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RESUMO 
 

 
 

O Direito do Trabalho trata de questões intrínsecas à própria personalidade do homem, posto 

que o trabalho o capacita e o dignifica para a sua trajetória existencial. Em se tratando da 

coletividade, esse direito especializado desenvolveu vertentes organizacionais, partindo dos 

ditames principiológicos constitucionais, que regem a organização dos sindicatos, e suas 

possibilidades de atuação como ente representativo das partes envolvidas, trabalhador e 

empregador, pela consciência de um Estado Democrático de Direito, que vastamente elenca os 

direitos fundamentais, para regular a dualidade existente entre capital e trabalho, entre consumo 

e produção. Relevante importância é voltada aos sindicatos na organização das classes 

trabalhadoras e patronais, para que, de forma coordenada, se desenvolvam as lutas para o 

melhor emprego, melhorias do meio ambiente do trabalho e se avance na efetividade dos 

direitos humanos sociais. A liberdade de expressão enquanto direito da personalidade, tem seu 

papel preponderante na nova ordem sindical, de forma que a crise sindical estabelecida nessa 

última década requer, do trabalhador, o pleno exercício deste direito fundamental. Pesquisar os 

sindicatos, pelas maneiras de atuação, as reais representatividades, antes e após a Reforma 

Trabalhista de 2017, as novas formas de sobrevivência e organização, são pontos de reflexões 

expressivas para o campo do trabalho humano. Os temas como: direito à liberdade de expressão, 

desenvolvimento sindical no Brasil, meio ambiente do trabalho, negociações coletivas, 

assembleia dos trabalhadores, custeio sindical, dentre outros tipificados neste trabalho, foram 

tratados para se alcançar uma nova forma de atuação sindical. Este trabalho demonstra que a 

existência dos sindicatos ainda se faz necessária, para que de forma organizada, os 

trabalhadores não se distanciem ainda mais da efetividade dos direitos sociais, conquistados 

com anos de luta e para que não se abatam pelos contextos políticos apresentados na atualidade, 

condicionantes do desmantelamento do Direito do Trabalho, com a extinção até mesmo da 

Justiça do Trabalho. O método utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa foi o método 

indutivo, partindo de questões generalizadas, chegando a tópicos específicos, com a busca de 

instrumentos periódicos, doutrinas e jurisprudências, leis e medidas provisórias, o que permitiu 

pautar os modelos e legislações sindicais antes e após a Constituição Federal de 1988, e quais 

as alterações trazidas pela Lei 13.467/17, a conhecida por Reforma Trabalhista. 

 
Palavras-chave: Liberdade de Expressão. Reestruturação. Sindicato. Trabalho. 



ABSTRACT 
 

 
 

Labor law deals with intrinsic issues related to worker's proper personality, since work enables 

and dignifies him in his existential trajectory. In terms of collectivity, this specilized right 

developed organizational strands, starting from constitutional principles, which govern the 

organization of trade unions, and their possibilities of acting as representative of the parties 

involved, worker and employer, for the awareness of a Democratic Rule of Law, that broadly 

lists the fundamental rights, to regulate the existing duality between money and work, between 

consumption and production. A great deal of importance is given to trade unions in the 

organization of the workers and employers' classes, so that, in a coordinated way the struggles 

for a better job and improvements in the working field are developed and human social rights 

advance effectively. The freedom of speech as a personal right, has its leading role in the new 

trade union order, so that this trade union crisis established last decade, requires the worker, the 

full enjoyment of this fundamental right. Researchtng trade unions, by their acting ways, their 

real representativeness, pre and post labor reform 2017, and the new survival and organizational 

forms, are food for thoughts in the human working field. Topics like right and freedom of 

speech, trade union development in Brazil, working environment, collective bargaining, 

workers' assembly, union cost, among others mentioned in this work, were worked to aim a 

new trade union acting form. This work demonstrate that trade unions are still necessary so that 

in an organized way, the workers do not distanciate themselves even more from the 

effectiveness of social rights, conquered throughout years of struggling , and so that they are 

not overwhelmed by the current political contexts, which are dismantling conditions of labor 

law, even with the extinction of The Labor Justice. The method used for the development of 

this research was the deductive method, the search for periodic instruments, doctrines and 

jurisprudences, laws and provisional measures, which allows guiding the union models and 

legislations before and after the Federal Constitution of 1988, and what are the restrictions 

brought by Law 13.467 / 17, known as Labor Reform. 

 
Keywords: Freedoom of Speech. Restructuring. Trade Union. Work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A crise sindical brasileira se instalou com mais severidade, com o advento da Reforma 

Trabalhista, pela edição da Lei 13.467/17, seja pela forma em que fora cortado o custeio 

sindical, desmantelando um dos tripés da organização sindical brasileira, que se pautava junto 

da unicidade sindical e representatividade por categoria dos trabalhadores, seja pelo 

esvaziamento dos sindicatos, pela expressiva diminuição de seus associados. 

O avanço do capitalismo impediu a garantia de emprego, imperando opções de 

terceirização de mão de obra, não só como formas de gestão de negócios, o que se esperava, 

mas como predominância de precarização do trabalho. 

No trilho da flexibilização, ocorreu a edição de novas normas, que também atingiram os 

direitos dos trabalhadores, pela Lei 13.874/19, originária da MP 881/2019, da liberdade 

econômica, por meio da qual, por exemplo, estão liberados os trabalhos aos sábados, domingos 

e feriados, sem o pagamento correspondente de adicionais, estando essa possibilidade liberada 

por acordo individual entre empregado e empregador. 

Com a edição do texto legal preconizado pela Reforma Trabalhista, Lei 13.467/17, 

houve vasta redução dos direitos dos trabalhadores, com o enfraquecimento dos sindicatos, uma 

vez que se retirou das entidades o custeio sindical obrigatório, sem que houvesse um período 

de transição para que as bases sindicais se preparassem para novas formas de sobrevivência. 

A reflexão adotada ocorre no sentido de se demonstrar que ainda é possível a 

sobrevivência dos sindicatos, de forma a não estar o trabalhador, à mercê da própria sorte, mas 

sim, insistir no direito da representatividade da classe trabalhadora, pela mantença e conquista 

dos direitos fundamentais sociais do trabalho, especialmente da liberdade de expressão. 

O que esta pesquisa demonstra é a clara necessidade de fortalecimento da organização 

sindical, para que o trabalhador seja representado frente às suas necessidades, e ao empregador 

seja mantida a capacidade de se estabelecer economicamente, sem, contudo, assolar os direitos 

da mão de obra contratada. 

O trabalho trata de um novo modelo de atuação sindical, com ênfase na participação 

efetiva dos seus representados e, para tanto, no primeiro capítulo, aborda-se o direito da 

liberdade da expressão como direito da personalidade e seu reconhecimento no meio ambiente 

do trabalho, para se alcançar o direito do trabalhador ao sindicato e à liberdade sindical. 

As questões abordadas respondem à linha 1 de Pesquisa deste Programa de Mestrado 

em Ciências Jurídicas, direitos da personalidade e seu alcance na contemporaneidade, ao passo 

que os sindicatos defendem os direitos intrínsecos da própria personalidade dos trabalhadores, 
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especificamente nesse ponto, o direito à liberdade de expressão, como própria precursora da 

liberdade sindical. 

Os direitos fundamentais1 estatuídos na CFRB/88 em seus artigos 5⁰, incisos XVII, XX 

e XXI; artigos 6⁰ e 7⁰, inciso I, e artigo 8⁰, respectivamente, com referência ao direito de todos 

em se associar livremente, os direitos sociais, sendo o trabalho um deles, o direito à garantia de 

emprego de todo trabalhador e o direito da livre associação sindical. 

E, nesta ordem dos direitos fundamentais que a pesquisa se desenvolve, pelo interesse 

na especificidade do direito à liberdade de expressão, como direito inerente à personalidade, 

que se pauta a necessidade da reorganização sindical. 

No primeiro capítulo, se ventila a liberdade de expressão do trabalhador, como direito 

da sua personalidade e como forma de, em novo cenário do sindicalismo brasileiro, garantir a 

efetiva participação do sujeito enquanto membro do sindicato, de ora em diante, não mais 

pautado na obrigatoriedade, com custeio obrigatório e na unicidade sindical, mas pelo exercício 

de se expressar de forma livre e consciente, pela livre organização de seus membros, pautando 

as necessidades locais, com propósitos eficazes de controle de melhoria do meio ambiente do 

trabalho. 

E as conquistas dos trabalhadores, sem dúvida, ocorrem pela organizacão dos mesmos 

junto dos seus sindicatos que, por sua vez, perderam grande parte da representatividade de fato, 

tão manipulada pelo mecanismo sindical corporativista verticalizado, tanto que desde sempre, 

no Brasil, a organização sindical tranformou-se, não raras vezes, em forma de controle do 

Estado sobre as entidades de classe, ou manipulaçao partidária política, minimizando a 

capacidade de conquista de novos direitos dos trabalhadores e independência no rol contido nas 

pautas reinvindicatórias. 

Num segundo plano, o trabalho permeia pelos modelos sindicais, antes e após a 
 

1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

V - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; 

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

social: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, 

que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 

Art. 8⁰ É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

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

questões judiciais ou administrativas. 



12 
 

 

 

 

CFRB/88, a existência dos sindicatos com o advento da Reforma Trabalhista e o modelo de 

sindicato ideal, consideradas as normas da organização internacional do trabalho, somada à 

garantia de emprego. O enfoque pauta em entender a participação do trabalhador, representado 

pelo ente sindical e sua participação efetiva em um novo modelo de sindicalismo, expondo suas 

dificuldades de expressão e como os próprios sindicalistas ausentam-se em reconhecer o direito 

de expressão do trabalhador em suas bases institucionais. 

Aos sindicatos, não cabe mais contar com o trabalhador assistido pela obrigatoriedade 

da contribuição sindical, mas diante da Reforma Trabalhista, que retirou todo o custeio sindical 

já legalizado, ressurge a necessidade de resgate do trabalhador na base de atuação, para que 

esse, no seu direito de personalidade, especificamente pela sua liberdade de expressão, opte 

pela associação sindical e demonstre a efetiva vontade coletiva, pela tradução das pautas 

individuais locais. 

Apenas na coletividade da relação hipossuficiente, entre trabalhador e empregador, as 

angústias são reconhecidas, os anseios pontuados e as conquistas efetivadas, sendo imperioso 

neste momento, pesquisar o sindicalismo brasileiro e suas mudanças, tão pontuadas como forma 

de enfraquecimento do movimento pelos ditames da Reforma Trabalhista de 2017. 

Os sindicatos, até a Reforma Trabalhista, nas palavras de Costa (1986, p. 02) eram 

estabelecidos e regidos pelo sistema da verticalidade sindical, com alto controle estatal e se 

mantiveram pela contribuição obrigatória, o chamado imposto sindical, mas, de ora em diante, 

necessitam se reinventar, buscar novas formas de participação do seu membro representado e 

do seu próprio sustento, até se alcançar, pela exercício do direito da personalidade e à liberdade 

de expressão, se assim for decidido pelo movimentos, o pluralismo sindical, para sobrevivência 

do próprio Direito do Trabalho, que regula a vida dos que trabalham e de suas familias.2 

A dessindicalização, a negociação não mais coletiva, mas individualizada, o abafamento 

das greves pela própria Justiça do Trabalho, nos milhares de interditos proibitórios espalhados 

pelo País e a retomada da tutela estatal, segundo Arouca (2013, p.11) são problemas enfrentados 

neste momento, em que se exige grande luta pelas entidades sindicais. 

Este estudo visa mostrar que, na fragilidade das organizacões, é possivel surgir novas 

formas de atuacão, pelo exercício pleno do direito da personalidade e à liberdade de expressão, 

permitindo ao trabalhador, de fato sentir-se pertencido aos seus sindicatos, com novas formas 

de custeio, não dependentes do Estado, nem tampouco de patronatos que acabam por financiar 

 

2 Nesta referência de famílias, não se denomina o pensamento da família tradicional pelo modelo de paternalismo 

brasileiro, no entanto, volta-se a todas as novas formas de organização familiar, e especificamente neste trabalho, 

à família sustentada por tantas mulheres, detentoras do poder familiar, que sustentam seus lares. 
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algumas entidades para controle dos próprios interesses. 

Para tanto, a pesquisa indica um modelo sindical ideal, o qual poderia ser estabelecido 

com as ferramentas disponíveis, uma vez que a ingerência estatal ainda está longe de ser banida 

das organizações sindicais, bem porque, se requer o amadurecimento do trabalhador para este 

fim e para o surgimento da pluralidade sindical, ou outra forma que surja dos próprios debates 

no interior das organizações e não na edição de Leis Governistas, que encampa um museu de 

grandes velhas novidades, como divaga Cazuza em O tempo não Para. 

Diante do retrocesso dos modelos sindicais, no exercício contra hegemônico, pretende 

se pensar um modelo sindical, pautado na Convenção 87 da OIT, que trata da liberdade sindical 

e direito à sindicalização, se ajustando o quanto for possível para efetivar a liberdade de 

expressão do trabalhador, sendo próprio do seu direito de personalidade, pelo efeito erga omnes, 

traçar novas linhas de liberdade sindical. 

O contido na Convenção 87 da OIT, ainda não ratificada no ordenamento pátrio, somado 

ao fato de que no Brasil nunca se teve ampla liberdade sindical, mas, sim, dominados pela 

ingerência estatal, emerge o direito do trabalhador à sua liberdade de expressão, à liberdade da 

livre associação, ao direito da representatividade sindical. Pontos esses que se pretende 

demonstrar neste trabalho. 

Como mencionado, um novo modelo sindical é o objetivo desta pesquisa, pautado na 

plena garantia à liberdade de expressão dos trabalhadores, pela livre escolha de associação nos 

seus sindicatos, os fortalecendo em consonância com a majoração da participação efetiva dos 

seus membros, criando as pautas de reivindicação, não se atrelando aos ditames governistas, 

nem aos comandos dos ditames do império das organizações sindicais verticalizadas. 

No terceiro capítulo, serão abordadas as questões da atuação sindical propriamente ditas, 

como a realização das assembleias de trabalhadores, a negociação coletiva, as convenções 

coletivas, acordos coletivos de trabalho e a greve, a fim de pontuar a importância da organização 

sindical e a necessidade da classe trabalhadora em se fazer organizar. 

As difculdades para as realizacões de assembléias sindicais, quando elas foram 

esvaziadas, ao passo que após o ano de 2017, pelas Leis 13.467/19 e 13.874/19, se obrigou a 

autorização expressa do trabalhador para o custeio sindical, seja a contribuiçao obrigatória, ou 

a assistencial, fatos esses que geraram insegurança na representatividade dos sindicatos, bem 

como, impedimentos para a atuação dos sindicatos na defesa dos interesses difusos e coletivos 

dos seus substituídos. 

Nesse ponto, o legislado versus negociado não se impera, posto que, no momento dos 

descontos das contribuições sindicais, após a Reforma Trabalhista, a maioria dos empregadores 
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se negam a realizar os referidos descontos, mesmo que autorizados em assembléia da categoria 

representada, numa demonstração plena do enfraquecimento das entidades sindicais. 

A negociacão coletiva, pontuada pela característica de conter o conflito existente entre 

capital e trabalho, surge como uma possibilidade a ser reinventada, sendo fundamental a 

proteção do direito ao diálogo, entre trabalhadores e empregadores, ressaltando que a 

reorganizaçao sindical permite que as pautas reivindicatórias não virem fonte de cooptação dos 

sindicatos enfraquecidos, frente aos detentores do capital. 

A pesquisa abordou a forma da negociação coletiva, uma vez que se constitui no 

instrumento fundamental para a garantia à liberdade de expressão do trabalhador e, via de 

consequência, é requisito fundamental para se configurar a representatividade sindical, revendo 

seu conceito e formas procedimentais das entidades sindicais no momento da negociação. 

O quarto capítulo aborda o tema central da pesquisa, sendo a reestruturação sindical, 

pautada na liberdade de expressão e na liberdade sindical, elencando quais as possibilidades de 

atuação sindical no atual modelo de recortes, elencado pela Reforma Trabalhista, considerando 

sempre o direito fundamental da personalidade e à liberdade de expressão. 

Tratar a liberdade sindical exige se pautar na dificuldade que o Brasil teve de 1948 até 

os dias atuais, de ratificar a Convenção 87 da OIT, que em seu artigo 2º, sedimentou a criação 

de suas próprias organizações sindicais, sem ingerência do poder estatal, bem como o direito 

de filiação, ou não, com a única condição vinculante aos ditames da organização sindical. 

Os representados devem estar atrelados ao fato de associar e participar, trazendo para 

dentro da entidade sindical, pelo exercício da sua liberdade de expressão, os anseios vividos no 

ambiente do trabalho em que se encontram, pontuando as lesões praticadas, para a efetividade 

dos direitos já conquistados e o avanço em novos direitos, como a garantia de emprego. 

A liberdade de negociação sindical está ligada à efetiva representação das partes 

envolvidas para acordar com liberdade das vontades, sem prejuízo aos ditames legais. O 

sindicato, quando atuante no interesse dos seus representados, organizando-os, está a exercer a 

plena liberdade sindical, que se pauta a favor dos interesses dos seus membros representados. 

A reestruturação dos sindicatos se torna pauta para a condição do próprio trabalho digno 

e possibilidades de garantia de emprego, tendo como pressuposto o direito ao trabalho, que é 

um dos pilares do desenvolvimento humano. Dessa forma, os direitos da personalidade devem 

ser protegidos no meio ambiente do trabalho. 
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2 DIREITO DA PERSONALIDADE: LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO MEIO 

AMBIENTE DO TRABALHO 

 
2.1 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
 

O conceito de direito da personalidade está atrelado à proteção conferida à pessoa 

natural em todas as suas esferas, seja física, psíquica ou moral (ALVARENGA, 2013). Dessa 

forma, sendo a pessoa o bem juridicamente protegido pelo direito da personalidade, é necessário 

pois, conhecer o seu significado, como forma de compreensão integral do instituto. 

O conceito jurídico de pessoa pode ser encontrado no artigo 1º do Código Civil vigente, 

o qual dispõe que “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil” (BRASIL, 2002). 

Logo, entende-se que pessoa na ordem jurídica é sinônimo de sujeito de direitos, sendo tal 

prerrogativa, segundo Maria Helena Diniz (2012, p. 129) “[...] o poder de fazer valer, através 

de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, ou melhor, o poder de intervir na produção 

da decisão judicial”. 

Nesse mesmo sentido, Caio Mário Pereira (2011), entende pessoa como sujeito apto a 

angariar direitos e deveres. 

No ordenamento jurídico pátrio, a pessoa é classificada como natural/humana ou 

jurídica (PEREIRA, 2011). 

A pessoa natural refere-se ao ente como ser humano. Tal denominação foi adotada pelo 

Código Civil de 2002, contudo, recebeu críticas de alguns doutrinadores, pois remetia-se à ideia 

de que existem pessoas não naturais no ordenamento jurídico, ideia da qual Pereira (2011) 

discorda, pois, em sua concepção, mesmo as entidades criadas pelo ser humano (pessoas 

jurídicas) são dotadas de naturalidade. A nomenclatura “pessoa humana” é utilizada pela 

CFRB/88 e logo no seu artigo 1º, inciso III, já utiliza tal denominação (PEREIRA, 2011). 

Para Diniz (2012), a pessoa jurídica, por sua vez, é um ente de caráter subjetivo, de 

criação humana que apesar de não ser titular dos direitos de personalidade, esses lhe alcançam 

no que couber, conforme preceito esculpido no artigo 52 do Código Civil “Aplica-se às pessoas 

jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. 

Sobre o assunto, discorre Pereira: 

 
 

O direito reconhece igualmente personalidade a entes morais, sejam os que se 

constituem de agrupamentos de indivíduos que se associam para a realização de uma 

finalidade econômica ou social (sociedades e associações), sejam os que se formam 

mediante a destinação de um patrimônio para um fim determinado (fundações), aos 
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quais é atribuída com autonomia e independência relativamente às pessoas físicas de 

seus componentes ou dirigentes (PEREIRA, 2011, p. 179). 

 

Portanto, partindo da concepção de que a pessoa natural consiste em um sujeito de 

direitos, pode-se afirmar que a personalidade é uma característica universal, inerente a todo o 

ser humano, consistindo na capacidade desse, de ser sujeito de direitos, não sendo ela 

negociável, bem como não exigindo requisitos para a sua concessão (DINIZ, 2012). 

Acerca desse entendimento sobre a personalidade, escreve Caio Mário Pereira: 

 

A criança, mesmo recém-nascida, o deficiente mental ou o portador de enfermidade 

que desliga o indivíduo do ambiente físico ou moral, não obstante a ausência de 

conhecimento da realidade, ou a falta de reação psíquica, é uma pessoa, e por isso 

mesmo dotado de personalidade, atributo inseparável do homem dentro da ordem 

jurídica, qualidade que não decorre do preenchimento de qualquer requisito psíquico 

e também dele inseparável (PEREIRA, 2011, p. 179-180). 

 

Dessa forma, a personalidade consiste nesta habilidade do ser humano, de ser detentor 

de direitos na ordem jurídica, com fundamento nos direitos de vida, dignidade, liberdade e 

igualdade que imperam no ordenamento jurídico nacional (DINIZ, 2012). 

Contudo, é importante tecer considerações sobre a diferenciação entre a capacidade de 

direito e o direito de personalidade, tendo em vista que são objetos passíveis de confusão. 

A capacidade é entendida como uma medida da personalidade, como refere Diniz 

(2012), constituindo-se como a aptidão de gozar os direitos que ao sujeito é inerente (PEREIRA, 

2011). Em se tratando da personalidade, como já visto, refere-se na habilidade de todo o ser 

humano ser detentor de direitos. Portanto, verifica-se que a personalidade e a capacidade se 

completam, considerando que, segundo Caio Mário Pereira (2011, p. 221) “[...] de nada valeria 

a personalidade sem a capacidade jurídica que se ajusta assim ao conteúdo da personalidade, 

na mesma e certa medida em que a utilização do direito integra a ideia de ser alguém titular 

dele”. 

Outra diferenciação importante entre os dois institutos consiste no momento de 

aquisição da personalidade e da capacidade. Segundo o artigo 2º do Código Civil “A 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a Lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro” (BRASIL, 2002). Dessa forma, no âmbito jurídico 

nacional, o marco inicial da personalidade é o nascimento com vida, assegurados os direitos do 

nascituro. 

Sobre tais requisitos do início da personalidade, destaca-se que o nascimento com vida 

consiste no momento em que há a separação entre o feto e o ventre materno e sendo constatado, 
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nem que seja ao menos uma vez, a respiração pela criança (PEREIRA, 2011). Em relação ao 

que representaria a ideia de nascituro, Pereira (2011) descreve que consiste no embrião existente 

no ventre da mulher, não importando qual forma seja a sua concepção. 

A capacidade civil, por sua vez, tem requisitos específicos para o seu início. Conforme 

o Código Civil de 2002, após o nascimento até os 16 anos, não existe capacidade para exercer 

os atos da vida civil, comportando representação legal. Para os maiores de 16 e menores de 18 

anos, a incapacidade é relativa, sendo esta também para “I- os ébrios habituais e os viciados em 

tóxico; II- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; 

III- os pródigos independentemente da idade” (BRASIL, 2002). 

De tal maneira, desde o nascimento com vida, todo ser humano é dotado de 

personalidade, podendo, nas palavras de Maria Helena Diniz (2012, p.135) “[...] defender o que 

lhe é próprio, como a vida, a identidade, a liberdade, a imagem, a privacidade a honra etc.”. 

Os direitos oriundos da personalidade estão esculpidos no artigo 5º, inciso X3 da 

CFRB/88, com status de cláusula pétrea, ou seja, que não são passíveis de modificação, sendo 

ainda irrenunciável e imprescritível (DINIZ, 2012). Assim sendo, no entendimento da autora 

supracitada, no plano processual, caso se pleiteie indenização por violação aos direitos de 

personalidade, tal direito de ação não terá prazo de validade. 

A personalidade só se encerra com a morte, conforme preceitua o artigo 6º do Código 

Civil “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos 

ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva” (BRASIL, 2002). 

Ressalta-se que, apesar da personalidade ter fim com a morte, assim como são 

assegurados alguns direitos ao nascituro, ao de cujus também há essa previsão, especialmente 

em relação aos direitos de honra, imagem e memória (DINIZ, 2012). Isso porque se busca 

resguardar efeitos negativos na esfera íntima da família do falecido, ao ter a memória do ente 

querido denegrida (ALVARENGA, 2013, p. 74). 

Dessa forma, constata-se que a personalidade acompanha o ser humano durante toda a 

sua vida, começando desde a sua concepção, momento em que já é titular de alguns direitos, 

passando a se ter plenamente a personalidade, a partir do nascimento com vida, até o fim dela 

e, ainda, sendo assegurados alguns direitos post mortem. Durante a vida, o objetivo é prezar 

 

3 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
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pela incolumidade física, psíquica e moral, a fim de promover não só a existência da pessoa 

natural, mas também a sua qualidade. 

No tocante à natureza jurídica da personalidade, Mantovani Júnior (2010) discorre que 

esta é subjetiva, tendo em vista que tal característica, inerente a todo ser humano, promove 

dignidade em todos os setores de sua vida. 

Nesse mesmo sentido, conforme o entendimento de Bittar (2003), o caráter subjetivo 

dos direitos de personalidade se refere à proteção que eles exercem em relação à pessoa. Nas 

palavras da autora “O poder reconhecido a uma pessoa para assegurar a proteção de seus 

interesses morais, não é outra coisa, senão, um direito subjetivo” (BITTAR, 2003). 

A natureza jurídica da personalidade, segundo Caio Mário Pereira (2011), refere-se a 

um direito subjetivo, inato a todo o ser humano, seguindo a concepção jusnaturalista de que, no 

plano da validade da personalidade, não se faz necessário que esta esteja prevista em um 

ordenamento jurídico. 

Além da teoria jusnaturalista, Carlos Bezerra Leite (2019) aponta a teoria jus positivista, 

que justifica a natureza jurídica da personalidade. Para tal teoria, os direitos de personalidade 

somente existem, pois são previstos nos ordenamentos jurídicos dos Estados, seriam, então, 

uma criação do Estado e, somente como tal, se conferiria a aplicabilidade e efetividade de tais 

direitos, tendo em vista sua previsão no ordenamento jurídico e de mecanismos hábeis a efetivá- 

los ou sancionar sua violação. Nesse sentido, escreve Adriano De Cupis que “não é possível 

denominar os direitos da personalidade como ‘direitos inatos’, entendidos no sentido de direitos 

respeitantes, por natureza à pessoa” (LEITE, 2019, p. 23). 

Refletindo sobre o assunto, mesmo com a ideia de que os direitos de personalidade são 

inatos a todos os seres humanos, ser a ideal, analisando a história do Brasil e do mundo, Pereira 

(2011) constata que essa noção de personalidade inata a todos os seres humanos é recente e, 

apesar de sua criação não ter partido do Estado, foi somente com a normatização desses direitos, 

prescrevendo sanções a quem os violasse, tanto na esfera civil, quanto na penal, que 

constatamos uma evolução no respeito aos direitos de personalidade, especialmente na seara 

laboral. 

Superada a conceituação e natureza jurídica dos direitos da personalidade, passa-se a 

discorrer sobre sua classificação, segundo a doutrina nacional. 

Rubia Zanotelli de Alvarenga (2013) discorre que, em razão dos direitos de 

personalidade protegerem o ser humano sob duas óticas, a primeira em relação à 

individualidade da pessoa, expressando-se pela proteção de sua integralidade física e 

intelectual, e a segunda na proteção da pessoa como integrante da sociedade, em como o ser é 



19 
 

 

 

 

visto pela comunidade em que se está inserido, referindo-se à sua moral, entende que os direitos 

de personalidade são divididos em: direito à integridade física; direito à integridade psíquica; 

direito à integridade intelectual e direito à integridade moral. 

Para a autora, o direito à integridade física, inato a todo o ser humano, consiste na 

garantia de todos os meios necessários para a conversação da vida e de seu corpo; o direito à 

integridade psíquica tem o condão de promoção da saúde mental deste ser; o direito à 

integridade intelectual tem relação à proteção conferida ao direito de liberdade de pensamento 

e expressão, bem como na produção intelectual do indivíduo, seja ela científica, de invenção, 

literária ou artística. Por fim, o direito à integridade moral engloba uma série de direitos em 

relação a como a pessoa é vista pela sociedade e, a título de exemplificação, cita-se o direito à 

honra, imagem, liberdade, vida privada, nome, não se esgotando aqui o rol protetivo de direitos 

nessa seara (ALVARENGA, 2013). Adotou-se a mesma classificação de direitos da 

personalidade Carlos Bezerra Leite (2019), bem como Gagliano e Pamplona Filho (2012). 

Importante elencar e complementar tal classificação, com o disposto pela doutrinadora 

Maria Helena Diniz (2012), baseada na classificação de Limongi França em 1977, tendo em 

vista que tal classificação abarca vários direitos de personalidade contemporâneos. 

 
1) direito à integridade física: 1.1) Direito à vida: a) à concepção e à descendência 

(gene artificial, inseminação artificial, inseminação de proveta etc.); b) ao nascimento 

(aborto); c) ao leite materno; d) ao planejamento familiar (limitação de filhos, 

esterilização masculina e feminina, pílulas e suas consequências); e) à proteção do 

menor (pela família e sociedade); f) à alimentação; g) à habitação; h) à educação; í) 

ao trabalho; j) ao transporte adequado; k) à segurança física; T) ao aspecto físico da 

estética humana; m) à proteção médica e hospitalar; ri) ao meio ambiente ecológico; 

o) ao sossego; p) ao lazer; q) ao desenvolvimento vocacional profissional; r) ao 

desenvolvimento vocacional artístico; 5) à liberdade; t) ao prolongamento artificial da 

vida; u) à reanimação; v) à velhice digna; w) relativos ao problema da eutanásia. 1.2) 

Direito ao corpo vivo: a) ao espermatozoide e ao óvulo; b) ao uso do útero para 

procriação alheia; c) ao exame médico; ã) à transfusão de sangue; e) à alienação de 

sangue; f) ao transplante; g) relativos a experiência científica; h) ao transexualismo; 

i) relativos à mudança artificial do sexo; 7) ao débito conjugal; k) à liberdade física; 

I) ao "passe" esportivo. 1.3) Direito ao corpo morto: a) ao sepulcro; b) à cremação; c) 

à utilização científica; ã) relativos ao transplante; e) ao culto religioso. 2) Direito à 

integridade intelectual: a) à liberdade de pensamento; b) de autor; c) de inventor; d) 

de esportista; e) de esportista participante de espetáculo público. 3) Direito à 

integridade moral: a) à liberdade civil, política e religiosa; b) à segurança moral; c) à 

honra; d) à honorificência; e) ao recato; f) à intimidade; g) à imagem; h) ao aspecto 

moral da estética humana; i) ao segredo pessoal, doméstico, profissional, político e 

religioso;;') à identidade pessoal, familiar e social (profissional, política e religiosa); 

k) à identidade sexual; I) ao nome; m) ao título; ri) ao pseudônimo (DINIZ, 2012, p. 

139-140). 

 

Diante da análise das classificações, pôde-se perceber que os direitos de personalidade, 

inerentes à pessoa humana, são diversos, não podendo-se elencar todos, criando um rol taxativo, 
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tendo em vista que o direito deve acompanhar a evolução das relações humanas, que são amplas 

e irrestritas, não comportando taxação (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012). 

No tocante às características dos direitos de personalidade, Gagliano e Pamplona Filho 

(2012) elencam os seguintes elementos: absolutos; gerais; extrapatrimoniais; indisponíveis; 

imprescritíveis; impenhoráveis e vitalícios. A seguir, será relatado brevemente sobre cada uma 

delas. 

Primeiramente, em concordância com os autores supracitados, em relação ao caráter 

absoluto dos direitos de personalidade, os autores discorrem que este se materializa, no dever 

de absolutamente todos respeitá-los. A característica da generalidade denota o sentido de que 

eles são inerentes a todas as pessoas, pelo simples fato de serem humanas. 

No tocante à extrapatrimonialidade dos direitos da personalidade, tem-se que eles não 

possuem um caráter patrimonial, apesar de a violação desses direitos comportar medida 

reparatória, revelando-se pela indenização pecuniária (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2012). 

A indisponibilidade está ligada ao fato de que os direitos de personalidade são 

intransmissíveis, ou seja, impossibilidade da cessão de tais direitos, bem como irrenunciáveis, 

o que denota a vedação e a abdicação da proteção conferida pela personalidade. Todavia, 

admite-se, excepcionalmente a transmissibilidade de tais direitos, quando, por exemplo, na 

doação de órgãos para fins científicos e acadêmicos (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2012). 

Retomando, os autores discorrem ainda que a imprescritibilidade dos direitos de 

personalidade consiste no fato de que, utilizando ou não, de seus direitos de personalidade, eles 

sempre estarão disponíveis ao ser humano, não havendo prazo de validade para seu exercício. 

A impenhorabilidade é uma característica que deriva da já comentada indisponibilidade, 

mas que merece destaque considerando a seara dos direitos autorais. Dessa forma, tanto os 

direitos morais do autor, quanto os direitos à imagem da pessoa não comportam 

penhorabilidade. Todavia, os créditos decorrentes de tais direitos, chamados de direitos 

patrimoniais, podem ser alienados, comportando penhora, cessão e outros tipos de 

alienabilidade (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2012). 

Por fim, os autores mencionados discorrem sobre a vitaliciedade dos direitos de 

personalidade que, como já mencionado neste estudo, acompanham a vida da pessoa e alguns 

direitos ainda se estendem após a morte. Outra característica importante trazida pelos autores é 

a desnecessidade de acionar o judiciário para se fazer valer os direitos de personalidade, em 

suas palavras: 
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[...] os direitos da personalidade não são suscetíveis, também, de execução forçada, 

uma vez que independem de pronunciamento judicial para seu exercício. O que há é 

previsão legal expressa de atuação do Estado-Juiz para a sua proteção ou reintegração, 

em caso de ameaça ou concretização de lesão, respectivamente (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2012, p. 168). 

 

Ante todo o exposto, pode-se concluir que os direitos de personalidade, assim 

entendidos como uma qualidade do ser humano de ser sujeito de direitos e deveres, são 

essenciais para a proteção integral da pessoa no mundo, com vistas à promoção de sua dignidade 

na esfera física, psíquica e moral, tendo como único requisito o nascimento com vida, 

acompanhando a pessoa, em alguns aspectos, para além da morte, constituindo ainda direitos 

indisponíveis, e sem prazo de validade, podendo ser invocado a qualquer momento. 

De fato, tais direitos só foram juridicamente reconhecidos recentemente, considerando 

o tempo em que o ser humano está no mundo e é sobre o seu surgimento e integralização nos 

ordenamentos jurídicos, o enfoque do estudo a seguir. 

Os direitos de personalidade, como visto, são atributos de todos os seres humanos e 

fundamentais para o seu desenvolvimento em condições de dignidade. Portanto, devem ser 

considerados, no plano jurídico, direitos humanos fundamentais. Os direitos humanos, em razão 

de serem frutos de lutas populares no passado e atualmente, e em relação a serem direitos 

fundamentais pelo fato de se encontrarem positivados na Constituição nacional e de diversos 

países (ALVARENGA, 2013). Todavia, este estado atual legislativo dos direitos de 

personalidade é recente. 

Conta Diniz (2012) que, na Antiguidade, na Grécia e Roma, já se encontravam 

disposições punitivas em razão de ofensas à integridade física e moral do indivíduo. Para 

Pereira (2011), os direitos de personalidade sempre existiram, justificando o autor, que nas 

sociedades históricas de que se têm conhecimento, sempre há o mínimo de proteção à 

integridade física e moral, em suas palavras: 

 
É certo que em todos os tempos e em todas as fases da civilização romano-cristã, a 

proteção dos “direitos da personalidade” nunca em verdade faltou. Conceitos, 

normativos como teóricos, asseguraram sempre condições mínimas de respeito ao 

indivíduo, como ser, como pessoa, como integrante da sociedade. Todos os sistemas 

jurídicos, em maior ou menor escala, punem os atentados contra a vida, à integridade 

tanto física quanto moral (PEREIRA, 2011, p. 199). 

 

Portanto, para tal autor, os direitos mínimos de personalidade sempre existiram, todavia, 

no último século o que veio de novo seria sua sistematização (PEREIRA, 2011). 

Nas lições de Adriano De Cupis (1961, p. 19) e Tobeñas (1952, p. 11), reconhece 

proteções pontuais aos direitos de personalidade ao longo da história da civilização, contudo, 
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destaca que a sua teorização se deu na modernidade, em razão de três principais institutos: o 

cristianismo, o jusnaturalismo e o iluminismo. 

No tocante ao surgimento na história de documentos jurídicos, que previam alguns dos 

direitos de personalidade, Caio Mário Pereira (2011) discorre sobre eles, identificando-os 

como: a Carta Magna do ano 1215, na qual surge a figura do habeas corpus como instrumento 

de proteção à pessoa que sofresse abusos por parte do Estado; a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, resultado da Revolução Francesa em 1789 e o Bill of Rights nos Estados 

Unidos, no século XVIII. Tais documentos foram essenciais para fomentar as discussões acerca 

dos direitos inerentes às pessoas. 

Para Maria Helena Diniz (2012), a partir da Carta Magna surgida na Inglaterra, se 

constata discretamente a positivação de alguns direitos inerentes ao ser humano, mas foi 

somente com a Declaração dos Direitos na Revolução Francesa, que se corrobora uma 

valorização da pessoa, prevendo direitos individuais, sobretudo a liberdade. 

No final da metade do século XX, de acordo com esta autora, em razão da constatação 

das atrocidades cometidas contra o ser humano na Segunda Guerra Mundial, surge a 

Organização das Nações Unidas (ONU) como medida internacional de prevenção de conflitos 

e da promoção da dignidade da pessoa humana, tomando-se consciência da necessidade de 

sistematização dos direitos da personalidade, o fazendo pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em 1948, que segundo Caio Mário Pereira: 

 
Como que enfeixando todo um processo de disciplina das condutas sociais e 

comportamento dos Estados, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

anunciada em Paris, aos 10 de dezembro de 1948, condenando os massacres, os 

genocídios e as destruições de cidades inteiras, procurou despertar o sentimento 

humano, e instituiu um parâmetro para medir a atuação do poder, e criar sensibilidade 

bastante para erigi-la em “guardiã dos direitos do homem (PEREIRA, 2011, p. 200). 

 

Nesse momento, os direitos de personalidade foram reconhecidos em âmbito 

internacional, independentemente de estarem ou não positivados nos ordenamentos jurídicos 

dos países, representando um real avanço na dignidade da pessoa humana, especialmente por 

serem atemporais e valerem para todos os povos do mundo (ALVARENGA, 2013). 

Reconhecido o status de direitos humanos aos direitos de personalidade, Santos (2011, 

p. 36) discorre que tais direitos passaram a ser “[...] universais, imprescritíveis, inalienáveis, 

impenhoráveis, não-oneráveis, enfim, direitos eternos da humanidade”. 

O autor supracitado pontua ainda que esse histórico evolutivo dos direitos de 

personalidade se encontra, ainda, nas chamadas dimensões dos direitos humanos, que foram 
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surgindo ao longo dos últimos séculos nos documentos aqui citados, sendo importante para o 

presente assunto discorrer brevemente sobre elas. 

Carlos Bezerra Leite (2019) afirma que os direitos de primeira dimensão, chamados de 

direitos individuais ou de liberdade, tiveram sua gênese com as revoluções ocorridas nos 

séculos XVII e XVIII e com influência das ideias iluministas, momento em que o liberalismo 

econômico se expandia, expressando-se pelos direitos civis e políticos. Para Santos (2011, 

p.37), tais direitos referem-se aos direitos “[...] à liberdade, em todas as suas manifestações, 

vale dizer, liberdade de locomoção, de pensamento, de reunião, de associação, de filiação etc.”. 

Os direitos de segunda dimensão, nas palavras de Leite (2019), são os direitos sociais e 

de igualdade, conquistados nos séculos XIX, os quais geraram um dever obrigacional do Estado 

em sua prestação, chamada de obrigação positiva. Se expressam pelo direito ao trabalho em 

condições de dignidade, direito à moradia, à saúde, dentre outros direitos (SANTOS, 2011). 

Os direitos de terceira dimensão, são intitulados de direitos de solidariedade ou 

fraternidade, em razão da proteção conferida à coletividade. Encontram-se nesse rol os direitos 

ao meio ambiente, à paz e ao desenvolvimento nacional (SANTOS, 2011). Esse autor discursa 

que há, ainda, os direitos de quarta e quinta dimensão, referindo-se, respectivamente, aos 

direitos modernos de democracia, informação, manipulação genética e direitos referentes à 

realidade virtual e relacionados ao dano moral e psicológico. 

A conquista desses direitos representou um avanço para a promoção da dignidade da 

pessoa humana no mundo e atualmente encontram-se internalizados em várias constituições 

(SANTOS, 2011). 

No âmbito nacional, constata-se que a CFRB/88 representou um importante avanço em 

relação aos direitos de personalidade. Destaca-se que um dos fundamentos da República é 

justamente a dignidade da pessoa humana, portanto, os dispositivos constitucionais foram 

elaborados com vistas à promoção desta dignidade, em todas as esferas, inclusive na ordem 

econômica e financeira do país, princípio que se encontra no caput do artigo 170 da CRFB/884, 

o qual se colaciona abaixo considerando sua importância. 

A maioria dos direitos de personalidade estão dispostos no artigo 5º da Constituição 

Federal, dispondo, ainda, o legislador que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais”, bem como já transcrito no inciso X, sendo invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, demonstrando a preocupação do 

 

4 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos, existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios [...]. 
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legislador em não só criar direitos, mas também mecanismos, com vistas a coibir a sua violação 

e torná-los efetivos (DINIZ, 2012). 

A proteção constitucional dada aos direitos de personalidade, segundo Maria Helena 

Diniz, expressa uma “dupla dimensão” dos direitos da personalidade, que a autora relata ser: 

 
[...] a axiológica, pela qual se materializam os valores fundamentais da pessoa, 

individual ou socialmente considerada, e a objetiva, pela qual consistem em direitos 

assegurados legal e constitucionalmente, vindo a restringir a atividade dos três 

poderes, que deverão protegê-los contra quaisquer abusos, solucionando problemas 

graves que possam advir com o progresso tecnológico, p. ex., conciliando a liberdade 

individual com a social (DINIZ, 2012, p. 133). 

 

Comentando a importância da constitucionalização dos direitos de personalidade para 

proteção do ser humano, Caio Mário Pereira (2011, p. 202) afirma que: 

 
Constitui inovação em nosso direito positivo a disciplina sistemática dos direitos da 

personalidade. As exigências do mundo contemporâneo e a diversidade de orientações 

nos vários países conclamaram os juristas a dar maior ênfase ao assunto e os 

legisladores a regular matéria que na órbita internacional mereceu acolhida na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948 (PEREIRA, 2011, p. 202). 

 

A Constituição Federal representa a emanação dos poderes do povo, tem por escopo 

orientar todo o ordenamento jurídico nacional, sendo de observância obrigatória à população, 

bem como aos prepostos do Estado, nos quais repousam o poder que a democracia lhes 

incumbe. A inobservância de preceitos constitucionais, neles incluídos os direitos de 

personalidade, pelos agentes estatais, no âmbito legislativo ou executivo, demanda atuação 

judicial, a fim de decretar a inconstitucionalidade da Lei ou ato contrário aos preceitos 

fundamentais constitucionais, sob pena de desequilíbrio do ordenamento jurídico nacional 

(PEREIRA, 2011). 

Logo, constata-se a importância da constitucionalização dos direitos de personalidade, 

bem como a importância que tais direitos representam no âmbito nacional, sendo qualquer ato 

ou legislação que os viole, violação direta aos preceitos constitucionais de promoção da 

dignidade da pessoa humana. 

Passando para breve análise, dos avanços dos direitos de personalidade na esfera privada 

internacional e nacional, para Diniz (2012, p. 133) este ocorreu, mas lentamente. Nas lições da 

autora: 

 
O Código Civil francês de 1804 os tutelou em rápidas pinceladas, sem defini-los. Não 

os contemplaram o Código Civil português de 1866 e o italiano de 1865. O Código 
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Civil italiano de 1942 os prevê nos arts. 5a a 10; o atual Código Civil português, nos 

arts. 70 a 81, e o novo Código Civil brasileiro, nos arts. 11 a 21. 

 

Conforme discorreu a autora, no ordenamento jurídico nacional, na esfera privada, 

temos a positivação dos direitos de personalidade nos arts. 11 a 21 do Código Civil, bem como 

em legislações especiais esparsas, citando-se a Lei de Transplantes - Lei 9.434/97 e Lei 

10.211/2001, a Lei dos Direitos Autorais Lei 9.610/98 (ALVARENGA, 2013). Também a Lei 

10.741/2003 do Estatuto do Idoso, a CLT de 1943 para os trabalhadores, dentre outras que 

conferem proteção e promovem dignidade ao ser humano brasileiro. 

Constata-se, por fim, que, em que pese ao longo da história da humanidade ter se 

encontrado direitos mínimos de personalidade, eles não abarcavam a ampla proteção que 

conferem hoje, bem como não eram direcionados a todos os povos. Tal situação somente 

começou a mudar com o seu status de direitos humanos adquirido na Declaração Internacional 

dos Direitos Humanos em 1948, bem como com sua constitucionalização no Brasil em 1988, 

dessa forma, passando também a serem reconhecidos como direitos fundamentais inerentes a 

todos os seres humanos e constitucionalmente protegidos. 

O estudo do meio ambiente do trabalho é necessário nesta pesquisa para permitir 

elastecer a reflexão de que as liberdades no meio ambiente do trabalho, como a liberdade de 

expressão se desenvolvem com a organização dos trabalhadores em suas entidades sindicais 

representativas, a exemplo dos movimentos grevistas. 

E assim segue o trabalho, percorrendo questões sobre o meio ambiente do trabalho como 

fatores de reconhecimento das liberdades individuais e coletivas, se tratando do trabalhador e 

do próprio sindicado, para ao final, pontuar que os direitos à personalidade à liberdade de 

expressão, com enfoque no direito do trabalho, são alcançados em espaços que promovem as 

garantias fundamentais. 

A relevância de ressignificar o sindicato em novo modelo que proteja e efetive o direito 

da personalidade à liberdade de expressão evoca a linha de pesquisa do Programa de Mestrado 

cursado para enfatizar, no decorrer do trabalho, as possibilidades de melhora, diante da pesquisa 

apresentada, do meio ambiente de trabalho, à vida dos trabalhadores e às organizações sindicais. 

 
2.2 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

 
 

O estudo do meio ambiente do trabalho surge como uma necessidade de se tutelar 

especificadamente os bens jurídicos oriundos da relação de trabalho, protegendo o trabalhador 
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em todas as suas esferas, psíquica, moral e física e, assim, promovendo a dignidade que lhe é 

de direito. 

Tal medida se faz necessária, desde sempre mas, a partir da Revolução Industrial e pela 

evolução da globalização no século XX, atingindo a modernidade e pós modernidade, com a 

era da revolução tecnológica, ainda mais deve ser objeto de estudo e pesquisa, tendo em vista 

que se constata uma valorização sem precedentes do capital em detrimento da dignidade da 

pessoa humana e do meio ambiente, em especial do trabalhador, que vende sua força de trabalho 

para subsistência neste tipo de sistema, sendo fortemente afetado no meio laboral pelas 

consequências do desequilíbrio ambiental promovidas por esse sistema econômico (PADILHA, 

2011). 

A partir das consequências catastróficas trazidas pela Revolução Industrial, bem como 

pela pressão ao Estado por parte da população, para que este tomasse medidas que efetivamente 

protegessem a coletividade, surgiu o Estado Social de Direito, intervencionista e protetivo 

(PADILHA, 2011). 

Nesse mesmo período, surgiram concomitantes, as questões sociais, trabalhistas e 

ambientais, tendo em vista as consequências desastrosas do desenvolvimento do capitalismo: a 

urbanização desenfreada e sem estruturas mínimas à dignidade de seus habitantes; a extrema 

exploração da força de trabalho humana; a degradação ambiental pelas indústrias e minas 

(PADILHA, 2011). 

Os direitos que conferem dignidade no contexto do trabalho foram duramente 

conquistados durante o século XX, sendo internalizados, no Brasil, pela CFRB/88, constituindo 

dever de todos, especialmente do agente empregador e o Poder Público, reduzir os riscos à vida 

do trabalhador (CASSAR, 2017). 

De acordo com Padilha (2011), compreende a doutrina que o direito ao meio ambiente 

do trabalho saudável vai além das disposições de saúde e segurança inseridas na legislação 

trabalhista, abarcando a questão ambiental, que afeta diretamente os setores da vida dos 

trabalhadores, (meio ambiente laboral) e da sua comunidade (meio ambiente artificial). 

Dessa forma, em busca da concreta efetividade na proteção da relação meio ambiente e 

trabalho é que houve a necessidade da junção dessas duas áreas do direito, que devem ser 

regidas principalmente pelas disposições constitucionais, interpretadas sistematicamente, 

promovendo ampla proteção e qualidade de vida aos trabalhadores (PADILHA, 2011). 

Preliminarmente, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre o meio ambiente 

para compreensão do que seria o meio ambiente do trabalho. No sentido etimológico da palavra, 

meio ambiente é conceituado como “aquilo que rodeia” (BARROS, 2016, p. 701). 
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Nesse mesmo sentido, segundo Jorge Neto e Cavalcante (2019, p. 1222) “meio ambiente 

é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem (física, química e biológica), 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Para a doutrina, o meio ambiente é dividido em quatro ramificações: meio ambiente 

natural; o cultural, o artificial e o meio ambiente do trabalho. Considera-se meio ambiente 

natural, os recursos naturais do planeta; o meio ambiente cultural é caracterizado pelo conjunto 

de tradições e valores que identificam uma sociedade; o meio ambiente artificial, por sua vez, 

representa a modificação espacial realizada pelos humanos (BARROS, 2016). 

O meio ambiente do trabalho, como espécie do meio ambiente, segundo Barros (2016, 

p. 701), apresenta-se como “[...] o local onde o homem obtém os meios para prover sua 

subsistência, podendo ser o estabelecimento empresarial ambiente urbano, no caso dos que 

executam atividades externas e até o domicílio do trabalhador no caso do empregado a 

domicílio, por exemplo”. 

Nas lições de Amauri Mascaro Nascimento (2009), o meio ambiente do trabalho seria 

o: 
 

 

Complexo máquina-trabalho: as edificações dos estabelecimentos, equipamentos de 

proteção individual, iluminação, [...] condições de salubridade ou insalubridade, de 

periculosidade ou não [...] horas extras, intervalos, descanso, férias (NASCIMENTO, 

2009, p. 29). 

 

Sueli Padilha (2011) entende o meio ambiente laboral como a interação e relação entre 

a força de trabalho e o fruto dessa força, a produção que afeta o meio laboral. Todavia, na 

concepção de Santos (2019, p. 88), o meio ambiente laboral moderno consiste no: 

 
Conjunto de condições físicas, químicas, biológicas, interpessoais e psico-mentais, 

naturais e artificiais, moveis e imóveis, internas e externas, cujos elementos, leis e 

interações abrigam, influenciam e regem a vida das pessoas e suas atividades no local 

de trabalho, independentemente do seu estatuto jurídico e das suas condições pessoais, 

cujo equilíbrio é essencial à sadia qualidade de vida, à incolumidade físico-psíquica e 

à capacidade laboral dos indivíduos de que dele participam. 

 

Dos entendimentos doutrinários colacionados acima, constata-se que o mais abrangente 

é o de Ronaldo Lima dos Santos, tendo em vista que o doutrinador considera tanto os elementos 

objetivos (ambiente do trabalho) como os subjetivos (oriundos das relações de trabalho) na 

conceituação do meio ambiente laboral. 
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De tal maneira, verifica-se que a proteção ao meio ambiente do trabalho, portanto, tem 

por objetivo manter incólume a saúde e segurança do trabalhador que, em decorrência da 

relação e ambiente de trabalho, coloca em risco a sua integridade física e psíquica. 

Segundo Santos, nos últimos anos, houve uma expansão dos elementos caracterizadores 

do ambiente do trabalho, abarcando, atualmente: 

 

[...] todas as dimensões da saúde e da segurança no local de trabalho, o que inclui as 

doenças decorrentes das próprias relações interpessoais de trabalho, como depressão, 

estresse por depressão, transtorno do estresse pós–traumático, e as neuropatias 

originárias de situações como os assédios moral individual e coletivo (organizacional) 

e o assédio sexual (SANTOS, 2019, p. 87). 

 

Logo, diante de uma expansão das dimensões do meio ambiente laboral, 

consequentemente expande-se também a proteção conferida ao trabalhador, por meio da 

proteção de todas as esferas laborais. 

Vólia Bomfim Cassar tem o mesmo entendimento que Ronaldo Lima dos Santos, ao 

discorrer que o meio ambiente laboral não deve ser limitado ao local da prestação de serviços, 

“mas também ao serviço, mesmo que externo, às ferramentas, aos instrumentos de trabalho, à 

forma de execução das tarefas e ao modo como é tratado o trabalhador pelos colegas e 

superiores hierárquicos” (CASSAR, 2017, p. 963). 

Complementando tal teoria, no entendimento de Carlos Henrique Bezerra Leite (2019), 

o direito ambiental laboral moderno deve ser pautado na interpretação sistêmica da legislação 

trabalhista em conjunto com os direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, nas 

palavras do autor: 

 
A concepção moderna de meio ambiente do trabalho, portanto, está relacionada com 

os direitos humanos, notadamente o direito à vida, à segurança e à saúde. Esses 

direitos, na verdade, constituem corolários dos princípios fundamentais da dignidade 

da pessoa humana e da cidadania. Supera-se, assim, a concepção tradicional da 

doutrina juslaboralista pátria, calcada apenas nas normas técnicas da CLT e das 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que preconizam o 

meio ambiente do trabalho tão somente sob a perspectiva da medicina, higiene e 

segurança do trabalho (LEITE, 2019, p. 190). 

 

Assim, o meio ambiente do trabalho pode ser entendido como o conjunto de elementos 

objetivos e subjetivos da relação de trabalho que se relacionam e influenciam os sujeitos dessa 

relação. A saúde física e mental do trabalhador, a sua dignidade, a sua capacidade de realizar 

bem a função para o qual se qualificou, a sua higiene, o ambiente coletivo são questões inerentes 

ao meio ambiente do trabalho. 
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É nesse diapasão que mais uma vez e não seja a última, posto que a pesquisa se concentra 

nesse tema, que a liberdade de expressão é apresentada como forma de exercício do direito à 

expressão e não apenas em si mesmo, do próprio trabalhador, mas também voltada a forma de 

organização da própria entidade sindical, que passa a ser reconhecida pela liberdade de 

expressar-se como entidade representativa dos seus representados. 

A constatação da periculosidade das atividades laborais para a saúde de quem as exerce, 

não é recente. Segundo Santos (2019), essa consciência dos riscos de desenvolvimento de 

doenças em razão do trabalho, já existia em Roma, na Antiguidade. 

Em período posterior, na Idade Média, já se encontravam estudos sobre a saúde e 

segurança dos trabalhadores, citando-se a título de exemplificação o Tratado sobre mineração 

em 1556 feito por Georgius Agrícola (CASSAR, 2017). 

No ano de 1700, nasce a medicina do trabalho com a obra De morbis artificium diatribe, 

do médico italiano Bernardino Ramazzi, que trazia um estudo sobre as doenças mais comuns, 

decorrentes das atividades empregadas no meio ambiente laboral, analisando-se mais de 

sessenta profissões, constatando quais seriam as medidas necessárias para sua prevenção e as 

medidas para tratamento (CASSAR, 2017). 

Todavia, somente com a Revolução Industrial que a preocupação com o meio ambiente 

começou a ser considerada pela população e pelo Estado. O crescimento populacional 

desenfreado nos centros urbanos, nessa época, somados a um aumento expressivo da atividade 

poluidora da indústria no meio ambiente, foram fatores que desencadearam uma situação tão 

precária nas cidades, que se começou a discussão sobre a necessidade de proteção do meio 

ambiente, de forma geral, para se evitar doenças (SANTOS, 2019). 

Para Cassar (2017), nesse cenário de extremo abuso do trabalho humano, a vida dos 

operários, entre eles mulheres e crianças, diariamente estava em risco, frente à inexistência de 

medidas de segurança e higiene no ambiente laboral, sendo certo que eram recorrentes mortes 

e mutilações por acidentes de trabalho. 

A exploração da força de trabalho e a situação de miserabilidade dos operários eram tão 

exorbitantes, que as crianças eram banalmente comercializadas, em decorrência da grande 

necessidade de mão de obra nas indústrias que, diariamente, perdiam seus operários pelas 

mortíferas condições de trabalho (CASSAR, 2017). 

A autora supracitada refere, ainda, que tais condições levaram à coação do Estado, pela 

pressão da população e ele tomou medidas que mudaram o cenário caótico trabalhista. Sobre a 

essa influência de iniciativa popular, Santos (2019, p. 79) discorre que “a intervenção legislativa 

no campo da proteção social dos trabalhadores iniciou-se, primeiramente, pela influência de 
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diversos pensadores e reformadores sociais, inclusive grandes empregadores”, cita-se Marx e 

Engels (1848) a título de exemplificação. 

A igreja, por parte do Papa Leão XIII, também exerceu forte pressão ao Estado para que 

tutelasse a saúde e segurança dos operários, exigindo que fossem tomadas medidas que 

colocassem fim às condições precárias e abusivas de trabalho ocorridas no século XIX 

(CASSAR, 2017). 

Desta forma, institui-se, em 1802, a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes (Moral and 

Health Act) que teve como objetivo a limitação da jornada laboral das crianças aprendizes e o 

incentivo à promoção de medidas de higiene na seara laboral (CASSAR, 2017, p. 958). Para 

Santos (2019), tal norma não teve grande eficácia, tendo em vista que abrangia uma parte 

pequena de trabalhadores, bem como a problemática da falta de instrumentos que a viabilizasse. 

No ano de 1830, ocorre a instalação do primeiro médico, de nome Robert Baker, em 

uma indústria, para cuidar dos problemas de saúde dos trabalhadores. Na Inglaterra de 1833, 

surge a primeira legislação, de autoria do deputado Michel Sadler, a qual tutelava todos os 

operários das indústrias têxtis, sendo essa, do ponto de vista de Santos (2019), a primeira 

legislação que apresentou eficácia na proteção da saúde e segurança dos operários ingleses. 

Somente em 1855, surge na indústria inglesa o cargo de médico do trabalho, que tinha 

por função, examinar os operários em sua contratação e, ainda, cuidar dos acidentes de trabalho 

(SANTOS, 2019). 

Em concordância com Santos (2019), após a iniciativa da Inglaterra em elaborar normas 

visando a proteção dos trabalhadores, nos anos 1890, vários países europeus seguiram essa 

tendência intervencionista e protetora aos trabalhadores, legislando sobre higiene e segurança 

no ambiente laboral, bem como sobre acidentes trabalhistas e formas de indenização. 

Mesmo diante do surgimento das normas protetoras no final do século XIX, na Europa, 

o respeito a elas por parte dos detentores dos meios de produção não era muito comum, razão 

pela qual as condições precárias operárias ainda persistiam, dando origem às Centrais Sindicais 

trabalhistas, que pressionaram o poder público para empregar medidas efetivas de proteção à 

vida e segurança do trabalhador no ambiente laboral (SANTOS, 2019). 

Dessa forma, em 1919 acontece a Conferência da Paz, com a elaboração do Tratado de 

Versalhes e a criação da Organização Internacional do Trabalho, com o objetivo de uniformizar 

as disposições protetivas trabalhistas no mundo, ocorrendo uma verdadeira evolução na 

medicina do trabalho, com a criação de várias Convenções nesta área, especialmente, porque 

na época surgia o modelo fordismo de produção, que demandava operários saudáveis, 
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contribuindo para a observância das normas de saúde, higiene e segurança do trabalhado pela 

indústria (CASSAR, 2017). 

Vólia Bomfim Cassar discorre, ainda, que apesar de o cargo de médico do trabalho se 

tornar popular no ambiente laboral, à época, o papel deles era a avaliação admissional e o 

cuidado com as patologias que surgiam no labor, sem tratar as causas dessas doenças, pois, 

segundo a autora “ [...] o profissional de medicina não possuía autonomia para interferir no 

processo de produção, muito menos na eliminação dos fatores de risco” (CASSAR, 2017, p. 

959). Assim, a autora supracitada informa que foi somente em 1981, com a edição da 

Convenção nº 155, que houve uma preocupação dos Estados na prevenção das doenças 

ocupacionais, incentivando a medicina laboral preventiva. 

Em que pese no decorrer do século XX, várias Convenções da OIT versarem sobre a 

proteção do trabalhador na esfera laboral, foi somente em 1972 que a OIT elaborou a 

Convenção nº 148 específica para a Proteção do Meio Ambiente do Trabalho (SANTOS, 2019). 

No cenário internacional, a preocupação com os danos ao meio ambiente como resposta à 

exploração dos recursos naturais do planeta, somente surgiu na segunda metade do século XX, 

logo, somente nesse período se começou a falar na proteção ao meio ambiente do trabalho 

(PADILHA, 2011). 

Contudo, em 1948, já se encontra a preocupação com o meio ambiente do laboral na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que declarou ser direito inerente a todo ser 

humano possuir “condições justas e satisfatórias de trabalho” artigo 23-1 (CASSAR, 2017, p. 

960). 

Na segunda metade do século XX, pode-se encontrar disposições protetivas em relação 

ao meio ambiente do trabalho (segurança e saúde do trabalhador). Cita-se a Carta Africana dos 

Direitos do Homem e dos Povos (1981); o Tratado do Mercosul e a Constituição da 

Comunidade Europeia (SANTOS, 2019). 

Por fim, é importante destacar que o Constitucionalismo Social surgido no século XX 

foi de suma importância para a internalização das normas de proteção à saúde e segurança 

laboral nos países (SANTOS, 2019, p. 82). Tem-se, nesse momento, o consenso internacional 

de que tais normas são direitos de caráter fundamental inerentes a todos os seres humanos. 

Considerando a proteção do meio ambiente do trabalho, como a tutela à saúde e 

segurança do trabalhador, analisando o histórico do arcabouço jurídico nacional que previa esta 

proteção, pode-se dizer que antes da Consolidação das Leis Trabalhistas em 1943, não havia 

muito avanço nesse sentido. 
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Cita-se como normas esparsas com tal finalidade, nesse período, o artigo 78 do Código 

Comercial Brasileiro (1850), que garantia aos acidentados, durante três meses, o recebimento 

de seus salários, em razão da inabilitação para o exercício de suas atividades laborais na esfera 

das casas de comércio, bem como o Decreto nº 3.724 de 1919, que estendia o direito à 

indenização pelos acidentes laborais a todos os trabalhadores (SANTOS, 2019). 

Para Ronaldo Lima dos Santos, foi somente, no ano de 1941, que surgiu no cenário 

nacional, uma norma que teve eficácia aos trabalhadores, em específico aos rurais. O Estatuto 

da Lavoura Canavieira, Decreto-Lei nº 5.452/1943 inovou ao assegurar aos trabalhadores, o 

direito à assistência médica e hospitalar, bem como o direito à uma moradia “sã e suficiente” 

(SANTOS, 2019, p. 82). 

A aprovação da CLT foi de suma importância para a proteção da saúde e segurança do 

trabalhador, prevendo um capítulo específico à essa temática “Segurança e Higiene do 

Trabalho”, que possuía dispositivos que discorriam sobre medidas preventivas, sancionatórias, 

informativas e fiscalizatórias, conferindo uma proteção na esfera física, mental e psicológica 

do trabalhador (SANTOS, 2019, p. 83). 

Em 1981, entra em vigor, no cenário nacional, a Lei 6.938 que define a Política Nacional 

do Meio Ambiente, que estipula meio ambiente como o “conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”. Esse conceito está disposto no artigo 3º, inciso I, e, segundo Santos 

(2019, p. 84), abarca também o meio ambiente do trabalho, lhe conferindo proteção, ainda que 

indireta. 

No tocante às Constituições Federais nacionais, constata-se que as Constituições de 

1934, 1937, 1946 e 1967, que antecederam a Constituição de 1988, em que pese garantissem 

normas de proteção à saúde do trabalhador, as faziam de forma genérica, nas seções referentes 

ao direito à saúde (SANTOS, 2019). 

Verifica-se, por outro lado, que a promulgação da CFRB/88, conhecida como 

constituição democrática, de forma inédita, traz uma série de garantias e direitos fundamentais 

aos trabalhadores, bem como um capítulo dedicado exclusivamente ao Meio Ambiente e 

dispositivos de proteção ao meio ambiente do trabalho, inseridos no capítulo do direito à saúde, 

que na concepção de Carlos Henrique Bezerra Leite (2019), devem ser interpretados 

sistematicamente com as demais disposições constitucionais, em especial aos princípios e 

objetivos da república e da ordem econômica. 
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Dada a importância de alguns dispositivos constitucionais, que demonstram a extensão 

da proteção ao meio ambiente do trabalho, é necessário colacionar neste estudo tais 

dispositivos. Desta forma, dispõe o artigo 225 da referida Constituição.5 

Segundo CASSAR (2017), a proteção contida em tal dispositivo deve ser estendida 

ainda para o meio ambiente do trabalho. Tal afirmação faz sentido se considerado que, como já 

se demonstrou, o meio ambiente do trabalho é uma das espécies do que se entende ser o meio 

ambiente. Explicando tal afirmação, a autora discorre que: 

 
É fato que se a Constituição assegura ao trabalhador o direito à saúde, e determina que 

se estabeleça um meio ambiente equilibrado e saudável, logo, para o atingimento da 

plenitude de saúde ao trabalhador, há que se exigir também a higidez e equilíbrio no 

meio ambiente do trabalho, porquanto não se alcançaria a qualidade de vida do 

trabalhador sem a correspondente qualidade no seu ambiente (CASSAR, 2017, p. 

964). 

 

Ademais, encontra-se dispositivo constitucional específico, que afirma ser o meio 

ambiente do trabalho parte do meio ambiente, considerado pelo legislador, conforme estatui o 

artigo 200 da CRFB/88.6 

Importante ressaltar, que esse dispositivo, inserido no capítulo que trata dos direitos da 

saúde, retrata a intenção do legislador de reafirmar o disposto no artigo 225 do mesmo diploma 

legal, ou seja, o direito a um meio ambiente equilibrado, saudável, que atenda aos direitos 

fundamentais esculpidos na Carta Magna. 

Diante dessa interpretação sistemática dos artigos citados e, considerando as proteções 

dispostas no artigo 7º da Constituição, entende Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2001) que o 

direito ao meio ambiente do trabalho está constitucionalmente garantido. 

Tal afirmação encontra fundamento, ainda, se considerarmos que o ambiente saudável 

(ecologicamente equilibrado) é essencial à dignidade da pessoa humana, no caso, de o 

trabalhador, sendo o princípio da dignidade um dos pilares da República Federativa do Brasil 

(artigo 1º, inciso III, CFRB/88). 

 

5 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preserva-lo para as presentes e futuras gerações. 
6 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: [...] VIII - colaborar 

na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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Interessante, ainda, é apontar a relação do disposto no artigo 170 caput e seu inciso VI 

da CRFB/887, que tratam dos princípios da ordem econômica, com o direito fundamental ao 

meio ambiente do trabalho saudável. 

Novamente, encontra-se o fundamento da dignidade da pessoa humana, se revelando 

nas disposições constitucionais, no tocante ao meio ambiente do trabalho. Isso porque fica claro 

que esta é uma norma cogente, que representa o dever constitucional de que todos os agentes 

econômicos, incluindo os que fazem parte das relações de trabalho, exerçam suas atividades 

com respeito à dignidade humana, considerando que a ordem econômica nacional é fundada na 

valorização do trabalho. 

Voltando para o plano das normas infraconstitucionais, a Lei 6.514 de 1977, que alterou 

o capítulo V do Título II da CLT, foi essencial para a tutela da saúde e segurança do trabalhador 

(BRASIL, 1943). 

Isso porque, além de inserir vários dispositivos protecionistas nessa seara, conferiu ao 

Ministério do Trabalho a função de criação de normas complementares à legislação trabalhista, 

que foram denominadas de Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, comumente 

conhecidas como NR, que constituem verdadeiro código de direito ambiental do trabalho 

(SANTOS, 2019). 

Convém esclarecer que esse Ministério especializado, no atual governo, se converteu 

em uma pasta inserida num Ministério, na Secretaria do Trabalho e Emprego, em total 

retrocesso histórico, com o viés da politização dos direitos trabalhistas. 

Vale ressaltar, ainda, para este estudo, a importância que as Convenções da OIT tiveram 

para a evolução das normas nacionais de proteção ao meio ambiente laboral. 

Antes da EC nº 45/2004, as convenções que fossem ratificadas pelo Brasil só possuíam 

vigência no país caso não fossem contrárias ao contido na Constituição Federal (CASSAR, 

2017). Todavia, tal emenda representou um avanço sem precedentes no ordenamento jurídico 

brasileiro, pois inseriu o §3º no artigo 5º da Constituição.8 

A partir de então, as convenções da OIT, que forem integradas ao ordenamento jurídico 

brasileiro, possuem a prerrogativa de alterar as legislações infraconstitucionais pelo seu caráter 

constitucional. 

 

7 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...] VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 

dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 
8 “§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais” (BRASIL, 2004). 
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Segundo Vólia Bomfim Cassar (2017), de todas as principais convenções expedidas 

pela OIT sobre saúde e segurança do trabalhador, a 187, sobre o Marco promocional para a 

segurança e saúde no trabalho, não foi ratificada pelo Brasil e não há que se esquecer de 

mencionar a Convenção 87, que trata da liberdade sindical e proteção aos direitos dos 

sindicalizados. 

Por fim, depreende-se do exposto que, nos últimos 100 anos, não apenas o Brasil, mas 

o mundo presenciou uma evolução significativa e extremamente positiva na proteção dos 

direitos coletivos, em especial os direitos referentes à saúde e segurança do trabalhador. 

Dessa forma, é essencial destacar o papel dos sindicatos para a concretização de tais 

direitos que, desde a sua criação até os dias de hoje, seguem na luta pela manutenção dos direitos 

conquistados no último século. 

 
2.3 O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO DIREITO DA 

PERSONALIDADE DO TRABALHADOR NO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 
A busca pelo meio ambiente do trabalho decente tem motivado a classe trabalhadora 

que, diante de situações de desrespeito, tomam a frente na tutela de seus interesses, se 

organizando, desde a criação das entidades sindicais, que representam legítimos órgãos de 

expressão da vontade popular e no dia a dia efetivam muitas conquistas mas, também, são 

vítimas de flagrantes retrocessos. 

Nesse sentido, somente com o fortalecimento dos sindicatos, com a participação e 

interesse de grande parte dos trabalhadores é que se estará armado para enfrentar a precarização, 

pelo próprio Estado, dos direitos constitucionalmente garantidos nas últimas décadas. 

A relação de trabalho, em especial a relação de emprego, é uma relação humana de 

subordinação e desequilíbrio de poderes entre as partes, razão pela qual merece a proteção 

especial que é dada pelo Estado, com vistas a proteger a integridade física, psíquica e moral do 

subordinado, o trabalhador (DELGADO, 2017). 

Dessa forma, os direitos de personalidade do obreiro, os quais são garantidos 

constitucionalmente, são de vital importância para a dignidade desse, considerando que 

representam limites aos poderes do empregador, coibindo possíveis abusos que possam ocorrer 

por parte deste agente (ALVARENGA, 2013). 

O direito à liberdade de expressão é um dos direitos de personalidade que tem por 

objetivo proteger a esfera psíquica da pessoa, possuindo status de direito fundamental, 
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constituindo, portanto, direito indisponível, demonstrando a importância de tal direito para o 

ordenamento jurídico nacional (DINIZ, 2012). 

O direito à liberdade de expressão na seara trabalhista tem igual função, ou seja, o de 

garantir a dignidade do trabalhador, como pessoa humana, nessa relação social desigual 

(ALVARENGA, 2013). 

Para José Afonso da Silva (1991), a liberdade de expressão abarca a possibilidade de 

manifestações livres do pensamento humano nas suas mais diversas searas, sendo a liberdade 

de opinar, de crer, de se associar, de se informar. 

Alvarenga (2013) expõe que tal liberdade na seara trabalhista é limitada, considerando 

o fato de que o trabalhador está sujeito aos poderes do agente empregador, não podendo 

expressar totalmente os seus pensamentos e convicções no meio laboral e quando o fazem, 

quando não identificados com os do empregador, sofrem as devidas consequências. Daí advém 

a total necessidade de organização da classe trabalhadora, por meio de sindicatos livres. 

Em tais momentos, a liberdade de expressão do obreiro se demonstrou inexistente, 

compreendendo este período, o final do século XIX até o ano de 1944, onde foi reconhecido 

este direito pela Organização Internacional do Trabalho, com a edição da Convenção nº 87 

(LEITE, 2019). Isso porque, em tal período, a relação de emprego era marcada pelo abuso 

extremo da força laboral do operário, em razão do capital, não tendo o empregado liberdade 

alguma dentro do ambiente de trabalho (SANTOS, 2019). 

Fundamental para o presente estudo é a liberdade de expressão do empregado no meio 

laboral em relação às condições de trabalho, assim como aos sindicatos deve ser resguardada a 

liberdade para se constituir, sem regulamentação de ordenamentos estatais, como unicidade 

sindical e efeito erga omnes. 

O direito à liberdade de expressão como direito humano e, posteriormente, como direito 

fundamental, especialmente no tocante à liberdade de associação sindical não é reconhecido na 

prática. O trabalhador deve ter liberdade para opinar e definir suas condições de trabalho, sendo 

as organizações sindicais, legítimos instrumentos de liberdade à expressão do trabalhador; 

porém, para que isso ocorra, necessário que essas organizações também usufruam de liberdade 

de expressão, especialmente exteriorizada pela liberdade sindical. 

Os sindicatos são essenciais para as conquistas dos direitos que protegem a classe 

trabalhadora, revelando-se um órgão de legítima expressão da vontade dos obreiros, resultando 

na ampla proteção, quando legitimamente e de fato representam os interesses da classe 

trabalhadora. 
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Por meio das greves, seu principal meio de luta, os sindicatos compostos pela união dos 

trabalhadores, podem ser ouvidos pelo poder público e especialmente pelo empregador, 

exigindo o reconhecimento de direitos e garantias mínimas, a quem diariamente contribui para 

o enriquecimento dos empresários e do desenvolvimento econômico do país (AROUCA, 2018). 

Esse autor também pontua que o cenário laboral, anterior ao surgimento dos sindicatos, não 

conferia a mínima dignidade ao ser humano. 

Com as jornadas de trabalho ilimitadas, bem como ante a ausência de equipamentos de 

segurança e higiene, o trabalho no auge da Revolução Industrial era, ao mesmo tempo, sinônimo 

de subsistência, sendo a única fonte de renda de muitas famílias, bem como de morte e 

mutilações, considerando os recorrentes acidentes no ambiente de trabalho (CASSAR, 2017). 

Constata-se nesse período que a vida do trabalhador não era valorizada, seja em sua 

dimensão biológica, ou na esfera social (AROUCA, 2018). 

Vólia Bomfim Cassar (2017) relata que para o empregado, nos acidentes de trabalho se 

perdia a vida; para o empregador, o que se perdia era apenas mais um operário, um instrumento, 

que seria substituído instantaneamente por outro que necessitava de emprego. 

Foi, diante dessas condições, que a união dos trabalhadores se fez necessária, 

considerando, naquela época, a total ausência de liberdade de expressão no meio laboral. As 

reclamações individualmente ocorriam, mas, na época, as facilidades de se dispensar um 

empregado eram maiores, portanto, se expressar sobre as condições laborais era sinônimo de 

pedir para ser despedido. Fruto dessa situação, surgem os sindicatos, sem a aprovação do Estado 

ou das entidades patronais, representando a voz dos trabalhadores (AROUCA, 2018). 

Em um primeiro momento, essas manifestações exprimindo a vontade dos trabalhadores 

foi duramente reprimida e, em alguns países, houve sua criminalização. Contudo, com o passar 

do tempo, após muita resistência, foram se consolidando e, atualmente, fazem parte da maioria 

dos ordenamentos jurídicos dos países (DELGADO, 2017). 

O direito à liberdade de expressão do trabalhador foi garantido ao se reconhecer as 

entidades sindicais como instrumento de manifestação dessa liberdade, regidas pela normativa 

reguladora constitucional. 

Observa-se que no artigo 8º, inciso III9 da CFRB/88 se reconhece a representação 

sindical como meio legítimo à liberdade de expressão do trabalhador na esfera laboral, ao dispor 

 

9 Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização 

do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 

interferência e a intervenção na organização sindical; II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, 

em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será 

definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 
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que incumbe ao sindicado, a defesa dos direitos da categoria, não somente no meio laboral, mas 

também na seara administrativa ou judicial. 

A Constituição ainda previu uma série de garantias que visam coibir as condutas 

antissindicais, a fim de que essa liberdade concedida ao trabalhador seja mantida no plano 

prático (DELGADO, 2017). A vedação à dispensa sem justa causa do dirigente sindical é um 

exemplo delas (artigo 8º, inciso VIII).10 

A liberdade sindical conferida pela CFRB/88, consoante às lições de Alice Monteiro de 

Barros (2016), pode ser vista, como várias garantias e liberdades diferentes em relação às 

organizações sindicais, cita-se a título de exemplificação, o direito dos trabalhadores se 

organizarem em sindicatos e o direito de autodeterminação desses sindicatos. 

Para Cassar e Borges (2017), a liberdade conferida pela Constituição na seara sindical, 

pode ser vista de duas formas: individual ou coletiva. 

A liberdade individual podendo ser positiva ou negativa é a prerrogativa dos 

trabalhadores poderem se reunir com a sua classe de trabalho, ou mesmo classes conexas e 

poderem se organizar em entidades sindicais ou outras organizações; há ainda, o direito de se 

filiar a essas organizações e permanecerem nelas atuando; no campo negativo da liberdade, 

encontra-se o direito de sair dessas organizações quando quiserem, ou mesmo de não se filiarem 

a tais entidades sindicais (CASSAR; BORGES, 2017). 

No âmbito coletivo da liberdade sindical, os autores discorrem que esta representaria a 

sua independência do Estado, bem como “[...] a liberdade de o grupo constituir o sindicato de 

sua escolha, com a estrutura e funcionamento que desejar, com ampla autonomia” (CASSAR; 

BORGES, 2017, p. 71). 

Todavia, a unicidade sindical preconizada pela CFRB/88, segundo Barros (2016), ainda 

representa um empecilho na concretização integral dessas liberdades, conferidas aos 

trabalhadores pelas organizações sindicais. 

A pluralidade sindical teria grande importância, ainda, para incentivar a competitividade 

saudável entre as entidades sindicais, a fim de que se evite a “acomodação de lideranças 

sindicais” (BARROS, 2016, p. 801), tendo o trabalhador liberdade para procurar outra entidade 

representativa quando diante dessa situação. Esse autor discorre que em alguns países a 

 

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

questões judiciais ou administrativas; 
10 VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 

representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer 

falta grave nos termos da lei. 
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pluralidade facultativa tem dado certo. Contudo, não é essa ainda a situação do Brasil, 

vigorando a unicidade sindical. 

De tal maneira, constata-se que apesar de a CFRB/88, art. 8⁰ caput, ter garantido a 

liberdade e autonomia sindical, essa liberdade conferida aos sindicatos é parcial, limitada, o 

que, por consequência, limita a liberdade de expressão da vontade dos trabalhadores. 

Por outro lado, em que pese essa “falha” na garantia de liberdade sindical integral, uma 

observação importante a se fazer nos direitos trazidos pela Constituição, consiste na 

obrigatoriedade do sindicato, enquanto ente representante da categoria, como parte nas 

negociações coletivas (BRASIL, 1988). 

Cita-se, ainda, a limitação dos direitos de personalidade do trabalhador, como passíveis 

de direitos a indenizações por danos extrapatrimoniais, trazidos pela reforma, que visam 

diminuir a proteção constitucional do trabalhador no meio ambiente do trabalho (DELGADO; 

DELGADO, 2017). 

Por outro lado, cabe ressaltar que a Reforma Trabalhista trouxe uma novidade em 

relação à representatividade dos empregados dentro da empresa, a chamada “Comissão de 

Representação dos Empregados”, que ocupou um título inteiro da CLT. 

Segundo Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017), tal comissão 

tem a finalidade de dar aplicabilidade ao disposto constitucional que previa uma comissão 

representativa de empregados em empresas que possua acima de 200 funcionários. Tal preceito 

constitucional, não se tornou efetivo durante os anos, contudo, foi regulado com a reforma, 

considerado um ponto positivo entre tantos outros negativos à atividade sindical. 

Ante todo o exposto, pode-se concluir que o direito de personalidade do trabalhador à 

liberdade de expressão na relação de trabalho, embora não aplicada como deveria, pois no 

aspecto em que se discorre, está mais positivado do que efetivo. Foi uma importante conquista 

a sua efetivação e a garantia do direito é uma luta constante. 

Em que pesem as recentes alterações da legislação trabalhista, pela reforma de 2017, 

demonstrarem uma diminuição da proteção normativa dos direitos protetivos dos trabalhadores, 

a partir de uma interpretação lógica, sistêmica e teleológica das normas vigentes no 

ordenamento jurídico nacional, se constatará que a proteção aos direitos à personalidade deve 

ser integral, não comportando retrocessos, uma vez que são fundamentais e inerentes ao próprio 

sujeito. 
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2.4 DIREITO AO SINDICATO E LIBERDADE SINDICAL DIANTE DOS EFEITOS DA 

REFORMA TRABALHISTA COMO GARANTIA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 
Conforme restou demonstrado acima, o direito ao meio ambiente do trabalho sadio, nele 

compreendido, as normas de saúde e segurança regentes das relações de trabalho, teve um lento, 

mas importante processo de evolução no cenário nacional, iniciando significativamente com a 

criação da CLT em 1943, atingindo o seu auge com a promulgação da CFRB/88. 

Nos últimos 100 anos, houve uma evolução na seara protetiva laboral sem precedentes, 

que refletiram na melhor qualidade de vida e renda dos trabalhadores que, nesse período, 

conquistaram e puderam gozar do seu direito social ao lazer sem prejuízo do seu sustento (artigo 

6º CFRB/88). 

Ante o já exposto na presente pesquisa, depreende-se que a cada ano, desde o início do 

século XX e após a CRFB/88, constatava-se a expansão positiva, no cenário nacional, da tutela 

da saúde e segurança do trabalhador no ambiente laboral, sob a influência mundial de 

conscientização da necessidade de garantir a efetivação da dignidade da pessoa humana, no 

meio ambiente do trabalho. 

Contudo, no ano de 2017, o Brasil, sob o governo do presidente Michel Temer, 

presenciou um retrocesso sem precedentes na história do país, no que diz respeito à legislação 

protetiva trabalhista, em favor de uma readequação das normas laborais, sob a justificativa de 

que tais mudanças gerariam novos empregos e a saída do país da crise econômica assoladora 

que enfrentava (DELGADO; DELGADO, 2017). 

A Lei 13.467 de 2017, intitulada de Reforma Trabalhista, alterou diversos dispositivos 

da CLT, sendo alvo de diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (SANTOS, 2019). 

Para Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado, a Reforma Trabalhista 

representa um ato contrário às disposições constitucionais, conforme se infere do discurso 

colacionado a seguir: 

 
A reforma trabalhista implementada no Brasil por meio da Lei n. 13.467, de 13 de 

julho de 2017, desponta por seu direcionamento claro em busca do retorno ao antigo 

papel do Direito na História como instrumento de exclusão, segregação e 

sedimentação da desigualdade entre as pessoas humanas e grupos sociais. 

Profundamente dissociada das ideias matrizes da Constituição de 1988, como a 

concepção de Estado Democrático de Direito, a principiologia humanística e social 

constitucional_ o conceito constitucional de direitos fundamentais da pessoa humana 

no campo justrabalhista e da compreensão constitucional do Direito como instrumento 

de civilização, a Lei n. 13.467/2017 tenta instituir múltiplos mecanismos em direção 

gravemente contrária e regressiva (DELGADO; DELGADO, 2017, p. 39-40). 
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A crítica assente é de que tal manobra do governo Temer retomou ideologias liberais 

propagadas no ano de 1990 no país, que tinham por objetivo a flexibilização/redução das 

proteções conferidas aos trabalhadores nas relações laborais. 

Para o autor, houve uma clara redução de direitos trabalhistas, que têm proteção 

constitucional e internacional, o que seguramente deveria ser alvo de questionamento acerca de 

sua constitucionalidade (DELGADO; DELGADO, 2017). 

Tem-se que o projeto de Lei da Reforma Trabalhista, de início, apresentava poucos 

artigos, mas, por fim, acabou sendo a maior mudança na legislação trabalhista desde a 

Consolidação das Leis de Trabalho (CASSAR; BORGES, 2017). 

Na opinião de Vólia Bomfim Cassar e Leonardo Dias Borges (2017), a Reforma 

Trabalhista muda toda a estrutura da legislação laboral da qual se conhecia, especialmente sua 

principiologia. Nas palavras dos autores: 

 
O princípio da proteção do trabalhador, em todas as suas esferas, está atravessando 

grave crise, modificando o cenário do welfare state (sequer vivido pelo Brasil em sua 

plenitude) de excessiva proteção para uma realidade de desproteção ou de menos 

proteção destinada ao empregado. É visível a crise econômica, ética e política 

enfrentada pelo Brasil, que direta e indiretamente enfraquece o princípio da proteção 

ao trabalhador, pois prioriza-se a empresa ao empregado. Sua sobrevivência passa a 

preocupar o Estado e, com isso, os legisladores sofrem pressões para redução do 

intervencionismo estatal para reduzir direitos trabalhistas e flexibilizar outros. A Lei 

13.467/2017, conhecida como “Reforma Trabalhista”, é a resposta à crise e aos 

interesses dos empresários, pois altera mais de cem pontos da legislação trabalhista 

que, em sua maioria, prejudicam o trabalhador (CASSAR; BORGES, 2017, p. 06). 

 

 
Destaca-se que o princípio protetor no Direito do Trabalho é de suma importância para 

a igualdade material entre o empregador e o trabalhador, não representando um privilégio nessa 

seara laboral, mas, sim, buscando a isonomia na relação contratual trabalhista (DELGADO, 

2017). 

Para Carlos Henrique Bezerra Leite (2019), a referida reforma tem por escopo a 

mudança da principiologia protetiva trabalhista, nas palavras do autor: 

 
Essa proposta legislativa de reforma trabalhista não se limitou apenas a alterar o texto 

da CLT. Na verdade, sob o argumento da necessidade da “modernização” das relações 

trabalhistas, ela institui três princípios de proteção ao Capital (liberdade, segurança 

jurídica e simplificação), invertendo os valores, os princípios e as regras de proteção 

ao trabalhador consagrados em diversas normas constitucionais e internacionais [...] 

as alterações introduzidas na CLT pela Lei 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista) 

procuraram afastar profundamente os fundamentos e as características do Direito do 

Trabalho (LEITE, 2019, p. 20). 
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Portanto, verifica-se que a doutrina, com razão, recebeu negativamente as alterações 

legislativas trabalhistas oriundas da reforma, especialmente por esta contrariar o arcabouço 

jurídico nacional e internacional duramente conquistado no século XX. 

Na seara do meio ambiente do trabalho, pode-se dizer que são numerosas e significativas 

as alterações trazidas pela reforma, especialmente, se considerarmos o meio ambiente de 

trabalho como esse conjunto de elementos objetivos e subjetivos, decorrentes do meio laboral. 

Todavia, significativas mudanças podem ser pontuadas, se referindo aos seguintes temas 

que se interligam à liberdade de expressão, como o negociado se sobrepor ao legislado, a 

ausência de contribuição obrigatória, em contrapartida do efeito erga omnes, eis que acabam 

por interferir na negociação de outras questões tratadas na reforma trabalhista, como a jornada 

de trabalho 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso), intervalo intrajornada 

e taxação do dano moral extrapatrimonial. 

Em relação à jornada do trabalho, constatam-se diversas modificações na legislação 

trabalhista, contudo, as que mais chamaram a atenção e que influenciarão na saúde e segurança 

do trabalhador são: a jornada 12x36 e a possibilidade de redução do intervalo intrajornada, tanto 

nessa jornada, quanto nas demais (que ultrapassam 06 horas). 

Preconiza o artigo 60 da CLT: 

 
 

Art. 60 - Nas atividades insalubres, [...] quaisquer prorrogações só poderão ser 

acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene 

do trabalho [...]. Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as 

jornadas de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso 

(BRASIL, 1943). 

 

Da leitura do referido dispositivo depreende-se que nas jornadas de 12x36 em atividades 

insalubres, ou seja, em condições penosas à saúde do trabalhador, há a permissão de labor 

extraordinário, ou seja, podendo ser superior as 12 horas diárias, sem a necessidade de análise 

por equipe competente, se tal labor extraordinário será prejudicial à saúde do trabalhador. 

Se não bastasse tal situação na jornada de 12x36, a reforma introduz, ainda, o artigo 59- 

A, que dispõe: 

 
Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às 

partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas 

ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e 

alimentação (BRASIL, 1943). 
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Para Maurício e Gabriela Delgado (2017, p.132), o legislador por trás da Reforma 

Trabalhista, nestes aspectos das jornadas de 12x36, “eliminou, nesse caso, a conduta 

administrativa de prudência”. 

Cassar e Borges relatam a importância fundamental da análise do ambiente insalubre 

por um perito, para a permissão do labor extraordinário, em razão da proteção à saúde do 

trabalhador, tendo em vista que, nas palavras dos autores “só um perito na matéria pode afirmar 

com segurança se o grau de nocividade muda com o maior tempo de exposição do empregado 

ao agente nocivo” (CASSAR; BORGES, 2017, p. 32). 

Refletindo sobre as alterações explanadas, um empregado pode laborar 14 horas 

seguidas, sem intervalo intrajornada, em ambiente insalubre que possui grandes chances de, 

com o tempo, prejudicar gravemente a sua saúde. 

Ademais, suprimiu o legislador da “Reforma Trabalhista”, a atuação do sindicato em 

todas as situações que envolvesse a negociação da jornada 12x36, permitindo ao próprio 

empregado estabelecer, por meio de acordo individual, aludida jornada. 

Passando para a análise do intervalo intrajornada e suas modificações trazidas pela 

reforma, importa colacionar trecho do artigo 611-B da CLT: 

 
Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de 

trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (...) XVII - 

normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho; (...) Parágrafo único. Regras sobre 

duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene 

e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo (BRASIL, 1943). 

 

Da análise superficial do referido artigo, já se encontra contradição entre suas 

disposições, considerando que, como já visto na evolução histórica, é entendimento 

consolidado tanto no ordenamento jurídico pátrio, quanto na seara internacional, que a jornada 

de trabalho e os intervalos laborais são considerados normas de saúde, higiene e segurança do 

trabalho, compondo os elementos do meio ambiente laboral. 

O respeito aos limites constitucionais, impostos às jornadas de trabalho e intervalos de 

descanso, são essenciais para a proteção do trabalhador, pois lhe conferem a dignidade, bem 

como reduzem os riscos de danos físicos e psicológicos inerentes ao trabalho (DELGADO; 

DELGADO, 2017). 

Contudo, caso tal dispositivo seja interpretado isoladamente, sem consideração das 

demais normas que constituem o ordenamento jurídico, em especial o caráter teleológico do 

Direito do Trabalho, poderão os intervalos ser reduzidos em negociações coletivas, o que a 
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médio e longo prazo, causaria danos à saúde e esfera íntima do trabalhador. Nesse sentido, 

discorrem Maurício e Gabriela Delgado (2017, p. 286): 

 
A interpretação gramatical e literalista do novo preceito legal pode abrir seara de 

negligência com a saúde, o bem-estar e a segurança dos indivíduos inseridos no 

mundo do trabalho, além de comprometer as igualmente imprescindíveis dimensões 

familiar, comunitária e cívica que são inerentes a qualquer ser humano. Se não 

bastasse, essa censurável interpretação também comprometeria o combate ao 

desemprego, desestimulando a criação de novos postos laborativos pelas entidades 

empresariais. 

 

É importante destacar que o artigo 611-A, inciso III, deixa clara a possibilidade de 

negociar os intervalos intrajornada, reduzindo-os para até 30 (trinta) minutos (BRASIL, 1943). 

Ressalta-se que, antes da reforma, havia a possibilidade de redução do intervalo para 

trinta minutos, sendo tal situação de caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos 

impostos pelo Ministério do Trabalho, sendo eles: vedação de prejuízos ao trabalhador; 

oferecimento de refeitório no local de trabalho pela instituição empregadora; vedação de regime 

de sobrejornada (CASSAR, 2017). 

Todavia, o que se verifica com as alterações trazidas pela reforma, foi que poderá ser 

reduzido o intervalo intrajornada em até 50%, mesmo diante do não atendimento dos requisitos 

de proteção ao obreiro previstos pelo Ministério do Trabalho, os quais amenizavam os impactos 

da redução na seara laboral. 

Frisa-se que a incolumidade física e psicológica é protegida pelas disposições 

constitucionais em sua forma integral, havendo disposição específica (artigo 7º, inciso XII) que 

garante ao trabalhador, ter os riscos inerentes ao trabalho, reduzidos pela observância às normas 

de saúde, higiene e segurança (CASSAR, 2017). 

Continuando ainda, nas alterações trazidas pela reforma, que refletem negativamente no 

meio ambiente do trabalho, constata-se a regulação do dano extrapatrimonial. 

Analisando a nova CLT, verifica-se que foi inserido um Título dedicado apenas a 

regular os parâmetros para fixação do dano extrapatrimonial, consistindo em sete artigos (arts. 

223-A/223G), tendo em vista que na CLT não havia dispositivos que regulassem tal situação, 

razão pela qual aplicava-se as disposições do Código Civil (JORGE NETO; CAVALCANTE, 

2019). 

O dano moral extrapatrimonial na esfera do trabalho, segundo Jorge Neto e Cavalcante 

(2019), refere-se à tentativa de compensação pecuniária de violação, de um ou mais direitos de 

personalidade do trabalhador pelo seu agente empregador. Frisa-se tentativa, porque o ideal 

seria a reparação integral do dano (volta ao estado anterior do bem lesado), contudo, muitas 
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vezes tal reparação é impossível, especialmente na seara dos bens imateriais trabalhistas, razão 

pela qual há a reparação em pecúnia. 

Como já visto, a proteção ao meio ambiente do trabalho engloba também os elementos 

subjetivos da relação laboral, abarcando os direitos de personalidade do trabalhador, portanto, 

qualquer desequilíbrio nesta seara, desencadeará um abalo ao meio ambiente laboral decente e, 

consequentemente, repercutirá negativamente na saúde e segurança do trabalhador. 

Com a Reforma Trabalhista, em tese, houve a limitação dos direitos de personalidade 

que são passíveis de indenização quando violados (artigo 223-C) “A honra, a imagem, a 

intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade 

física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física” (BRASIL, 1943). 

Tal limitação viola o direito natural de personalidade do trabalhador, tendo em vista que 

a natureza humana é demais ampla e subjetiva, o que se verifica na ausência de limitação das 

hipóteses do dano moral semelhante na CFRB/88, não comportando um rol taxativo dos direitos 

de personalidade, os quais merecem ser indenizados, sob pena a desproteção dos direitos do 

trabalhador (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2019). 

Refletindo sobre a questão, na seara do meio ambiente do trabalho, constata-se que tal 

dispositivo representa um incentivo à despreocupação do empregador no emprego de medidas 

que visem a proteção dos direitos de personalidade que não estejam neste rol taxativo. 

Para Cassar e Borges (2019), tal taxatividade dos bens imateriais passíveis de 

indenização não possuem lugar no ordenamento jurídico nacional, considerando que em tal 

dispositivo, trazido pela reforma, estão ausentes outros direitos de personalidade protegidos 

pela Constituição, como o direito à privacidade, que deve ser observado no ambiente laboral. 

Neste mesmo sentido é o entendimento de Maurício e Gabriela Delgado (2017, p. 146), 

pois, segundo os autores “a Constituição da República combate ‘quaisquer outras formas de 

discriminação’ (artigo 3º, IV, in fine, CFRB/88), ao invés de apenas aquelas escolhidas pela 

Lei da Reforma Trabalhista”. 

Outro risco ao meio ambiente do trabalho equilibrado, trazida por essa regulação do 

dano extrapatrimonial, foi o disposto no artigo 223-A, que prevê que “Aplicam-se à reparação 

de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos 

deste Título” (BRASIL, 1943). 

Portanto, caso tal dispositivo seja de fato aplicado na Justiça do Trabalho, a teoria da 

responsabilidade civil objetiva, aplicada em acidentes do trabalho nas atividades de risco, que 

é regida pelo Código Civil, deixaria de ser aplicada, o que não se pode admitir, tendo em vista 

que tal teoria é essencial para a proteção da segurança do trabalhador, como medida preventiva 



46 
 

 

 

 

e reparadora de acidentes, sob a justificativa de que “a pessoa que explora economicamente a 

atividade de risco deve ser responsabilizada pelos prejuízos materiais e morais daí decorrentes” 

(CASSAR; BORGES, 2017, p. 40). 

Para Maurício e Gabriela Delgado (2017, p. 145), partindo-se de uma interpretação 

“lógico-racional, sistemática e teleológica” desse dispositivo, verifica-se que ele não deve ser 

levado em consideração pelo magistrado, pois tal matéria possui um arcabouço normativo 

constitucional e internacional que não pode ser excluído na prestação da tutela jurisdicional, 

sob pena de retrocesso histórico das conquistas no meio ambiente do trabalho. 

Nessa linha, o entendimento de Jorge Neto e Cavalcante (2019, p. 665), é de que “o 

magistrado trabalhista, diante do caso concreto, deverá apreciar toda e qualquer hipótese 

ofensiva à personalidade do trabalhador, como possível de plena reparação em nível de dano 

moral e também material”. 

Destaca-se que o Estado brasileiro é fundado nos princípios da cidadania, da dignidade 

da pessoa humana, do valor social do trabalho e valor social da livre iniciativa. Dessa forma, 

segundo Leite (2019), a legislação pátria deve ser elaborada e interpretada com vistas a não 

colidir com tais fundamentos, sob pena de não serem dotadas de validade. 

A CFRB/88 conferiu não somente o direito de se associar a um sindicato, mas também 

o direito de participar ativamente, em busca de melhores condições de trabalho para a categoria 

(SANTOS, 2019). 

Cabe ressaltar o papel dos sindicatos de trabalhadores no surgimento do Estado 

Democrático de Direito, resguardando a salvaguarda social das relações trabalhistas. Num 

primeiro momento, receberam forte repressão por criticarem o liberalismo econômico 

exacerbado vigente na época, chegando a serem criminalizados por defenderem o mínimo de 

dignidade na relação de trabalho. 

Contudo, conforme já exposto, ao longo do século XX, os sindicatos foram se 

consolidando e se tornando um órgão essencial para a defesa da dignidade do trabalhador na 

seara do meio ambiente laboral embora destaque-se não com um modelo ideal, a fim de 

salvaguardar os direitos dos trabalhadores de forma ampla (SANTOS, 2019). 

O legislador da Lei 13.467/2017, ao modificar as disposições em relação a jornada de 

trabalho, intervalos, limitação do dano extrapatrimonial, dentre outras alterações que refletem 

negativamente no meio ambiente do trabalho, não se atentou à interpretação sistemática 

constitucional, em especial no que toca os princípios da ordem econômica e financeira, os quais 

deixam claro a harmonia que deve haver entre a dignidade, a valorização do trabalho e a livre 

iniciativa, a fim de atender aos fundamentos da República. 
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As modificações elencadas na reforma trabalhista, na maioria de seus ditames trouxe 

retrocessos, a exemplo do fato de que ao conceder autonomia ao trabalhador com a figura do 

hiper suficiente, não quis favorecer a liberdade de expressão do trabalhador, mas fazê-lo curvar- 

se à vontade do empregador, porquanto quem ganha apenas duas vezes a mais que o benefício 

da previdência e possui família para sustentar, terá sua vontade manipulada e, portanto, sua 

liberdade de expressão, ainda mais viciada. 

Somente a presença efetiva de um sindicato forte a representar o empregado poderá dar 

verdadeira efetivada à liberdade de expressão ao trabalhador numa negociação coletiva, para 

fazer valer os direitos já conquistados, de forma mantê-los e adquirir novas conquistas para 

melhorar o meio ambiente de trabalho. 

A precarização de direitos trabalhistas não representa a saída da crise financeira que 

assola o país, em verdade, a flexibilização a médio e longo prazo trará, de fato, malefícios não 

só à saúde e segurança dos trabalhadores, mas ainda será prejudicial aos empregadores, Estado 

e sociedade como um todo (DELGADO; DELGADO, 2017). 

Os autores pontuam que a história de valorização do capital, em detrimento da dignidade 

da pessoa humana, já integra antigo debate, e, apesar de se conhecer tal história, a Reforma 

Trabalhista é prova de que se incorre nesse erro novamente. A proteção integral ao ser humano, 

com vistas a promover sua dignidade, é preceito que deve nortear todo o ordenamento jurídico, 

pelo bem da coletividade da qual o Estado é tutor. 

No entanto, o Estado sendo tutor dos direitos fundamentais, porque os preceitua em sua 

máxima regulação, nos direitos constitucionais pétreos não deve regular a forma de atuação 

dos sindicatos, tão necessários para regular os embates entre capital e trabalho mas, sim, deve 

ter a mínima ingerência possível, para que, frente aos anseios da própria classe trabalhista 

sindical, mantenham-se novas formas de reorganização das entidades, com a construção de 

pautas de reivindicações que traduzam de fato os anseios dos trabalhadores envolvidos na causa. 

Tratar de liberdade sindical requer mencionar a criação da OIT em 1919, pelo tratado 

de Versailles, como parte da Sociedade das Nações Unidas. Ainda pelo anseio de liberdade e 

democracia, necessidade dos homens, integrantes dos grupos aliados, que venceram o 

nazifascismo racista, sendo criada em 1945 a Carta das Nações Unidas e, em 1946, no Canadá, 

deliberou-se por manter a OIT autônoma, prestando-se ao plano maior para a criação de um 

Direito do Trabalho internacional. 

A OIT possui uma estrutura tripartite, contando com o envolvimento dos três principais 

autores envolvidos na relação do trabalho do mundo capitalista: Estado, empregadores e 

trabalhadores. 
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A entidade internacional traz dois principais objetivos, a produção legislativa por meio 

de convenções, para se incorporarem na legislação dos países membros, com as devidas 

recomendações e o controle de sua aplicação, sendo especificamente regulada no Brasil pelo 

contido no artigo 49, inciso I, da CFRB/88.11 

A OIT, na Convenção nº 87, recomenda a pluralidade sindical, como forma de expressão 

à liberdade dos trabalhadores, em escolherem o sindicato em que a seu juízo melhor lhe 

representaria (BARROS, 2016). Todavia, no ordenamento jurídico brasileiro vigora a unicidade 

sindical, disposto no inciso II do colacionado artigo 8º, que claramente veda a criação de mais 

de um sindicato na mesma base territorial representativa da categoria profissional ou 

econômica. 

A referida convenção não foi ratificada pelo Brasil, contudo, é de extrema importância 

para a liberdade sindical de forma ampla. Dispõe tal convenção que, nas palavras de Cassar e 

Borges (2017, p. 71). 

 
[...] A Convenção 87 da OIT, não ratificada pelo Brasil, informa que essa liberdade 

consiste no direito dos empregadores e trabalhadores, sem distinção e intervenção 

estatal, de constituírem as organizações que consideram convenientes, assim como de 

se filiarem a essas organizações ou delas se desligarem. 

 

Continua elencando esta Convenção nº 87, em seus arts. 3 e 4, disposições quanto à 

organização sindical, pela redação própria de seus estatutos, autonomia frente às interferências 

administrativas, podendo estabelecer estruturas verticais, de federações e confederações, até 

mesmo no âmbito internacional, pelo artigo 5. 

Mas barreira aconteceu no Brasil até os dias atuais, para a aprovação final desta 

Convenção, posto que os entraves se deram na ausência e liberdade sindical, quando se optou 

pela conservação do modo antigo, de ingerência estatal para regular os sindicatos nacionais e 

suas possibilidades de atuação. 

Com a regulação das centrais sindicais, ainda mais se postergou a incorporação desta 

Convenção 87 da OIT, o que dificulta muito os avanços para o sindicalismo, e seus 

representados. 

São direitos dos trabalhadores se unirem por meio de suas organizações sindicais, serem 

representados por quem os representa de fato, por eleições transparentes, custeios delimitados 

 

11 “No Brasil não basta a sua aprovação pelos delegados dos países membros, sendo necessária à sua submissão à 
autoridade maior, o Congresso, seguido de ratificação do Poder Executivo” (AROUCA, 2013. p. 104). 
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em suas próprias regras estatutárias, desvinculação do Estado, para que este também seja alvo 

das pautas reivindicatórias. 

Assim, o direito ao sindicato de fato será exercido por todos os representados, não 

perdendo de vista o objetivo principal para o qual foi criado, o de garantir a segurança do 

trabalhador, para defende-lo da exploração capitalista, para não ser alvo de negociação isolada 

com o patrão, para impedir a aceitação de condições de trabalho desfavoráveis, pela pressão de 

garantir o emprego (SOUTO MAIOR, 2017, p. 403). 

A liberdade sindical nos moldes da Convenção nº 87 (datada de 1948) da OIT traz o 

direito de fundar sindicatos, o direito de administrá-los, o direito de atuação, o direito de filiação 

e desfiliação como regras normativas básicas na organização sindical. 

E nesta linha que segue o estudo para ressaltar a importância de um sindicato livre e 

combativo, como instrumento de luta dos trabalhadores, para resistir aos mandos e desmandos 

do capital, para alcançar a efetividade das garantias constitucionais sociais do trabalho e demais 

proteções já alcançadas na cultura do exercício do trabalho brasileiro, em contraponto com o 

enfraquecimento provocado nos trabalhadores pela recente Reforma Trabalhista aprovada pela 

Lei 13.467/17. 

A liberdade sindical requer a livre associação, por interesses conjuntos e comuns dos 

trabalhadores que se engajam, elevando um trabalhador isolado na concepção da coletividade, 

ao mesmo patamar de diálogo para com o empregador, detentor do capital. 
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3 ORGANIZAÇÃO SINDICAL BRASILEIRA 

 
 

3.1 CONCEITUAÇÃO DE SINDICATOS E SUA IMPORTÂNCIA DIANTE DOS 

TRABALHADORES 

 
Para conhecimento desta entidade associativa, que são os sindicatos, essenciais à defesa 

dos direitos trabalhistas, se faz necessário, em um primeiro plano, apresentar sua conceituação, 

seguida do seu surgimento no cenário internacional, bem como a influência deste para o 

nascimento da liberdade de expressão coletiva, via sindicatos, no solo brasileiro. 

Será discorrido, ainda neste capítulo, sobre o desenvolvimento e características da 

organização sindical no Brasil sob três óticas: período anterior à CFRB/88; período posterior à 

Constituição democrática e período pós Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017). Três grandes 

marcos que realizaram mudanças significativas na organização sindical, refletindo nessa 

instituição os interesses políticos da época. 

Para José Carlos Arouca (2018), a definição de sindicato que melhor atende a esta 

finalidade é aquela que engloba o sentido teleológico do órgão, além das funções inerentes a 

esse. 

Na concepção de Maurício Godinho Delgado (2017, p. 1511): 

 
 

Sindicatos são entidades associativas permanentes, que representam trabalhadores 

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

coletivos das respectivas bases representadas, defendendo seus interesses trabalhistas 

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

 

Nesse mesmo sentido, conceitua Vólia Bomfim Cassar, ressaltando que sua definição 

está estritamente ligada à finalidade do órgão, a qual seria a de “[...] obter, por meio 

conflituosos, a melhoria das condições de trabalho e, por via de consequência, de vida. As 

conquistas dos trabalhadores são conseguidas através de negociações coletivas intermediadas 

ou deflagradas pelos respectivos sindicatos” (2017, p. 1.241). 

Segundo Alice Monteiro de Barros, sindicato é uma “[...] associação profissional 

devidamente reconhecida pelo Estado como representante legal da categoria” (2016, p. 803). 

Analisando as conceituações dadas pelos doutrinadores acima, verifica-se que esses 

definem o sindicato sob a ótica de seu fundamento e constituição, ou seja, entendem os 

sindicatos como associações de trabalhadores destinadas à defesa e representação de sua classe 

frente ao empregador. 
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Todavia, apesar de ser essa sua essência, tanto Delgado (2017), quanto Santos (2019) e 

Arouca (2018) concordam que, em razão da existência dos sindicatos profissionais 

(patronais/econômicos/empresariais), a definição, para ser completa, deve abarcar ainda tal 

seguimento sindical. 

Nessa linha, têm-se as seguintes conceituações: Para Jose Carlos Arouca o sindicato 

consiste na “[...] coletividade de trabalhadores organizada em função da atividade profissional 

para a defesa de interesses coletivos e individuais, profissionais e sociais, políticos e 

econômicos” (2018, p.17-18). 

Na reformulação de Delgado “Sindicatos seriam entidades associativas permanentes, 

que representam, respectivamente, trabalhadores lato sensu, e empregadores, visando a defesa 

de seus correspondentes interesses coletivos” (2017, p. 1511). 

No entendimento de Ronaldo Lima dos Santos, o sindicato consiste em: 

 
 

[...] associações permanentes e institucionalmente estruturadas para a tutela e 

coordenação de interesses profissionais e econômicos, individuais e coletivos, dos 

seus membros (trabalhadores e empregadores) afetos, direta ou indiretamente às 

relações de trabalho (SANTOS, 2019, p. 26). 

 

No campo normativo da CLT, encontra-se uma tentativa de conceituação do sindicato 

por parte do legislador, ao dispor que, no caput do artigo 511: 

 
É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses 

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

agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, 

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

ou conexas” (BRASIL, 1943). 

 

Analisando as conceituações colacionadas, constata-se que todas possuem em comum 

o caráter associativo do órgão, que tem por objetivo a defesa e representação dos interesses da 

categoria, sejam eles individuais ou coletivos, profissionais e econômicos. 

Tem-se que a própria etimologia da palavra sindicato reafirma as conceituações 

descritas, uma vez que ela deriva da palavra syndicat ou suvidk que estão relacionadas, 

respectivamente, às “[...] pessoas que estavam ligadas a uma corporação, sob a tutela de um 

síndico” e a “[...] justiça comunitária, representando a ideia de administração e atenção de uma 

comunidade” (SANTOS, 2019, p. 25). 

Destaca-se que, segundo Arouca (2018), a defesa dos interesses da categoria, pela 

unidade sindical, atualmente não se restringe apenas à atuação na seara profissional. Isso 

porque, ressalta o autor, que: “Se o sindicato agrupa uma classe bem definida empenhado em 
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sua ascensão social, tem atuação política e age em diferentes planos: cultura, educação, 

habitação, saneamento, etc.” (AROUCA, 2018, p. 18). 

Delineada a conceituação, passa-se para a análise da natureza jurídica da entidade 

sindical. 

De acordo com as lições do autor Eduardo de Oliveira Cerdeira (2014), o nascimento 

de um sindicato, no plano formal, tem como pressuposto o seu registro, primeiramente, no 

Cartório de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, ato que lhe confere personalidade 

jurídica de associação e, posteriormente, no Ministério da Justiça12, sendo esse registro no órgão 

competente necessário para o nascimento da personalidade jurídica sindical. 

Desta forma, surgem discussões na doutrina acerca da natureza jurídica dos sindicatos, 

citando-se Cerdeira (2014) que versa se tal órgão seria pessoa jurídica de direito público, 

privado ou “pessoa jurídica de direito social” (SANTOS, 2019, p. 41). 

Alice Monteiro de Barros explica que a limitação entre o que é direito público ou 

privado, na prática, não é fácil de ser realizada, dependendo, nas palavras da autora “dos 

interesses que estão em jogo” (2016, p. 804). 

Destaca-se que a definição da natureza jurídica dos sindicatos possui forte influência do 

regime político do Estado do qual estes fazem parte (AROUCA, 2018; BARROS, 2016; 

SANTOS, 2019). 

Isso porque, analisando-se o cenário nacional, segundo Arouca (2018), antes das 

transformações no campo sindical oriundas da Constituição de 1988 e, em razão da submissão 

dos sindicatos ao Estado, chegando esse a ser considerado um órgão público, o sindicato tinha 

sua natureza jurídica de direito público. Contudo, com a instituição de um Estado Democrático 

de Direito em outubro de 1988, muda-se a natureza dos sindicatos, sendo eles considerados de 

direito privado, tendo em vista a liberdade sindical conferida pela Constituição. 

Dessa forma, a tendência é de que nos países em que impera o regime democrático, em 

que existe uma liberdade sindical, têm-se sindicatos de personalidade jurídica de direito 

privado. Por outro lado, em Estados que vigoram regimes políticos totalitários, constata-se que 

as entidades sindicais possuem características de direito público, em decorrência do controle 

estatal sobre os órgãos (SANTOS, 2019). 

Nesse mesmo sentido, na visão de Delgado: 
 

12 Antes da Medida Provisória 870/2019, elaborada pelo atual presidente da República (a qual extinguiu o 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE), o órgão competente para registro do sindicato era o MTE, sendo tal 

função atualmente de competência do Ministério da Justiça com cooperação do Ministério da Economia 

(REVISTA CONSULTOR JURÍDICO, 2019). 
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Na tradição cultural democrática, hoje preponderante no Ocidente, compreende-se, 

desse modo, que a natureza jurídica dos sindicatos é de associação privada de caráter 

coletivo, com funções de defesa e incremento dos interesses profissionais e 

econômicos de seus representados, empregados e outros trabalhadores subordinados 

ou autônomos, além de empregadores. Em períodos autoritários vivenciados na 

história ocidental, particularmente na primeira metade do século XX, teve também 

grande influência a concepção publicística sobre a natureza jurídica dos sindicatos. A 

partir das construções teóricas do corporativismo, atadas ao ideário político- 

ideológico do fascismo, assim como do segmento cultural correlato, nazismo, 

entendeu- -se que as entidades sindicais eram pessoas jurídicas de Direito Público, 

realizadoras de funções delegadas do poder público (DELGADO, 2017, p. 1537): 

 

Vólia Bonfim Cassar adota entendimento de que a natureza jurídica das entidades 

sindicais é de caráter privado, conceituando o sindicato como: 

 
[...] uma associação civil sem fins lucrativos, tendo caráter de direito privado revelado 

por ser criado por iniciativa única dos interessados, constituído e administrado sob a 

responsabilidade de seus membros e por ter sua finalidade voltada à defesa de seus 

interesses (CASSAR, 2017, p. 1242). 

 

Corroborando esse entendimento, Cerdeira (2014) e Barros (2016) explicam que a 

natureza jurídica dos sindicatos seria a de pessoa de direito privado, em razão de os sindicatos 

serem espécies de associações que constituem legítimos entes jurídicos da esfera privada, bem 

como em decorrência da ausência de submissão das entidades sindicais ao Estado, após o seu 

registro. 

Barros ainda reforça sua teoria ao afirmar que: 

 
 

Os sindicatos são, frisa-se, fruto da vontade dos indivíduos que compõem grupos, 

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

econômica, profissional, de trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, daí sua 

natureza jurídica de direito privado (BARROS, 2016, p. 805). 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, Delgado discorre que apesar de ser uma espécie de 

associação, bem como ter natureza jurídica de direito privado, os sindicatos possuem 

particularidades em relação às demais sociedades civis, em razão do caráter de entidade 

coletiva, bem como nas palavras desse autor: 

 
[...] por seus objetivos essenciais estarem concentrados na defesa e incremento de 

interesses coletivos profissionais e econômicos de trabalhadores assalariados 

(principalmente estes, na história do sindicalismo), mas também outros trabalhadores 

subordinados, a par de profissionais autônomos, além dos próprios empregadores 

(DELGADO, 2017, p. 1537). 
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Importante citar ainda, a teoria de que o sindicato teria uma natureza jurídica de Direito 

Social. No Brasil, essa teoria é defendida por Cesarino Júnior, em razão de que, para este autor, 

a classificação da natureza jurídica do sindicato, apenas entre direito público e privado restaria 

prejudicada, considerando o caráter misto do instituto, especialmente em decorrência do 

fenômeno das negociações coletivas inerentes aos sindicatos, caracterizado pelo poder 

normativo de confeccionar instrumentos coletivos de direito privado ACTs, CCTs 

(NASCIMENTO, 2000). 

Todavia, essa teoria não é bem aceita pela doutrina, em razão de adotar esse viés de 

direito público no sindicato, bem como em razão dos seus fundamentos, não se enquadrarem 

apenas no Direito Coletivo do Trabalho, mas em todos os ramos do direito coletivo, como 

ambiental e consumidor (DELGADO, 2017). 

Portanto, ante os entendimentos expostos e segundo Ronaldo Lima dos Santos (2019), 

para a maioria da doutrina brasileira – Amauri Mascaro Nascimento, Roberto Barreto Prado e 

Segadas Vianna – depreende-se que atualmente a natureza jurídica do sindicato é de 

personalidade jurídica de direito privado. 

Relevante tecer a importância dos sindicatos na vida dos trabalhadores brasileiros, na 

especificidade desta pesquisa, considerando que a organização da classe trabalhadora depende 

da efetiva participação do sujeito trabalhador, e como exercício à liberdade de expressão, posto 

que seu direito da personalidade, seja capaz de conferir à própria entidade, a liberdade sindical. 

 
3.2  SURGIMENTO DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL ANTES DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 
Demonstra-se ser importante para o presente trabalho, discorrer brevemente sobre as 

origens dos sindicatos na seara internacional, especialmente para entender o sentido teleológico 

do instituto. 

Santos (2019) pontua que, apesar de haver divergências na doutrina, em relação à época 

do surgimento das entidades sindicais, predomina o entendimento de que o sindicato, como 

associação derivada do movimento social sindicalista – pela classe trabalhadora – teve seu 

surgimento na época do fenômeno da Revolução Industrial, em razão das consequências desse 

marco na esfera laboral, econômica e social (DELGADO, 2017). 

As associações anteriores aos sindicatos, como os colégios, consolidados em Roma e as 

guildas, eram associações de cunho religioso, sem interesses profissionais, afastando-se do 

modelo de sindicato do século XIX (SANTOS, 2019). As guildas, que surgiram na Inglaterra e 
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Alemanha, assim como os colégios romanos, inicialmente tinham fins religiosos e 

assistencialistas, contudo, com o seu desenvolvimento, passaram a ser associações mercantis 

ou de ofícios, com fins comerciais, artesanais, políticos. 

Nesse sentido, explica Maurício Godinho Delgado (2017, p. 1539): 

 
 

É que jamais houve antes, na História, sistema econômico-social com o conjunto de 

características específicas do capitalismo, assim como jamais houve antes, na 

História, relação socioeconômica de produção — relação de trabalho — com as 

características específicas da relação de emprego, ocupando o papel nuclear que esta 

ocupa no sistema econômico dos últimos dois ou três séculos. 

 

As corporações de ofício, segundo Barros (2016, p. 792), eram associações que 

detinham o monopólio das profissões, controlando o mercado e seus preços. Tais instituições, 

como informa Santos (2019), tiveram início na época do Renascimento e desenvolvimento das 

cidades, com o crescimento do trabalho artesanal e emancipação dos servos dos senhores 

feudais, contudo, como bem pontua Delgado (2017, p. 1539), tal associação era “forma de 

produção incrustada nas cidades europeias” sendo organizadas hierarquicamente, afastando-se 

do sindicalismo. 

Para Ronaldo Lima dos Santos (2019), em que pese as diferenças entre as corporações 

e as entidades sindicais, acredita o autor, junto com Amauri Mascaro Nascimento (2000) que 

as estruturas das corporações de ofício (forma organizativa e corporativa) influenciaram os 

primeiros sindicatos, especialmente quando eles estavam inseridos em Estados com regimes 

totalitários. 

Contudo, constata-se que as associações sindicais modernas, como já mencionado, se 

originaram em razão da situação deplorável das condições de trabalho criadas pela Revolução 

Industrial e o capitalismo. Santos explica essa afirmação, ao dispor que: 

 
De fato, durante o fenômeno da Revolução Industrial, com o crescimento das 

indústrias com a expansão do comercio e dos meios de transportes, acentuou-se a 

concentração operária nas cidades, as quais cresciam desenfreadamente com a 

migração de grandes massas de indivíduos dos campos para os centros urbanos 

(SANTOS, 2019, p. 29). 

 

Nessa época, o crescimento populacional alinhado com a falta de estrutura urbana para 

comportar as numerosas famílias que ali se instalavam, contribuíram para a grande quantidade 

de mão de obra barata disponíveis às indústrias. 

As mulheres e crianças, às quais o trabalho era remunerado pela metade do valor do 

trabalho de um homem, compunham a maioria dos trabalhadores industriais (por seus trabalhos 
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serem menos custosos). Nessas condições de grande oferta de mão de obra barata, quase que 

escrava, os trabalhadores eram expostos a jornadas laborais astronômicas, com salários 

insignificantes, em ambientes insalubres e extremamente perigosos, que muitas vezes lhe 

custavam a vida (SANTOS, 2019). 

Essas condições de trabalho são narradas por Amauri Mascaro Nascimento (1992, p. 

23): 
 

 

A indignidade das condições de vida do trabalhador evidencia-se pelo modo como o 

proletariado exercia as suas atividades nas fábricas: jornadas diárias com duração 

ilimitada estendendo-se por períodos superiores a possibilidade de resistência do ser 

humano, utilização de menores, com menos de nove anos, nas fábricas e minas do 

subsolo, emprego exagerado da mão-de-obra das mulheres, precariedade da proteção 

da vida, saúde e da integridade física do operário, riscos de acidentes de trabalho sem 

controle jurídico ou técnico, salários baixos e inexistência de salários mínimos, de 

reajustamentos salariais coletivos. 

 

Diante dessa situação, narra Santos (2019), é que num primeiro plano houve a 

organização de trabalhadores solidários com o fito de assistencialismo aos necessitados, 

todavia, diante da ineficácia dessas medidas na esfera individual, foram surgindo associações e 

sindicatos compostos por trabalhadores, que conscientes da força de trabalho que juntos 

detinham, viram na união de forças uma solução para a situação que assolava todos os 

trabalhadores. 

Dessa forma, surgem os sindicatos, em resposta à extrema exploração do trabalho 

humano, decorrente de um sistema fundado na livre iniciativa e na supremacia do 

individualismo, o sistema capitalista (BARROS, 2016). 

Nas lições de Nascimento (1992), Delgado (2017) e Barros (2016) o sindicalismo passa 

por três grandes fases no cenário internacional: fase de proibição; fase de tolerância e fase de 

reconhecimento. 

A primeira fase, discorre Nascimento (1992), é marcada pela vedação/proibição de 

associação dos trabalhadores, tendo como justificativa, a incompatibilidade entre o 

sindicalismo e a liberdade propagada pelo liberalismo e a Revolução Francesa. 

O referido autor cita a Lei Le Chapelier, de 1791, em que há vedação expressa de 

associação da classe trabalhista. A proibição foi tamanha que, segundo Barros (2016), teve 

repercussão na esfera penal, tendo sido a conduta tipificada pelo código penal francês de 1819 

e na Inglaterra, em 1817. O autor ressalta que, mesmo ante tais proibições, os trabalhadores se 

reuniam com o objetivo de traçar estratégias para efetivamente melhorarem as condições de 

trabalho. 
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Tal resistência, em conjunto com as ideias difundidas por Marx e Engels no Manifesto 

Comunista de 1848, foram fundamentais para a segunda fase do sindicalismo internacional, 

denominada de tolerância/transição. Nesse período, os países europeus e os Estado Unidos 

foram, aos poucos, revogando as leis que vedavam a organização dos trabalhadores (coalizões) 

e tolerando as organizações sindicais (NASCIMENTO, 2000). 

Dessa forma, dos anos de 1825 em diante, inicia-se a fase de reconhecimento/liberdade 

das organizações sindicais. A Inglaterra, nesse período, além de revogar a lei que tornava o 

sindicalismo crime (1824), poucos anos depois, surge com legislações que protegiam as 

organizações sindicais, punindo os atos atentatórios a essas organizações. Nesse mesmo sentido 

foram os demais países europeus (DELGADO, 2017). 

O autor supracitado aponta ainda que um grande marco para esse período que veio a 

consolidar a proteção sindical nos ordenamentos jurídicos ocidentais, foi a criação da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1919, com o Tratado de Versalhes, já 

mencionado no capítulo anterior, acontecimento esse, que teve influência das já consolidadas 

centrais sindicais da época. Importante destacar que, antes de tal acontecimento, a Constituição 

Mexicana, de 1917, já previa tal proteção, seguida pela Constituição Weimar de 1919 

(DELGADO, 2017). 

Segundo Barros (2016), no referido Tratado, em seu artigo 427, inciso II, houve o 

reconhecimento do direito sindical aos trabalhadores e patrões nos moldes da lei e, em 1948, 

nos arts. XX e XXIII da Declaração Universal dos Direitos do Homem, também se encontra 

esse direito, neste momento, reconhecido como fundamental a todo ser humano. 

Após a criação da OIT, várias foram as Convenções que conferiram maior proteção ao 

sindicalismo na seara internacional (representando verdadeiros códigos internacionais do 

direito coletivo do trabalho), citando-se as Convenções nº 87 de 1948 - liberdade e proteção 

sindical, ainda não ratificada no Brasil, como já bem exposto, e a de nº 98 de 1949 - direito de 

organização sindical e negociação coletiva (BARROS, 2016). 

Na década de 1960, a proteção conferida às entidades sindicais já havia se expressado 

em várias normas internacionais, citando-se o Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos 

e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (SANTOS, 2019). 

Com a “Declaração da OIT sobre Princípios e direitos Fundamentais do Trabalho”, em 

1988, houve o reconhecimento da liberdade sindical, como direito fundamental e, então, sua 

inserção nos ordenamentos jurídicos dos países membros, inclusive o Brasil (SANTOS, 2019, 

p. 34). 
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Em que pese a origem e consolidação dos sindicatos no Brasil tenha sido diferente do 

que ocorreu na Europa, os ideais desenvolvidos pelos sindicatos internacionais exerceram uma 

grande influência na construção das organizações sindicais nacionais. 

Diferentemente do ocorrido na Europa central, o sindicalismo no Brasil teve seu 

surgimento e popularização tardia, especialmente por faltarem condições propícias para o seu 

desenvolvimento. 

Discorre Arouca (2018) que, no Brasil, até o final do século XIX, predominava o 

trabalho no ambiente rural, em razão do histórico escravocrata do país. Portanto, o setor 

industrial era pouco desenvolvido e a maioria dos trabalhadores concentrava-se no meio rural. 

Tais trabalhadores, seja por total submissão e dependência dos coronéis, ou em razão da 

dificuldade de propagação de informações, dos meios de transporte e do costume local, não 

estavam em condições de se organizarem para lutarem por melhores condições de trabalho, em 

que pese estas serem igualmente precárias e majoritariamente escravas (SANTOS, 2019). 

Apesar desse ambiente pouco propício para o desenvolvimento das organizações 

sindicais, tem-se registros de organizações assistenciais e reivindicatórias, como as 

denominadas Ligas Operárias, sendo importante citar a Liga Operária de Socorros Mútuos 

(1872), a Liga de Resistência dos Trabalhadores em Madeira (1901) e a Liga da Resistência das 

Costureiras (1906). O direito de associação conferido pela Constituição de 1891 (art.71, §8º) 

abriu margem para o surgimento de sociedades cooperativas e Uniões organizadas por 

profissões, sendo o caso das Sociedade de Cooperativa e Tipografia Operária (1904) e a União 

dos Trabalhadores em Fábricas de Tecidos (1907) (SOUSA FILHO, 1998, p. 37). 

A abolição da escravidão, no final do século XIX, traz duas importantes mudanças no 

cenário nacional que impulsionaram a formação de sindicatos: a mão de obra especializada 

internacional - vinda em sua maioria da Europa central - e o Decreto nº 979 de 06 de janeiro de 

1903, que permitia a criação de sindicatos rurais objetivando fortalecer o setor rural, fragilizado 

em decorrência da ausência de mão de obra escrava (SANTOS, 2019, p. 38). 

No início do século XX, segundo Santos (2019, p. 37), vários fatores contribuíram para 

o significativo investimento no setor industrial e um crescimento exponencial da população 

urbana no Sudeste do país e de trabalhadores industriais, mais especificadamente no Estado de 

São Paulo. Nessa época, já vigorava o Decreto nº 1.637, de 05 de janeiro de 1907, norma com 

pouca eficácia, mas que estendeu o direito de sindicalização aos trabalhadores urbanos 

(SANTOS, 2019). 

Ainda nessa época, segundo Cerdeira (2014), sob a influência dos imigrantes italianos, 

que já conheciam muito bem as organizações sindicais, e em decorrência da expansão da 
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urbanização e industrialização dos grandes centros, somadas à propagação das ideias 

comunistas no país, foram se difundindo as ideias sobre o sindicato e surgindo algumas 

entidades sindicais, contudo, sem grande organização. Isso porque, para Arouca (2018) em 

princípio, as associações de trabalhadores nacionais tinham a ideia de se unirem para prestar 

assistencialismo, não tinha madurado a ideia de organização para luta de classes. 

Em 1906, realizou-se o 1º Congresso Operário Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, 

data em que houve o consenso sobre a denominação “sindicato” para intitular as associações 

operárias de resistência, bem como a difusão das ideias anarquistas oriundas dos imigrantes 

italianos e, ainda, a criação de uma confederação, com cunho político (propagação das ideias 

anarquistas), Confederação Operária Brasileira (COB), que incentivava e organizava greves 

(AROUCA, 2018). 

Disserta Ronaldo Lima dos Santos (2019, p. 37) que a influência do anarcossindicalismo 

foi essencial para a estruturação e organização do movimento sindical brasileiro, especialmente 

pela experiencia dos italianos na área. Ainda pontua o autor que “Dessa época até 1930, a 

atividade sindical cresceu no mesmo ritmo da atividade industrial, mas era irregular, 

descontínua e constantemente sujeita às intervenções policiais”. 

Mauricio Godinho Delgado (2017) discorre que foi no governo de Getúlio Vargas, nas 

décadas de 1930 e 1940, que se formou a estrutura do sistema sindical (divididos em 

seguimentos) e justrabalhista conhecido atualmente. 

Cita-se a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1930); em 1931 o 

nascimento do Departamento Nacional do Trabalho, na esfera jurídica, criou-se as Comissões 

Mistas de Conciliação e Julgamento (1932), as quais só autorizavam demandas de trabalhadores 

filiados aos sindicatos do Estado e a Justiça do Trabalho, com sua consolidação em 1941 

(DELGADO, 2017). 

Esse autor refere que, nesse período, cria-se uma estrutura sindical oficial, sendo a 

entidade sindical submissa e vista como órgão colaborador do Estado, evoluindo para um 

sindicato corporativista em 1939. 

Nos 13 anos que seguiram da década de 1930 até a Consolidação das Leis Trabalhistas, 

em 1943, o governo se mostrou extremamente intervencionista ao criar leis e mecanismo de 

controle do trabalho e sindicatos, bem como constituindo-se um governo marcado pela forte 

repressão lançada ao movimento operário de sindicalização não oficial (DELGADO, 2017). 

Deixando clara as medidas do governo Vargas que foram adotadas para reprimir os 

sindicatos não oficiais, Maurício Godinho Delgado (2017, p. 1548) descreve que: 
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O primeiro marco dessas ações combinadas residiria na Lei de Nacionalização do 

Trabalho, reduzindo a participação de imigrantes no segmento obreiro do País 

(Decreto n. 19.482, de 12.12.1930, estabelecendo um mínimo de 2/3 de trabalhadores 

nacionais no conjunto de assalariados de cada empresa). A essa medida estrutural 

seguiram‑se os diversos incentivos ao sindicalismo oficial (monopólio de ação junto 

às Comissões Mistas de Conciliação; exclusivismo de participação nos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões, etc.). 

 

Tais incentivos, conta Delgado (2017, p. 1548), constituíram verdadeiros “monopólios 

jurídicos de organização, atuação e representação sindical” na época. 

Em 1946, com a retomada da democracia no país, houve o retorno da liberdade de 

associação sindical, inserido no artigo 159 da Constituição de 1946. Todavia, esse modelo 

sindical corporativista e intervencionista da era Vargas, segundo Delgado (2017) e Arouca 

(2018), manteve-se quase inalterado até a promulgação da CFRB/88. 

 
3.3 ORGANIZAÇÃO SINDICAL BRASILEIRA, APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 

 
Com a promulgação da Constituição Federal democrática em 1988, iniciou-se uma nova 

era para as organizações sindicais. O artigo 8º do referido diploma legal insere no ordenamento 

jurídico brasileiro, uma série de garantias visando a proteção desta entidade, destacando-se o 

caput do artigo 8 que preconiza a liberdade de associação sindical ou profissional (BRASIL, 

1988). 

Dá-se um tratamento especial às associações sindicais das demais associações, bem 

como confere uma liberdade de associação sindical que abarca todos os polos da relação 

trabalhista: os empregados e trabalhadores autônomos, os empregadores e as entidades 

patronais independente de sua natureza (AROUCA, 2018). 

Encontra-se, ainda, nesse diploma legal, a autonomia conferida aos sindicados, contudo, 

uma autonomia parcial, caracterizada pela unicidade sindical e representatividade pela 

categoria. José Carlos Arouca (2018) faz uma crítica à essa autonomia parcial conferida pela 

Constituição, por entender que assim limita-se a vontade dos trabalhadores, ao escolher um 

sindicato que melhor lhe represente, nem sempre sendo o que se encontra na mesma base 

territorial e da sua categoria. 

Importante conquista, também, foi a inédita proteção e incentivo jurídicos, com vistas à 

efetividade das negociações coletivas, jamais previstas no ordenamento jurídico nacional. Cita- 

se, ainda, a previsão do direito de greve e seu enquadramento como direito fundamental do 

trabalhador (DELGADO, 2017). 
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Ainda sobre as numerosas conquistas às organizações sindicais brasileiras: 

 
 

[...] a Constituição franqueou a ampla atuação coletiva das entidades sindicais por 

intermédio da substituição processual firmemente reconhecida em seu art. 8º, III. A 

par disso, a Lei Magna determinou a generalização da estrutura da Justiça do Trabalho 

por todo o território brasileiro, de maneira a garantir a presença ágil e eficiente de 

notável instrumento de solução de conflitos e de efetivação do Direito do Trabalho 

em todos os segmentos econômicos e profissionais do Brasil. Finalmente, o Texto 

Magno institucionalizou e induziu a generalização de novo ator coletivo de 

exponencial relevância também para a efetividade do Direito do Trabalho: o 

Ministério Público do Trabalho, com suas novas e largas funções de órgão agente (art. 

127, caput e art. 129, II, III e IX, CF/88) (DELGADO, 2017, p. 1550). 

 

Para Santos (2019), a CFRB/88 não foi totalmente libertadora para as entidades 

sindicais, mesclando autonomia e liberdade com intervencionismo Estatal nas organizações 

sindicais. O autor pontua essas mudanças, interessando para o presente trabalho transcreve-las: 

 
[...] b) adotou a liberdade de autodefinição das bases e de fixação da base territorial 

pelos sindicatos, mas condicionou que esta não seja inferior a área do município 

(inviabiliza-se a criação de sindicatos por empresa ou estabelecimentos); c) manteve 

a contribuição sindical compulsória e criou-se a contribuição confederativa; d) aboliu 

o estágio preliminar de sindicatos sob a forma de associações e a necessidade de 

reconhecimento pelo Ministério do Trabalho; e) garantiu a livre criação de sindicatos 

sem a necessidade de autorização do Estado e a liberdade de administração com 

vedação da interferência do Poder Público; f) manteve a organização sindical 

piramidal, com sindicatos, federações e confederações; g) previu a liberdade de 

filiação e de desfiliação; h) concedeu aos aposentados o direito de votar e serem 

votados nas eleições sindicais; [...]  k) conferiu estabilidade aos dirigentes  sindicais; 

l) consagrou o direito de representação dos trabalhadores (SANTOS, 2019, p. 40-41). 

 

Portanto, segundo o autor, a CFRB/88 apesar de ter conferido uma maior proteção às 

organizações sindicais, manteve algumas estruturas do modelo instituído na era Vargas e 

reproduzido pela CLT. 

Depreende-se que, desde o seu início, o sindicalismo nacional é marcado por uma forte 

intervenção estatal, caracterizada pela excessiva normatização no século XX, que tinha por 

objetivo controlar o crescente movimento sindical, influenciado pelas ideias internacionais. 

Para um conhecimento do funcionamento das entidades sindicais que operam no âmbito 

nacional, é necessário discorrer brevemente sobre algumas de suas características estruturais, 

que sofreram algumas mudanças desde a sua constituição na era Vargas. 

Em relação à estrutura financeira, é fato que, desde 1988, os sindicatos que geram seus 

recursos. Como visto, a CFRB/88 conferiu liberdade e autonomia parcial aos sindicatos, tendo 

em vista que o Estado não mais seria responsável por sua gestão, mas continuando a exigir que 
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as entidades sindicais tivessem registro junto ao Ministério do Trabalho, existente antes da 

Reforma Trabalhista. 

No tocante à estrutura externa, constata-se que, mesmo após a CFRB/88, o sindicato 

conservou a maioria da sua estrutura primária que, segundo Maurício Godinho Delgado (2017), 

é piramidal, expressando-se em três graus distintos: no primeiro grau, tem-se os sindicatos das 

categorias, que podem ser laboral (trabalhadores) ou patronais (entidades empregadoras); acima 

deles, encontra-se a Federação, constituída por no mínimo cinco sindicatos; e, por fim, no 

último grau, temos a Confederação, que é constituída de no mínimo 03 Federações de 

sindicatos. 

Esse modelo é corporativista e diverge do que se encontra nas chamadas Centrais 

Sindicais, que são organizações sindicais paralelas às entidades corporativistas citadas. No 

entendimento dos tribunais, tais entidades não possuiriam poderes de representação, bem como 

de firmar instrumentos coletivos de trabalho. Somente no ano de 2008, com a Lei 11.648 que 

foram reconhecidas formalmente dentro do ordenamento jurídico pátrio (DELGADO, 2017). 

Em relação à estrutura interna dos sindicatos, anteriormente à conquista de sua 

autonomia, a CLT regulava como era composto os sindicatos internamente, todavia, hoje tais 

questões dependem dos estatutos sindicais (DELGADO, 2017). 

Por fim e não menos importante, é interessante apontar as funções das organizações 

sindicais, estando disposta sua principal função no inciso III do artigo 8 da CFRB/88, sendo ela 

a representação sindical, também conhecida como fins trabalhistas do sindicato, que possibilita 

aos sindicatos, defender os interesses da categoria. 

Contudo, Arouca (2018) aponta outras funções igualmente importantes, como as 

funções assistenciais, econômica e políticas. As funções assistenciais foram uma forma de atrair 

a filiação sindical, oferecendo serviços e descontos em serviços em razão dela. A função 

econômica do sindicato tem por objetivo o seu custeio, como forma de viabilizar a sua 

atividade, vedando-se a lucratividade nesse tipo de entidade. 

Por fim, encontra-se ainda nas organizações sindicais a função política que, segundo 

Delgado (2017), não é recomendável, considerando os problemas que tal filiação partidária com 

os sindicatos podem trazer aos seus representados, contudo, segundo Arouca (2018) há uma 

tendência política que se revela nos sindicatos, conforme a ideologia de seus dirigentes, sendo 

importante o posicionamento político do sindicato, desde que com vistas a proteção da categoria 

(DELGADO, 2017). 
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3.4 CUSTEIO E GESTÃO FINANCEIRA DOS SINDICATOS 

 
 

O intervencionismo estatal nas organizações sindicais foi uma forte característica 

intrínseca nessas entidades, especialmente em relação às suas gestões financeiras, que tiveram 

mudanças significativas nos últimos trinta anos que influenciaram a atuação sindical, razões 

pelas quais merece uma análise individual, que será disposta a seguir. 

Com a Constituição de 1937, ocorre o reconhecimento dos sindicatos, órgão 

complementar do governo e, em razão desse reconhecimento, em 1939, a Lei Sindical 

determina a obrigatoriedade das contribuições para custeio do sindicato oficial. Em 1940, o 

Decreto Lei nº 2.377 institui o imposto sindical. Com a CLT, em 1943, manteve-se a previsão 

das contribuições para custeio dos sindicatos, que ficaram vigentes mesmo ante a liberdade 

sindical conferida pela Constituição democrática de 1946 (AROUCA, 2018). 

Desde 1943, a receita sindical, segundo o disposto no artigo 548 da CLT é formada pelas 

seguintes rendas: 

 
a) as contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias 

econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas 

entidades, sob a denominação de imposto sindical, pagas e arrecadadas na forma do 

Capítulo lIl deste Título; b) as contribuições dos associados, na forma estabelecida 

nos estatutos ou pelas Assembleias Gerais; c) os bens e valores adquiridos e as rendas 

produzidas pelos mesmos; d) as doações e legados; e) as multas e outras rendas 

eventuais (BRASIL, 1943). 

 

Portanto, no tocante às contribuições sindicais, têm-se as seguintes espécies: 

contribuição associativa (filiação ao sindicato); contribuição sindical (30% anual); contribuição 

negocial e contribuição confederativa (AROUCA, 2018). 

O autor informa que, no ano de 1998, as finanças dos sindicatos receberam um duro 

golpe do judiciário. Registre-se que, até o ano mencionado, as contribuições sindicais, 

independentemente de sua natureza, eram descontadas de todos os trabalhadores da categoria, 

reconhecido o direito de oposição. 

Contudo, com o Precedente nº 119 do TST, bem como com a edição da OJ nº 17, ficou 

estabelecido que os descontos salariais de ordem sindical se restringiriam apenas a 

trabalhadores associados às entidades sindicais, em razão do direito constitucional de não 

sindicalização (OLIVEIRA NETO; SANTOS, 2019). Destaca-se que, nessa época, já havia 

autonomia financeira dos sindicatos, trazidas pela CFRB/88. 

Isso porque, em período anterior a 1988, a gestão financeira dos sindicatos (arrecadação, 

aplicação e fiscalização) era realizada pelo Ministério do Trabalho. Após a promulgação da 
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Constituição democrática, as entidades sindicais foram encarregadas de administrarem os seus 

recursos financeiros, contudo, a maior parte das receitas sindicais ainda vinham das 

contribuições obrigatórias, sendo tais receitas drasticamente reduzidas a partir de 1998 

(AROUCA, 2018). 

A extinção total da contribuição sindical, em razão da liberdade de sindicalização, 

chegou a ser considerada, tanto na Ditadura Miliar, quanto nos governos dos presidentes 

Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, todavia, ela não ocorreu (AROUCA, 

2018). 

Foi somente durante o governo do presidente Michel Temer, em 2017, que a 

contribuição sindical (que era de obrigação de todos os empregados, independente de filiação 

ao sindicato) se tornou facultativa. Anteriormente à Reforma Trabalhista, a contribuição 

sindical, também chamado de imposto sindical, era descontada uma vez por ano do salário dos 

trabalhadores. Atualmente, diante da Lei 13.467 de 2017, a contribuição apenas pode ser 

descontada, ante prévia e expressa autorização do empregado (AROUCA, 2018). 

Tal disposição foi objeto de várias ADIs e uma ADC, tendo sido, por fim, declarada 

constitucional. Em seu voto, o Ministro Luiz Edson Fachin demonstrou ser contra tal 

dispositivo da reforma, tendo em vista que para ele a contribuição sindical é um dos pilares das 

organizações sindicais nacionais e o retirando, conforme fez a Reforma Trabalhista, tende a 

afetar negativamente todo o sistema sindical. Contudo, foi voto vencido, predominando o 

entendimento de que a contribuição sindical facultativa é constitucional, bem como que os 

sindicatos nacionais possuem condições de se adaptarem à nova sistemática (OLIVEIRA 

NETO; SANTOS, 2019). 

Importante transcrever, no presente estudo, os comentários do procurador do trabalho 

Alberto Emiliano Oliveira Neto e do desembargador Enoque Ribeiro dos Santos em relação ao 

julgamento das ações pelo STF e seu resultado: 

 
Nesse julgamento apurou-se a construção de uma narrativa neoliberal que repercute 

no papel no Estado, dos sindicatos e, principalmente, na importância dos direitos 

sociais. Dos votos vencedores extrai-se um apreço pelo individualismo em detrimento 

da solidariedade e da cooperação que se constrói na atuação coletiva. A menção à 

liberdade sindical negativa e à liberdade de expressão (free speech), essa última 

destacada pela Suprema Corte Americana para afastar a contribuição sindical dos 

servidores públicos daquele país, sinaliza um novo projeto de nação que vai se 

consolidado pelo controle concentrado de constitucionalidade (OLIVEIRA NETO; 

SANTOS, 2019, p. 133). 
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Dessa forma, na visão dos autores, a interpretação dada pelo STF à questão, foi 

fortemente influenciada por uma política neoliberalista, sem levar em consideração os 

princípios da solidariedade e cooperação inerentes ao sindicalismo. 

Para os referidos autores é perfeitamente possível a obrigatoriedade das contribuições 

sindicais, sem violação ao direito constitucional de liberdade sindical, tendo em vista que a 

obrigatoriedade não consiste na filiação dos trabalhadores ao sindicato, mas sim no custeio dele, 

como forma de incentivar o trabalho dos sindicatos e os benefícios a todos os trabalhadores da 

categoria, independente de filiação (OLIVEIRA NETO; SANTOS, 2019). 

Na visão de Arouca (2018), apesar de a origem da instituição da contribuição sindical 

não ter sido bem-intencionada, ela representava boa parte da receita dos sindicatos nacionais, e 

a extinção da sua obrigatoriedade, sem criação de outra forma de custeio, constitui verdadeira 

estratégia política com o fito de inibir a ação sindical trabalhista no país. 

Destaca o referido autor que as mudanças legislativas não alteraram a arrecadação 

bilionária das entidades profissionais, denominadas “sistema S”, as quais são destinadas aos 

sindicatos patronais, fato que confirma as intenções de enfraquecimento dos sindicatos da classe 

trabalhadora. 

Nesse sentido, constata-se que o conjunto de normas existentes no ordenamento jurídico 

atual, as quais regem as organizações sindicais, especialmente pós Reforma Trabalhista, 

chamam a atenção para uma nova análise das contribuições sindicais, principalmente pela 

importância conferida às negociações coletivas na seara trabalhista, sob pena de um maior 

enfraquecimento das organizações sindicais (OLIVEIRA NETO; SANTOS, 2019). 

Destaca-se que a extinção de fato da contribuição obrigatória, embora prevista na 

redação legal de 2017, não foi acompanhada do término do efeito erga omnes, na aplicação das 

convenções e acordos coletivos de trabalho, o que seria correto. Afinal, se o trabalhador não 

está associado ao sindicato, não paga a contribuição, também não deverá usufruir dos benefícios 

negociados coletivamente. 

Voltando à organização sindical, o próximo tópico da pesquisa, não poderia ser 

abordado sem antes discorrer sobre o custeio sindical, ainda que de forma célere. 

 
3.5 ORGANIZAÇÃO SINDICAL BRASILEIRA PÓS REFORMA TRABALHISTA 

 
 

A Lei 13.467 de 2017, denominada Reforma Trabalhista, inseriu várias alterações na 

CLT no tocante ao direito do trabalho individual e coletivo, sendo alvo de várias críticas pela 

doutrina brasileira, especialmente porque grande parte das modificações, demonstram um 
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direito trabalhista menos protetor ao trabalhador, aumentando discricionariamente o rol de 

direitos disponíveis passíveis de negociação (DELGADO; DELGADO, 2017). 

Nessa esteira, tais alterações, mesmo que na esfera individual do trabalho, refletem 

diretamente nas organizações sindicais, tendo em vista que houve uma significativa redução de 

direitos do trabalhador e, consequentemente, o enfraquecimento para a categoria e seus 

representantes, o sindicato (DELGADO; DELGADO, 2017). 

Em relação às alterações que refletem diretamente na organização sindical, será 

discorrido sobre os seguintes temas: a faculdade no pagamento da contribuição sindical, já 

discutida anteriormente; a supremacia do negociado em relação ao legislado e a liberdade de 

expressão do sindicato e do sindicalizado. 

De início, vale destacar que em números de modificações nos dispositivos referentes à 

organização sindical (arts 511 a 610 da CLT), a reforma não restou significativa. Contudo, ao 

dispor que a contribuição sindical obrigatória, seria desde então facultativa aos trabalhadores, 

alterou-se substancialmente a receita dos sindicatos laborais e no entendimento de Maurício e 

Gabriela Delgado (2017) tal mudança, em conjunto com as demais realizadas na esfera do 

direito individual do trabalho, alterará significativamente a estrutura e força das organizações 

sindicais. 

Com efeito, a redução do custeio sindical foi drástica, se comparada aos anos anteriores 

a 2017, considerando que os empregadores se negaram a descontar o valor da contribuição 

sindical (imposto sindical), sob o argumento de que necessita de prévia autorização expressa 

do empregado. 

Mesmo com as orientações dos entes Federativos, para que os sindicatos de base 

realizassem assembleia de trabalhadores, divulgadas amplamente e com convocação pelas 

normas estatutárias, votando assim pelos membros presentes a devida autorização para o 

desconto, devidamente aprovado pela categoria, os sindicatos não obtiveram êxito no 

recolhimento. 

O que se tem na prática, pós Reforma Trabalhista, é que a maioria dos sindicatos 

brasileiros estão se sustentando pelas mensalidades dos associados, quando detentores de sedes 

de lazer, prestadores de serviços de saúde, como atendimentos médico e odontológico, servindo 

como exemplos. 

O ponto crucial do custeio sindical é que a Lei reformista veio assolar os sindicatos pelo 

desmantelamento de sua organização pelo tripé do custeio obrigatório, unicidade e 

representatividade pela categoria, sem um debate expressivo e amadurecimento das entidades 
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em se reorganizar, para fins de mudar a história do sindicalismo brasileiro, que mais uma vez 

está a ser regrado por decisões de cunho político-governistas. 

Passando-se para a análise da inserção do princípio da prevalência do negociado sobre 

o legislado, depreende-se que com tal alteração na legislação trabalhista, o legislador deturpou 

o caráter teleológico das negociações coletivas. Isso porque, segundo Cassar e Borges, a 

principal finalidade das negociações coletivas encontra-se na proteção dos trabalhadores, por 

meio da adequação das “relações trabalhistas à realidade enfrentada pelos interessados, que se 

modifica a cada dia, de acordo com a base territorial, a empresa e a época” (2017). Portanto, 

claramente observa-se que as negociações coletivas, objetivam a harmonização dos conflitos 

de interesses das partes nas relações de trabalho. 

Na opinião de Cassar e Borges (2017) e Maurício e Gabriela Delgado (2017), com a 

inserção do artigo 611-A na CLT, o legislador teve a intenção de utilizar esse mecanismo de 

pacificação de conflitos e garantia de direitos, como um instrumento para redução de tais 

garantias, sendo tal situação incompatível com o ordenamento jurídico que a reforma está 

inserida. 

Soma-se a prevalência do negociado sobre o legislado, mesmo que o negociado 

represente perda de direitos e retrocesso ao trabalhador, com a extinção da obrigatoriedade da 

contribuição sindical, acarretando um enfraquecimento das organizações sindicais da classe 

laboral e, com isso, uma ilusória redução de custos por parte do empregador com a força de 

trabalho, constituindo um retrocesso na proteção do trabalhador e, consequentemente, nas 

organizações sindicais. 

Os sindicatos dos empregados já existem para sobrepor o negociado ao legislado mas, 

quando a negociação favorece o empregado ou ao menos para negociar uma determinada 

questão à luz da realidade de modo que, ainda que o resultado não seja tão favorável ao 

empregado, haja uma contrapartida, sob pena de se criar sindicatos para servirem aos interesses 

da economia e do capital e não da classe trabalhadora a qual representa. Portanto, a negociação 

coletiva não pode ser um mero instrumento de gestão empresarial. É preciso analisar caso a 

caso para que o arcabouço teórico-legislativo não se sobreponha à realidade social e sim para 

que a realidade social seja analisada à luz do arcabouço teórico. Há de se usar o princípio da 

razoabilidade, para que se possa considerar as condições das micro e pequenas empresas que, 

obviamente, não podem, sob o aspecto do negociado e legislado, se igualar em condições às 

grandes empresas. 

Nesse ponto se traz a tese da inconstitucionalidade do imperativo do negociado sobre o 

legislado, porque os sindicatos dos empregados já existem para sobrepor o negociado ao 
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legislado e assim deve ser sem que se traspasse as leis laborais sociais, que resguardam os 

direitos dos trabalhadores. Que deve preponderar o negociado sobre o legislado quando se tem 

do empregador, de fato, uma contrapartida, diante do pleito contido nas propostas de 

negociação. O inconstitucionalismo está exatamente em sobrepor os interesses reais da 

negociação, quando imperativo o negociado, sob a égide de estar sistematizando os sindicatos 

a se concentrar apenas em interesses que não os dos seus representados mas, sim, apenas os 

econômicos e do capital (SILVA; BERNARDINELI, 2019). 

Por fim, constata-se mais uma alteração que tende a prejudicar as estruturas sindicais 

brasileiras: a obrigatoriedade de participação dos sindicatos, como litisconsortes necessários, 

em ações de anulação de cláusulas de instrumentos coletivos de trabalho, alteração disposta no 

artigo. 611-A, §5º da CLT (DELGADO; DELGADO, 2017). 

No aspecto técnico formal, conforme discorrem Gabriela e Maurício Delgado, não é 

necessário, os sindicatos figurarem no polo passivo das ações independentes do tipo, as quais 

se pretendam anular as cláusulas dos ACTs ou CCTs, pois, conforme explicam os autores “tal 

eficácia não depende da presença do sindicato no processo judicial como litisconsorte, uma vez 

que se trata de simples litígio entre empregado e empregador, vinculante apenas desses sujeitos 

jurídicos” (2017, p. 281). 

Dessa forma, mais uma vez constata-se que tal mudança na legislação trabalhista tem o 

objetivo de onerar os sindicatos com os custos de sua participação em todos esses tipos de 

ações, situação que desincentiva a proposição de ações de anulação de cláusulas de instrumento 

coletivo e o controle pelo judiciário do que se está sendo negociado. 

Por fim, ante todo o exposto, constata-se que a Reforma Trabalhista teve, por trás da sua 

elaboração, a motivação de enfraquecer as organizações sindicais e imporem interesses 

explicitamente empresariais em seu texto. Dessa forma, novamente os sindicatos terão que se 

adequar às mudanças impostas, lutando, como fez outrora, resistindo aos interesses econômicos 

e políticos por parte do Estado e, principalmente, se reestruturando para continuar a ser o 

principal meio de defesa do trabalhador hipossuficiente na relação contratual trabalhista. 

O efeito erga omnes na organização sindical foi mantido no texto da reforma trabalhista, 

e a tendência da liberdade para a atuação dos sindicatos somente foi pontuada onde imperou o 

interesse do legislador, a exemplo da homologação da quitação anual do contrato de trabalho. 
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4 ATUAÇÃO SINDICAL NA ATUALIDADE E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 
 

4.1 ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES 

 
 

Nesse tópico, a pesquisa traz aspectos das assembleias dos trabalhadores e sua 

respectiva importância nas entidades associativas, essenciais à defesa dos direitos trabalhistas, 

obedecendo os propósitos até então desenvolvidos anteriormente, de ampla liberdade sindical. 

A liberdade sindical se traduz em positiva e negativa. A primeira considerada como o 

direito de participação segura de todos os membros envolvidos e representado nos sindicatos, 

sem pressões ou violências exteriores. A negativa, num sistema amplo e geral, se traduz pela 

decisão de alheamento, omissão ou recusa de participar das assembleias (AROUCA, 2013). 

Nas palavras do mesmo autor, sobre a assembleia geral de um sindicato é a “instancia 

máxima e soberana como expressão da liberdade coletiva, convocada com transparência 

inequívoca por todos os meios, através da imprensa, rádio, televisão, emissão sonora (carros de 

som), boletins, correio, inclusive eletrônicos, etc.” (AROUCA, 2013, p. 454). 

Sedimentado que cada sindicato traz no bojo de suas normas estatutárias, as diretrizes 

sobre o funcionamento de suas assembleias, as gerais e extraordinárias, o quórum de presença 

exigidas, em primeira e segunda convocação, e as mínimas necessárias para cumprir com as 

obrigações também dispostas no estatuto, como a aprovação de contas anuais e aprovação do 

orçamento anual. 

A assembleia serve ao debate democrático, local de diálogo entre os sindicalizados, 

junto das diretorias eleitas e terceiros por ventura convidados a participar delas, sejam 

integrantes do ordenamento sindical, como os advogados e contadores do sindicato, sejam 

convidados a palestrar determinados assuntos, que guardam relação com a atividade sindical. 

Nas assembleias, são decididas as questões sindicais de maior relevância para o sistema 

organizacional da entidade, como eleições de diretorias, prestação de contas, dotação 

orçamentária, cassações de mandatos, remanejamento de diretores, decisões para a deflagração 

das greves, sendo espaço de ampla participação. 

As pautas de reivindicações também são realizadas nas assembleias sindicais, com 

convocações de todos os membros representados, por convocação aberta, sempre permitindo a 

participação efetiva dos sindicalizados e nunca restringindo, em condições democráticas o 

exercício do direito à liberdade de expressão. Essa é uma das finalidades desta pesquisa, a de 

demonstrar que este direito da personalidade está intrínseco à existência dos próprios sindicatos. 
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Com a Lei 13.467, vigorante deste 11 de novembro de 2017, o fim da contribuição 

obrigatória, posto que na prática foi convolada em contribuição sindical voluntária, uma das 

atividades sindicais em defesa dos interesses da entidade representativa, foi a convocação da 

assembleia de trabalhadores para deliberar em plenitude pela autorização do desconto da 

contribuição, em substituição à autorização expressa individual como prerrogativa exigida pelo 

texto da nova CLT. 

Os empregadores, em total prática antissindical, se negaram a proceder os descontos, 

aceitando a deliberação do órgão máximo deliberativo, já no ano seguinte à reforma, 2018, 

inclusive contrariando o Enunciado nº 38 da ANAMATRA, transcrito: 

 
38. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL I. É lícita a autorização coletiva prévia e expressa 

para o desconto das contribuições sindical e assistencial, mediante assembleia geral, 

nos termos do estatuto, se obtida mediante convocação de toda a categoria 

representada especificamente para esse fim, independentemente de associação e 

sindicalização. II. A decisão da assembleia geral será obrigatória para toda a categoria, 

no caso das convenções coletivas, ou para todos os empregados das empresas 

signatárias do acordo coletivo de trabalho. III. O poder Reforma Trabalhista | 

ENUNCIADOS APROVADOS 27 de controle do empregador sobre o desconto da 

contribuição sindical é incompatível com o caput do art. 8º da Constituição Federal e 

com o art. 1º da convenção 98 da OIT, por violar os princípios da liberdade e da 

autonomia sindical e da coibição aos atos antissindicais. 

 

No sentido de validade total das decisões advindas do próprio sindicato, sem prevalecer 

ditames estatais, pela prerrogativa de defesa da liberdade sindical, o Ministério Público do 

Estado do Paraná, em conjunto com as entidades sindicais, instalou no ano de 2018, em caráter 

inédito, o Fórum Estadual em defesa das liberdades sindicais, transcrevendo do manifesto de 

instalação: 

 
[...] a decisão que formaliza a vontade coletiva, seja na formulação da pauta de 

reivindicações, seja na aprovação do conteúdo da negociação coletiva, deve ser tratada 

como negócio jurídico unitário, integrado e subordinante da categoria profissional ou 

econômica, não podendo (ressalvadas as condições de ilegalidade ou antijuridicidade) 

impor tratamento diferenciado ao conteúdo normativo expresso no pacto coletivo, 

firmado dentre os membros da categoria profissional, sejam eles filiados ou não ao 

sindicato profissional. 

 

Para a mesma corrente da defesa das decisões das assembleias, porque soberanas, o 

MPT emitiu nota técnica n. 02, pela CONALIS, de 26 de outubro de 2018, transcritos os pontos 

específicos. 

 
10. A assembleia de trabalhadores regularmente convocada é fonte legitima para a 

estipulação de contribuição destinada ao custeio das atividades sindicais, podendo 

dispor sobre o valor, a forma do desconto, a finalidade e a destinação da contribuição 
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(CLT, art. 513, e). 29. Referido instrumento normativo, na cláusula 53, prevê a 

estipulação de contribuição, a ser descontada de todos os trabalhadores da categoria, 

em assembleia geral, que deverá também deliberar sobre o requisito autorização 

expressa e prévia (CLT, 611-B, XXVI).5. 32. De acordo com o termo aditivo firmado 

pelo MPT, a contribuição estipulada no âmbito da negociação coletiva deverá ser 

descontada de todos os trabalhadores, associados ou não associados ao sindicato, 

desde que aprovada em assembleia, assegurada a participação de toda. 

 

A assembleia faz parte de uma atividade de todos os sindicatos, sejam eles dos 

trabalhadores ou patronais, onde as categorias manifestam a vontade e deliberam para a defesa 

de suas decisões, por pactos do acordo comum. 

Portanto, é importante a participação de trabalhadores associados ou não em 

assembleias convocadas pelas entidades e o mais importante é que não se omitam na 

manifestação de suas opiniões. O presente trabalho demonstra a importância dos sindicatos, por 

suas diretorias já eleitas e instaladas, promoverem o efetivo diálogo entre os seus integrantes 

primeiramente. Uma vez organizados, promoverão pautas reivindicatórias capazes de emergir 

as necessidades locais dos trabalhadores e capacidades de minimização dos mandos capitalistas, 

pelos empregadores envolvidos. 

Considerando ser prerrogativas dos sindicatos a representação, perante as autoridades 

administrativas e judiciárias, os interesses da profissão e os interesses individuais dos 

associados relativos à atividade profissional, pelas regras constitucionais, artigo 8⁰, inciso III, 

da CFRB/88, devem ser promovidas as assembleias dos trabalhadores, locais de expressão de 

suas opiniões, traduções dos anseios e fortalecimentos das ações sindicais a serem 

desenvolvidas. 

Não obstante as assembleias sejam convocadas na sede da entidade, as assembleias in 

loco de trabalhadores não devem ser esquecidas pelos sindicatos, sendo oportuna a realização 

delas para participação de maior número de trabalhadores, além de oportunidade para os 

sindicalistas conhecerem o ambiente de trabalhado de seus associados, divulgando o trabalho 

dos sindicatos, reconquistando o trabalhador, não raras vezes alheio à causa sindical. 

 
4.2 NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 
 

Mais precisamente se traçava que a negociação coletiva era a modalidade de resolução 

de conflitos coletivos trabalhistas, em que os legítimos representantes dos trabalhadores e 

empregadores, buscam superar divergências para concluir contratos coletivos, convenções 

coletivas ou acordos coletivos, fixando condições de trabalho que têm aplicação cogente sobre 
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os contratos individuais, bem como condições que obrigarão os próprios signatários do 

instrumento. 

Desde o século XIX, os países ocidentais experimentaram a dinâmica da negociação 

coletiva nas relações laborativas e isso sempre influenciou de modo positivo e, portanto, uma 

estruturação mais democrática do conjunto social em contraponto às experiências autoritárias 

marcadas e caracterizadas pelo pequeno espaço à atuação dos sindicatos obreiros. 

A Convenção nº 15413 da OIT compreende todas as negociações entre um grupo de 

trabalhadores e uma organização de empregadores, com o fim de fixar as condições de trabalho 

e emprego e regular as relações entre empregadores e trabalhadores. 

Diante de extensa modificação, no âmbito das relações de trabalho, pela implantação de 

novos processos de gestão e produção, pela modificação do tempo e espaço de trabalhos que já 

não mais estagnados, a multifuncionalidade, empreendedorismo, a negociação coletiva passa a 

patamar mais amplo que a resolução dos conflitos. Nas palavras do autor “A negociação 

consolida-se como um processo que comtempla um núcleo de conformação de interesses, 

expresso por grupos pertencentes a um sistema social específico, que é o mundo do trabalho, 

na busca por um ponto de equilíbrio” (AGUIAR, 2011, p. 85-86). 

A existência das negociações coletivas, chegando-se às convenções coletivas de 

trabalho ou acordos coletivos de trabalho, significam harmonizar vontades e promover a 

formalização de um instrumento mais adaptável às necessidades da relação de emprego 

(MAGANO, 2003, p. 113). 

A negociação coletiva ou acordo coletivo de trabalho requer algumas fases em sua 

estruturação e consequente efetividade, representadas, segundo Antônio Carlos Aguiar, como 

cognitiva, pré-normativa, normativa, experimentação e constância. A negociação em si mesma, 

pela via do diálogo, enseja uma argumentação, um convencimento, uma evolução nas tratativas 

expostas e uma vivência humana, que se traduz nas aprovações a materialização das vontades 

dos empregados e empregadores. 

 

13 Art. 2 Para efeito da presente Convenção, a expressão ‘negociação coletiva’ compreende todas as negociações 

que tenham lugar entre, de uma parte, um empregador, um grupo de empregadores ou uma organização ou 

várias organizações de empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores, com fim 

de: 

a) fixar as condições de trabalho e emprego; ou 

b) regular as relações entre empregadores e trabalhadores; ou 

c) regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou várias organizações de 

trabalhadores, ou alcançar todos estes objetivos de uma só vez. 
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Os novos desafios sociais trazem às negociações coletivas, a busca pela efetividade de 

direitos que garantam cada vez mais a cidadania dos trabalhadores, em entendimento de que 

devem convergir para a inclusão social do trabalhador. 

Garantir ao empregado, membro da categoria que se representa, a possibilidade de se 

beneficiar com a compensação de horas trabalhadas e não trabalhadas, almejando maior 

elasticidade de horários cumpridos, com prorrogações e reduções se “anulando”, pode ser um 

exemplo da soberania da vontade dos trabalhadores, representados pelo sindicato que os 

representa, na realização de uma assembleia sindical. 

A liberdade de uma negociação pelo sindicato está realmente no fato de poderem as 

partes acordar com liberdade das vontades, sem prejuízo dos ditames legais, sem intervenção 

de terceiros. 

Não somente o sindicato, mas várias atuações do Poder Judiciário e entes federativos 

compreendem a necessidade das negociações, a exemplo dos Tratados Internacionais, 

ratificados pelo Brasil, em específico as Convenções Coletivas da OIT, e nos 98 e 154, que 

tratam do fomento à negociação, das mesas redondas do Ministério Público do Trabalho e suas 

instruções normativas, e dos enunciados da ANAMATRA. 

A liberdade sindical está pautada na luta que os sindicatos travam quando há uma 

negociação coletiva a favor dos interesses dos seus membros e ressalta-se: associados e não 

associados, uma vez que se pauta a representatividade e ainda o faz, de forma majoritária, 

prevalecendo a unicidade sindical para uma mesma categoria. 

Recorte se faz para a necessidade emergencial do sindicalismo, ao problema da 

ingerência estatal de uma vez por todas, como condição de reinvenção das organizações 

sindicais, para enfrentamento da crise estabelecida. 

Negociação coletiva antecede a convenção coletiva de trabalho por uma série de atos 

sucessivos, que têm por objetivo o entendimento entre as partes. 

Pela ordem prática dos atos, as negociações coletivas ocorrem por reuniões, 

assembleias ou não, em que são discutidos os interesses da classe trabalhadora para fixar, ao 

final, melhores condições de trabalho e de emprego, com toda a garantia dos direitos sociais  

já estabelecidos na ordem dos direitos fundamentais. 

As funções da negociação coletiva podem ser jurídicas, nela englobando a função 

normativa, criando normas aplicáveis nas relações de trabalho, diversas das previstas em lei; a 

obrigacional, determinando obrigações e direitos para as partes e a compositiva, como forma 

de superação dos conflitos, visando o equilíbrio e a paz social. 
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Também há a função política, consistente em incentivar o diálogo, a economia – de 

distribuição de riquezas, a ordenadora e a social – ao garantir aos trabalhadores participação 

nas decisões empresariais 

Cumpre ainda uma função social de garantia de participação dos trabalhadores no 

processo de decisão empresarial, em proveito da normalidade das relações coletivas e de 

harmonia no ambiente de trabalho, dela se valendo inclusive a lei, que transfere para a 

negociação, a solução de inúmeras questões de interesse social. 

A negociação visa um procedimento de discussões sobre divergências entre as partes, 

procurando um resultado que será a Convenção ou o Acordo Coletivo. A negociação é o meio 

que irá conduzir à norma coletiva, sendo uma das fases necessárias para a instauração do 

dissídio coletivo, pois esse somente é admitido, se antes forem esgotadas as medidas tendentes 

à formalização da norma coletiva. 

Funda-se a negociação na teoria da autonomia privada coletiva, visando suprir a 

insuficiência do contrato individual do trabalho. Tem um procedimento mais simplificado e 

rápido comparado com a lei. Ela é descentralizada, atendendo as peculiaridades das partes 

envolvidas e há uma periodicidade menor nas modificações. 

No entendimento de Cassar e Borges (2017, p. 75), a negociação coletiva tem por 

objetivo “adequar as relações trabalhistas à realidade enfrentada pelos interessados, que se 

modifica a cada dia, de acordo com a base territorial, a empresa e a época”. Dessa forma, pode 

a negociação coletiva criar benefícios, modificá-los ou suprimi-los/flexibilizá-los, desde que 

tais condutas não violem os direitos constitucionalmente garantidos, que conferem proteção ao 

meio ambiente do trabalho equilibrado, o que não acontece com a redução dos intervalos 

intrajornadas, considerando que aquele é constitucionalmente protegido. 

Nessa mesma linha de raciocínio, se encontram Maurício e Gabriela Delgado (2017, p. 

79), ao discorrerem sobre a ilegalidade da utilização das negociações coletivas, como supressão 

de direitos constitucionais trabalhistas: 

 
Insistentemente, a Lei n. 13.467/2017 desnatura o sentido constitucional de proteção 

ao trabalho. É que a Constituição se inspira no conceito de negociação coletiva 

trabalhista como instrumento de aperfeiçoamento das condições de trabalho (o 

princípio da norma mais favorável, aliás, é que abre o caput do art. 7º da Constituição 

Federal, em cujos incisos VI, XIII e XVI se insere a referência à negociação coletiva 

trabalhista). Não há, na Constituição e nas normas internacionais vigorantes no Brasil, 

a ideia de negociação coletiva trabalhista como veículo para a precarização de direitos 

individuais e sociais fundamentais trabalhistas. 
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A negociação coletiva, que tinha por objetivo a proteção do trabalhador na esfera 

laboral, hoje, segundo Cassar e Borges (2017, p. 76): “Torna os direitos trabalhistas menos 

públicos e mais privados, transformando a maioria dos direitos contidos na CLT, que não se 

encontram na Constituição, em direitos disponíveis”. 

Com esse aumento de direitos que são passíveis de ser negociados, pelo menos sob o 

prisma da Reforma Trabalhista e não pela ótica constitucional, a proteção do trabalhador no 

meio ambiente laboral é atacada e reduzida, representando um verdadeiro retrocesso nesta 

seara. 

Comprovada pelo estudo desenvolvido, a importância das negociações coletivas na 

garantia dos direitos trabalhistas, seja na mantença dos já dispostos legalmente, seja no alcance 

de novos direitos, ou como forma de resistência aos retrocessos estatuídos na recente Reforma 

Trabalhista, em vigor desde 11 de novembro de 2017. 

 
4.3 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E ACORDOS COLETIVOS DE 

TRABALHO 

 
Os acordos e convenções coletivas de trabalho, frutos das negociações coletivas 

realizadas entre entidades sindicais, representam legítima fonte autônoma do direito laboral, 

adequando a legislação trabalhista às particularidades de cada categoria e, assim, protegendo 

os seus interesses. 

Pode-se esculpir que são, ainda, instrumentos de promoção à liberdade de expressão dos 

trabalhadores frente aos agentes patronais com o objetivo de conferir na seara laboral, 

efetividade aos direitos constitucionalmente garantidos, especialmente a dignidade da pessoa 

humana e os próprios direitos sociais do trabalho. 

Inicialmente, constata-se que para se chegar aos acordos coletivos de trabalho e 

convenções coletivas de trabalho se permeia pela etapa anterior, das negociações coletivas, 

sendo imprescindível para tal. 

A relação de trabalho consiste em uma relação de interesses antagônicos entre o 

trabalhador e o agente empregador, tendo em vista que esse está interessado em maior 

lucratividade e menores despesas, enquanto aquele preza por condições de trabalho e salários 

dignos. Tal situação dá origem a diversos conflitos na seara laboral, sendo a negociação coletiva 

um dos meios consensuais de resolução de tais conflitos, resultando nos acordos e convenções 

coletivas de trabalho, em concordância com Delgado (2017) e conforme já declinado 

anteriormente. 
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Superadas as considerações gerais sobre as negociações coletivas, no tópico anterior 

deste trabalho, tem-se agora embasamento para a compreensão dos instrumentos normativos 

coletivos de trabalho, neste estudo se limitando ao Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho, 

que serão detalhados, a seguir. 

Em que pese os acordos coletivos de trabalho (ACTs) e convenções coletivas de trabalho 

(CCTs) terem o mesmo objetivo, sendo ele a normatização e pacificação dos conflitos da 

relação de trabalho, se diferem no tocante às partes e abrangência do que se acordou, sendo, 

portanto, institutos diferentes atualmente (DELGADO, 2017). 

Constata-se que até o período anterior à vigência do Decreto-Lei nº 229 de 1967, a 

legislação nacional utilizava a mesma denominação “convenção coletiva de trabalho” para se 

referir tanto aos ACTs, quanto aos CCTs. 

Nos dias atuais, tanto a doutrina, quanto a legislação diferenciam os dois institutos e na 

conceituação dada por Amauri Mascaro Nascimento (2006, p. 277), a convenção coletiva de 

trabalho é “[...] um acordo entre sindicato de empregados e sindicato de empregadores. Desse 

modo, a convenção coletiva resulta da autonomia da vontade de ambas as entidades”. 

Destaca ainda o autor, que a convenção coletiva tem abrangência para toda a categoria, 

ou seja, as condições pactuadas deverão ser respeitadas por todas as empresas que são 

representadas pelo sindicato patronal, que participou das negociações coletivas 

(NASCIMENTO, 2006). 

No âmbito legislativo, temos o seu conceito dado pela CLT, no artigo 611, que dispõe 

que: 
 

 

Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, 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. 

 

Registre-se que as categorias econômicas representam os sindicatos patronais, enquanto 

que os sindicatos que representam a categoria profissional são os sindicatos dos trabalhadores 

(NASCIMENTO, 2006). 

Para Maurício Godinho Delgado (2017, p. 1569), sob a ótica formal, as convenções 

coletivas de trabalho são “[...] acordos de vontade entre sujeitos coletivos sindicais (pactos, 

contratos)”. Desse modo, “inscrevem-se na mesma linha genérica dos negócios jurídicos 

privados bilaterais ou plurilaterais”, os quais produzem não somente regra jurídica, mas ainda, 

segundo o autor, também podem conter cláusulas obrigacionais (DELGADO, 2017). 
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O acordo coletivo de trabalho, por sua vez, segundo Nascimento (2006), é conceituado 

como os acordos ocorridos entre os sindicatos dos trabalhadores e uma ou mais empresas. Na 

concepção de Delgado (2017, p. 1569), o acordo coletivo de trabalho seria: 

 
[...] o pacto de caráter normativo pelo qual um sindicato representativo de certa 

categoria profissional e uma ou mais empresas da correspondente categoria 

econômica estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas 

empresas, às relações individuais de trabalho. 

 

Tais conceituações adotadas pelos doutrinadores são uma interpretação do §1º do artigo 

611 da CLT, o qual dispõe 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 da empresa ou das acordantes 

respectivas relações de trabalho (BRASIL, 1943). 

 

Nessa modalidade de instrumento normativo coletivo de trabalho, constata-se das 

conceituações acima, que não se exige que a empresa esteja representada por entidade sindical, 

requisito que na CCT é obrigatório para validade do instrumento. Contudo, os trabalhadores 

precisam obrigatoriamente estarem representados pelo sindicato laboral, sob pena de nulidade 

do ACT. 

Explica Delgado (2017) que o legislador dispõe dessa forma porque o empregador é 

considerado um ente coletivo, que não necessita da proteção sindical, ao passo que os 

trabalhadores só conseguem alcançar esse patamar se representados pelo sindicato laboral. 

É importante ressaltar que as condições pactuadas nos ACTs apenas têm validade para 

os obreiros que laboram na empresa ou empresas que fizeram parte das negociações, não 

estendendo suas disposições a toda a categoria. 

No tocante à natureza jurídica de tais instrumentos normativos, Nascimento (1992) 

discorre que a doutrina tem três teorias, sendo elas: a concepção contratual, a concepção 

normativa/regulamentar e a concepção mista. 

Na primeira, tem-se a ideia de que as CCTs têm natureza contratual, expressando a 

autonomia da vontade das partes, constituindo verdadeiros negócios jurídicos. Por outro lado, 

os que entendem que a natureza jurídica das CCTs é normativa ou regulamentar sustentam que 

essa é a teoria mais adequada, em razão do caráter normativo que rege todos os grupos 

representados pelos sindicatos. 
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Por fim, na concepção mista, tem-se que a natureza jurídica das CCTs seria contratual 

no plano de formação de tais instrumentos, porém, com efeitos normativos, alcançando não 

somente os que estão negociando, mas ainda as pessoas/entes empregadores que eles 

representam, considerando, ainda, que há cláusulas que vinculam apenas os que estão 

negociando, bem como cláusulas que são de observância nos contratos laborais de cada obreiro 

(NASCIMENTO, 1992). Dessa forma, compreendido o que são os ACTs e CCTs, passa-se para 

a sua evolução no ordenamento jurídico nacional. 

Como visto e em concordância com Nascimento (2006), as negociações coletivas 

surgiram com o objetivo de suprir as inconsistências dos contratos de trabalho individuais, que 

são caracterizados pela dependência jurídica, técnica, econômica e hierárquica do trabalhador 

em relação ao agente empregador; dependência essa que torna as partes deste contrato 

desiguais, comportando proteção Estatal ao trabalhador na tentativa de igualdade e justiça social 

nessa relação (DELGADO, 2017). 

Nesse passo, surgem também como resultado dessas tratativas, os acordos e convenções 

coletivas de trabalho (ACTs e CCTs), que são legítimas fontes normativas da relação laboral, 

constituindo por objetivo central a proteção das condições de trabalho dos obreiros 

(DELGADO, 2017). 

Tais instrumentos normativos surgiram no cenário internacional em conjunto com os 

sindicatos, em razão da suprema exploração da força de trabalho do ser humano, sem 

contraprestações que oferecessem o mínimo de dignidade e segurança para os trabalhadores, 

situação que contribuiu para a união da classe operária e sua organização em buscas de melhores 

condições de trabalho (AROUCA, 2018). 

Assim, os ACTs e CCTs são instrumentos intrínsecos ao direito sindical, conforme 

discorre José Carlos Arouca (2018), nascidos da negociação da força de trabalho dos obreiros. 

Segundo o autor, os instrumentos normativos coletivos somente integraram a legislação 

nacional na década de 1930, por meio da Lei Sindical – Decreto nº19.770 de 1931, o qual previa 

a possibilidade dos sindicatos de firmarem e sancionarem convenções coletivas e contratos de 

trabalhos, dos seus associados com outras empresas ou entidades sindicais patronais 

(AROUCA, 2018). 

Em 1932, houve dois importantes marcos para os instrumentos coletivos: a criação das 

Comissões Mistas de Conciliação, que tinham por objetivo estabelecer os diálogos entre os 

sindicatos como forma de prevenção de conflitos nas relações de trabalho e a definição 

normativa das convenções coletivas de trabalho pela legislação nacional, expressa no Decreto 

nº 21.761 de 1932, que dispunha no seu artigo 11, a seguinte conceituação: 
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[...] entende-se por convenção coletiva de trabalho o ajuste relativo às condições de 

trabalho, concluído entre um ou vários empregadores e seus empregados, ou entre 

sindicatos ou qualquer outro agrupamento de empregadores e sindicatos, ou qualquer 

outro agrupamento de empregados (AROUCA, 2018, p. 281). 

 

Dessa maneira, analisando a conceituação dada pela legislação, verifica-se que nos 

primórdios o legislador denominava os instrumentos normativos coletivos de trabalho, de 

convenção coletiva, não havendo a separação existente atualmente, que faz a distinção entre 

ACTs e CCTs. 

Arouca (2018) discorre que a obrigatoriedade das CCTs era apenas dos associados 

sindicais, salvo, o Ministério do Trabalho dispusesse ao contrário. O prazo para submissão da 

CCT ao Ministério do Trabalho era de trinta dias, entrando em vigência após trinta dias de sua 

assinatura. 

Em 1934, houve o reconhecimento constitucional da CCTs, em seu artigo 124, §1º, o 

qual transcreve-se que “A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de 

outros que colimem melhorar as condições do trabalhador [...] reconhecimento das convenções 

coletivas de trabalho” (AROUCA, 2018, p. 281). 

Na Constituição de 1937, houve o reconhecimento da associação sindical, contudo, os 

instrumentos normativos coletivos somente eram reconhecidos pelo Estado caso fossem 

realizados por sindicatos oficiais e o que fora acordado nos contratos coletivos [nova 

denominação para ACTs e CCTs], era de observância obrigatória para os seus associados e, de 

igual forma para toda a categoria, conforme dispõe o artigo 137 da mesma Constituição 

(AROUCA, 2018). 

Na Constituição Federal de 1946, houve a retomada da denominação de convenções 

coletivas para denominar tais instrumentos normativos e, em 1967, com o Decreto nº229 e 

depois com a Constituição Federal vigente no mesmo ano, constata-se significativas mudanças 

em relação as CCTs, as quais cita-se: a extensão de efeitos das normas convencionadas aos 

trabalhadores não associados da categoria; simplificação de sua celebração em relação a 

exigência das assembleias para sua constituição, contudo, discorreu sobre um quórum mínimo 

difícil de ser atingido para a votação dos instrumentos coletivos; dispensou a homologação das 

CCTs pelo Ministério do Trabalho, agora dispondo que tal órgão apenas atuaria no registro de 

tais CCTs; tornou obrigatória o aceite das negociações coletivas, quando provocadas pelos 

sindicatos; e fez a separação do acordo coletivo de trabalho da convenção coletiva de trabalho, 

definindo-o como forma limitada convenção entre uma ou mais empresas (AROUCA, 2018). 
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Tais disposições permanecem em vigor até os dias atuais e estão dispostas nos arts. 612 

a 625 da CLT, os procedimentos formais para validação dos acordos e convenções coletivas de 

trabalho (BRASIL, 1943). 

Delgado (2017, p. 1566) pontua que com a promulgação da CFRB/88, houve a chamada 

“centralidade da pessoa humana”, razão pela qual todos os instrumentos que se mostrassem 

úteis para a promoção da dignidade da pessoa humana foram previstos, logo, houve o 

reconhecimento das negociações coletivas e os ACTs e CCTs como direitos sociais inerentes a 

todos os trabalhadores, mudança que representou um grande avanço para a resolução de 

conflitos e liberdade de expressão dos empregados na esfera laboral. 

Em 2017, vinte e nove anos após a promulgação da Constituição democrática que 

mudou o ordenamento jurídico nacional, entra em vigor a Lei 13.467/2017, alterando diversos 

dispositivos que influenciam diretamente os instrumentos coletivos, sendo abordados neste 

trabalho os principais como: a inserção do princípio do negociado sobre o legislado; a 

prevalência do acordo coletivo de trabalho em razão da convenção coletiva de trabalho, em 

qualquer hipótese; a limitação do mérito das cláusulas dos instrumentos normativos pelo 

magistrado trabalhista, alterações que serão discorridas no próximo tópico, pois constituem 

características dos instrumentos normativos coletivos do trabalho. 

As regras que regulam os ACTs e CCTs estão dispostas no Título VI da CLT, nos arts 

611 a 625, importando para o presente estudo algumas disposições contidas em tais artigos. 

Preliminarmente, em relação às partes, como já mencionado, caso se trate de ACTs, serão os 

sindicatos dos trabalhadores e a empresa ou empresas interessadas as partes que celebraram o 

referido acordo. Por outro lado, caso o objetivo seja a constituição de uma CCT, as partes serão 

os sindicatos representativos das categorias econômicas e profissionais. 

Cabe ressaltar que, no caso de categorias que não são organizadas por sindicatos, pode, 

em primeiro plano, a Federação e na sua impossibilidade, a Confederação representar a 

categoria em CCT ou ACT (DELGADO, 2017). 

Para a formalização de uma CCT ou ACT há a necessidade de que se cumpram alguns 

requisitos necessários à sua validade. Em síntese, ressalta-se que deve haver a convocação de 

uma assembleia específica para o fim, com divulgação em meio de grande circulação, a qual 

deve respeitar o quórum mínimo estabelecido na CLT. 

Na primeira votação, exige-se 2/3 dos associados da entidade se for CCT e dos 

interessados. Caso seja ACT; na segunda votação, 1/3 deles, com exceção das entidades 

sindicais que tenham mais de cinco mil associados. Nesses casos, o quórum mínimo será de 1/8 

(BRASIL, 1943). 
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O artigo 612 da CLT narra os aspectos formais obrigatórios necessários para a validade 

dos ACTs e CCTs. São eles: 

 
I - Designação dos Sindicatos convenentes ou dos Sindicatos e emprêsas acordantes; 

II - Prazo de vigência; III - Categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos 

respectivos dispositivos; IV - Condições ajustadas para reger as relações individuais 

de trabalho durante sua vigência; V - Normas para a conciliação das divergências 

sugeridas entre os convenentes por motivos da aplicação de seus dispositivos; VI - 

Disposições sôbre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus 

dispositivos; VII - Direitos e deveres dos empregados e empresas; VIII - Penalidades 

para os Sindicatos convenentes, os empregados e as emprêsas em caso de violação de 

seus dispositivos (BRASIL, 1943). 

 

 
Destaca-se ainda, que são vedadas emendas e rasuras na via original dos ACTs e CCTs, 

especialmente porque essa via será necessária para o registro que atualmente é feito pelo 

Ministério da Economia. A solenidade é característica dos instrumentos normativos, tendo em 

vista a complexidade que os envolve (DELGADO, 2017). 

No tocante ao seu conteúdo, Delgado (2017) descreve que os instrumentos normativos 

coletivos podem conter dispositivos contratuais ou normativos. Caso contenha cláusulas 

contratuais, representam elas direitos e obrigações às partes negociantes. Por outro lado, os 

dispositivos normativos, chamados de regra jurídica pelo autor, geram direitos e obrigações que 

passarão a integrar o contrato individual de trabalho dos obreiros. 

A vigência dos ACTs e CCTs é regulada pela CLT, artigo 614, §2º, que dispõe que 

iniciará três dias após o depósito no órgão público competente (BRASIL, 1943). 

No tocante à sua duração, os instrumentos normativos coletivos em regra não podem ser 

superiores a dois anos. Todavia, segundo Delgado (2017), geralmente as entidades sindicais os 

firmam com validade de um ano. Em relação ao que pode ser passível de negociação, ou seja, 

quais as condições de trabalho que podem ser objetos dos instrumentos normativos coletivos, 

como já mencionado, este foi disposto no artigo 611- A da CLT, que dispõe: 

 
Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência 

sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: I-pacto quanto à jornada de 

trabalho, observados os limites constitucionais; II-banco de horas anual; III-intervalo 

intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a 

seis horas; IV-adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 

13.189, de 19 de novembro de 2015; V-plano de cargos, salários e funções 

compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos 

cargos que se enquadram como funções de confiança; VI-regulamento empresarial; 

VII-representante dos trabalhadores no local de trabalho; VIII-teletrabalho, regime de 

sobreaviso, e trabalho intermitente; IX-remuneração por produtividade, incluídas as 

gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual; X- 

modalidade de registro de jornada de trabalho; XI-troca do dia de feriado; XII- 

enquadramento do grau de insalubridade; XIII-prorrogação de jornada em ambientes 
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insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do 

Trabalho; XIV-prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos 

em programas de incentivo; XV-participação nos lucros ou resultados da empresa. 

 

O artigo colacionado acima foi inserido pela Lei 13.467/2017 da Reforma Trabalhista, 

e apresenta um rol de condições de trabalho, que deixa claro não ser taxativo, que pode ser 

objeto de ACTs e CCTs, demonstrando a nítida intenção de que o legislador teve de 

flexibilização de direitos (DELGADO; DELGADO, 2017). 

Contudo, conforme foi exposto na discussão sobre a negociação coletiva, o ordenamento 

jurídico nacional, em especial a CFRB/88, não permite que os direitos indisponíveis no tocante 

à saúde, higiene e segurança de trabalho sejam negociados, razão pela qual devem os sindicatos 

se atentar para não convencionarem cláusulas passíveis de serem anuladas por ausência dessa 

observação. 

O artigo 611-B, por sua vez, dispõe sobre o que não pode ser objeto de ACT ou CCT, 

discorrendo que “Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de 

trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos [...]” (BRASIL, 

1943). 

O disposto nos incisos de tais artigos constitui direitos indisponíveis, que são 

constitucionalmente protegidos, razão pela qual não comportam negociação, atendendo-se ao 

princípio da adequação setorial negociada, tese já comentada anteriormente. 

Todavia, a crítica que gira em torno de tal artigo é o disposto em seu parágrafo único, 

que dispõe: “Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas 

de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo” (BRASIL, 

1943). 

Tal disposição abre margem para o uso dos instrumentos coletivos normativos para 

redução de normas inerentes à saúde, higiene e segurança do trabalhado, o que é vedado pela 

Constituição Federal. Nesse sentido é o que afirma Gabriela e Maurício Delgado (2017, p. 270): 

 
A interpretação gramatical e literalista do novo preceito legal pode abrir seara de 

negligência com a saúde, o bem-estar e a segurança dos indivíduos inseridos no 

mundo do trabalho, além de comprometer as igualmente imprescindíveis dimensões 

familiar, comunitária e cívica que são inerentes a qualquer ser humano. Se não 

bastasse, essa censurável interpretação também comprometeria o combate ao 

desemprego, desestimulando a criação de novos postos laborativos pelas entidades 

empresariais. 
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Dessa forma, segundo os referidos autores, grandes seriam os prejuízos caso não 

houvesse uma interpretação sistêmica e teleológica da Constituição com o disposto no 

parágrafo único desse artigo. 

No campo da hierarquia entre ACT e CCT, antes da Reforma Trabalhista, havia 

disposição no sentido de que prevaleceria a condição mais benéfica ao trabalhador, diante de 

um conflito de tais normas. Todavia, a reforma modificou o artigo 620, dispondo que em 

qualquer situação isso abarca as mais prejudiciais ao trabalhador. 

As cláusulas dos ACTs prevalecerão sobre as CCTs (BRASIL, 1943). Para Gabriela e 

Maurício Delgado (2017), tal disposição vai contra o princípio da norma mais favorável, 

esculpido no artigo caput 7º da CFRB/88. 

Em relação a incorporação das cláusulas normativas dos ACTs e CCTs, até o período 

anterior à Reforma Trabalhista, havia o entendimento pacífico de que mesmo após a expiração 

da negociação coletiva, as cláusulas continuariam a integrar o contrato de trabalho dos obreiros, 

sendo revogado somente com um novo instrumento normativo coletivo (DELGADO, 2017). 

Todavia, o que se verifica é que, segundo o disposto no artigo 614, §3º da CLT, com 

nova redação pela reforma, é vedada essa ultratividade do que fora pactuado, o que em tese 

significaria que, ao término da vigência de um ACT ou uma CCT, as condições de trabalho 

pactuadas deixariam de possuir validade (BRASIL, 1943). 

Para Gabriela e Maurício Delgado (2017), tal dispositivo é incompatível com os 

princípios constitucionais vigorantes no ordenamento jurídico. Isso porque, segundo os autores 

supramencionados, a própria CFRB/88, em seu artigo 114, §2º, determina que a justiça do 

trabalho, nas sentenças normativas, observe “as disposições mínimas legais de proteção ao 

trabalho, bem como as convencionadas anteriormente” (DELGADO; DELGADO, 2017, p. 

272). 

Com relação à prorrogação, revisão, denúncia e revogação total ou parcial dos 

instrumentos normativos coletivos de trabalho deverão ser observadas as mesmas regras 

formais de elaboração dos ACTs e CCTs, é o que dispõe o artigo 615 da CLT (BRASIL, 1943). 

Por fim, cumpre discorrer sobre a possibilidade de controle judicial das cláusulas dos 

instrumentos coletivos negociados. A Reforma Trabalhista limitou a análise do mérito dos 

ACTs e CCTs, devendo o magistrado, segundo a CLT, se limitar a verificar apenas os aspectos 

formais de validade do negócio jurídico [art. 611-A, §1º e art. 8º, §3º da CLT] (BRASIL. 1943). 

Tal disposição recebeu várias críticas, pois padece de vícios, em especial por tentar  

excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça à lesão de direito, o que é vedado 

constitucionalmente (DELGADO; DELGADO, 2017). 
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Há, também, a contrariedade de tal disposição com o contido no artigo 611-B da CLT, 

que dispõe sobre os direitos indisponíveis de negociação, tendo em vista que, caso o magistrado 

constate alguma das matérias contidas em tal artigo, na qual se veda negociação, como objeto 

de ACT ou CCT, esse deveria, então, não apreciar tal situação? 

Ante todo o exposto, constata-se que a Reforma Trabalhista tentou trazer novos 

paradigmas inerentes à negociação coletiva, bem como aos instrumentos normativos 

negociados de trabalho. 

Todavia, grande parte das alterações demonstra-se contrária ao arcabouço jurídico 

nacional, em especial ao espírito constitucional, que preza pela dignidade da pessoa humana, 

inclusive no âmbito das relações econômicas, área em que a relação trabalhista está inserida. 

Assim, evitando-se ir contra as disposições constitucionais, bem como a finalidade do 

Direito do Trabalho, constata-se ser necessária uma interpretação lógica-racional, sistemática e 

teleológica das modificações trazidas pela Reforma Trabalhista, considerando todo o 

ordenamento jurídico nacional, em especial os dispositivos constitucionais. 

Esta análise é precisa e eficaz porque impede o distanciamento das finalidades para as 

quais os institutos das CCTs e ACTs foram criados, bem como as negociações coletivas que os 

antecede, visando em primeiro plano garantir direitos fundamentais sociais, melhorias de 

trabalho, melhores salários, proteção ao meio ambiente de trabalho digno. 

A condição é inerente aos próprios sindicatos em negociar e firmar os acordos, 

ampliando os direitos sociais trabalhistas e viabilizando a efetividade dos comandos 

constitucionais. Para tanto, as entidades precisam ter liberdade para atuar e manifestar suas 

opiniões, ideias e entendimentos acerca dos temas que permeiam o Direito do Trabalho. 

A Reforma Trabalhista preconizada pela Lei 13.476/2017 eliminou com a ultratividade 

durante os processos de negociação coletiva, o que prejudica extensamente o trabalhador, pois 

ele fica sem garantias, antes já delimitadas, ao término da validade do instrumento normativo. 

E somado ao enfraquecimento dos sindicatos, diante da vulneração de suas finanças, em 

razão do estancamento abrupto da contribuição sindical obrigatória, muitos sindicatos patronais 

estão se recusando a negociar, aproveitando a oportunidade aberta ao capital, para apenas 

consentir alguns poucos direitos, que em nada melhoram as condições de vida dos trabalhadores 

e pela crise do desemprego ofertam míseros reajustes salariais, no patamar apenas de reposição 

da inflação, sem o ganho real. 
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4.4 DA GREVE: ORGANIZAÇÃO E LUTA PELOS DIREITOS TRABALHISTAS 

 
 

O dispositivo greve encontra respaldo na doutrina, como forma de mecanismo de 

autotutela de interesses, como exercício direto das próprias razões, acolhida pela ordem jurídica 

(DELGADO, 2019). 

Os trabalhadores exercem o instrumento de greve, como forma de autodefesa e força 

para traspassar as resistências apresentadas durante o processo da negociação coletiva, nos 

abusos praticados pelos empregadores e no contexto da Reforma Trabalhista, na precarização 

do trabalho, pela desregulação dos direitos antes já conquistados e retirados do rol trabalhista. 

A greve, num contexto histórico, passou a ser admitida como prática entre os 

trabalhadores para contrastar a ampla detenção das formas de pressão dos empregadores, sendo 

regulada pela Lei 7.783/89, com conceituação em seu artigo 2⁰.14 

Respaldo constitucional encontra a greve, no artigo 9⁰ da CRFB/8815, como forma de 

garantia dos direitos fundamentais, mais especificamente para a garantia dos direitos 

fundamentais sociais. 

A greve é um movimento originário da coletividade, porque significa a paralisação 

provisória das atividades laborativas de determinados grupos de trabalhadores, representando 

um exercício direto da coerção para atingir os objetivos profissionais ou extraprofissionais e do 

enquadramento desse mecanismo no contrato de trabalho, para a modalidade de suspensão ou 

até mesmo de interrupção. 

A greve serve de instrumento de luta para a coletividade laborativa, à medida que exerce 

pressão social, particularizada no ambiente do trabalho por sua função primária que é a ausência 

coletiva no desenvolvimento das atividades contratuais pelos trabalhadores. Como forma de 

resistência, serve a greve para denunciar as más condições de trabalho e econômicas dos 

trabalhadores, o desrespeito às normas legais e convencionais, em suma, o descaso para com os 

trabalhadores. 

Os objetivos das greves, em geral, são a obtenção de benefícios (ou evitar a sua perda), 

como aumento de salário e melhoria de condições do meio ambiente do trabalho, sendo 

utilizada, normalmente pelos sindicatos e seus representados, como último recurso durante as 

negociações coletivas, estancadas as possibilidades de resolução dos conflitos verificados. 

 

14 Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, 

temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador. 
15 Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê- 

lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 
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Assim como o seu surgimento, historicamente delineados, durante a Revolução 

Industrial, a greve se relaciona com a classe trabalhadora assalariada, sendo deflagradas 

especialmente em momentos de crise econômica, integrando o repertório das ações coletivas 

da classe trabalhadora. Além de reivindicar melhores condições de trabalho, salários mais justos 

e outras demandas oriundas do próprio contrato de trabalho, a greve serve ainda para pontuar a 

luta pela disputa entre trabalhadores e empregadores, emprego e capital, pontuando o controle 

que os primeiros exercem ou não, sobre a sua própria mão de obra. 

A intensificação da ocorrência de greves no ocidente aconteceu após sua legalização. 

Isso exigiu dos trabalhadores que se organizassem para realizar as greves, monitorar a 

incidência e pontuar melhores estratégias para que alcançassem os efeitos desejados. Os 

sindicatos foram os principais responsáveis por sua organização, bem como por guardar 

informações e estatísticas sobre elas em todo o mundo. A greve se incorpora ao 

desenvolvimento da atividade sindical. 

A legitimidade para a instauração da greve pertence à organização sindical dos 

trabalhadores, visto que se trata de direito coletivo. Desta feita, é necessária a participação 

sindical dos trabalhadores na instauração do movimento paredista, mas não podemos confundir 

essa legitimidade sindical com a titularidade do direito de greve, que pertence aos trabalhadores, 

pois a eles competem decidir a oportunidade e os interesses a serem reivindicados por meio de 

greve. 

A greve pode ser considerada lícita quando atender as exigências legais (previstas na 

Lei 7.783/89); e ilícita quando as ignorar. Por exigências legais temos, a título de exemplo, 

necessidade de prévia frustração da negociação coletiva e do recurso arbitral, bem como a 

convocação de assembleia sindical específica para definição da pauta de reivindicações além 

da efetiva paralisação coletiva dos serviços, artigo 4º, Lei 7.783/89. Havendo violação de 

direitos, a greve será considerada abusiva ou ilícita, artigo 6º, §§ 1º e 3º. 

Para a deflagração da greve, o ordenamento citado traz em seu arts. 3 e 4 os requisitos 

necessários para tal, sendo o estancamento da via conciliatória, com impossibilidade na 

continuidade das negociações coletivas, intervenção dos sindicatos para notificar o ente 

patronal, e o tempo de antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, que precedem a 

paralisação, convocação também pela entidade sindical da assembleia geral, definindo as 

reivindicações da categoria, deliberando sobre a paralisação coletiva das atividades laborais. 

Mesmo diante das regulações próprias e do texto constitucional ter conduzida a greve 

como garantias dos direitos fundamentais, esse mecanismo de pressão dos trabalhadores tem 

sofrido ataques dos mais desacreditados pelo Poder Judiciário, nas ações de interditos 
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proibitórios, intentadas contra os movimentos grevistas, regulando a autonomia dos 

trabalhadores na reivindicação grevista. 

As limitações das greves já foram elencadas na própria ordenação constitucional, com 

destaque para as funções de serviços ou atividades essenciais e impedir a liberdade dos 

movimentos, com demarcações de espaços para desenvolver o ato grevista e proibir a sua 

realização, nada mais é do que encampar os interesses do capital frente aos direitos dos 

trabalhadores. 

Para ampliar o exercício da greve, os sindicatos podem manter o fundo de greve, para 

os casos em que há lapso temporal que comprometa a sobrevivência dos trabalhadores 

envolvidos e a inexistência dessa capacidade de custeio pelos entes associativos enfraquece a 

greve, uma vez que os trabalhadores ficam sem os pagamentos dos salários mensais, total ou 

parcialmente e, quando no retorno da greve, não raras vezes se negocia o valor de desconto dos 

dias paralisados. 

O fundo de greve trata de uma arrecadação própria, com aplicação específica, 

destinada a financiar as atividades nos momentos de greve, como a produção de materiais 

gráficos, faixas, panfletos, adesivos, caminhão de som e outros custos relacionados às 

atividades públicas; financiamento de viagens, deslocamentos e, principalmente, a 

condição de subsidiar o trabalhador em suas necessidades diárias, podendo-se estender ao 

sustento de sua família. Uma vez implantado, tem controle e aplicação específicos, 

devendo estar clara a demonstração da arrecadação e seus montantes na prestação de contas 

da entidade. 

A greve se traduz em um dos mecanismos mais eficazes na busca dos interesses da 

classe trabalhadora no mundo do trabalho, por meio do qual o empregador, mesmo que em 

escala parcial, se volta aos reclames dos trabalhadores, em decorrência da pressão exercida pela 

paralisação das atividades laborais. 

Ante o exposto, nesse tópico do trabalho, a greve serve à luta dos trabalhadores frente 

aos mandos capitalistas que lesam os direitos fundamentais sociais do trabalho, em suas 

prerrogativas constitucionais, ou infra legais, expandindo os direitos dos trabalhadores ao rol 

dos elencados nas convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho. 

Na mesma linha de pensamento, os trabalhadores envolvidos na greve exercem o direito 

à liberdade de expressão, sendo inerente à sua personalidade, se pretendendo, por esse ponto da 

pesquisa, demonstrar que os prejuízos causados pela retirada de direitos na Reforma Trabalhista 

de 2017 poderão ser alvos de novas pautas de reivindicações, e até mesmo originários de greves 

pelos trabalhadores. 
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5 REESTRUTURAÇÃO SINDICAL: NOVO MODELO PELA LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO DO TRABALHADOR E DO SINDICATO 

 
5.1 MODELO SINDICAL IDEAL 

 
 

Para tratar de modelo sindical ideal, parte-se da abordagem sobre a visão materialista 

da história, que se inicia com Aristóteles, quando declarou que o interesse de quem é útil a uma 

pessoa ou a um grupo ou povo, deve ter domínio supremo nas questões políticas. 

Mas, na antiguidade, essas questões de interesses, embora causassem derrotas e 

sublevações investidas, mesmo que violentas, eram apoiadas em uma distinção entre pobres e 

ricos, o que, em contraponto na Idade Moderna, cuja a importância se voltou para as questões 

sociais, uma vez que os homens começaram a duvidar da pobreza como inerente à condição 

humana e que a libertação de poucos da condição humana da miserabilidade dos trabalhadores 

fosse eterna e inevitável. Por sujeito de direitos passaram os homens a crer na condição da 

abundância da vida na terra (ARENDT, 1979). 

Na Revolução Americana, ocorreu o reconhecimento dos que lutaram de forma que as 

questões sociais e a rebelião dos mais pobres, desempenharam um papel verdadeiramente 

revolucionário, desenvolvendo o conceito moderno de revolução, atrelado ao aparecimento da 

liberdade. 

A ideia de liberdade e o da experiência de um novo mundo estão ligadas, e não se 

confunde com a libertação, posto que são fenômenos diversos. A primeira sempre incerta, 

enquanto que a segunda apresenta-se com nitidez. A segunda pode ser a condição da primeira 

e a intenção de libertar não é idêntico ao desejo da liberdade. 

Seguindo ainda, a citada autora demonstra em seus aprofundados estudos, que a 

igualdade não é questão de condição entre os homens, mas sim dos que se faziam parte do corpo 

de pares nas antigas cidades Estados da Grécia, pois a isonomia assegurava a igualdade para os 

desiguais, necessitando da instituição, a polis. 

Ensinou que a igualdade e a liberdade não são inerentes à natureza humana, mas são 

convencionais ao desenvolvimento da condição humana, uma vez que são produtos advindos 

dos esforços do homem e das qualidades que a realidade experimentada lhes impõe. 

A Declaração Americana dos Direitos não é o direito primário, mas sim o direito de 

reunião com ampla liberdade política do povo se reunir pacificamente, e solicitar do governo a 

reparação das injustiças. O povo americano apresentou o desejo de liberdade, sendo este a opção 
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pela opção política de vida, e não apenas externou desejo pela libertação, que significaria ser 

livre da opressão. 

Em consonância com esses entendimentos doutrinários, se extrai que o verdadeiro 

conteúdo da liberdade traduz a participação nas questões organizacionais, ou admissão no 

mundo político. 

Essa abordagem sociológica, que se faz pertinente, além de necessária para prosseguir 

com o modelo de sindicato ideal, traz o fato de que a pobreza é mais que uma privação, mas 

sim se traduz em um estado de constância carência e misérias, cuja ignominia consiste na sua 

força desumanizadora. 

A pobreza é abjeta porque submete os homens ao império absoluto de seus corpos, de 

suas necessidades, porque conhecida por um dos que já experimentaram, na sua experiência 

mais íntima, independente de todos os conceitos e especulações. 

Dentre essas ponderações de liberdade e condição de pobreza, passa-se a analisar as 

condições de organização sindical no Brasil, para se alcançar um modelo ideal, uma vez que as 

pessoas se unem umas às outras para deliberar, até mesmo por suas necessidades, mesmo que 

no vácuo do poder que se é liberado, pelos processos de reorganização das sociedades. 

A experiência leva a ponderar tudo aquilo que se pode ou não fazer, que se pode ou não 

mudar nas relações sociais e a liberdade na essência pode significar a potencialização da 

responsabilidade. 

Nese ponto, pelos recortes aqui explanados acerca de algumas características da 

liberdade, da vontade de associar-se e da necessidade de participação política dos sujeitos, o 

sindicalismo no Brasil necessita da superação do modelo corporativista, não se tratando de 

suprimir os pontos retrógados do antigo sistema, mas elaborar um conjunto de garantias 

jurídicas à efetivação, organização e fortalecimentos sindicais (DELGADO, 2019). 

O modelo ideal de sindicato se constrói com as garantias da liberdade associativa e da 

autonomia sindical e a ingerência estatal, pelo sistema verticalizado, ainda em voga no Brasil, 

não atinge a finalidade da existência das entidades sindicais, que servem para a 

representatividade dos trabalhadores frente ao mando do capital, em resistência aos abusos 

praticados e avanços nas pautas reivindicatórias. 

Idealizada também, junto dos princípios dispostos acima, que o modelo ideal traga 

traços de efetiva participação dos seus membros associativos, pautando o direito à liberdade de 

expressão dos trabalhadores, para que em descentralização da gestão de diretoria, nas 

assembleias possam ser deliberadas questões estatutárias, de custeio, de gestão, garantindo 

assim a máxima efetividade dos direitos buscados nas negociações coletivas. 
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No modelo sindical ideal, os direitos sindicais são entendidos como direito fundamental 

dos trabalhadores, empregadores e das entidades que os representam. Na esteira do que 

preconiza a Convenção de nº 87 da OIT, em seus arts. 2⁰ e 3⁰, a liberdade sindical é composta 

pela garantia de livre criação de associações sindicais sem prévia autorização do Poder Público. 

Os sindicatos idealizados devem existir sem regulamentação de seu desenvolvimento, 

senão as normas elencadas nos respectivos estatutos, com eleição dos seus próprios membros, 

que passarão ao status de representantes dos demais associados, de organizar a sua gestão ou 

atividades, formulando os programas de ação a que seus membros associativos escolherem, 

para a pauta de negociações. 

Da mesma forma, há que fazer menção, como garantia da existência de um sindicato 

ideal, o contido na Convenção nº 98 da OIT, que tratou de regular os sindicatos frente às 

relações intersubjetivas, para combate aos atos antissindicais. 

A unicidade sindical não prevalece, enquanto regra legislativa, como integrante de um 

modelo sindical ideal, considerando que o modelo único, de sindicatos por categoria, reveste a 

formação corporativista, desde sempre presente na organização sindical brasileira 

(NASCIMENTO, 2006). 

Qualquer intervenção estatal deve ser refutada no nível das criações e organizações 

sindicais, pois são incompatíveis com o princípio da liberdade sindical. 

Cabe explicar as diferenças entre unicidade e unidades sindical, sendo a primeira a 

regulação dos direitos coletivos de determinada categoria por um único sindicato, enquanto a 

segunda, pode ser a reunião de várias entidades sindicais, promovendo melhores resultados para 

os trabalhadores envolvidos. Essa última é questão de decisão dos trabalhadores, não cabendo 

a lei determinar o sindicato mais representativo. 

O sindicato que se espera é aquele capaz de pautar as reais necessidades de seus 

representados, por conhecimento de suas necessidades por meio de pleno exercício do direito à 

liberdade de expressão, como direito da própria personalidade do trabalhador, para o 

enfrentamento eficaz do poder maior do empregador, que detém a força do capital. 

Nos estatutos dos sindicatos idealizados, o custeio sindical independe da legislação, 

sendo mantida a entidade pela contribuição dos próprios participantes, sob a ótica da 

responsabilidade de cada membro associativo, podendo até sofrer sanções estatutárias pelo 

inadimplemento das cobranças estabelecidas. 
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5.2 O SINDICATO POSSÍVEL NO ATUAL CONTEXTO DA REFORMA TRABALHISTA 

 
 

A Lei 13.467/19 estancou novo cenário no mundo do trabalho nacional, majorando a 

precarização, estagnação dos reajustes salariais, novas formas de contratação pautadas na regra 

unilateral estabelecida pelo patronato, advinda da terceirização e dos contratos intermitentes, 

bem como da uberização. 

A atuação dos sindicatos ficou prejudicada, primeiro pelo desmonte das contribuições 

sindicais, com a erradicação em pouco tempo da antiga contribuição obrigatória que, mascarada 

na referida lei, deixou de subsistir na prática, em mudar o modelo sindical para que o sindicato 

suportasse a mudança repentina.16 

O trabalho demonstra que as obrigações de contribuição dos trabalhadores não se devem 

pautar na obrigatoriedade e, sim, na disposição da taxa de contribuição espontânea Porém, da 

maneira que foi retirada dos sindicatos, sem um debate mais expressivo e tempo hábil para se 

adequarem as mudanças, trouxe dificuldades de grande monta para as entidades. 

Outros pontos da reforma modificaram expressivamente os direitos sociais trabalhistas, 

seguindo pontuar alguns na especificidade. 

Quanto ao tempo à disposição do trabalhador, a reforma alterou o conceito já 

sedimentado no ordenamento jurídico e doutrinário e não é mais computado como período 

extraordinário, as horas em que o empregado, por escolha própria, permanecer ou adentrar no 

recinto do empregador, por tempo maior que 10 minutos, destinados à sua higiene pessoal. 

Há que se lembrar das inúmeras atividades laborais, em que os trabalhadores precisam 

se higienizar, ao adentrar ou se retirar do meio ambiente em que o trabalho é sediado. 

Quanto à prescrição intercorrente, houve tamanho retrocesso, posto que a matéria já era 

sumulada (Súmula 114 do TST), para abarcar o disposto em outra súmula já ultrapassada 

(Súmula 327 do STF, de 1963), para se aplicar a prescrição intercorrente no processo do 

trabalho no prazo de dois anos, se iniciando quando o exequente deixa de cumprir determinação 

judicial no curso da execução, podendo ser requerida pela parte ou declarada de ofício. 

 

16 Trata-se do fenômeno da Uberização das relações de trabalho, através da qual, há uma exploração da mão de 

obra, por parte de poucas e grandes empresas que concentram o mercado mundial dos aplicativos e plataformas 

digitais, que tem como principal característica, a ausência de qualquer tipo de responsabilidade ou obrigação em 

relação aos “parceiros cadastrados”, como são chamados os prestadores de serviços. Isto porque deixam claro 

que têm como objeto, a prestação de serviços de tecnologia, contratados pelos “parceiros”. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/justica/a-uberizacao-das-relacoes-de-trabalho. Acesso em: 11 de out. 2019. 

http://www.cartacapital.com.br/justica/a-uberizacao-das-relacoes-de-trabalho
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Tal modificação abarcou o direito protetivo, que antes era dos trabalhadores, para 

decliná-lo aos empregadores condenados em demandas trabalhistas, facilitando a propagação 

da má-fé dos devedores. 

Quanto à jornada de 12x36, já fora tratada anteriormente, quando se reportou ao meio 

ambiente do trabalho e sua condição deixou de ser no caráter excepcional para ser regra, se 

assim optarem os empregadores, podendo ser regulada por acordo individual escrito. 

Prejuízo total aos trabalhadores, porque passa a aceitar o trabalho extraordinário com 

pagamento de mera indenização, além da fragilidade do empregado, tendo que aceitar os 

ditames para não perder o emprego, além da majoração dos acidentes de trabalho e doenças por 

jornadas excessivas, bem como os pagamentos do adicional noturno, do DRS, e feriados já 

estarão embutidos na remuneração mensal, sem discriminação de valores. 

Quanto ao parcelamento das férias, que ficou possibilitada em até três períodos, um 

deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não inferiores a 05 dias cada um, o 

que dificulta a programação das férias pelo trabalhador no seu ambiente familiar. 

Quanto à extinção do contrato de trabalho, houve a exclusão da participação obrigatória 

da assistência sindical, prejudicando o trabalhador que em momento de fragilidade, que estará 

sozinho no ato da rescisão contratual. 

Nesse ponto houve consequências agressivas pelos empregadores, que podem, de forma 

unilateral, efetivar o parcelamento das verbas rescisórias, prática essa, que vem se acentuando 

na ordem laboral. 

Quanto às dispensas coletivas, a reforma estancou a possibilidade de a entidade sindical 

negociar condições mais benéficas à massa de trabalhadores dispensados, afastando farta 

jurisprudência trabalhista e até mesmo de normas internacionais aplicáveis, criando repercussão 

social, já que o desemprego em massa é constante, com impedimento ao diálogo social. 

Quanto à novidade da quitação anual do contrato de trabalho e emprego, que consiste 

na faculdade entre empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, 

pode-se firmar o termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, perante o Sindicato dos 

Empregados da Categoria, com eficácia liberatória para reclamações posteriores. Na defesa, 

pode até mesmo evitar passivos trabalhistas, mas de outro lado causa represália ao empregado, 

que se sente vulnerável, diante do caráter impositivo do empregador. 

A Reforma Trabalhista criou a máxima de prevalência do negociado sobre o legislado, 

ainda que em condições menos favoráveis ao trabalhador, quando dispuserem sobre o pacto 

quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais; o banco de horas anual; o 

intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a 
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seis horas; o plano de cargos salários e funções compatíveis com a condição pessoal do 

empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança; 

a regulamento empresarial; os representantes dos trabalhadores no local de trabalho; a troca do 

dia do feriado; o enquadramento do grau de insalubridade; a prorrogação da jornada em 

ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades competentes do antigo Ministério do 

Trabalho e Empregos; e a participação nos lucros e resultados. 

No esteio desta pesquisa, que volta-se a atenção para a atuação sindical, amparada na 

liberdade de expressão dos seus representados para firmar a própria liberdade sindical, alguns 

pontos podem ser traçados para a reflexão e na inexistência de legislação que regule a proteção 

de práticas antissindicais, a ausência de promoção da negociação coletiva e a liberdade plena 

como direito fundamental para o exercício do direito de greve. 

Frente às tantas retiradas dos direitos trabalhistas, o MPT uniu-se em ação conjunto com 

as entidades sindicais para promover e instalar no Estado do Paraná o Fórum Estadual em 

Defesa da Liberdade Sindical, tendo como objetivo reafirmar o compromisso historicamente 

do MPT com a classe trabalhadora do Brasil, externando posicionamento de que a: 

 
[...] “reforma trabalhista” é fruto do nítido conluio do interesse empresarial e 

governamental em detrimento dos interesses da classe trabalhadora. O sintoma mais 

gritante desse fenômeno legislativo é de que foi produzido unicamente alicerçado nos 

interesses privados e do patronato nacional. A prova ainda mais contundente dessa 

avaliação decorre do inarredável diagnóstico de que o processo legislativo padeceu 

do necessário e prévio diálogo social estruturante. Esse vício de natureza política e 

formal foi denunciado pelas centrais sindicais brasileiras, perante a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). 

 

Seguindo as transcrições do manifesto: 

 
 

Na prática, o resultado do processo legislativo que culminou com a edição da Lei n.º 

13.467/2017, suscitou numa maior fragmentação da representação sindical, via 

terceirização e pejotização, produziu a emergência de dispositivos legais que alijam e 

enfraquecem o poder sindical na mediação dos interesses da classe trabalhadora1 

(exceto para reduzir ou suprimir direitos previstos em lei) ou no processo de 

negociação dos instrumentos coletivos em função da eliminação da ultratividade das 

normas coletivas, 1 Por exemplo, negociação individual; extinção da obrigatoriedade 

de homologação da rescisão contratual no sindicato; instituição da comissão de 

empregados sem acompanhamento sindical; relativização do poderio sindical no que 

diz respeito ao alcance da regulação do controle de jornada, via negociação coletiva; 

fortalecimento da intervenção sindical para promover flexibilização de direitos, tais 

como: quitação anual do contrato de trabalho, redução de direitos previstos no patamar 

normativo estatal, dentre outros. 5 tudo isso somado à vulneração das finanças 

sindicais em razão da supressão abrupta da contribuição sindical obrigatória. Para os 

trabalhadores a reforma adquiriu feição de retrocesso social com a flexibilização e 

redução de direitos consolidados nas lutas sociais, mas também reconhecidos na 

doutrina, jurisprudência trabalhista e na CLT, além de uma arquitetada limitação de 
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acesso ao sistema de Justiça Laboral com a inoculação de regras draconianas e 

limitadoras de acesso à justiça e de efetividade na entrega da tutela jurisdicional. 

 

Pelo entendimento do Dr. Alberto Emiliano de Oliveira Neto e Santos (2019), vice 

coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical 

(CONALIS) do MPT e idealizador do Fórum da Liberdade Sindical, “[...] além dos 

trabalhadores de maneira geral, os sindicatos também são vítimas do desmonte dos direitos 

trabalhistas”. 

No entanto, reforçou-se a importância da criação e consolidação do Fórum, como fruto 

promissor de um amplo esforço de articulação e atuação conjunta. “Vocês estão fazendo a 

história do movimento sindical”. 

A participação efetiva no Fórum de Liberdade Sindical, por entidades de base, na 

representação dos trabalhadores que lhes conferem a confiança da representatividade, das 

Federações enquanto partícipe das estruturas de efetividade e apoio sindicais, junto aos 

membros do MPT do Estado do Paraná, advogados atuantes na esfera dos direitos sindicais, e 

Professores Universitários, a exemplo do Dr. Sandro Lunardi Nicoladeli, se traduz em 

mecanismo de resistência aos retrocessos nos direitos sociais trabalhistas intitulados pela Lei 

13. 467/17. 

O sindicato possível nessa nova fase do modelo sindical, preconizado pela Reforma 

Trabalhista, com o desmonte do seu custeio, considerando que levará tempo para a 

reorganização das entidades em se moldarem às novas formas de sobrevivência, uma vez que, 

não mais eram-lhes permitida a cobrança cumulativa do imposto sindical com a contribuição 

negocial, são os que se abrem a esse diálogo democrático, de reconhecimento das possibilidades 

para um atuação expressiva, com enfrentamentos aos mandos no capital, externado pelos 

dispositivos da nova CLT. 

A existência dos sindicatos atuais está atrelada, pós Reforma Trabalhista, à 

reestruturação do custeio sindical, com resgate dos associados, pela observância dos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade nas taxas negociais, a serem imperativas nas futuras 

negociações coletivas. 

Pela negociação coletiva, pelo efeito erga omnes que lhe é conferido, a contribuição 

negocial deve ser ampliada a todos os trabalhadores, associados ou não, pela intitulada cota de 

solidariedade estabelecida no instrumento coletivo negociado. 

Nesse diapasão, Sandro Lunardi Nicoladeli sustenta que: 
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A cobrança de todos os integrantes da categoria tem como fundamento a abrangência 

das prestações assistenciais e da negociação coletiva que se estende a toda categoria, 

bem como a prerrogativa dos sindicatos impor contribuições a toda categoria, 

estabelecida pelo referido art. 513, e, da CLT (NICOLADELI, 2017, p. 1999). 

 

Mas tal possibilidade está sendo altamente combatida com o propósito único de 

interferência do governo atual, para o desmonte dos sindicatos, enquanto órgãos representativos 

das classes trabalhadoras, que se contrapõem ao capital liberal, desenfreado e protegido pela 

guarida estatal, em contraponto aos direitos sociais trabalhistas, mesmo que já postos no 

patamar de direito fundamental. 

O atual modelo sindical, que adveio com a Reforma Trabalhista é uma forma, um mister 

de regulação estatal, pela liberdade tolhida de efetivação, se observadas as retiradas dos direitos 

inerentes à representatividade, além de fulminar com o custeio sindical a curto e médio prazo. 

Os sindicatos, no exercício do direito de expressão, dos seus trabalhadores representados 

nas assembleias que lhes são peculiares, nos movimentos de luta e resistência, estão a defender 

o direito da personalidade, que em tempos de reinvenção de uma futura e tão esperada estrutura 

sindical, sem a regulação estatal verticalizada, ainda presente desde a era Vargas, promoverá a 

própria liberdade sindical. 

Uma das possibilidades, em que haja uma reforma constitucional, para o surgimento de 

um novo modelo sindical, seria a regulamentação da representação sindical, estabelecendo que 

apenas aqueles, que livremente se expressarem, pela associação ao sindicato, terão os seus 

direitos assegurados pela Convenção e Acordo Coletivo de Trabalho, este último quando 

houver. 

Ademais, para que estes trabalhadores não sejam pressionados, pelos seus 

empregadores, seria necessário que a Convenção 158 da OIT fosse ratificada para dar certa 

garantia de emprego aos trabalhadores. E ainda, que é necessário o binômio do fim do efeito 

erga omnes e a garantia de emprego. 

 
5.3 DIREITOS DA PERSONALIDADE NO ATUAL MODELO SINDICAL E SUA 

ESSENCIALIDADE PARA A GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DOS 

SINDICATOS E SEUS REPRESENTADOS 

 
Este último capítulo tem por escopo a análise do direito da personalidade, de cunho 

fundamental, a liberdade de expressão, assegurado em preceitos constitucionais da CRFB/88, 

aplicando-se nas relações privadas de trabalho. 
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No escólio de José Afonso da Silva (2005), a liberdade de expressão consiste em um 

conjunto de direitos a serem extraídos dos incisos IV17, V18, IX19, XII20 e XIV21 do artigo 5º 

combinados com o artigo 22022, todos da CFRB/88. 

A República Federativa do Brasil, alicerçada no Estado Democrático de Direito, tem 

como coluna de sustentação, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a 

livre iniciativa à cidadania, soberania e pluralismo político, conforme insculpido no artigo 1º 

da CFRB/88. 

A posição topográfica desses princípios fundamentais autoriza concluir que todos os 

demais dispositivos da Constituição devem ser considerados sob o prisma desta fórmula 

política. 

Imprescindível pontuar a distinção entre os direitos fundamentais e direitos humanos. 

Segundo Ingo Wofgang Sarlet (2006), o termo Direitos Fundamentais, aplica-se para os direitos 

do ser humano, reconhecidos e positivados na esfera do Direito Constitucional de determinado 

Estado, ao passo que Direitos Humanos guardariam relação com os documentos de Direito 

Internacional. 

Os direitos fundamentais regulam, em especial, as relações entre o Estado e o particular. 

Em regra, representam direitos de índole positiva ou negativa, conferidos ao indivíduo em face 

do Estado, limitando o poder estatal perante o cidadão. 

Os direitos fundamentais encontram-se dispostos no Título II CFRB/88, divididos em 

direitos individuais coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos 

políticos. Segundo Alexandre de Moraes (2013), foram estabelecidas cinco espécies ao gênero 

direitos e garantias fundamentais, sendo eles: os direitos e garantias individuais e coletivos; 

direitos sociais; direitos de nacionalidade; direitos políticos e direitos que se relacionam à 

existência, organização e participação em partidos políticos. 

Desnecessário tecer maiores argumentos, no sentido de que os direitos fundamentais 

arrolados no artigo 5º da CFRB/88, não autorizam a proteção da prática de atividades ilícitas, 

 

17 IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
18 V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou 

à imagem; 
19 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença; 
20 XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal; 
21 XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional; 
22 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 

ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 



97 
 

 

 

 

nem mesmo para reduzir a responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, considerando- 

os uma afronta ao Estado Democrático de Direito. 

A título de exemplo, a liberdade de expressão no âmbito da relação de trabalho, jamais 

poderá ser utilizada como justificativa para a prática de ato violador da imagem ou honra do 

empregador. 

Conclui-se pela impossibilidade de arguir existência de direitos fundamentais absolutos. 

Nesse sentido, a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal assim tem se inclinado. 

Tal assertiva pode ser verificada no ARE 0011716-04.2001.4.03.6100 SP, na lavra do Ministro 

Edson Fachin. 

Nas palavras do ilustre Professor José Sebastião de Oliveira e Cavalcanti (2018), tais 

direitos chamados “da personalidade”, em rigor são enraizados no próprio direito à vida e é a 

partir da proteção a esse direito que defluem, tal como a seiva escorre pelos veios de uma arvore, 

todos os demais. 

A complexidade das relações sociais modernas, agravada pela crescente desigualdade 

entre os indivíduos em seus diversos aspectos, exigiu da doutrina uma solução em face da 

opressão do próprio homem em relação a seu semelhante. Verificou-se então a necessidade de 

estender a eficácia dos direitos fundamentais às relações havidas entre homens, em especial de 

pessoas, grupos e organizações privadas. 

Em se tratando de vínculo empregatício, no qual se presume ausência de igualdade entre 

os contratantes, torna-se inquestionável que os direitos e garantias fundamentais produzam 

efeitos diretos e imediatos. 

Nesse aspecto, o direito fundamental à liberdade de expressão se mostra plenamente 

aplicável no âmbito da relação de emprego e relações coletivas de trabalho, considerando que 

o empregado não abdica à liberdade de expressão, em decorrência da celebração do contrato de 

trabalho. A subordinação inerente ao contrato de trabalho produz efeitos somente em relação 

ao modo de execução das funções laborais. 

Por outro lado, o empregado também está se expressando por meio dos sindicatos ao ser 

representado por eles, que negociam as condições de trabalho, que vão inserir-se, 

automaticamente, em seu contrato individual de trabalho. 

Ainda em concordância com o Professor Dr. Sebastiao José de Oliveira e Cavalcanti 

(2018), em suas palavras “o objeto da liberdade de expressão são as ideias, opiniões, e 

pensamentos pelo prisma objetivo”. 

Na opinião do Ministro Alexandre Agra Belmonte, do TST, a liberdade de pensamento 

pode sofrer restrições na relação de trabalho, desde que observados três critérios: a necessidade 
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da regra imposta; a adequação dessa regra e a proporção em que ela é imposta (BELMONTE, 

2019). 

Reputa-se a liberdade de expressão como essencial ao crescimento do ser humano e 

essencial ao regime democrático, considerando a inviabilidade de uma sociedade livre, sem que 

se exista a possibilidade de manifestação do pensamento ou insurgência em face de situações 

ou regras impostas. 

A supressão ou limitação de forma injustificada da liberdade de expressão, conduz ao 

medo e insegurança, uma vez que as pessoas receariam as consequências indesejadas, em razão 

da manifestação de uma opinião. 

A liberdade de expressão consiste no direito de o empregado expor, por qualquer forma 

o que se pensa a respeito dos mais diversos assuntos referentes ao empregador. Trata-se de 

liberdade de conteúdo intelectual e supõe o contato do indivíduo com seus pares, verificando- 

se naturalmente a exposição de sentimentos, crenças, conhecimentos, concepção de mundo e 

opiniões diversas sobre variados assuntos. 

No Estado Democrático de Direito, não há viabilidade de normas antidemocráticas, de 

tal forma que o empregado sempre seja obrigado a se manifestar favoravelmente aos anseios 

do empregador e seja obrigado a se abster em expressar seus pensamentos, críticas construtivas 

ou ainda denúncias acerca de fatos ocorridos no ambiente laboral. 

Não se pode perder de vista que não somente os direitos fundamentais do empregado 

orientam a relação de emprego e o ambiente de trabalho, devendo-se considerar os direitos 

fundamentais conferidos pela CFRB/88 ao empregador, que igualmente devem ser respeitados. 

A proteção ao empregado não justifica a supressão, ainda que parcial, dos direitos atribuídos ao 

empregador. 

Deve-se priorizar a harmonização dos direitos destinados a ambas as partes, empregados 

e empregador, prestigiando o exercício adequado dos direitos, sem abusos ou excessos. 

Não obstante à inexistência de parâmetros, para a identificação de eventual excesso no 

exercício da liberdade de expressão por parte do empregado, alguns critérios podem ser úteis 

na apuração de sua ocorrência: manifestação de críticas a respeito de métodos de organização 

e produção, capazes de minar a credibilidade do produto oferecido pelo empregador; o emprego 

de termos difamatórios ou injuriosos, capazes de macular a imagem do empregador; críticas 

quanto a informações sigilosas da empresa; condições pessoais do empregado e o contexto em 

que as críticas foram expostas. 

Centrais sindicais, parte do corpo de magistrados, segmentos da sociedade civil e 

estudiosos analisam a reestruturação das relações trabalhistas no Brasil, como um evidente 
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retrocesso em termos de direitos e garantias trabalhistas, duramente conquistados ao longo de 

décadas. Nesse sentido, fica a constatação de que a Reforma Trabalhista implementada de 

maneira afoita e intempestiva se mostrou em boa parte contrária aos princípios constitucionais, 

em especial os que estabelecem parâmetros para a ordem econômica, conforme disposto no 

artigo 170 da Constituição Federal (OLIVEIRA, 2016), afetando de forma negativa as relações 

individuais e coletivas de trabalho. 

As dificuldades encontradas pelas leis trabalhistas recentemente editadas, sem amplos 

debates, com a leitura das realidades do trabalho no Brasil, traduzidas pelo texto transcrito 

abaixo, emergem o exercício da liberdade de expressão enquanto direito da personalidade do 

trabalhador, para as mudanças quanto a este cenário de incertezas: 

 
A liberdade de expressão é fruto de um direito geral de liberdade e tem raiz nas 

revoluções oitocentistas que se impuseram contra a tirania do Estado absolutista, 03 

CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial 

prima facie: (análise crítica e proposta de revisão do padrão jurisprudencial 

brasileiro). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 12-17. 04 UNITED NATIONS. 

Universal Declaration of Human Rights. BRASIL. Decreto n. 592, de 06 de julho de 

1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 

Promulgação. RODRIGUES JUNIOR, Álvaro. Liberdade de expressão e liberdade de 

informação: limites e formas de controle. Curitiba: Juruá, 2009, p. 59. Favero e 

Steinmetz - Direito de informação: dimensão coletiva da liberdade de expressão e 

demo.643, mas ganhou novos contornos com a passagem do modelo de Estado liberal 

para o social e, atualmente, ao Estado Democrático de Direito. Se originalmente 

surgiu como um direito individual limitador do poder estatal, hoje, ela deve ser 

compreendida também como um direito prestacional. De fato, as insuficiências do 

Estado liberal em equacionar as mazelas advindas da Revolução Industrial e o trauma 

experimentado com a Segunda Guerra Mundial desencadearam um debate sobre a 

condição humana, culminando no reconhecimento universal de direitos humanos com 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (OLIVEIRA, 2016). 

 

Tais pontuações do direito à liberdade de expressão são efetivas apenas no contexto da 

representatividade da classe trabalhadora, porque é minimizada a sua força de atuação, se 

considerado o empregado individualmente. É dentro dos sindicatos que os trabalhadores se 

expressam de forma livre, para junto de seus pares, constituir a pauta de expressão coletiva. 

A pesquisa traduz que os direitos da personalidade, em especial ao que se dedica o 

estudo, à liberdade de expressão, no âmbito dos sindicatos, ganha roupagem com a tradução 

dos anseios dos trabalhadores, após pontuar suas ideias e necessidades no interim das suas 

organizações sindicais, e que o modelo sindical é essencial, se bem estruturado, para a garantia 

desse direito, em sua plenitude. 
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6 CONCLUSÕES 

 
 

O trabalho trouxe várias questões inerentes aos sindicatos interligados ao direito da 

personalidade à liberdade de expressão culminando na liberdade sindical. A relação entre o 

Direito do Trabalho, normativas máximas constitucionais referentes aos ditames dos direitos 

fundamentais, especificamente quanto ao direito à liberdade de expressão foram alvos da 

pesquisa, para pontuar como é possível atingir a liberdade sindical e a liberdade de atuação do 

trabalhador por meio do sindicato. 

Na primeira abordagem, as reflexões se voltaram aos direitos da personalidade 

propriamente ditos relacionados ao meio ambiente do trabalho, conceituando-os e 

demonstrando características capazes de elevar o entendimento para o fato de que a liberdade 

de expressão quando exercitada pelos trabalhadores, na condição de liberdade inerente como 

própria do ser humano, traduz no patamar da coletividade associativa, para a pesquisa, dos 

sindicatos, ou seja, à liberdade da própria entidade, enquanto representativa dos próprios 

trabalhadores. 

No segundo plano, propôs-se tratar de forma detalhada sobre as organizações sindicais, 

suas origens, sistemas verticalizados, antes e após a CFRB/88, com pontuações sobre a 

ingerência estatal no modo de constituição das entidades sindicais, moldando ao modo estatal 

suas atuações, regulando a liberdade de fato não conquistada pelos movimentos sindicais no 

País. 

Ainda, no mesmo capítulo segundo, a importância se voltou para as questões sindicais 

após Reforma Trabalhista, vinculando o enfraquecimento das entidades, pelo corte abrupto do 

custeio sindical e retirada dos direitos, de cunho fundamental, do rol dos direitos dos 

trabalhadores já dispostos, em retrocesso histórico, propondo ao final um modelo sindical ideal, 

estruturado pelo exercício da liberdade de expressão dos trabalhadores, com participação 

efetiva nas assembleias da entidade, e regulados pelas recomendações dispostas nas 

Convenções da OIT, em especial a de n. 87, 98 e 158, ainda não ratificadas pelo ordenamento 

brasileiro. 

Essa análise ocorreu para evidenciar que a liberdade sindical deve ser alvo de esforços 

múltiplos das entidades com todos os representados, que podem e devem se expressar no âmbito 

de sua individualidade para traduzir no âmbito coletivo as propostas para um novo modelo 

sindical. 

Percorrendo a pesquisa, os institutos que envolvem o Direito Sindical, tratou-se no 

quarto capítulo das assembleias de trabalhadores, negociações coletivas, CCTs e ACTS e greve, 
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para entender como os sindicatos operam frente ao capital, para a garantia dos direitos 

fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, direitos sociais do trabalho, como direito 

a garantia do emprego e para a proteção do direito à liberdade de expressão do trabalhador como 

premissa exigida à própria liberdade sindical. 

No momento conclusivo, passou-se a investigar como os sindicatos podem atuar diante 

do atual modelo sindical preconizado pela Reforma Trabalhista, que esvaziou as entidades de 

participação e as derrubou economicamente, enfraquecendo todo o movimento sindical, 

praticamente estancando a luta dos trabalhadores, com flagrantes retrocessos sociais. 

E seguiu, finalizando, para pontuar os direitos da personalidade dentro desse modelo 

sindical atual, para expressar que a organização sindical se faz indispensável para que os 

trabalhadores exerçam, no ambiente laboral, o direito próprio à liberdade de expressão, diante 

do contraponto do capital, permitindo as possibilidades de diálogos entre as classes dos 

trabalhadores e patronais. 

Os temas abordados e as possibilidades elencadas são instrumentos para o exercício da 

liberdade da organização sindical, para o contexto de organização no local de trabalho, da 

negociação coletiva, do objetivo primordial dos sindicatos, que é o alcance das convenções 

coletivas de trabalho, decorrentes do núcleo dos direitos fundamentais, os da pessoa humana e 

os de cunho social. 

Para a liberdade sindical há de coexistir a liberdade de expressão do próprio trabalhador 

representado e sua participação efetiva nas organizações sindicais, para que ela alcance a 

representatividade pela dimensão coletiva. Na linha da pesquisa, o processo de conquista e 

afirmação da liberdade sindical há que ser tratado como instrumento principal de garantia dos 

direitos constitucionais e trabalhistas, pelas próprias entidades sindicais, pelo MPT, pela Justiça 

do Trabalho e pelos entes públicos. 

O ponto crucial deste trabalho foi concluir que somente existe o direito da personalidade 

à liberdade de expressão do próprio trabalhador se esse estiver inserido no contexto da 

organização sindical, se fizer representar pela entidade para que ela, no âmbito nas negociações, 

seja a voz coletiva dos interesses e necessidades dos trabalhadores. 

A perpetuação do efeito erga omnes diante dos trabalhadores e a existência da unicidade 

sindical não contribuem para a efetividade do direito à liberdade de expressão do trabalhador, 

e nem mesmo do sindicato, que a passos vigorantes, deve se reinventar, partindo do novo 

modelo, trazido pela reforma trabalhista, sem a contribuição sindical obrigatória, para o modelo 

ideal, que traga cada vez mais a representatividade dos trabalhadores, garantindo o direito à 
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liberdade de expressão como direito fundamental do próprio sujeito trabalhador e de sua própria 

entidade sindical representativa. 
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