da 1 a Turma do Pretório Excelso, em virtude até mesmo do que já foi apresentado 

no presente estudo. Por isso, como conceber que o poder normativo não possa prever 60 dias 

de aviso prévio para quem for demitido sem justa causa. Ora, o poder normativo é uma forma 

pela qual o Poder Judiciário cria o direito limitando-se apenas ao minimo estabelecido na lei. 

Até mesmo a Constituição Federal (art. 7.°, XXI) estabelece que o minimo é de trinta dias. A 

argumentação de que tal direito está reservado ao dominio de lei formal não se coaduna com a 

própria idéia de que o poder normativo atua no vazio da lei e que não é simplesmente uma 

função repetidora da lei já preexistente. 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o poder nonnativo da Justiça do Trabalho não pode ser menosprezado por sua criação 

histórica, pois hoje é outra concepção ideológica que o sustenta. 

As sentenças nonnativas de natureza constitutiva proferidas pelos Tribunais 

Trabalhistas pátrios tendem a aplicar os precedentes nonnativos. Por melhor que seja a decisão 

proferida no dissídio coletivo, a conseqüência é a desestímulo à negociação coletiva, eis que, 

diante de qualquer dificuldade no entendimento direto, as partes acionam o Judiciário 

Trabalhista. Portanto, verificou-se que a principal repercussão do poder nonnativo da Justiça 

do Trabalho, quando da solução dos dissídios de natureza constitutiva, é o fator deseducativo 

e até mesmo inibido r da negociação coletiva de trabalho. 

Logo, faz-se necessário uma nova mentalidade a respeito da negociação coletiva, que é 

o exercício pleno da autonomia privada coletiva das entidades sindicais, tendendo, com isso, o 

poder nonnativo da Justiça do Trabalho a desaparecer, na medida em que a ação sindical se 

fortaleça, com o exercício do direito de greve e com o desenvolvimento da técnica da 

negociação co letiva. 

Até que esse processo de mudança esteja fortalecido, a competência nonnativa da 

Justiça do Trabalho há de perdurar como mecanismo secundário de solução dos conflitos 

coletivos de natureza constitutiva, e, por ser uma fonna secundária, consoante seu 

disciplinamento constitucional, deve ser tratada como tal. 
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Por conseguinte, torna-se necessário estimular ao máximo a negociação coletiva de 

trabalho. Existem diversas medidas de fundamental importância para o aprimoramento do 

sistema de relações coletivas de trabalho: 

1) o fortalecimento da ação sindical - A eficácia da negociação coletiva pressupõe 

uma organização sindical fortemente representativa. A representatividade tem como ponto de 

partida o salutar exercício da manifestação de vontade do trabalhador de escolher entre vários 

sindicatos aquele a que se filiará. Sabe-se que os riscos da pluralidade sindical não são 

pequenos, mas a unidade do movimento sindical não pode ser imposta pelo Estado. Então, 

conclui-se que a pluralidade sindical é a melhor forma de garantir a liberdade dos sindicatos. 

No entanto, isto não quer dizer que apenas com a mudança da unicidade para a pluralidade 

sindical os problemas estarão solucionados, até porque sabe-se que, enquanto não houver um 

movimento de "baixo para cima", os comandos legais não costumam ser eficazes. 

2) redefinição do papel do Estado - O modelo de relações coletivas de trabalho 

deve mesclar, adequadamente, a intervenção básica do Estado com o estimulo à negociação 

coletiva, tendo em conta as condições econômico-sociais do país. Em razão disso, a atuação 

do Estado deve ser a de assegurar os direitos essenciais ao trabalhador e garantir uma tutela 

efetiva desses direitos. Outra tarefa basilar, que incumbe ao Estado, para o fomento da 

negociação coletiva, é o equilibrio entre patrões e empregados. O dever de informação é um 

dos princípios elementares consagrados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

para que a negociação coletiva possa lograr êxito. 

3) o exercício do direito de greve - O direito de greve deve ser assegurado aos 

trabalhadores como forma de pressão, pois com informações condizentes com a realidade 

(dever de informação) os trabalhadores poderão elaborar propostas realistas e, por 



59 

decorrência, deflagrar o movimento paredista. Seu exercício, porém, não pode transgredir o 

direito alheio, eis que não configuraria um direito, mas sim um abuso. 

4) o estímulo à negociação coletiva via sentença normativa - A Instrução 

Normativa n° 04/93, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, é uma maneira pela qual o 

Poder Judiciário estimula a negociação coletiva. Portanto, a tarefa da Justiça do Trabalho não 

se encerra com a louvável instrução normativa. Um dos aspectos fundamentais da sentença 

normativa, nos dissídios coletivos de natureza constitutiva ou econômica, deve ser o de criar 

uma nova mentalidade a respeito da negociação coletiva. A jurisprudência já tem demonstrado 

que ela deve ser exercitada com a finalidade de educar as partes para a negociação coletiva. 

5) a decisão do Supremo Tribunal Federal - A decisão do STF também influirá 

nesse processo de transferência do loeus da negociação coletiva, da heterocomposição para a 

autocomposição. Com isso, caberá aos empregadores e empregados (parceiros sociais), 

através dos instrumentos normativos negociados (acordo e convenção coletiva), contribuir 

para o desenvolvimento econômico, político e social do país e para a construção de um mundo 

de colaboração. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO APRESENTADO AO DIRETOR DE NEGOCIAÇÕES 
COLETIVAS DO SINERGIA - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA 
INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FLORIANÓPOLIS, SR. JOÃO PAULO 
DE SOUZA 

1) O poder normativo da Justiça do Trabalho repercute, de alguma forma, no 

instituto da negociação coletiva? Explique. 

Resposta: 

Para as categorias organizadas, com sindicatos representativos, com tradição de luta, o 

poder normativo da Justiça do Trabalho inibe as negociações coletivas. Isso porque o 

patronato, diante de um conflito, frustra as negociações, apostando no julgamento do dissídio 

coletivo nos Tribunais (TRT ou TST, conforme ocaso). 

Outro fator decorrente do poder normativo, que inibe as negociações e a 

autocomposição dos conflitos coletivos, é o poder que o Presidente do Tribunal (TRT ou 

TST) tem de instaurar ex officio o dissídio coletivo, diante de uma greve instalada. Com tal 

atitude, o Estado intervém no conflito, substituindo as partes, julgando o dissídio e proferindo 

uma sentença normativa. Esse poder de instaurar o dissídio é também reservado à 

Procuradoria do Trabalho, que atua em nome da "sociedade", inibindo, assim, qualquer 

movimento grevista. 

Neste caso, os trabalhadores sempre saem perdendo: primeiro, porque se alguma 

norma for prejudicial aos trabalhadores o patronato a cumpre com extremo rigor; se a norma 

for benéfica, o patronato recorre da decisão, com efeito suspensivo e somente depois de dois 

ou três anos é que sairá a decisão definitiva. 
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No caso das categorias menos organizadas, com sindicatos pouco representativos, o 

poder normativo serve de "muleta" para os dirigentes sindicais pelegos ou burocratas, o que 

inviabiliza as negociações. Em vez de apostar nas negociações, os dirigentes sindicais apostam 

no julgamento do dissídio, à espera de uma sentença normativa que defina as normas aplicáveis 

ao contrato de trabalho. 

Enfim, o poder normativo da Justiça do Trabalho deseduca trabalhadores e 

empregadores. É uma forma de intervenção do Estado, geralmente arbitrária, castradora da 

autocomposição dos conflitos trabalhístas. Tem reflexos altamente negativos na organização 

sindical, porque limita a liberdade e a autonomia sindical, bem como o exercício do direito de 

greve. 

2) Em Santa Catarina, as sentenças normativas têm influído na prática da 

negociação coletiva? Explique. 

Resposta: 

A influência é negativa, principalmente para as categorias mais organizadas, porque as 

greves, geralmente, são julgadas abusivas, o que faculta aos patrões e ao Governo ampla 

liberdade para retaliação contra os trabalhadores, contra os sindicatos e os dirigentes sindicais. 

o TRT da 123 Região, como regra geral no Brasil, é extremamente conservador e cioso 

de seu poder normativo. Suas sentenças normativas, geralmente, preservam os interesses 

patronais, pois as normas que fixam as condições de trabalho são tímidas, aprofundam a 

exploração dos trabalhadores. Em outras palavras, não inovam as relações de trabalho, não 

instituem direitos: enfim, não vão além do minimo legaL 



3) Quais são os métodos mais eficazes para o sucesso da negociação coletiva? 

Resposta: 

A nosso ver, a negociação coletiva é um método de solução de conflitos trabalhistas. 
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o que define o sucesso da negociação coletiva é a mobilização dos trabalhadores: esta 

é mais ou menos intensa de acordo com a consciência política da categoria e capacidade e a 

representatividade dos dirigentes sindicais. 

Outro fator gerador do sucesso é a organização sindical: quanto mais desburocratizada, 

mais atenta aos problemas da categoria, mais voltada para a formação política dos 

trabalhadores, mais capacitada para avaliar a conjuntura econômico-social, tanto maior será a 

capacidade de mobilizar as energias e obter melhores salários e condições de trabalho. A 

representatividade do sindicato também gera os recursos financeiros necessários para melhorar 

a organização sindical e tomá-la mais eficaz no encaminhamento das lutas sindicais. Nesse 

caso, a liberdade e a autonomia sindical também são indicadores de sucesso, de vez que os 

sindicatos podem melhor se organizar para dirigir a luta da classe trabalhadora por seus 

interesses imediatos e históricos. 

Por fim, a greve, que é o ponto máximo de mobilização e consciência dos 

trabalhadores, e indicador da capacidade de organização e atuação dos sindicatos, é um 

método eficaz para o sucesso da negociação coletiva. Com a greve, os trabalhadores se negam 

a vender sua força de trabalho, se insurgem contra a exploração do trabalho, contra o poder do 

patronato, contra as condições de trabalho, contra as injustiças sociais. A greve causa prejuízos 

ao patronato, impede-os de obter lucros fáceis e, por isso, são obrigados a negociar e a ceder 

as reivindicações que valorizam a força de trabalho. 



4) A negociação coletiva tem gerado resultados? Explique. 

Resposta: 

70 

No Brasil, as negociações coletivas não têm dado os resultados esperados em razão de 

alguns fatores: 

1. Debilidade da organização sindical: embora existam muitos sindicatos, a grande 

maioria não tem representatividade, é uma máquina burocratizada, infestada de pelegos a 

serviço do Estado e do patronato. Aliás, essa situação é imposta pelo Governo, com o 

beneplácito de dirigentes pelegos e burocratas, que abominam a idéia de liberdade e autonomia 

sindical. 

2. Estrutura sindical brasileira: a organização sindical brasileira é arcaica, com uma 

estrutura verticalizada, fundada na unicidade sindical, que dá o monopólio da negociação a 

sindicatos sem representatividade. 

3. O poder normativo da justiça do trabalho: que inibe as iniciativas dos sindicatos 

organizados e representativos e reforça a posição dos sindicatos burocratizados e pelegos. O 

poder normativo dá ao patronato a possibilidade de frustrar as negociações e, como prêmio 

por tal atitude, podem levar o conflito ao julgamento dos Tribunais do Trabalho. Assim, é 

vantajoso se eximir da obrigação de negociar, porque, ao contrário de um acordo coletivo 

negociado, as sentenças normativas são mais compensadoras e mais suscetíveis de serem 

burladas ou descumpridas. 

4. Limitação do direito de greve: sempre que pressionados por movimentos grevistas, 

os patrões apelam para o Estado, para reprimir, com o poder de polícia, ou para inviabilizar a 

greve, desmobilizar os trabalhadores, com o decreto de abusividade por parte dos tribunais. Os 

aparelhos do Estado (Tribunais, Ministério Público do Trabalho, Polícia, Ministério do 
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Trabalho) também servem para inviabilizar as negociações coletivas, a autocomposição dos 

conflitos trabalhistas e, assim, reforçar a exploração da força de trabalho, impondo salários 

arrochados, condições de trabalho insalubres e perigosas, negando a realização prática dos 

direitos sociais inscritos na Constituição Federal e nas leis trabalhistas. 

5) Quais são os aspectos positivos e negativos do poder normativo da Justiça do 

Trabalho? 

Resposta: 

O aspecto positivo alegado pelos defensores do poder normativo é o de que a classe 

trabalhadora brasileira é desorganizada, não tem poder de mobilização para a defesa de seus 

direitos, não tem força perante o patronato para instituir normas coletivas de proteção do 

salário e das condições de trabalho. Portanto, o poder normativo é um sucedâneo para a 

hipossuficiência do trabalhador e de suas organizações sindicais. Tal tese pode ter sido 

verdadeira em determinado momento histórico, até a década de 50, por exemplo, quando 

grande parte dos trabalhadores urbanos eram recrutados das massas rurais que se deslocavam 

para as cidades, sem qualquer consciência política, sem tradição de luta e organização social. 

Hoje, porém, com o nível de industrialização brasileira e com a consciência política da classe 

trabalhadora, o poder normativo é castrado r, deseducador e iníbidor da autocomposição dos 

conflitos trabalhistas. 

O poder normativo da Justiça do Trabalho só será positivo quando se tomar uma 

espécie de arbitragem facultativa, isto é, quando patrões e empregados, de comum acordo. 

jamais unilateralmente, levarem o dissídio à Justiça. 



Em apenas um aspecto vejo como positivo o poder normativo da Justiça do Trabalho: 

nos dissídios de natureza jurídica, isto é, para interpretar a lei ou as normas instituídas em 

acordos coletivos. Jamais o poder normativo pode ser usado para os conflitos de natureza 

econômica, que devem ser resolvidos pela autocomposição. Nenhuma norma de caráter geral e 

abstrato, como são as decorrentes das sentenças normativas, pode ser superior àquela 

resultante da composição das forças sociais representadas pela classe trabalhadora e pelo 

patronato. 

6) O sistema da pluralidade sindical pode criar riscos aos sindicatos autênticos? 

Resposta: 

Não. O que os sindicatos autênticos mais desejam é a pluralidade sindical, com 

autonomia e liberdade, sem qualquer atrelamento ao Estado. 

7) Indique decisões dos tribunais trabalhistas que influem de maneira positiva ou 

negativa na negociação coletiva? Explique. 

Resposta: 

Julgamento do dissídio dos petroleiros. 
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ANEXO 2 - PUBLICAÇÕES DE JORt"'fAIS 

CORREIO BRAZILIENSE 
C1 / 9 /96 - Pá Cad, 1 

Legislação trabalhista 
deve mudar 

O Conselho Nacional do 
Trabalho (CNTb). que to
mou posse na quarta-fei

ra, está analisando propostas do 
Ministério do Trabalho para a ce
'formulação de'seis artigos da , 
Constituição referentes aos direi- ' 
tos sociais e à organização da Jus
tiça. O ministrá Paulo Paiva quer 
ouvir o CN'rb para levar ao Con
-gresso, até o fim do ano, uma pro- ' 
posta formal para estabelecer a 
pluralidade sindical, extinguir as 
contribuições compulsórias, for
~alecer a negociação coletiva e:re
duzir o poder normativodit Justi-, " 
(;3' do Trabalho. "",:., .. ~ i: :' I 

~; :Com a ipstalacãodo i:otl~elho; 
u /ninistro acredita ter encontra
'do um terreno firme para enca- , 
th:nhar 5ü,,;, pr<.'posras com o 
.lpoio dos maiores interessados: ' 
bs sindicatos de trabalhadores e 
de organizações empresariais. O 
Conselho tem seis representantes I 

de cada segmento e mais seis mi
nistros. 

"Creio que Já alcançamos um 
consenso em tomo de várias ques
tões, principalmente quanto à plu
ralidade sindical''", disse Palva. A 
pluralidade é a base de todas as re- , 
formas e, para alcançá-Ia, é preciso 
modificar o ArtIgo 8° da Coristltul
ção, que estabelece o princípio 'da 
unicidade: apenas um sindicato .) 
por categoria profissional ou eco- I 

!i.õmlca. 'O fim da unlcldadetam- I 

tlém será a sentença de morte da 
tontribulção sindical obrigatória, 
que hoje sustenta a rede de federa
ções e confederações patronais e 
de trabalhadores. ' 

SíNTESE 
Paulo Paiva ofereceu ao CNTb o 

resultado de meses de debates en
tre juristas e advogados que com
põem a'Comissão Permanente de ' 

Direito Social (CP OS} do ministé
rio. A comissão sistematizou pro
postas de reforma para temas co
ntO a organização sindical. repre-

, sentação de trabalhadores por lo
cai de trabalho, participação em 
órgãos colegiados e no processo le
gislativo, negociação coletiva e 
composição de conflitos e direito 
de greve. 

Para cada assunto há propostas 
mais ou menos radicais, mas todas 
procuram aumentar a liberdade 

, de organização e fortalecer a livre 
negociação, com menor interfe
rência do Estado e da Justiça. "O 
processo de modificação do siste
ma brasileiro àeve começar pelos 
dispositivos das relações coletivas 
estabelecidos na Constituição", -
citou, na apresentação das pro
postas, o presidente da CPDS, Hu-
go Guei~os. ' 

JUSTIÇA " 
O estabelecimento da pluralida

de e de um novo mecanismo de fi
nanciamento dos sindicatos são 
discussões antigas. Teoricamente, 
as principais centrais sindicais, 
CUT e Força Sindical, são favorá
veis às mudanças. "Mas temos de 
ter cuidado ni,passagem de um 
sistema para outro",'adverte o mI
nistro. "Não podemos deixar um 
vazio, sob pena de não termos sis
tema nenhum." 

A operação mais complicada, no 
entanto, será a redução do poder 
normativo da Justiça do Trabalho. 
Há quatro propostas nesse senti
do. A mais radical delas propõe 
que "a Constituição deverá res
tringir a competência do Poder Ju
diciário Trabalhista para resolver 
apenas os conflitos coletivos de 
natureza jurídica". Dessa forma, 
ficariam eliminados os dissídios 
coletivos por razões econômicas e 

os dissídios de greves. 
Paiva argumenta que tr~balha. 

dores e empresários Já estao bus
cando formas de entendimento 
que não são reconhecidas pela 

Constituição. Mas tem cautela ao 
se referir à Justiça do Trabalho, 
que certamente perderá substân
cia no caso de serem aprovadas. as 
propostas do ministro. "A Justiça 

do Trabalho tem um import~nte 
papel na fase de !Iansição do siste
ma em vigor, que vem da era Var
gas, até que se a!'cance um novO. 
pacto social", afirma. 
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CORREIO BRAZILIENSE 

COMO ESTÁNA CONSTITUIÇÃO: 

"Artigo 8°: É livre a associação profissional ou sindical, obser-
vado o seguinte: 1 

( ... ) 
"lI _ é vedadàa criação de mais deuma organização sindical, 

em qualquer grau, rçpresentativa de categoria profis.siona! ou 
econÔmica, na mesma base territorial, que será definida pelos 
trabalhadores ouemprega'dores interessados, nãopodendo ser 
inferior à área de um municípia;'! ' 

( ... ) " 

"IV _ a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratan
do ,de categoria profissional" será descontada em folha, para cus
teio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independente da cohtribuição prevista em lei." 

(.; .) 

O QUE QUER O MINIsTÉRIO DO TRABALHO: 

• PROPOSTA 1 
"Art. 8°: É livre a associação profissional ou sindical, para a defesa 

dos direitos e interesses coletivos e individuals dos trabalhadores, as-
segurada a proteção contra práticas antisindicais: , 

Parágrafo único: Será sempre admitida a participação dos sindica
tos em quaisquer unidades de negociação coletiva." 

• PROPOST-"_ 2 ' 
"Art. 8°: É assegurada a liberdade s~di:;al, compreendenclo a nego

ciacão coletiva e o direi~') de gr!'!Ve. 
í ° É garantida também a representação dos trabalhadores na em-

oresa na forma da lei. ; 
• 2° É vedada a dispensa do empregado s'indicalizado a partir do re
gistro de candidatura a cargo de direção sindical e, se eleito, ainda que 
suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta 
grave, na forma da lei". 

• PROPOSTA 3 , 
"Art. 8° É assegurada a Uberdade Sindical" 
Na legislação or~ária: , 
"Estabelecimento de um percentual anual máximo do desconto em 

favor do sindicato responsável pelo instrumento normativo coletivo" 
"Garantia do desconto do salário de todos os trabalhadores 

que se beneficiarem direta ou indiretamente do instrumento 
normativo ( ... )" . 

9 / q / 96 - Pág, ~ t Cad 

CONSEQÜ~NCIAS 

1. Consagra a unicidade sino 
dical (apenas uma entidade por 
categopa) 

2. Permite a cobrança do im
posto (contribuição) sindical e 
da contribuição confederativa 
estabelecida em assembléia, 

3. Não reconhece as centrais 
sindicais 

Pluralismo sindical 
Reconhece as centrais 
Extingue as contribuições sindi
cais compulsórias 
Remete à legislação ordinária a 
proteção contra práticas anti-sin
dicais 

Pluralismo sindical 
Reconhece as cent~ais 
Extingue as contribuições com
pulsórias 
Remete à legislação ordinária a 
regulamentação do direito de gre
ve 

Pluralismo sindical 
Reconhece as centrais 
Extingue contribuições compul
sórias, mas estabelece mecanis
mos de desconto em folha de pa
gamento, em favor da entidade 
sindical, independente de filiação 
do trabalhador. 
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• LEGISLAÇÃO 'aMe FIF BMe Renda Fixa - 60 Dias 

STP limita poder da Justiça Trabalhista 
Tribunais somente podem determinar direitos para empregados se houver previsão legal 

por Mariângela Gallucci 
de 8rasI118 

A Primeira Turma do Supremo Tri
bunal Federal (STF). em decisão unâ
nime e inédita, determinou que a Jus
tiça do Trabalho. em dissídios coleti
vos. não pode ultrapassar os limites da 
lei e assumir o papel do Legislativo. 
Os ministros entenderam que. caso 
fracassem as negociações entre em
pregados e empregadores. a Justiça do 
Trabalho poderá estabelecer regras 
para as panes envolvidas no dissídio. 
desde que não contrarie a lei. Essa 
prerrogativa da Justiça do Trabalho é 
denominada poder normativo. 

A decisão do STF acolheu recurso 
do Sindicato da Indústria do Açúcar e 
do Álcool de Pernambuco. Assim. al
gumas cláusulas da sentença norma
tiva que beneficiavam o Sindicato 
dos Cultivadores de Cana-de-Açú
car de Pernambuco. fixadas pelo 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). foram reformadas. O STF 
decidiu que o piso salarial não pode 
ser vinculado ao salário mínimo. Se-

gundo os ministros. essa c láusula é 
inconstitucional porque contraria o 
artigo 7°. inciso IV. da Constituição. 

A garantia de emprego por noventa 
dias a partir da data da publicação da 
sentença do dissídio também foi in
validada pelos ministros. assim como 
a cláusula que prevê sessenta dias de 
aviso prévio para os 

ao sindicato de relação de emprega
dos da categoria e a criação de qua
dro de avisos para os trabalhadores. 

O advogado Otávio Bueno Maga
no. que também é professor titular de 
Direito do Trabalho da Universidade 
de São Paulo (USP). entende que 
essa decisão do STF preserva a har

demitidos sem justa 
causa. Para o aviso 
prévio. a Constituição 
estabelece prdZo míni
mo de trinta dias. 

normativo pode Poder I monia e a independên
cia entre os poderes do 
estado. "O Judiciário 
deve aplicar a lei e não 
criar a lei." Para Maga
no. o entendimento do 
Supremo pode põr tim a 
muitos precedentes nor
mativos dos Tribunais 

Sobre a antecipa
ção para o mês de 
junho do pagamento 

ser exercido 
se respeitado 

o princípio 
da legalidade 

da primeira parcela do 13° salário. 
os ministros entenderam que essa 
cláusula não poderia se sobrepor à 
Lei n° 4.749/65. que faculta ao em
pregador o pagamento da parcela 
até o mês de novembro. 

Os ministros mantiveram as cláu
sulas que estabelecem a construção 
de abrigos para proteção e refeição 
dos trabalhadores. a remessa anual 

Regionais do Trabalho (TRTs). espe
cialmente o de São Paulo (2"região). 

Para o magistrado trabalhista e 
professor da-Universidade Mac
kenzie. Sérgio Pinto Manins. o po
der normativo deve ser exercido 
desde que seja respeitado o prin
cipio da legalidade. 

Um minisrro ouvido por este jornal 
disse que a Constituição de 1969 era 

mais clara ao especificar as hipútcsc, 
em que a Justiça d" Trabalho pll,kfl., 
estabelecer normas em dlssidlos. 1'". 
ra ele. a Carta de 1988 não deiullJ 
isso claro. "Surgiu até uma doutrln.l 
dizendo que o ~éu"" limlle··. af,,
mou. "Houve inquestionavelmentc 
uma expansão do âmbito de inci,kn
cia do poder normativo da Justl~-a <1 .. 
Trabalho com a atual Constlluiçüo." 

O ministro. enrretanto. reconheceu 
que o TST. em suas decisões. "vinh.l 
entendendo que o poder n:,,) era toi" 
amplo assim". "O que não po,1<
acontecer" desrespeitar as diSpoSI
ções minimas de proteção ao traba
lho". disse ele. O ministro acrcdll" 
que certamente essa matéria voltará a 
ser discutida no STF. seja na Segun
da Turma ou no plenário. 

O TST não quis comentar a decisci" 
do STF. O substitutivo par.! a r~fonll" 
do Poder J udici<irio. de autoria do Je
putado federal Jairo Carneiro IP!'L
BA). esta em tramitação na Câmara 
dos Deputados e propõe o tirn do p<'
der normativo da Justiça do Trabalhll 
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• "Poder normativo pode inibir negociações" 
Reforma na estrutura sindical também é recomendada para melhorar representação 

por Arnaldo Galvão 
de São Paulo 

Ao limitar o poder de criar obri
gações entre empregadores e em
pregados. chamado poder normati
vo da Justiça do Trabalho. o Supre
mo Tribunal Federal (STF) resgatou 
o entendimento que prevalecia an
tes da Constituição de 1988: o po
der normativo somente pode ser 
exercido quando há lacunas na lei. 
Essa é a opinião do juiz trabalhista 
Pedro Carlos Sampaio Garcia. que 
preside a Associação dos Magistra
dos da Justiça do Trabalho da 2aRe
gião (Amatra). Garcia diz que a 
Amatra é favorável à extinção do 
poder normativo e da representação 
classista na Justiça trabalhista. "O 
poder normativo inibe a negociação 
e os mecanismos de autocomposi
ção". disse. O presidente da Amatra 
faz uma importante ressalva: "Uma 
medida imprescindível é a reestru
turação sindical. para garantir mais 
equilíbrio nas negociações". 

O advogado e professor de Di
reito do Trabalho da Universidade 
de São Paulo (USP). Otávio Bueno 
Magano. conclui que a principal 
conseqüência da decisão do STF é 
a derrubada de muitos precedentes 
normativos dos tribunais regio
nais. especialmente em São Pau
lo. O advogado paulista citou um 
exemplo: "O precedente que fixa 

aviso prévio de 45 dias para os 
casos de demissão de empregados 
com mais de 45 anos de idade fere 
a legislação. Não é um caso de la
cuna da lei que poderia ser suprida 
pelo poder normativo". 

O juiz-presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) da 
2a Região. Délvio Buffulin. entende 
que o poder normativo da Justiça do 
Trabalho não pode ser substituído 
pela arbitragem. "O poder normati
vo é uma das funções da Justiça 
prevista na Constituição. Ele pode 
ser comparado a um amortecedor 
entre os interesses do capital e do 
trabalho". disse Buffulin. Sobre o 
precedente normativo do aviso pré
vio de 45 dias que o TRT de São 
Paulo aplica aos dissídios coletivos. 
Buffulin diz que não há nenhuma 

ilegalidade. "A lei determina um 
mínimo de trina dias para o aviso 
prévio e o TRT respeita esse limite 
mínimo. Apenas fixamos 45 dias 
para uma situação especial." 

REAJUSTES SALARIAIS 

Quanto aos reajustes salariais ar
bitrados pelo TRT. Magano diz que 
a Justiça do Trabalho não pode im
por índices automáticos. "Algumas 
categorias obtiveram um reajuste de 
16% sobre os salários. e isso é ex
pressamente vedado pelas medidas 
provisórias que tratam da desindexa
ção da economia e estão sendo ree
ditadas pelo governo. O presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) tem concedido liminares que 
garantem efeito suspensivo aos re
cursos dos sindicatos patronais". 

disse o advogado. "As únicas rep"· 
sições salariais possíveis são aquda, 
referentes ao periodo 411~ t~rlllll1" 
em IOdejulhode 1995." 

O presidente do TRT-SP diss~ 
que o índice de 16'."'c para reajllstt' 
salarial de algumas categorias com 
data-base em-I ° de maio -im ;lrbitra· 
do porque há um "vazio" na lei 4u~ 
poderia prejudicá-Ias. "O indice [~. 
ve como base a intlação do period,. 
e serviu apenas para recompor o sa· 
lário". diz Buffulin. O TST ainda 
não julgou o mérito dessas decisões. 

Buffulin lembra que mesnll> 
com as liminarc:s. a grande mai,.
ria das empresas acatou a decisão 
e reajustou os salários em 16C,,· 
"É uma prova concreta de que ;1 

decisão do TRT é raw.ível ~ poJt' 
ser cumprida. ,. 


