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RESUMO

FERNANDES, Marcos d’Ávila Melo. Organização sindical brasileira após a
Constituição Federal de 1988: unicidade, liberdade e representatividade
sindicais. 233 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2018.

O modelo brasileiro de organização sindical atravessou décadas sem mudanças
significativas, chegando até a Constituição Federal de 1988 com a preservação
de restrições que remontam à gênese da normatização em torno do assunto,
entre as quais a unicidade sindical e a segmentação dos sindicatos por categoria.
Por outro lado, dados estatísticos revelam que o sindicalismo brasileiro atravessa
grave crise, sobretudo do ponto de vista democrático, a conduzir ao
distanciamento entre as entidades sindicais representativas e a categoria. É, em
outros termos, uma crise de representatividade.
Para melhor adequar as incongruências normativas e superar a crise, é
necessário repensar o direito da liberdade sindical, adequando-o ao anseio
democrático e à perspectiva dos direitos fundamentais, e propiciar a livre
participação dos indivíduos e de agrupamentos espontâneos que estejam fora das
raias do sindicalismo oficial.
Nesse sentido, o critério da representatividade surge como uma alternativa
existente em nosso ordenamento jurídico apta a atingir esse desiderato, devendo
ser aplicado nas ações judiciais de natureza intersindical.

Palavras-chaves: Sindicatos. Organização Sindical. Democracia. Liberdade
Sindical. Direitos Fundamentais. Representatividade
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ABSTRACT

FERNANDES, Marcos d’Ávila Melo. Brazilian trade union organization after the
Federal Constitution of 1988: oneness, liberty and trade unions representativity.
233 p. Master – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2018

The brazilian model of trade union organization has gone through decades without
any considerable changes, reaching the Federal Constitution of 1988 with the
maintenance of restrictions which date back to the genesis of the normatization
regarding the subject, among which are the trade union oneness and the
segmentation of the trade unions by category.
On the other hand, statistical data reveal that Brazilian trade unionism is going
through a crisis, especially from the democratic point of view, for conducting to the
distancing of trade union entities representatives of the category. It is, in other
terms, a crisis of representativeness.
To better adjust the regulatory inconsistencies and overcome the crisis, it’s
necessary to rethink the right to the trade union liberty, adjusting it to the
democratic yearning and to the fundamental rights, and to provide the free
participation of the individuals and the spontaneous groupings that are outside the
bounds of the official trade unionism.
In this sense, the criterion of the representativity appears as an existent alternative
in our legal order, chooses to reach this desideratum, and it should be applied in
inter-union lawsuits.

Keywords: Trade Union- Trade Union Organization - Democracy – Trade Union
liberty - Fundamental Rights - Representativeness
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INTRODUÇÃO

Rios de tinta já foram gastos na doutrina trabalhista sobre a
organização sindical brasileira. Alguns autores defendem que a Constituição
Federal, no particular, atende às perspectivas democráticas, nada obstante o seu
artigo 8o manter a unicidade sindical e o enquadramento por categoria, herdadas
da estrutura que remonta à década de 1930, sob um regime de governo
autoritário. Outros, provavelmente a maioria, advogam que são justamente esses
elementos reveladores de um contrassenso constitucional da Carta de 1988, pois,
de um lado, assegura uma sociedade absolutamente livre, inclusive associativa,
mas, por outro, traça rigidamente o espaço destinado aos movimentos sindicais,
determinando em que medida e como os sindicatos devem atuar.
Como se sabe, ao contrário da ruptura almejada por grande parte da
sociedade, o modelo desenhado pela Carta Constitucional de 1988, em seu artigo
8º, manteve a estrutura sindical lastreada na unicidade (combinando o binômio
categoria/base territorial) e, de outro, na contribuição compulsória (antigo imposto
sindical

e

fonte

de

sucessivos

escândalos),

esta

prevista

em

norma

infraconstitucional.
À manutenção dessa estrutura impeditiva de livre escolha da
entidade representativa do trabalhador são sempre relacionadas motivações de
ordem política e econômica: aos sindicatos, interessa a contribuição compulsória
e o monopólio da representação; ao Estado, mantenedor desse sistema, interessa
exercitá-la sob controle, ainda que não mais direto.
Assim, tornou-se lugar comum na academia justrabalhista a crítica
também à contribuição sindical compulsória, prevista no art. 579 da CLT. Em que
pese o antigo imposto sindical tenha sido extinto com a Lei 13.467/2017, intitulada
“Reforma Trabalhista”, o fato é que a sua exigibilidade prolongada por décadas
culminou na proliferação oportunista e desenfreada de sindicatos desejosos única
e exclusivamente dessa contribuição, sem comprometimento com o munus
11

constitucional delegado a tais entidades. Ao menos assim é como advoga a maior
parte da doutrina.
É bem verdade que a contribuição sindical compulsória não foi a
única razão para que o país atingisse a marca irracional e injustificável superior a
16.000 entidades sindicais atualmente ativas, segundo dados do IBGE. No Brasil,
já é de longa data a constatação de que os sindicatos são importante espaço de
ocupação política, seja através de partidos políticos, seja através de dirigentes
sindicais com pretensões para além do puro exercício sindical, o que repercutiu
na criação de novos sindicatos, na fragmentação de categorias e no
fracionamento ou desmembramento de entidades anteriormente existentes, com o
escopo de se sagrar representante de determinada coletividade.
Claro que a ocupação de espaços políticos não representa de per si
um aspecto negativo do movimento sindical brasileiro, ao contrário, mesmo
porque a sua representação através de cargos eletivos é salutar ao processo
democrático e à busca por melhores condições de vida para os trabalhadores,
assim como inegavelmente socorre aos agrupamentos empresariais, que
frequentemente abraçam campanhas políticas com o objetivo de atender às suas
pretensões.
Contudo, o reflexo de tudo isso foi o surgimento de inúmeras
pequenas entidades sindicais, municipais ou intermunicipais, sem qualquer
representatividade efetiva. Nada obstante a previsão constitucional da unicidade
sindical, como dito, a prática brasileira revela o crescente número de pequenos
sindicatos sem qualquer comprometimento com a categoria e com força política
ínfima, que se institucionalizaram e sustentaram em razão da contribuição sindical
compulsória e da exclusividade de representação. Portanto, é irreparável a
constatação de que se tornaram rotineiras aquelas práticas de desvirtuamento de
objetivo quando da criação, fracionamento ou desmembramento de entidades
sindicais.
Esse cenário de tamanha fragmentação revela-nos também o
colapso no qual se envolveu o movimento sindical brasileiro, que, apesar da
12

unicidade,

pulverizou-se

excessivamente,

criou

um

emaranhado

na

representação das categorias e se distanciou vertiginosamente dos
trabalhadores.
Daí a afirmação de que o movimento sindical, salvo honrosas
exceções, já não exerce a necessária pressão sobre o patronato, tampouco atua
legitimamente em defesa dos interesses e direitos metaindividuais. A fragilidade
das entidades sindicais e o enfraquecimento do seu poder reivindicatório são
denunciados a todo momento nos acordos e convenções coletivas, que
demonstram quase sempre a submissão dos trabalhadores ao poder econômico
das empresas e o desequilíbrio existente.
De tudo isto, é sensível o prejuízo não só para a classe trabalhadora
relegada à representação formal dessas entidades de fachada, mas ao próprio
movimento sindical como um todo, que inegavelmente perdeu credibilidade e é
alvo das mais diversas críticas da sociedade, afetando até mesmo os sindicatos
reconhecidamente atuantes. Perde-se, com isto, a democracia em igual medida.
Por outro lado, a mudança paradigmática da ordem jurídica
decorrente do agravamento da complexidade política, econômica e social no fim
do século XIX e início do século XX, a qual proporcionou a urbanização dos
conflitos, a massificação da atividade social e a convergência de bens e fruições,
culminou na migração do conceito individualista de direito para uma vertente
coletiva de interesses sociais.
Os interesses privados, entendidos na dimensão clássica de direitos
subjetivos, característico do Estado Liberal, os quais entabulavam uma relação
jurídica claramente identificada entre as partes, foram cedendo lugar aos
interesses de massa, isto é, àqueles comuns a determinado conjunto de pessoas,
além de contrapor grupos e segmentos de indivíduos.
Uma nova ordem política e jurídica houve de ser estabelecida para
que se amoldasse à nova realidade socioeconômica, modificando conceitos
jurídicos e o espectro de atuação do Estado, inclusive na gestão da coisa pública
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e dos particulares, para guinar os interesses sociais à categoria de direitos
fundamentais, verdadeiramente tutelados pela legislação.
Com isso, estabeleceu-se a possibilidade de que grupos de
indivíduos dos mais diversos segmentos, inclusive minoritários, atuassem
conjuntamente e participassem efetivamente enquanto agentes ativos no
processo de tomadas de decisões que envolvessem a coletividade no plano
político, social e/ou econômico.
Evidencia-se,

com

isso,

duas

realidades

completamente

antagônicas: de um lado, uma sociedade multifacetada e massificada,
caracterizada pela pulverização de grupos e interesses, aos quais a Constituição
buscou garantir assento no processo democrático, sejam eles majoritários ou
minoritários; mas, de outra banda e em tese, uma organização sindical
engessada, que impede os atores sociais de se autodeterminarem e construírem
autonomamente o arranjo que mais lhe convenha, submetendo-lhes à sorte da
entidade sindical que se apropriou de sua representação.
A este descompasso entre o modelo legal de organização
sindical brasileira e o pluralismo que é inerente à sociedade daremos o
nome de “crise de representatividade sindical”.
A previsão constitucional acerca da unicidade sindical torna-se
incompreensível sob o prisma de uma hermenêutica jurídica vinculada à
concepção moderna de Estado democrático de direito, da qual se exige garantias
de efetiva e autônoma participação dos cidadãos. Por conseguinte, a unicidade
sindical não reflete uma ordem legal afeita às premissas inerentes ao pluralismo,
fazendo sucumbir a necessária pretensão de legitimidade representativa, de tal
forma que muitos membros de uma categoria profissional não se enxergam como
co-autores dos processos pseudodemocrático a ele inerentes.
A desarticulação e fragmentação da representatividade sindical
aliada ao caráter multifuncional inerente ao trabalhador moderno faz perder a
própria referência de enquadramento, criando “núcleos hipossuficientes” dentro
14

da mesma categoria e conduzindo sistematicamente à submissão de grupos
minoritários com menor força política.
Até agora, o presente trabalho talvez não tenha dito nenhuma
novidade. Mas, a questão que se impõe a partir desse esquadro tão batido,
repisado e vociferado à exaustão é: qual a solução a se propor diante de
tamanho problema?
Essa reflexão torna-se ainda mais apropriada e inquietante com a
reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), porque, se por um lado, alterou a redação
do art. 579 da CLT para extinguir a contribuição compulsória, por outro, não
mexeu na estrutura que a justificava: a unicidade sindical1. Com o fim do citado
imposto, não tardará para que os sindicatos pelegos, criados apenas com vistas à
antiga contribuição compulsória, passem a existir exclusivamente “no papel”, e aí
sim sem nenhuma atuação de qualquer ordem, mínima que seja. De logo, muitos
entenderão que essa é uma medida salutar e que o objetivo da extinção do
imposto sindical foi justamente exterminar os “sindicatos de fachada”. Porém, o
que pouco tem se questionado é como ficarão os trabalhadores que eram
representados por essas entidades, já que a estrutura constitucional de
representação única associada ao critério da anterioridade na investidura
sindical impediria a criação ou o reconhecimento de novas agremiações
sindicais que assumirem o encargo de patrocínio dessas categorias órfãs.
E é justamente por essa razão que se mostra indispensável à
ciência jurídica buscar, no ordenamento legal, alternativas disponíveis que
suplantem essa crise de representatividade e harmonizem, na melhor medida
possível, a organização sindical vigente e os princípios democráticos. Dito de
outro modo, o cenário atual e o esquadro normativo vigente mostram-se
aparentemente antagônicos, pondo aos operadores do Direito o desafio de
interpretar a legislação trabalhista constitucional e infraconstitucional de forma
mais includente, assegurar a máxima eficácia dos direitos sociais e, sobretudo,
responder ao anseio democrático lastreado em fórmulas garantistas do
1

Mesmo porque, obviamente, essa alteração demandaria Emenda Constitucional, já que remonta
o
ao art. 8 da CF/88.
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pluralismo, sem se distanciar das limitações legais que a opção pela unicidade
sindical impõe.
À luz de teorias constitucionais, o sistema de representatividade
somente corresponde às expectativas de um modelo democrático e deliberativo
mantendo-se aberto a intervenções provenientes de um espaço estruturado que
permita a autodeterminação do sujeito. A evolução do Direito do Trabalho, neste
particular, requer pensar o tema sob novo referencial, intuído na perspectiva de
assegurar, plenamente e de forma inovadora, a ampla representatividade e tutela
coletivas.
O tema é árido, para dizer o mínimo.
É bem verdade que o Direito do Trabalho brasileiro vem se
debruçando

sobre

alguns

desses

aspectos

relativos

ao

sindicalismo,

contextualizando a desarticulação e a fragmentação do movimento sindical, bem
como o seu comprometimento político, cujos resultados são nitidamente visíveis
no esvaziamento do poder reivindicatório e na diminuição da efetiva
representatividade de direitos e interesses metaindividuais, como já antecipado.
Contudo, se, por um lado, doutrina e jurisprudência já teceram várias
críticas à organização sindical no país e revelaram a crise de representatividade,
por outro, é igualmente certo que a maior parte dos estudos relacionados ao tema
carece de uma análise estrutural da gênese do problema, assim como são órfãos
de soluções propositivas e orgânicas. Em regra, as vozes que se levantam contra
a organização sindical no Brasil defendem uma mudança legislativa, como, por
exemplo, a ratificação da Convenção n. 87 da OIT. Essa bandeira, de modo
algum, deixa de ser relevante, mas não resolve o problema, que é imediato. Ou
seja, urge investigar uma alternativa já vigente, já disponível, apesar da
unicidade sindical.
Assim, a reconstrução científica do papel e da forma de
representatividade sindical é indispensável, sobretudo permitindo de modo mais
amplo a participação de outros atores. Seguindo esse desiderato, é possível
16

também repensar os critérios alusivos à investidura sindical, afastando o
requisito da anterioridade e privilegiando as entidades que tenham máxima
representatividade, como forma de potencializar a eficácia dos direitos
fundamentais, entre os quais a liberdade sindical, e atender aos anseios
democráticos versados na Constituição Federal de 1988.
Essa especificidade da matéria (anterioridade na investidura
sindical), em regra, é tratada a partir de um senso comum teórico dos juristas, de
maneira irrefletida. E, a seu turno, a jurisprudência é vacilante. Por isso, o objetivo
deste trabalho é estabelecer uma releitura a partir dos direitos à organização
social e aos procedimentos que viabilizem e assegurem amplos mecanismos de
representação coletiva, pois o sistema demanda condições de existência
representativa dos diversos agrupamentos sociais, econômicos e políticos. Em
outros termos, é dizer que constitui pressuposto democrático a criação de
vínculos “entre os indivíduos e o poder e, por isso, a ordem constitucional
democrática reserva papel fundamental aos partidos políticos, às associações,
aos organismos não-estatais, às entidades de classe etc.”2
Em síntese, nada obstante estejamos há tempos frente às
mesmas inquietudes, o tema permanece atual, cheio de nuances e questões
não respondidas, despertando a necessária e comprometida intervenção
acadêmica a fim de fazer evoluir o assunto de maneira sistêmica,
oferecendo respostas que já estejam disponíveis no ordenamento jurídico
vigente.
Na esperança de atingir esse objetivo, o presente trabalho
desenvolveu-se da seguinte maneira:
Para a exata compreensão do estado atual de coisas e para fins de
contextualização, uma análise histórica quanto às razões que ensejaram a
estruturação sindical desde a sua origem foram imprescindíveis, possibilitando
2

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Pleno, RE n. 210029/RS, Relator: Carlos Velloso, publicado
no DJU de 17/08/2007.
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examinar o que subjaz à cadeia de textos legais, ponderando os interesses que
determinaram a atividade legiferante. Na sequência, atravessaremos até os
debates e (ir)reflexões que tomaram a pauta da Constituinte de 1988 quanto ao
tema, alçando a regra fixada no artigo 8o da Constituição Federal, que consolidou
o modelo de organização sindical adotado no Brasil.
Todo esse esforço estará compreendido na primeira parte do
trabalho.
No capítulo seguinte, serão analisados os elementos que compõem
a chamada crise do sindicalismo a partir dos dados atuais do sindicalismo no
Brasil, além de outros fatores que contribuem para esse cenário.
Na sequência, discutiremos sobre o princípio da liberdade sindical a
partir do sentido frequentemente empregado pela doutrina, mas também sob a
perspectiva democrática, propondo-se uma releitura do seu conteúdo normativo
voltada à eficácia dos direitos fundamentais e à readequação democrática, donde
se pretende extrair o privilégio à concepção de foro sindical. Essa incursão estará
no capítulo terceiro.
Nessa seara, de compreensão da liberdade sindical enquanto
instrumento a avalizar o foro sindical, sobressaem figuras concorrenciais e
paralelas ao sindicalismo oficial, reconhecido pelo Estado nos termos do artigo 8o
da Constituição Federal, as quais propiciam (ou podem propiciar) o atendimento
ao anseio pluralístico e democrático em maior expressão.
E assim sendo, buscaremos fornecer alternativas disponíveis no
nosso ordenamento destinadas a atenuar o descompasso entre as premissas
democráticas e pluralistas da Constituição e a organização sindical brasileira, a
partir de uma releitura do critério de investidura sindical, privilegiando o da
representatividade em detrimento da anterioridade, esforço compilado no último
capítulo deste trabalho.
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CONCLUSÃO
Que horizonte se apresenta para o sindicalismo nos próximos anos?
É possível avistar um futuro otimista ou pessimista?
Tal qual o Velho do Espelho550, a organização sindical não se
enxerga com perfeição no reflexo da Constituição Federal de 1988. As suas
raízes autoritárias fincaram e avançaram no tempo com vernizes democráticos. E,
assim, foram por terra os planos de assegurar amplamente a liberdade sindical e
de colocar o Brasil no patamar de sociedades mais desenvolvidas.
O fato é que a nossa estrutura normativa, pautada na unicidade
sindical e na segmentação dos sindicatos por categorias, que remontam à gênese
da organização sindical no Brasil, somam-se a diversas outras causas e revelam
a deficiência democrática e, por conseguinte, a grave crise que atravessa o
sindicalismo.
Diante desse cenário, é difícil estabelecer um prognóstico do futuro
do sindicalismo, ainda mais diante tantas incertezas que povoam o cotidiano
político do nosso país551. Contudo, mesmo com essas dificuldades, é preciso
refletir sobre o assunto.
550

“Por acaso, surpreendo- no espelho: quem é esse
Que me olha e é tão mais velho do que eu?
Porém, seu rosto... é cada vez menos estranho...
Meu Deus, meu Deus... Parece
Meu velho pai – que já morreu!
Como pude ficarmos assim?
Nosso olhar – duro – interroga:
‘O que fizeste de mim?!’
Eu, Pai?! Tu é que me invadiste,
Lentamente, ruga a ruga... Que importa? Eu sou, ainda,
Aquele mesmo menino teimoso de sempre
E os teus planos enfim lá se foram por terra.
Mas sei que vi, um dia – a longa, a inútil guerra! –
Vi sorrir, nesses cansados olhos, um orgulho triste...”, in QUINTANA, Mário. O tempo, in Quintana
de bolso – Porto Alegre : L&PM, 2006.
551
Comentando sobre a reforma trabalhista, Homero Batista Mateus da Silva traz interessante
apontamento a esse respeito: “Às vezes tenho a impressão de que o Brasil está em eterna
reforma e talvez nunca conclua o edifício tão sonhado por nossos antepassados e por nossa
geração.
Reforma-se de tudo, a todo instante, numa ansiedade que chega a oprimir a respiração de quem
observa. Reformamos o velho e o novo, o errado e o certo. Reformamos o telhado sem terminar o
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Se, de um lado, a Constituição de 1988 não atendeu completamente
às expectativas reformistas no tema da organização sindical, de outro, não se
distanciou inteiramente do pluralismo inerente à sociedade pós-moderna.
Preservou a diversidade social, política, econômica e cultural, como forma de
evitar a tirania de grupos majoritários. Propugnou por uma ordem econômica
pautada na dignidade da pessoa humana, na dignidade do trabalho, na função
social da propriedade e na busca do pleno emprego. Firmou instrumentos de
proteção de interesses coletivos, garantiu a liberdade de associação e vedou a
intervenção estatal. Delegou aos direitos fundamentais um papel elementar,
destinado, entre outros, a preservar a liberdade, a inclusão e participação dos
cidadãos, os direitos sociais e o pluralismo político-ideológico.
Esses avanços constitucionais comportam a ideia central de que a
democracia, com a qual a liberdade sindical relaciona-se simbioticamente, impõe
também a permanente limitação e revisão do exercício de poder, a participação
livre, efetiva e inclusiva dos indivíduos, além da autonomia associativa. São
elementos basilares para se repensar o problema do sindicalismo e novas
formatações da organização sindical, nada obstante o anacronismo normativo
acima referido.
Para tanto, é preciso uma interpretação coerente e dimensionada no
Estado Democrático de Direito, a partir da qual a Constituição seja vista de forma
unitária, integrativa e harmônica, destinando-se a impulsionar o anseio
democrático, a consolidar os direitos fundamentais e permitir a necessária
adequação espaço-temporal de seus conteúdos normativos.

alicerce, a fachada sem ter concluído as paredes, as vidraças sem que ainda haja portas. Somos
o país em que as benfeitorias voluptuárias são compradas antes das úteis e das necessárias.
Também tenho tido pesadelos em que a gente passa a fazer a reforma só pela reforma, sem um
projeto de longo prazo e sem a construção de um pensamento nacional capaz de nos unir e de
alavancar a ética e o respeito mútuo, valores que atualmente parecem conversa de lunáticos.”,
SILVA, Homero Batista Mateus de. Comentários à reforma trabalhista – São Paulo : Editora
Revista do Tribunais, 2017, p. 10.
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É dentro dessa perspectiva que as restrições constitucionais em
torno da organização sindical devem analisadas, confrontando-as com as demais
normas da Constituição, de modo a formarem um todo unitário e harmônico. E,
com isto, é possível redimensionar o direito fundamental da liberdade sindical,
colocando-o em absoluta sobreposição à restrição da unicidade sindical e
protegendo qualquer expressão de ativismo sindical, mesmo que fora das raias do
sindicato oficialmente reconhecido.
Sob esse olhar constitucional integrativo, a liberdade sindical
assegura a possibilidade de coexistência e concorrência entre entidades oficiais
(reconhecidas pelo Estado) e associações paralelas, endossando as raízes
pluralísticas e democráticas da Constituição Federal de 1988, ainda que
condicione algumas prerrogativas sindicais às limitações impostas pela unicidade
sindical.
Essa compreensão pode ser bastante contributiva para a superação
(ou atenuação) da crise enfrentada pelo sindicalismo.
Na medida em que a releitura do direito da liberdade sindical
sobreleva o seu componente dinâmico, funcional ou acional, rompe as fronteiras
do sindicalismo oficial, abre-se democraticamente para novos arranjos sociais e
torna difuso o exercício do munus sindical. E, assim, assegura também a
permanente revisão da legitimação do exercício de poder no âmbito sindical,
dando espaço para que as associações profissionais mais representativas
assumam a investidura sindical da categoria.
Um orgulho triste, como diria Quintana? Talvez. Mas, ainda assim,
capaz de auxiliar o percurso tão errante do sindicalismo no Brasil.
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