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RESUMO 

Na conjuntura socio-politica e economica hodierna, na qual se encontra inserido o mundo do 

trabalho, figura o sindicato, como orgao primordial na luta por melhorias trabalhistas da 

categoria representada. Ante os obstaculos advindos com a sociedade capitalista, com 

destaque ao desemprego e a informalidade, esta geradora de trabalhadores precarios e 

parciais, a situacao dos trabalhadores progressivamente complica. Com efeito, o tema do 

trabalho monografico que ora se apresenta e: A relevancia do papel dos sindicatos para os 

professores do CCJS-UFCG, logo a pesquisa em tela tern como objetivo central um 

verdadeiro apanhado de opinioes dos professores do CCJS-UFCG com relacao a relevancia 

do papel realizado pelos sindicatos, visto a precisao de mudancas na seara trabalhista e maior 

atencao e engajamento por parte do Estado no referente a consolidacao da democracia, 

resultado do Constitucionalismo social. Para tanto, tendo em vista o metodo de abordagem e o 

procedimento, a pesquisa teve embasamento no levantamento de dados, atraves de uma 

investigacao teorica, juntamente com a realizacao de uma pesquisa de campo do tipo 

qualitativa e quantitativa, tendo por entrevistados 20 (vinte) docentes do Campus, alem da 

utilizacao do metodo hipotetico-dedutivo, partindo-se de uma realidade maior para alcancar 

um resultado em menor escala. O trabalho foi estruturado em quatro capitulos: no primeiro 

tem-se um breve historico do sindicalismo, o segundo versando sobre a organizacao sindical, 

o terceiro aborda os binomios sindicato e justica, sindicato e Poder Publico, alem da analise 

dos obstaculos advindos com a globalizacao e por fim o quarto capitulo compoe-se da 

apresentacao e interpretacao da pesquisa de campo realizada. O papel e significado da luta de 

classes refletem na sociedade de hoje, em um movimento denominado sindical. Verifica-se 

que o sindicato dos docentes do CCJS-UFCG tern obtido beneficios coletivos significativos 

para a categoria, bem como, esta considera essencial a filiacao sindical, e avalia o sindicato 

como um orgao de relevancia na sociedade atual, entretanto, entende que o mesmo nao esta 

cumprindo sua funcao junto a sociedade de forma satisfatoria. 

Palavras-chave: Sindicato. Relevancia. Professores do CCJS-UFCG. 



ABSTRACT 

In the current socio-political and economic conjuncture, which is inserted the working world, 

figure the union, as primary agency in the fight for improved labor in the represented 

category. Faced with the obstacles that come with the capitalist society, with emphasis on 

unemployment and informality, this generator of precarious and partial workers, the situation 

of workers gradually thickens. Indeed, the theme of the monograph presented here is: The 

relevance of the role of teachers unions to the CCJS-UFCG, so the research is mainly aimed 

to screen a true cross-section of opinions of teachers CCJS-UFCG regarding the important 

role performed by the unions, since the accuracy of changes in harvest labor, and greater 

attention and commitment by the State as regards the consolidation of democracy, the 

outcome of social constitutionalism. To do so, given the method of approach and procedure, 

the research was loosely based on survey data, through a theoretical investigation, along with 

conducting a field survey of the type qualitatively and quantitatively, with 20 (twenty) 

respondents of the Campus, and uses the hypothetical-deductive method, starting from a 

greater reality to achieve a result in a smaller scale. The work was divided into four chapters: 

the first has a brief history of trade unionism, the second verse about the union organizing and 

the third deals with the binomials union and justice, union and government, beyond the 

presentation and interpretation of field research. The role and significance of class struggle 

reflected in today's society, in a movement called union. It appears that the teachers' union of 

the CCJS-UFCG has achieved significant collective benefits for the category as well, this 

consider essential the union membership, and evaluates the union as a body of relevance in 

today's society, however, believes that even is not fulfilling its duties at the company 

satisfactorily. 

Keywords: Union. Relevance. Teachers of CCJS-UFCG. 
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1 INTRODUCAO 

As praticas sindicais estao sendo afetadas de modo significativo, ocorrendo 

diversas mudan9as nas caracteristicas da classe trabalhadora, conseqiiencias do advento das 

novas tecnologias de informacao e as flexibilizacoes das relacoes de producao, tendo-se por 

fim a criacao de novas formas de trabalho. 

Nesta seara, o sindicato tern encontrado enorme dificuldade para encarar o seu 

novo papel social e economico, devido a recessao e as incertezas economicas crescentes; alem 

do inquietante aumento do desemprego e crescimento de uma legiao de empregados precarios, 

parciais e temporarios. 

Compreende-se assim, que a variacao significativa, a qual vem passando o mundo 

do trabalho tern gerado a necessidade de consciencia sobre a essencialidade do papel dos 

sindicatos nessa conjuntura economica e social vivenciada. Logo, e partindo destes 

pressupostos que, o estudo desenvolvido tera por escopo analisar o sindicato como orgao 

proeminente na sociedade atual, bem como, a relevancia do seu papel ante os obstaculos 

advindos com a sociedade capitalista. 

Neste sentido, desenvolver-se-a este trabalho sob o titulo: "A relevancia do papel 

dos sindicatos para os professores do CCJS-UFCG". Desta forma, pretende-se fazer uso de 

doutrinas juridicas que discorrem sobre a origem e evolucao do sindicato, estrutura sindical, 

bem como, sobre evolucao e desafios do mundo do trabalho, buscando, assim, relacionar o 

tema com a realidade local vivenciada pela classe dos docentes do CCJS-UFCG. 

Diante do que se expoe a importancia juridica de se desenvolver um trabalho 

como este, iniciou-se da observacao de que nao ha estudos aprofundados sobre o tema, assim 

como, a precisao da realizacao de pesquisas, visando a obtencao de resultados praticos sobre a 

verdadeira conjuntura da atuacao sindical. Propondo-se um estudo, mesmo que empirico, mas 

que esteja abordando de forma academica esta realidade. 

Nestes moldes, a metodologia utilizada sera baseada no levantamento de dados, 

atraves de uma investigacao teorica; sendo realizada por meio de pesquisa bibliografica, 

mediante a utilizacao de doutrinas, de revistas juridicas, de artigos cientificos disponiveis 

virtualmente, de legislacoes especificas, todos relacionados a materia, bem como as 

Convencoes da Organizacao Internacional do Trabalho- OIT. 

O tipo de pesquisa utilizada e qualitativa e quantitativa, posto que utiliza-se de 

instrumentos estruturados (questionarios), na apuracao de opinioes sobre o papel dos 
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sindicatos para os entrevistados (universo de 20 professores do CCJS-UFCG), em busca de 

resultados apresentados em dados graficos e analisados conforme a doutrina utilizada no 

trabalho.Os dados serao dispostos e analisados no EXCEL-2007, para obter o alcance de 

percentuais sobre os questionamentos abordados no trabalho. 

Para uma melhor sistematizacao, dividir-se-a o presente trabalho em quatro 

capitulos. No primeiro capitulo sera tracado um breve historico do sindicalismo no mundo e 

no Brasil, estabelecendo enfase ao surgimento dos sindicatos e aos principals acontecimentos 

geradores do movimento sindical. Elucidar-se-a o papel e significado da luta de classe, assim 

como, a apresentacao de apontamentos sobre os Principios norteadores do Direito Sindical 

patrio, proporcionando dessa forma, uma visao generalizada dos topicos sobre sindicatos 

tendo por intuito uma melhor compreensao sobre os aspectos basilares envolvidos no tema 

trabalhado. 

Verificar-se-a, no segundo capitulo, a estruturacao da organizacao sindical, 

elucidando primariamente a conceituacao do termo sindicato, com a seguinte apreciacao das 

suas entidades de grau superior, alem da exposicao de breves explanacoes sobre os orgaos 

componentes do sindicato, tornando-se compreensivel sua composicao e funcionamento. Num 

segundo piano, ter-se-a a descricao das formas de manutencao financeira das entidades 

sindicais, com a devida explicacao sobre a coercitividade das mesmas ou nao e por fim traz a 

baila a exposicao das garantias e prerrogativas concebidas aos sindicatos, para que os mesmos 

exercam efetivamente suas atividades. 

O terceiro capitulo se destinara ao estudo da relacao sindicatos e sociedade, 

ponderando-se o engajamento sindical no ambito judiciario e do Poder Publico, destacando-se 

a extrema importancia de que todos estejam organizados politicamente em torno da defesa dos 

interesses da categoria. Buscar-se-a elencar alguns dos atuais e contundentes obstaculos a 

atividade sindical, resultantes do fenomeno da globalizacao visualizado na nova ordem 

mundial e ainda estabelecer um vinculo de importancia entre a atuacao social e economica 

dos sindicatos. 

No quarto capitulo desenvolver-se-a a apresentacao da pesquisa de campo 

realizada com os professores do CCJS-UFCG, onde atraves de um questionario aplicado aos 

mesmos buscar-se-a demonstrar a relevancia do papel dos sindicatos, bem como, sua atuacao 

fundamental na luta pelos direitos da classe dos docentes. 

Diante ao exposto, visualiza-se a protuberante importancia da presente pesquisa, 

visto a inopia urgente de uma atuacao sindical efetiva na luta pelos direitos da categoria. 
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O presente capitulo tern por finalidade tracar a evolucao do sindicalismo no 

mundo e no Brasil, desenvolvendo o assunto desde seu surgimento historico, ressaltando o 

papel e significado da luta de classe e o sindicalismo como uma ideologia politica de controle 

e dominio social. Dessa forma, visa apresentar informacoes que favorecam uma visao global 

dos topicos sobre sindicatos, implicates e analises sob angulos sociais, politicos e 

economicos; assim como, explanacoes acerca dos principios norteadores do direito sindical no 

Brasil. Permitindo, dessa forma, conhecer mais profundamente os aspectos que envolvem o 

tema desenvolvido neste trabalho. 

2.1 LUTAS DA CLASSE OPERARIA E SINDICALISMO 

Inicia-se a explanacao com uma reflexao sobre o termo "trabalho", que desde o 

inicio dos tempos, significou para o individuo uma necessidade a qual tinha de submeter, 

sendo uma verdadeira lei da subsistencia (CHIARELLI, 2005). 

Neste sentido, observa-se que a ideia de trabalho e as relacoes que decorrem desta, 

sao intrinsecas a mesma, como as lutas de classe, sindicalismo, a consolidacao de direitos aos 

trabalhadores, dentre outras, as quais coadunam para uma formacao da consciencia sindical 

entre a classe trabalhadora que temos atualmente. 

Nos primordios, presenciava-se um espirito de coletivismo, este, entretanto teve 

seu fim, pois com o decorrer dos acontecimentos, o homem, com suas descobertas territorials, 

voltou-se de forma inevitavel as colonizacoes e, conseqiientemente, ao escravismo, o qual se 

transformou numa nova relacao, qual foi o feudalismo, ou seja, a relacao servo - senhor 

feudal, vigente durante certo periodo. 

Porem, devido uma serie de fatores, com destaque ao capitalismo mercantilista, o 

feudalismo decaiu e deu espaco a um novo sistema economico, o capitalismo industrial, o 

qual teve seu desenvolvimento apice durante a Revolucao Industrial, com o surgimento da 

classe proletaria. Ratificando tal entendimento observa-se: 
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A Revolucao Industrial evidenciou a presenca da maquina, dentro da producao 
humana, tornando-a maci9a e despertando os empreendedores para a possibilidade 
de conquista de grandes mercados, que se multiplicaram, na medida em que, com o 
correr dos tempos, os meios de comunicacao e transporte aproximaram novos 
continentes e os proprios paises europeus entre si. (CHIARELLI, 2005.p.84). 

Conforme o elucidado, diante de uma conjuntura essencialmente financeira, 

voltada exclusivamente para o lucro, tem-se a consolidacao do sistema capitalista de 

producao, com a Revolucao Industrial, nos primeiros anos do seculo XIX, onde o fator 

caracterizador das relacoes de trabalho foi a precarizacao destas, transformando o trabalhador 

em mercadoria, deslocando-o para uma posicao de inferioridade. 

Tal posicao de inferioridade, conferida as classes operarias, ou trabalhadoras, 

neste periodo da historia, traz consequencias significativas para a construcao da organizacao 

de protecao a esta categoria, que diante do sistema capitalista, encontra a necessidade de se 

organizar para resguardar direitos que ainda seriam conquistados. 

Confirmando tal posicao, observa-se o comentario do jornalista Altamiro Borges 

(2010), em artigo Origem e Papel dos Sindicatos, dispoe que: 

[...] a historia das sociedades e marcada pela luta entre explorados e exploradores. 
Isto ocorreu no sistema escravista, no modo de producao asiatico. no feudalismo e 
ocorre ate hoje no capitalismo. E nesse sistema ultimo sistema economico, 
entretanto, que a luta de classes atinge sua plenitude. 

Apos a primeira metade do seculo XIX, surgiu o Manifesto Comunista, de Marx e 

Engels, o qual foi um verdadeiro breviario da luta classista; de acordo com o citado 

Manifesto, nao e a consciencia do homem que motiva a sua vida, mas sim sua vida social que 

determina a sua consciencia (CHIARELLI, 2005). 

Para Marx e Engels, em todas as sociedades em que a propriedade se apresente 

essencialmente privada existem lutas de classe, o que nao foge a regar do capitalismo atual. 

Segundo esta mesma concepcao marxista, haveria uma permanente dialetica das forcas entre 

poderosos e fracos, opressores e oprimidos, logo a historia da humanidade seria constituida 

por uma constante luta de classes (FIRMINO, 2009). 

Entende-se, que o movimento operario, com as lutas de classe, precedeu ao 

sindicalismo, sendo assim, tem-se: 

Assim, o movimento, na sua forma mais ampla, serve como etapa precedente a do 
sindicato. Agita e engloba as massas que, uma vez conscientes de suas 
reivindicacoes, seguem trilha profissional larga, para, depois, agrupar-se, 
compartimentados, sob a bandeira do sindicato, orgao de hierarquia mais rigida e de 
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estruturacao mais definida, ante o movimento, que se identificou pela 
espontaneidade, pela forca momentanea e pela arregimentacao informal, quase - ou 
at6 - anarquica. (CHIARELLI, 2005, p. 114). 

Sendo assim, o sindicato nasce como um orgao de luta de classes. Havendo uma 

constante luta, entre patroes e operarios, por melhores salarios, luta esta cotidiana que 

desperta a necessidade criadora de formas de organizacao entre os trabalhadores, os quais 

tentam impedir ou atenuar a exploracao dos seus esforcos. 

Percebe-se assim, que o sindicalismo surge dos movimentos e anseios coletivos, 

sendo extremamente importante a atuacao efetiva dos sindicatos, visto que a partir de uma 

base fortalecida de lutas de classe engajada, edifica-se um sindicato fortalecido. 

Assim, no decorrer historico do sindicalismo, visualizam-se algumas formas de 

luta da classe operaria, destacando-se o Luddismo, conhecido como o movimento dos 

quebradores de maquinas. 

O boicote foi outra importante forma de luta, na qual os trabalhadores utilizavam 

a sabotagem como mecanismo de pressao por seus direitos. O avanco nas lutas se deu com o 

recurso da greve, forma de progresso para pressionar o patronato, sendo caracterizada como o 

recurso de luta maior do crescente proletariado. classe operaria, propriamente dita. 

Diante ao exposto, o sindicalismo pode ser caracterizado como um movimento 

revolucionario de trabalhadores nas suas ocupacoes, resultando em uma das formas de luta de 

classe revolucionaria. 

O sindicalismo revolucionario historico, conforme entendimento de Gomes e 

Gottschalk (2008) criticava o regime economico vigente, tendo por ideal politico as teorias 

marxistas; ensejava a acao direta, a sabotagem, a boicotagem e a greve como meio de 

obtencao da sua meta, a qual materializa-se na queda do regime vigorante. 

Em contrapartida, surgiu o sindicalismo reformista, representado por Auguste 

Keufer, o qual expressava a discussao e a negociacao coletiva como formas de reivindicacao 

social, sendo o sindicalismo caracterizado como um instrumento de luta. Atualmente, o 

sindicalismo mundial, encontra-se sobre partido entre essas duas correntes historicas 

(GOMES; GOTTSCHALK, 2008). 

Ressalta-se que a proposta do sindicalismo tern por finalidade, o alvorecer 

revolucionario da sociedade, a qual se desenvolve em estagios marcados pela luta de classes, 

capitalistas e trabalhadores, ou seja, a velha dialetica de Marxista entre o capital e o trabalho. 

E diante do crescimento das lutas operarias que se percebe a imprescindivel 

necessidade de organizacao sindical, visando um poderoso aumento da forca do sindicalismo. 



15 

Pois, o sindicato e o veiculo a partir do qual a classe menos favorecida da sociedade 

capitalista, consegue expressar-se politicamente, em busca de uniao, seguranca, participacao, 

reconhecimento e beneficios. 

2.2 OS SINDICATOS NO CENARIO MUNDIAL 

O movimento sindical pode ser caracterizado como um fenomeno tipico do 

sistema economico, chamado capitalismo. Com a queda do feudalismo na Europa e 

consequente ascensao do modo de producao capitalista, a sociedade passa a se dividir em 

classes, estas eram a detentora dos meios de producao, ou seja, a burguesia; a outra a 

vendedora da forca de trabalho, chamada de proletariado. 

A classe do proletariado era composta por cidadaos, os quais viviam em 

condicoes de vida miseraveis, com baixos salarios e nenhum acesso a qualquer direito na 

epoca do inicio deste modo de producao capitalista. Uma realidade triste e discrepante, onde 

os patroes efetuando irrisorios pagamentos sustentavam sua familia com nivel de vida 

excelente, enquanto do lado hipossuficiente, os trabalhadores viviam como verdadeiros 

mendigos. 

Em 1720, na Inglaterra, houve a formacao de associates de trabalhadores com a 

finalidade precipua de reivindicar melhores salarios e condicoes de trabalho. Foi nesse pais, 

berco do capitalismo, assim como, do sindicalismo, que foi realizada a primeira Revolucao 

Burguesa da historia, havendo a consolidacao da burguesia e um intenso processo de 

desenvolvimento (MARTINS, 2008). 

Observa-se, assim, que a formacao dos sindicatos esta estreitamente ligada ao 

desenvolvimento das industrias na Inglaterra, com o surgimento dos chamados trade-unions 

(Unioes sindicais), os quais objetivavam melhorias nas condicoes de trabalho, como por 

exemplo, a reducao da Jornada de trabalho. 

Vivenciava-se uma fase de tolerancia com os sindicatos; onde os trabalhadores 

passaram a contar com uma instituicao voltada especificamente a suas causas, deixando de 

lado a luta avulsa contra as injusticas sofridas. 

Surgiam, dessa forma, os sindicatos, entendidos como: 
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[...] organizacSes permanentes de trabalhadores assalariados formalmente destinadas 
a tentar obter vantagens para seus associados ou para o conjunto dos trabalhadores 
mediante negociacoes com as empresas e com o Estado, pressdes politicas e outros 
meios de atuacao. (RODRIGUES, 1999, p.296). 

Em que pese a existencia dos sindicatos serem aceitos pela classe patronal, como 

orgao atuante na defesa dos interesses das categorias de trabalhadores, observa-se que 

somente com a Lei de 1875, promulgada na Inglaterra, consolidada apenas em 1906, teve-se 

inicio a possibilidade da criacao livre dos sindicatos (MARTINS, 2008). 

Neste sentido, podemos anotar uma perspectiva do desenvolvimento sindical pelo 

mundo, de formas diferenciadas, atendendo ao momento politico-economico de cada pais. 

Na Franca, a liberdade das associacoes foi reconhecida com a Lei Waldeck-

Rosseau de 21-3-1884, a qual permitiu as pessoas da mesma profissao ou de profissoes 

conexas instituir associacoes, sem a autorizacao do governo, visando a defesa de seus 

interesses profissionais e economicos. Liberdade esta, antes proibida pela Lei Le Chapellier e 

pelo Codigo Napoleonico. 

Na Alemanha, a Constituicao de Weimar, de 1919, foi a primeira a permitir 

expressamente a liberdade associativa dos trabalhadores, tendo sido a primeira constituicao a 

tratar sobre materia trabalhista e do direito coletivo do trabalho (MARTINS, 2008). 

Na Italia vigorava o sistema italiano de Mussolini, onde o sindicato era submetido 

aos interesses do Estado, o qual moldava e determinava as premissas do mesmo. "Cabia ao 

Estado disciplinar os conflitos de trabalho e organizar a producao nacional. Era estabelecido o 

poder normativo na Justica do Trabalho para controlar a greve, pois esta era proibida, assim 

como o louck-out" (MARTINS, 2008, p. 677). 

A Carta Del Lavoro, de 1927, da Italia, acrescentou ao movimento, o modelo 

constitucional corporativista, embora com conteudo politico diferente do movimento 

denominado constitucionalismo social; obteve reflexos sobre Portugal, Espanha e Brasil. 

O constitucionalismo social citado acima propendia a sobreposicao dos interesses 

sociais aos individuals, visando a socializacao do direito, com a insercao dos principios de 

protecao e melhoria da condicao social do trabalhador, na Carta maior. Obteve a maior parte 

dos paises como seguidores, excetuado os Estados Unidos da America, Inglaterra e os 

integrantes do Common Law. 

Com o decorrer dos anos, ante revolucoes, congressos, inumeras lutas sindicais e 

muitas vitorias dos sindicatos; na Assembleia Geral das Nacoes Unidas, realizada em Paris 

em 1948, e aprovada a Declaracao dos Direitos do Homem, a qual proclamava os principios 
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fundamentais de protecao da dignidade e da liberdade humanas, determinando que todo 

homem tem direito a ingressar num sindicato (artigo XXII I , 4). Estabeleceu: "4 - Todo 

homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para protecao de seus interesses" 

(SUSSEKIND etal, 1995). 

A Organizacao Internacional do Trabalho determinou as linhas gerais que devem 

reger a atividade sindical em sua Convencao n°87 de 1948 (Liberdade Sindical e Protecao ao 

Direito de Sindicalizacao). Passando a determinar as linhas mestras sobre o direito de livre 

sindicalizacao, sem qualquer interferencia por parte do Estado. 

A OIT, citada acima, firmou o Principio do direito de organizacao de entidades 

sindicais, ou seja, garantiu o direito de sindicalizacao no sentido institucional, direito este 

assegurado a todos os trabalhadores e empregadores, sem nenhuma distincao, garantindo a 

liberdade sindical e a adocao dos principios fundamentais que a justificam (NASCIMENTO, 

2007). 

Dessa forma, mostra-se o acentuado papel da OIT na defesa do regime sindical e 

consolidacao dos sindicatos no mundo. 

2.3 OS SINDICATOS NO BRASIL 

No Brasil, em meados do seculo XIX, com a transferencia do lucro do cafe, onde 

a economia brasileira era predominantemente agricola, para a industria e consequente 

substituicao do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, desenvolvimento este tardio em 

relacao as grandes potencias capitalistas, teve origem o sindicalismo. 

Mas, foi no inicio do seculo XX que o sindicalismo comecou ser verdadeiramente 

difundido, sob o aspecto legislativo (SUSSEKIND et al, 1995). 

Foram criadas varias associacoes de classe, tais como, a Uniao dos Operarios 

Estivadores em 1903; a Sociedade Uniao dos Foguistas, tambem em 1903; a Uniao dos 

Operarios em Fabrica de Tecidos em 1917, entre outras, que embora nao possuissem carater 

sindical ja demonstravam interesse quanto a significacao social do sindicalismo e a 

importancia dos movimentos operarios. 

Conforme entendimento do doutrinador Amauri Mascaro Nascimento (2007), o 

Direito Sindical no Brasil possui uma trajetoria composta por tres fases marcadas por 
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caracteristicas diferenciadas, sao elas: o anarco - sindicalismo, o corporativism© sindical e o 

sindicalismo autonomo. 

O anarco - sindicalismo teve embasamento nas ideias do sindicalismo 

revolucionario, trazido para o Brasil pelos imigrantes, especialmente os italianos, os quais 

possuiam experiencias de luta muito mais avancadas do que as que haviam no Brasil. Neste 

periodo as reivindicacoes eram exclusivamente economicas, havendo muitas limitacoes. Aduz 

a juiza do Trabalho, Praseres Soares (2010), sobre a materia que, "apesar de seu destaque, os 

anarquistas nao conseguiram superar as falhas existentes em sua concepcao, que se limitava a 

uma busca pelas vantagens economicas, fazendo com que o movimento perdesse forca." 

Entretanto, de 1907 a 1921 o movimento Anarco - sindicalista entrou num 

isolamento, tornando-se presa facil do Estado e de sua forca policial repressora. 

O intervencionismo, segunda fase do direito sindical brasileiro, situa-se como a de 

maior duracao (NASCIMENTO, 2007). 

Tinha-se a inesquecivel Era Vargas, com a criacao do Ministerio do Trabalho, 

Industria e Comercio, o qual procurou conter o operariado dentro dos limites do Estado 

burgues. Fiel aos principios corporativistas teve origem a Lei Sindical de 1931, por meio do 

Decreto n. 19770, de 19.3.1931, sendo nomeado para ele o Sr. Lindolfo Collor; esta Lei pode 

ser considerada a primeira Lei Sindical Brasileira. Sendo assim, houve a criacao dos pilares 

do sindicalismo oficial no Brasil, definindo o Sindicato como orgao de colaboracao e 

cooperacao com o Estado, caracterizando assim, a unidade sindical. 

Neste ponto, podemos observar que: "O modelo sindical brasileiro, implantado 

juntamente com o capitalismo industrial (em substituicao ao modelo agroexportador que vigia 

ate 1930), e marcadamente intervencionista do Estado nas relacoes de producao" (RAMOS 

FILHO, 1993, p.30). Conferindo a nossa estrutura sindical atual os contornos adquiridos nesta 

epoca. 

Cabe anotar que, o Decreto referido acima, possuia em seu bojo a verdadeira 

intencao de retirar o sindicato da esfera privada visando transforma-lo em pessoa de Direito 

Publico atrelado diretamente ao governo, caracterizando assim, a unicidade sindical. Enfim, 

este Decreto era a sinopse da Carta Del Lavoro do fascismo italiano de Benito Mussolini. 

O sindicalismo autonomo, terceira fase do desenvolvimento sindical no Brasil, 

caracterizado pela abertura politica, tem inicio com a criacao de diversas centrais sindicais, 

como a CUT - Central Unica dos Trabalhadores, esta apregoava o sindicalismo classista e de 

massas; A CGT - Central Geral dos Trabalhadores, focada na conciliacao de classes, 
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organismo de cunho national, simbolo da luta sindical e a USI - Uniao Sindical 

Independente. 

Vale expor que o surgimento e a burocratizacao da CUT, figura como marco 

historico do sindicalismo brasileiro nos anos 80, sendo uma das centrais mais duradouras e 

com poderosa capacidade de organizacao e mobilizacao dos trabalhadores da historia do 

sindicalismo brasileiro (RODRIGUES, 1990). 

Visualizava-se neste momento a pregacao entre os trabalhadores da total liberdade 

de associacao entre os mesmos e uma energica atuacao na defesa de seus interesses. 

Dominava no Brasil acentuado pluralismo sindical. 

Com o advento da Constituicao de 1988, o sindicalismo brasileiro ganhou maior 

liberdade, sendo vedada toda e qualquer restricao neste sentido, mesmo que fosse oriunda do 

Poder Estatal. Tem-se: 

Autonomia sindical e o atributo fundamental da liberdade associativa. E o direito do 
proprio sindicato de, como pessoa juridica, auto organizar-se e funcionar sem a 
intervencao e a interferencia do Estado. Esta dimensao da liberdade sindical somente 
veio a se configurar no Brasil apos a Constituicao Federal de 1998. (TEIXEIRA 
FILHO, 1993, p. 48). 

A Carta Magna de 1988 evoluiu visando o aperfeicoamento da organizacao 

sindical, quando vedou a ingerencia do Estado nos sindicatos, valorizou a negociacao coletiva 

e estabeleceu o direito de greve ao trabalhador; contudo, em distorcao aos ideais democraticos 

calcados, manteve o principio da unicidade sindical. 

Desta feita, imprescindivel citar indignacao do Ministro do Trabalho, e ex-

presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazzianotto Pinto (2008, p. 39): 

A Constituicao de 88 iniciou, mas nao concluiu o desmonte da estrutura fascista 
criada pelo Estado Novo. Ao inves de modelo democratico, sofreu a inseminacao de 
uma especie corrompida de anarco - sindicalismo, caracterizado pela proliferacao de 
entidades artificiais usadas como balcoes de negocio e rampas de acesso a partidos 
politicos [...]. 

Ante o exposto, observa-se que a formacao do Direito Sindical originou-se dos 

movimentos e anseios coletivos no decorrer dos anos que sucederam a industrializacao e 

modernizacao da economia. Logo, formou-se a partir das necessidades das classes operarias 

confrontadas com os interesses das classes empresariais. 
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2.3.1 Principios Norteadores do Direito Sindical no Brasil 

Destacam-se os seguintes principios constitucionais do direito sindical patrio: 

principio da liberdade sindical, da liberdade de fundacao, da unicidade sindical, da 

representatividade sindical, da contribuicao confederativa, da negociacao coletiva, do voto 

sindical e da estabilidade do dirigente sindical. Todos previstos no artigo 8°, incisos I ao VII I 

da Carta Magna. 

Principio considerado um dos postulados basicos da Organizacao International do 

Trabalho, a Liberdade Sindical, conforme entendimento do doutrinador Sergio Pinto Martins 

(2008, p. 679), in verbis: 

O direito de os trabalhadores e empregadores se organizarem e constituirem 
livremente as agremiacSes que desejarem, no niimero por eles idealizado, sem que 
sofram qualquer interferencia ou intervencao do Estado, nem uns em relacao aos 
outros, visando a promocao de seus interesses ou dos grupos que irao representar. 

Conforme exposto, a liberdade sindical confere aos trabalhadores e empregadores 

o direito de se associarem com liberdade, a um sindicato, sendo assim, todo individuo que 

possuir interesse profissional ou economico a ser debatido, podera filiar-se a um sindicato. 

Em acordo, observa-se o artigo 511 da CLT (Consolidacao das Leis Trabalhistas), in verbis: 

Artigo 511. E licita a associacSo para fins de estudo, defesa e coordenacao dos seus 
interesses economicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, 
empregados, agentes ou trabalhadores autonomos, ou profissionais liberals, 
exercam, respectivamente, a mesma atividade ou profissao ou atividades ou 
profissdes similares ou conexas. 

A Liberdade Sindical segundo explica Amauri Mascaro Nascimento (2007), 

refere-se tambem a liberdade interna de auto-organizacao sindical, liberdade conferida a cada 

pessoa de ingressar num sindicato ou dele se retirar e ainda a posicao do Estado perante o 

sindicalismo. 

Sendo assim, a liberdade sindical refere-se a possibilidade de livre criacao de 

sindicato, ressalvada as imposicoes constitucionais, e o direito de aderir ou nao ao sindicato e 

ainda o alvedrio de auto-organizacao sindical, nao devendo haver nenhuma ingerencia 

governamental, devendo o Estado respeitar o sindicalismo como manifestacao dos grupos 

sociais, desde que em concordancia com o interesse comum. 
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A partir da vigente Carta Maior, assegurou-se a liberdade da associacao 

professional, sendo vedado ao Estado interferir na organizacao e na administracao sindical, 

nao podendo a lei exigir autorizacao do Estado para a fundacao do sindicato (artigo 8°, I da 

CF), observa-se: 

Artigo 8°[...] 
I - a lei nao podera exigir autorizacao do Estado para a fundacao de sindicato, 
ressalvado o registro no orgao competente, vedadas ao Poder Publico a interferencia 
e a intervencao na organizacao sindical; 
[•••] 

Observa-se que o Constituinte de 1988, visou estabelecer um regime de efetiva 

democracia sindical, pois proclamou a liberdade de associacao; proibiu a intervencao do 

Estado na concessao de autorizacoes previas para a fundacao de sindicatos; concedeu ao 

sindicato amplo poder de representacao; garantiu a autonomia das entidades de classe; e assim 

por diante, fatos estes pretendidos pelo artigo 8° da Constituicao Federal. 

Entretanto, o principio da unicidade sindical permaneceu incolume na 

Constituicao Federal de 1988, conforme seu artigo 8°, inciso I I , in verbis: 

Artigo 8° E livre a associacao profissional ou sindical. observado o seguinte: 
[...] 
II — e vedada a criacao de mais de uma organizacao sindical, em qualquer grau, 
representativa de categoria profissional economica, na mesma base territorial, que 
sera definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, n3o podendo ser 
inferior a area de um municipio; 
[...] 

Desta leitura, evidencia-se, que o diploma de 1988, ainda esbarra em normas, as 

quais afrontam a democracia sindical almejada pela sociedade, no tocante a pluralidade de 

sindicato, salvo entendimentos contrarios. 

De acordo com a unicidade sindical, nao ha a possibilidade da criaclo de mais de 

uma organizacao sindical, na mesma base territorial, nao podendo esta ser inferior a area de 

um municipio. Conforme expoe o doutrinador Sergio Pinto Martins (2008, p.695), "Limita a 

unicidade sindical o direito de liberdade sindical, sendo produto artificial do sistema legal 

vigente". Concorda com o exposto, Chiarelli: 

Assim se a liberdade sindical era um elemento complementar (mais intimamente 
integrado) da liberdade individual, poder-se-ia afirmar que o direito de afiliacao, ou 
de nao afiliacao, a possibilidade (ou, mais, a prerrogativa) de pluralismo sindical e a 
autonomia de gestao s3o as tres forcas que se interligam para, por sua vez, 
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constituirem o coracao dessa liberdade sindical. (CHIARELLI, 2005, p. 178). 

Desta forma, a Constituicao Federal dispoe que o sindicato e unico, estrutura 

sindical baseada ainda no regime corporativo de Mussolini, onde a criacao de um sindicato 

uno seria mais facil de ser controlado, promovendo melhor a unidade do grupo e a uniao 

imprescindivel para que as suas reivindicacoes tenham condicoes de ocorrer 

(NASCIMENTO, 2007). 

Atualmente ha muitas divergencias quanto ao monismo ou pluralismo sindical. 

Ha doutrinadores defensores da unicidade sindical, tais como, Evaristo de Moraes 

Filho, o qual defende a profissao como vinculo social basico e o sindicato unico como 

coerente forma de representacao; Oliveira Viana, o qual sustenta que a coexistencia de varios 

sindicatos da mesma classe ou profissao e fonte permanente de lutas, dentre outros, os quais 

apoiam os inconvenientes da pluralidade sindical, ou seja, o igual reconhecimento de varios 

sindicatos de uma mesma profissao. 

A CLT em seu artigo 516 afirma que "nao sera reconhecido mais de um sindicato 

representative da mesma categoria economica ou profissional, ou profissao liberal, em uma 

dada base territorial"; essa e a orientacao adotada pela Constituicao Federal. 

Dessa forma, tem-se o reconhecimento pelo Estado, ou pela categoria profissional 

contraposta, de somente um sindicato, como representante de toda uma profissao (GOMES; 

GOTTSCHALK, 2008). 

A representatividade sindical, segundo o sublime doutrinador Nascimento, in 

verbis: 

[...] representante e aquele que atua em nome de outrem, para quern age, defendendo 
os seus interesses; [...] o potencial de qualificacao de um sujeito coletivo para 
eficazmente cuidar dos interesses dos seus representados no desempenho da sua 
acao coletiva. (NASCIMENTO, 2007, p. 1091). 

Conforme exposto, visualiza-se que nas relacoes coletivas de trabalho, o sindicato 

figura como representante legal da correspondente categoria, na sua base territorial. Trata-se 

de uma representacao sui generis, visto a categoria nao ter personalidade juridica 

(SUSSEKIND et al, 1995). 

Assim, na representacao, o sindicato atua em nome de outrem, defendendo seus 

interesses, ou seja, a qualificacao de um sujeito coletivo para com eficiencia tratar dos 

interesses dos seus representados no desenvolver da sua acao coletiva (NASCIMENTO, 

2007). 
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A Carta Magna de 1988 em seu artigo 8°, inciso I I I , assevera ao sindicato o 

direito de defender, judicial e administrativamente, os direitos e interesses individuals e 

coletivos da categoria; questao esta geradora de discussoes na seara trabalhista, quanto a 

substituicao processual. 

Com a edicao da Lei n. 8.073, de 30.7.1990, a qual instituiu nova politica nacional 

de salarios, em seu artigo 3°, observa-se que "As entidades sindicais poderao atuar como 

substitutos processuais dos integrantes da categoria". Percebe-se que o sindicato atua em 

nome proprio, mas na defesa do interesse do trabalhador ligado a categoria correspondente, 

resultando numa verdadeira substituicao processual (LEITE, 2009). 

Enfim, o Supremo Tribunal Federal, em decisoes recentes, com base no artigo 8°, 

II I da CF, entende que este artigo confere as entidades sindicais o direito de atuar como 

substitutos processuais dos interesses da categoria1. 

Sustentando e expandindo criterio ja acolhido pela CLT (artigo 543, §3°), a CF de 

1988, no artigo 8°, VI I I , confere ao dirigente ou representante sindical, protecao contra 

dispensa imotivada, ou seja, a garantia de estabilidade empregaticia do dirigente sindical. 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurelio Mendes de Farias Mello 

sustenta: 

A razao de ser da garantia de emprego esta, justamente, na necessidade de viabilizar-
se a atuac3o do dirigente da associacao ou do sindicato, afastando, portanto, o risco 
de o empregado softer prejuizos, considerada a relacao juridica que o aproxima do 
tomador de servipos.CNASCIMENTO, 2007). 

O reconhecimento dessa estabilidade pelo Direito Trabalhista Brasileiro 

demonstra a preocupacao existente na defesa dos interesses dos trabalhadores no exercicio de 

suas funcoes, visando garantir o exercicio da liberdade sindical. 

Os principios da contribuicao confederativa e do voto sindical estao previstos 

constitucionalmente no artigo 8°, IV e VI I respectivamente. O primeiro, a contribuicao 

confederativa, em concordancia com o artigo 8°, IV da CF, outorgou competencia a 

assembleia geral do sindicato para fixar parametros no tocante a sua administrate 

1 STF-RE 202.063-PR, Ac. 1° T.; rel. Min. Octavio Gallotti, 27.6.97, in informativo STF, n. 78, 1° a 8 ago.97 
apud Carlos Henrique Bezerra Leite. Nesse julgado, a turma remeteu ao artigo 3° da Lei n. 8.073-90 para 
robustecer a tese de que o legislador ordinario acolheu o entendimento de que realmente o artigo 8°, I I I , da CF 
permite que os sindicatos poderao atuar na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuals dos 
integrantes da categoria, como substitutos processuais. 
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Logo, a contribuicao sindical nao se confunde com a contribuicao confederativa, 

pois a primeira tem natureza juridica tributaria, imposta por lei, ou seja, independendo da 

vontade dos contribuintes de pagarem ou nao o referido tributo; enquanto a segunda figura 

como facultativa (MARTINS, 2008). Assim, entendimento da Sumula 666 do Supremo 

Tribunal Federal: "A contribuicao confederativa de que trata o artigo 8°, IV, da Constituicao, 

so e exigivel dos filiados ao sindicato respectivo". 

A contribuicao confederativa sofre severas criticas, quanto a legalidade da 

referida, visto ser uma fonte de receita destinada ao custeio do sistema confederativo, devendo 

o sindicato dividi-la com a federacao e a confederacao; suscitando o questionamento com 

relacao a sua legitimidade. 

Ante o exposto, constata-se salutar o conhecimento previo dos principios 

norteadores do direito sindical brasileiro, visando a obtencao de melhores resultados quando 

do estudo dos proximos capitulos, resultando numa melhor compreensao sobre o tema em 

estudo. 
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3 ESTRUTURA SINDICAL NO BRASIL 

O capitulo em tela tem por finalidade a analise da organizacao sindical. onde. 

primariamente, faz-se necessario a conceituacao de sindicato, a partir dos ambitos possiveis, 

apreciando suas associacoes de grau superior, sempre com observancia aos preceitos 

estabelecidos na Carta Magna vigente. 

Observa-se as entidades sindicais a partir da liberdade de organizacao concebida 

as mesmas, realizando-se breve esboco quanto aos orgaos do sindicato e contribuicoes 

sindicais, sendo imprescindivel a descricao da sua composicao e funcionamento, assim como 

suas formas de manutencao financeira. Tem-se por fim a exposicao das garantias e 

prerrogativas concebidas aos sindicatos como meio de concretizacao do seu maior fim, qual 

seja, a defesa dos interesses dos trabalhadores. 

3.1 CONCEITO DE SINDICATO 

A expressao Direito Sindical comporta um sentido subjetivo, no que se refere aos 

direitos do sindicato no desempenho das suas atribuicoes legais e um sentido objetivo, 

significando uma area do Direito do Trabalho, a qual tem como objeto o estudo da 

organizacao e da acao sindical (NASCIMENTO, 2009). 

Sendo assim, observa-se que o movimento sindical pode ser entendido tanto pela 

perspectiva sociologica, devido ao seu campo de atuacao social, bem como, sob a otica 

juridica, pois a atividade que os sindicatos desenvolvem compreende diversas acoes no 

sentido da protecao dos direitos coletivos, difusos e individuals daqueles que compoe a classe 

trabalhadora (MARTINEZ, 2010). 

O renomado doutrinador Amauri Mascaro Nascimento (2009), em sua obra 

intitulada Compendio de Direito Sindical, ilustra, quatro tipos fundamentais de relacoes 

juridicas, as quais o sindicato esta sujeito; sao, as internacionais, as coletivas, as 

administrativas e as civis, nessas como pessoa juridica. 

Logo, pressupoe o direito de toda entidade sindical de se filiar a organismos 

internacionais, assim como, de realizar negociacoes coletivas em ambito international; alem 
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de garantir efetiva participacao no piano administrativo interno e externo sindical e ser parte 

nas relacoes juridicas civis. 

Observa-se que, a CLT nao traz em seu bojo a definicao direta de sindicato, 

apenas esclarecendo, em seu artigo 511, a nocao de liberdade sindical, deixando aqui a tarefa 

de conceituar o termo para a doutrina patria. 

Desta feita, conforme entendimento do doutrinador Sergio Pinto Martins (2008, 

p.693), "Sindicato e a associacao de pessoas fisicas ou juridicas que tem atividades 

economicas ou profissionais, visando a defesa dos interesses coletivos e individuals de seus 

membros ou da categoria". 

Para Saraiva (2008, p.349), "Sindicato e a associacao de pessoas fisicas ou 

juridicas que exercem atividade profissional ou economica, para a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuals da categoria, inclusive em questoes judiciais ou 

administrativas". 

Conforme exposto, o sindicato pode reunir pessoas fisicas ou juridicas, as quais 

deverao exercer atividade economica ou profissional. A Constituicao Federal de 1988, nos 

artigos 7 °, paragrafo unico e 8 °, I I , I I I e IV, menciona o sistema de categorias adotado pela 

organizacao sindical brasileira; ainda faz-se importante a analise do dispositivo presente no 

artigo 511, paragrafo 3° da CLT, o qual considera a presenca da categoria diferenciada, na 

qual a formacao do sindicato surge da conexao de empregados ligados a mesma profissao, 

tem-se, entao, categoria diferenciada como: "a que se forma dos empregados que exercam 

profissoes ou funcoes diferenciadas por forca do estatuto profissional especial ou em 

consequencia de condicoes de vida singulares". 

Enquanto Gomes e Gottschalk (2008) entendem que o sindicato pode ser 

conceituado sinteticamente e analiticamente. Sendo sob o primeiro aspecto, o sintetico, uma 

associacao livre de empregados e empregadores ou de trabalhadores autonomos visando a 

defesa dos interesses profissionais correspondentes. Enquanto analiticamente, compreende: 

Sindicato e o agrupamento estavel de varias pessoas de uma profissao, que 
convencionam colocar, por meio de uma organizacao interna, suas atividades e parte 
de seus recursos em comum, para assegurar a defesa e a representacao da respectiva 
profissao, com vistas a melhorar suas condicOes de vida e trabalho. (GOMES; 
GOTTSCHALK, 2008, p.565). 

Contudo, entende-se que e essencial conhecer a origem historica do sindicato, seu 

funcionamento e, principalmente, as relacoes com o individuo, com outros grupos e com o 
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Estado, pois a finalidade do sindicato nao e a disciplina da classe, mas a defesa da classe, a 

luta por melhores condicoes de trabalho, representando nao somente os associados, mas, 

tambem a categoria (MARTINS, 2008). 

O sindicato e sujeito de direitos e obrigacoes, pessoa juridica, atuante no campo 

do direito privado e do direito publico; tendo por funcao principal, expressar a vontade do 

grupo que representa. Possuidor da capacidade de direito, livre para a constituicao de negocio 

juridico plurilateral, que deve ainda ser titular de personalidade, a qual pode ser analisada 

conforme o principio da liberdade sindical, ou seja, existe inicialmente sem o controle 

precipuo do Estado. 

Nao obstante, percebe-se ainda a existencia de uma forma de interferencia do 

Estado, no que concerne a fundacao sindical, pois, para o funcionamento do mesmo e exigivel 

o preenchimento de formalidades e registro na reparticao competente. Esta questao e 

extremamente polemica, visto, como dito anteriormente a existencia do principio basilar da 

liberdade sindical, o qual apregoa a nao interferencia estatal nos assuntos referentes a 

constituicao sindical. 

Apesar de atuante, tanto na esfera do direito publico, quanto na esfera do direito 

privado, a doutrina predominante considera o sindicato como pessoa juridica de direito 

privado, visto o predicado da iniciativa dos que desejam livremente associar-se; sendo este o 

entendimento de Catharino, Amauri Mascaro Nascimento, Orlando Gomes, Delio Maranhao e 

outros. 

De acordo com o artigo 8°, I I da CF, pode-se dizer que o sindicato e pessoa 

juridica de direito privado, visto nao poder haver interferencia no sindicato por parte do 

Estado, sendo livre a associacao profissional ou sindical, sendo assim, posiciona-se Martins 

(2008, p.694): "O reconhecimento do sindicato por parte do Estado nao o transforma em 

entidade de direito publico, nem a negociacao coletiva". Tem-se dessa maneira, a associacao 

como uma forma de exercicio de direitos privados. 

Concorda ainda com tal posicionamento, Pedro Paulo Teixeira Manus ao afirmar 

que: 

[...] resulta claro que o sindicato, em sua essencia, tem natureza de pessoa juridica de 
direito privado, nSo obstante os tracos institucionais a que a doutrina se refere. Sem 
duvida, porque se origina da ideia de associacao, tem suas raizes no ambito privado. 
A ordem juridica, dadas suas finalidades, da-lhes atributos institucionais, mas que 
nao o desnaturam, a nosso ver, enquanto pessoa juridica de direito privado. 
(MANUS, 2009, p. 232). 
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A Constituicao Federal de 1988 ao pontificar que "ao sindicato cabe a defesa dos 

direitos e interesses coletivos ou individuals da categoria", confere ao sindicato a 

representacao constitucional publica, ou seja, poderes constitucionais de defender os membros 

da categoria perante os poderes judiciario, legislativo e executivo. 

3.2 ENTIDADES SINDICAIS DE GRAU SUPERIOR 

Na organizacao sindical, observa-se a presenca de unidades menores e maiores, 

quais sejam, orgaos sindicais que se situam na base dessa estrutura organizacional, chamados 

entes sindicais de base, e outros mais elevados, os quais se sobrepoem a estes, chamados de 

associacoes de grau superior (NASCIMENTO, 2007). 

Com observancia a Constituicao Federal, houve a preservacao do Sistema 

Confederativo, o qual acertado desde 1930 manteve sua estrutura basilar, permitindo a criacao 

de entidades, cujas formas sao fixadas em lei, sendo tres: sindicatos, federacoes e 

confederacoes; onde, de acordo com o artigo 533 da CLT as entidades sindicais de grau 

superior sao as federacoes e as confederacoes. Assim, tem-se que : "Constituem associacoes 

sindicais de grau superior as federacoes e confederacoes organizadas nos termos desta lei". 

Nao obstante, com a Lei 11.648, de 31 de marco de 2008, a estrutura sindical 

brasileira passou a ser formada pelos sindicatos, federacoes, confederacoes e centrais 

sindicais, essas reconhecidas como entidades de representacao geral dos trabalhadores, 

organizadas em ambito nacional (SARAIVA, 2008). 

Gomes e Gottschalk (2008) esclarecem que o fenomeno de hierarquizacao da 

estrutura sindical, ou seja, a criacao de unioes dos organismos de base remonta 

historicamente, onde em paises de longa tradicao sindical, essas unioes iniciaram seu 

surgimento no ambito da cidade e a posteriori numa escala nacional. 

Observa-se que as organizacoes de grau superior sao compostas pelas entidades 

de grau inferior e nao pelos associados, gerando dessa feita uma estrutura piramidal, onde na 

base encontra-se o sindicato com todos os integrantes da categoria (MANUS, 2009). 

As federacoes sao entidades de grau superior, organizadas em ambito estadual. 

Conforme o artigo 534, da CLT deverao congregar numero nao inferior a cinco sindicatos, 

representando maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissoes identicas, similares 

ou conexas. 
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Ao tratar do assunto, Martins (2008, p.710): "Existindo federacao no grupo de 

atividades ou profissoes em que deva ser constituida nova entidade, a criacao desta nao 

podera reduzir a menos de cinco o numero de sindicatos que devam continuar filiados 

aquela". 

No que tange as federacoes poderao celebrar em alguns casos convencoes 

coletivas, acordos coletivos e ainda instaurar dissidios coletivos, conforme dispositivos 

presentes na CLT. Desta feita, presta-se a seguinte explanacao do renomado doutrinador Jose 

Augusto Rodrigues Pinto (2002, p. 118): "A federacao nao absorve as funcoes representativas 

do sindicato, mas pode assumi-las, em carater supletivo, em relacao a categorias nao 

organizadas em sindicatos proprios, mas integradas ao grupo de atividades de federacao 

existente". Consoante exposto, a federacao pode ser considerada uma extensao do sindicato, 

prestando-se em ambito dos Estados-membros. 

Segundo o artigo 535 da CLT, as Confederacoes sao entidades sindicais de grau 

superior no ambito nacional, com sede em Brasilia, devendo ser constituidas por no minimo 

tres federacoes. Consubstanciando este entendimento, pondera Jose Augusto Rodrigues Pinto: 

A Confederacao e a ampliacao maior do sindicato, sobrepondo-se, na questao de 
alcance territorial de atuacao, a federacao. Sua intencao fortalecedora da funcao 
sindical evidencia-se na exigencia da uniao de, no minimo, tres federacoes, para 
constitui-la (CLT, art. 535), com representatividade nacional e sede obrigatoria na 
Capital da Republica, isto e, junto ao centro do poder politico e administrativo do 
pais. (PINTO, 2002, p. 118). 

Comumente, as confederacoes coordenam as atividades das entidades de grau 

inferior, podendo em alguns casos, celebrar convencoes coletivas, acordos coletivos e 

instaurar dissidios coletivos, desde que as categorias nao estejam organizadas em sindicatos, 

nem em federacoes (MARTINS, 2008). 

Ou seja, no sistema legal vigente nao e funcao principal das Federacoes e 

Confederacoes negociar convencoes coletivas, logo a legitimacao compete as entidades de 

primeiro grau, os sindicatos. Em acordo ao descrito acima, tem-se que em marco de 2008, a 

Lei n. 11.648 alterou o disposto nos artigos 589, 590, 591 e 593 da CLT, havendo o 

reconhecimento das centrais sindicais. 

Sendo assim, somente apos a supracitada Lei n. 11.648, as centrais sindicais 

foram reconhecidas como entidades associativas, conforme se constata: 

[...] a partir da Lei 11. 648 de 2008, as Centrais Sindicais foram reconhecidas 
formalmente como entidades associativas de direito privado compostas por 
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organizacoes sindicais de trabalhadores, dotadas doravante de personalidade 
sindical, e participando, inclusive, do rateio da contribuicao sindical arrecadada dos 
trabalhadores, no percentual de 10% (dezpor cento). (SARAIVA, 2008, p. 359). 

A central sindical possui natureza de direito privado, sendo estabelecida por 

organizacoes sindicais de trabalhadores. Suas atribuicoes e prerrogativas estao presentes no 

artigo 1° dessa Lei n. 11.648/2008, conforme entende a doutrina: 

[...] consistem em coordenar a representacao dos trabalhadores por meio das 
organizacoes sindicais a ela filiadas e participar das negociacoes em foruns. 
colegiados de orgaos publicos e demais espacos de dialogos sociais, cujos assuntos 
sejam de interesse geral dos trabalhadores. (BARROS, 2010, p. 1253). 

Dentro desta esteira, o artigo 1°, da Lei em comento, descreve explicitamente o 

reconhecimento formal das centrais em tela, alterando desta feita, a Consolidacao das Leis do 

Trabalho. 

O doutrinador Jose Augusto Rodrigues Pinto (2002, p. 121), comenta com 

maestria a necessidade das centrais sindicais, dispondo: "[ . . . ] a central sindical e o organismo 

mais adequado para o salto do sindicalismo no sentido da transnacionalizacao, [...] importante 

vertente dos seus rumos na sociedade pos-industrial". Desta forma, visualiza-se o papel 

fundamental e de destaque das centrais sindicais, as quais funcionam como a maior unidade 

representativa de trabalhadores na organizacao sindical. 

3.3 ORGAOS DO SINDICATO 

As entidades sindicais, dotadas de liberdade de organizacao, podem por meio de 

seus estatutos, procederem a estrutura que melhor considerem desde que sejam observadas a 

existencia dos orgaos expressamente previstos na legislacao constitucional e 

infraconstitucional recepcionada (MARTINEZ, 2010). 

Dessa forma, o sindicato devera ter uma organizacao estrutural minima composta 

de um orgao deliberative, Assembleia Geral; um orgao de administracao, Diretoria e um 

orgao de fiscalizacao, qual seja o Conselho Fiscal. 
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Orgao maximo do sindicato, a Assembleia Geral, tem por finalidade deliberar 

sobre varias questoes, como tracar os objetivos do sindicato e sua forma de atuacao, figurando 

como uma verdadeira fonte de decisoes (MARTINS, 2008). 

A doutrina dispoe com sabedoria sobre o orgao de deliberacao (MARTINEZ, 

2010, p.630), ao afirmar que "a Assembleia Geral e o orgao responsavel pela criacao da 

propria entidade sindical e que, em ultima analise, delibera sobre todas as mais importantes 

materias da vida associativa". Entretanto, deve-se frisar que o orgao em tela, apesar da sua 

forca constituinte, esta submetido ao estatuto que abaliza todo o processo cogente as 

apuracoes dos votos e formalizacao das decisoes. 

Conforme disposicao da CLT, a Assembleia Geral, sera responsavel para a eleicao 

dos associados, visando a representacao da categoria; para aplicar o patrimonio do sindicato; 

julgar os atos de diretoria, com relacao as penalidades impostas a associados; eleger os 

diretores e membros do Conselho Fiscal, alem de deliberar sobre as relacoes ou dissidios do 

trabalho, dentre outras funcoes. 

Entendendo outro orgao fundamental a constituicao dos sindicatos, temos a 

Diretoria. De acordo com os ensinamentos de Nascimento (2007, p. 1120), tem-se que a 

"Diretoria e o orgao colegiado, administrative constituida de um presidente e outros 

membros, cabendo-lhe a representacao e a defesa dos interesses da entidade perante o Poder 

Publico e as empresas". 

Observa-se assim, que a Diretoria e um orgao executivo, o qual tem por finalidade 

administrar o sindicato por meio de seus sistemas de administracao que melhor atendam seus 

interesses -liberdade organizacional- a partir de um grupo dirigente. 

Em consonancia com o sistema constitucional vigente, verifica-se a liberdade 

sindical de elaboracao propria de seu procedimento eleitoral, logo as restricoes previstas pela 

CLT nao mais prevalecem, passando a vigorar a autonomia sindical. 

Os dirigentes sindicais sao detentores de determinadas garantias, as quais dizem 

respeito ao licenciamento para a realizacao da atividade sindical e recebimento de honorarios 

equivalente a remuneracao profissional (§ 2° do artigo 543 da CLT), a inamovibilidade 

temporaria (caput do artigo 543 da CLT) e a estabilidade provisoria (§ 3° do artigo 543 da 

CLT com redacao dada pela Lei n. 7.543, de 2-10-1986 e artigo 8 °, VI I da CF). Observa-se, 

in verbis: 

Artigo 543. O empregado eleito para o cargo de administra9ao sindical ou 
representacao profissional, inclusive junto a orgao de deliberacao coletiva, nao 
podera ser impedido do exercicio de suas funcoes, nem transferido para lugar ou 
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mister que lhe dificulte ou torne impossivel o desempenho das suas atribuicoes 
sindicais. 

[...] 

§ 2° Considera-se de licenca nSo remunerada, salvo assentimento da empresa ou 
clausula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no 
desempenho das funcoes a que se refere este artigo. 

§ 3° Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do 
momento do registro de sua candidatura a cargo de direc3o ou representacao de 
entidade sindical ou de associacao profissional, ate 1 (um) ano apos o final do seu 
mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave 
devidamente apurada nos termos desta Consolidacao. 

Conforme exposto, observa-se a previsao legislativa da estabilidade sindical, 

garantia primordial conferida ao dirigente sindical, o qual desenvolve atividade extremamente 

expositiva, sendo fundamental atencao especial por parte do Estado, no concernente a 

responsabilidade protetiva. 

Sendo assim, o empregado e possuidor de licenciamento para a realizacao da 

atividade sindical, logo podera ausentar-se do trabalho no desempenho das funcoes sindicais, 

sendo sua ausencia considerada licenca nao remunerada. 

Tambem sobre o tema, complementa Sergio Pinto Martins, em sua obra que: 

A estabilidade do dirigente sindical diz respeito a garantia dada ao trabalhador para 
poder cumprir seu mandato, representando a categoria. Tal direito e" muito 
importante para o desempenho da atividade do dirigente sindical, de representar a 
categoria, pois, do contrario, poderia ser dispensado ad nutum pelo empregador. E, 
porem, um direito que deve ser exercido sem abusos. (MARTINS, 2008, p. 706). 

A estabilidade se apresenta como a mais importante das garantias estabelecidas ao 

dirigente sindical, visto a exposicao comum dos que administram os interesses coletivos, 

estando sempre sujeitos a perseguicoes e represalias patronais (MARTINEZ, 2010). 

Por fim, tem-se o Conselho Fiscal, o qual tera por competencia a gestao fmanceira 

do sindicato, aprovando contas da diretoria e os demais atos de controle financeiro 

(NASCIMENTO, 2007). 

Segundo a orientacao jurisprudential 365 da SDI - 1 do TST, publicada no DJU 

de 20-5-2008, o membro do conselho fiscal nao possui a estabilidade prevista para o dirigente 

sindical, observa-se: 
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Orientacao Jurisprudencial 365 da SDI - 1 do TST. ESTABILIDADE 
PROVISORIA. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL DE SINDICATO. 
INEXISTENCIA. Membro de conselho fiscal de sindicato nao tem direito a 
estabilidade prevista nos arts. 543, § 3°, da CLT e 8°, VI I I , da CF de 1988, 
porquanto nao representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo 
sua competencia limitada a fiscalizacao da gestao financeira do sindicato (artigo 
522, § 2°, da CLT). 

Desta feita, nao ha a extensao da estabilidade sindical aos integrantes do conselho 

fiscal, orgao consultivo e fiscalizador ao qual cabe a direcao dos atos administrativos da 

entidade sindical. Questao essa sujeita a polemicas, visto a existencia de possibilidade dos 

empregadores pressionarem os componentes do conselho para atuarem em desfavor aos 

interesses pretendidos pela entidade sindical, colocando sob suspeicao contas legitimadas. 

3.4 FORMAS DE CUSTEIO DOS SINDICATOS 

As associacoes sindicais para alcancar seus objetivos necessitam de suporte 

financeiro, logo, estao legalmente autorizadas a utilizarem algumas formas de custeio; tais 

como as presentes no artigo 548 da CLT, onde tem-se: 

Artigo 548. Constituem o patrimonio das associacfies sindicais: 
a) as contribuicSes devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias 
economicas ou profissionais das profissoes liberals representadas pelas referidas 
entidades, sob a denominacSo de contribuicao sindical, pagas e arrecadadas na forma 
do Capitulo I I I deste Titulo; 
b) as contribuicoes dos associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pela 
Assembleias gerais; 
[...] 

Observa-se pelo exposto acima, que o sistema de custeio das entidades sindicais 

pautam-se na presenca de diversas contribuicoes como a contribuicao sindical, contribuicao 

confederativa, assistencial e mensalidades sindicais. 

Denominada anteriormente de imposto sindical, a contribuicao sindical foi uma 

criacao do Decreto-Lei n. 2.377, de 1940, modificado pelo Decreto-Lei n. 27, de 19 de 

novembro de 1966. 

A contribuicao sindical, disciplinada no artigo 8°, IV da Lei Maior e artigos 578 a 

610 da CLT possui natureza juridica tributaria, sendo, pois, uma prestacao pecuniaria, exigida 
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em moeda e de forma compulsoria, visto independer da vontade do individuo para 

contribuirem. 

Sendo assim, discorre Martinez (2010, p. 649) que "a contribuicao sindical e um 

suporte financeiro compulsorio, de carater parafiscal, (...), e imposto a todos os trabalhadores 

e empregadores pelo simples fato de integrarem a categoria profissional ou economica". 

Entende-se, pois, advir da vontade do Estado e ser exigida de associados e de nao associados, 

sendo imposta a toda categoria (BARROS, 2010). 

A contribuicao sindical, em conformidade com dispositivo da CLT, corresponde a 

um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da remuneracao recebida 

(inciso I do artigo 580); calculada sobre o capital da empresa, para os empregadores (inc. I l l 

do artigo 580); e para os trabalhadores autonomos e profissionais liberais toma-se por base 

um percentual fixo, sendo o recolhimento da contribuicao realizado no mes de fevereiro (inc. 

I I do artigo 580 da CLT). 

Neste sentido, assevera Aristeu de Oliveira que: 

Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos seus 
empregados associados, desde que por eles devidamente autorizados, as 
contribuicoes devidas ao sindicato, quando por este notificado, salvo quanto a 
contribuicao sindical, cujo desconto independe dessa formalidade. (OLIVEIRA, 
2003, p. 296). 

Identico ao exposto no artigo 582 da CLT tem-se que os empregadores sao 

obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados, relativamente ao mes de 

marco de cada ano a contribuicao sindical devida aos respectivos sindicatos. Evidencia-se 

dessa forma, o carater compulsorio da contribuicao sindical. 

Prescreve o artigo 8 °, IV, da CF que "a assembleia geral fixara a contribuicao 

que, em se tratando de categoria profissional, sera descontada em folha, para custeio do 

sistema confederativo da representacao sindical respectiva, independentemente da 

contribuicao prevista em lei". 

A contribuicao confederativa foi inovacao trazida pela CF de 1988, tendo por 

objetivo custear o sistema confederativo. Dispoe Martinez (2010, p.652) que "a contribuicao 

confederativa e um suporte financeiro de carater obrigacional, fixado pela assembleia geral 

sindical, exigivel unicamente dos associados da categoria". 

Logo, conforme entendimento da sumula 666 do TST, assim como da sumula 666 

do STF descrita supra, a contribuicao em questao e exigivel somente dos associados a 

categoria. Trata-se, pois, de contribuicao de cunho privado, exigida pelo sindicato para 
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custeio do sistema confederativo, ou seja, sindicatos, federacoes e confederacoes. Possui 

carater facultativo, logo que nao ha sancao caso nao ocorra o seu adimplemento, entretanto 

deve ser determinada por lei (MARTINS, 2008). 

A contribuicao assistencial se distingue da contribuicao confederativa devido a 

finalidade almejada, pois a confederativa tem por fim o custeio ordinario do sistema sindical, 

enquanto a assistencial visa revigorar a entidade sindical apos uma longa campanha de 

melhorias das condicoes de trabalho ( MARTINEZ, 2010). 

Com previsao no artigo 513,"e", da CLT, a contribuicao assistencial consiste num 

pagamento realizado pelo individuo incluso a categoria profissional ou economica ao 

respectivo sindicato, visando a cobertura de servicos assistenciais prestados pelo mesmo, 

como a participacao nas negociacoes coletivas ou da propositura do dissidio coletivo ou ainda 

para pagar despesas assistenciais realizadas pela agremiacao. Sendo assim, 

[...] consiste numa contribuicao, em geral fixada em clausula de convencao ou 
acordo coletivo ou mesmo estabelecida em sentenca normativa, feita pelos 
integrantes associados da categoria economica ou profissional, em favor do 
respectivo sindicato, em funcao dos custos decorrentes do processo de negociacao. 
(SARAIVA, 2008, p. 357-358). 

A mensalidade sindical, forma de custeio voluntario, e prevista pelo estatuto de 

cada sindicato, devendo ser paga exclusivamente pelos associados ao sindicato (MARTINS, 

2008). Sendo assim, somente os filiados deverao paga-la, visto serem os beneficiarios dos 

servicos prestados pelo sindicato, tais como atendimento medico, dentario, assistencia 

judiciaria, entre outras. 

3.5 FUNCOES E PRERROGATIVAS SINDICAIS 

Visando atingir os fins para o qual foi constituido, sao garantidos aos sindicatos, 

os meios para o incremento da sua acao, nao podendo os mesmos deixar de perseguir a sua 

verdadeira finalidade, qual seja a defesa dos interesses dos trabalhadores, empreendendo 

melhorias em suas condicoes de vida. 

As prerrogativas consistem em tratamentos diferenciados, essenciais a certas 

pessoas ou entidades, com o f i m de bem exercerem suas funcoes. Sendo assim, funcao e 
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prerrogativa relacionam-se, de maneira que esta viabilize o proposito daquela (MARTINEZ, 

2010). 

A Consolidacao das Leis Trabalhistas, em seu artigo 513, dispoe sobre as 

prerrogativas sindicais; entretanto, trata-se na verdade de mera expressao legislativa, logo que 

faz-se mencao as funcoes dos sindicatos e nao aquelas. Observa-se: 

Artigo 513. Sao prerrogativas dos sindicatos: 
a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciarias, os interesses 
gerais da respectiva categoria ou profissional liberal ou os interesses individuals dos 
associados relativos a atividade ou profissao exercida; 
b) celebrar convenc5es coletivas de trabalho; 
c) eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissao 
liberal; 
d) colaborar com o Estado, como orgiios tecnicos e consultivos, no estudo e 
solucao dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissao 
liberal; 
e) impor contribuicSes a todos aqueles que participam das categorias 
economicas ou profissionais ou das profissSes liberals representadas. 

Tem-se como principal funcao e tambem prerrogativa do sindicato a 

representacao; assegurada na alinea "a" do artigo citado acima, igualmente prevista 

Constitucionalmente no inciso I I I do artigo 8° da Constituicao, tratando da legitimacao 

ordinaria de representar a categoria. 

Conforme entendimento de Martinez (2010), a funcao representativa tem dois 

campos de atuacao, o extrajudicial e o judicial. No primeiro, tem-se o desenvolvimento das 

atividades sindicais nao processuais, ou seja, atuacoes perante as autoridades administrativas; 

e no ultimo estao contidas as representacoes perante as autoridades judiciarias. 

Sendo assim, a funcao de representacao e "[ . . . ] prerrogativa do sindicato de 

representar, perante as autoridades administrativas e judiciarias, os interesses da categoria ou 

os interesses individuals dos associados relativos a atividade ou profissao exercida." 

(MARTINS, 2008, p.718). 

Importante citar que a funcao representativa nao se confunde com as hipoteses de 

substituicao processual, inovacao trazida pela Carta Magna de 1988, a qual configura 

legitimacao extraordinaria, previstas no § 2° do artigo 195 da CLT, no § unico do artigo 872 

da CLT, no artigo 3° da Lei n° 8.073/90. Pois, na substituicao processual o individuo, 

autorizado pela lei, atua em nome proprio, mas em defesa de direito alheio, contrariamente a 

situacao de representacao, onde se age em nome do representado e na defesa de interesse 

deste. 
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Obtem destaque ainda a funcao negocial, esta conforme prevista no artigo 8° VI 

da CF, decorre da necessidade dos entes em conflito propugnarem o dialogo com os 

empregadores e/ou sindicatos empresariais, visando a celebracao dos diplomas negociais 

coletivos, logo a celebracao de convencoes coletivas de trabalho figura como prerrogativa 

sindical. 

Sendo assim, a negociacao coletiva se apresenta como alternativa do direito 

estatal, proporcionando largas margens ao entendimento direto entre empregados e 

empregadores. Conforme dispoe Amauri Mascaro Nascimento: 

[...] a funcao negocial, caracterizando-se pelo poder conferido aos sindicatos para 
ajustar convencoes coletivas de trabalho, nas quais serao fixadas regras a serem 
aplicaveis nos contratos individuals de trabalho dos empregadores pertencentes a 
esfera de representacao do sindicato pactuante. (NASCIMENTO, 2007, p. 1120). 

Os sindicatos participant das negociacoes coletivas que irao resultar na 

concretizacao de normas coletivas, as quais serao aplicadas a categoria, estabelecendo normas 

e condicoes de trabalho, tudo no sentido de harmonizar os interesses da categoria de 

trabalhadores aos interesses dos empregadores. 

A CLT determina ao sindicato diversas atividades assistenciais, como a educacao 

(artigo 514, § unico, "b"), saiide e lazer (artigo 592), fundacao de cooperativas (artigo 514, § 

unico, "a"), servicos juridicos (artigos 477, §1°, 500, 513, 514, "b", e Lei n. 5.584, de 1970, 

artigo 18), dentre outras. 

A funcao assistencial "consiste na prestacao de servicos a seus associados ou, de 

modo extensivo, em alguns casos, a todos os membros da categoria. Trata-se, 

ilustrativamente, de servicos educacionais, medicos, juridicos e diversos outros." 

(DELGADO, 2008, p. 1341). 

Pairam muitas polemicas a respeito do artigo 514 da CLT, o qual impoe os 

servicos citados acima como deveres das instituicoes sindicais, visto que, os mesmos nao 

tratam propriamente de funcoes, mas meras prerrogativas sindicais. Configurando atribuicoes 

improprias, as quais devem ser exercidas pelo Estado. 

Alem das mencionadas tres funcoes mais reconhecidas pelo Direito Coletivo, 

pode-se elencar ainda a funcao politica e a economica. Contudo, afeicoa o advogado Marcelo 

Ricardo Grunwald (2003), especialista em Direito do Trabalho pela PUC/SP, que as citadas 

sao controvertidas na doutrina, sob a justificativa de que estariam expressamente vedadas pelo 

texto legal construido nos periodos de autoritarismo no Brasil (artigo 564, da CLT, que proibe 
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a atividade economica e, a seu lado, os artigos 511 e 521, tambem da CLT, que vedam as 

atividades politicas). 

Gracas aos principios da liberdade associativa e da autonomia, observa-se a 

prerrogativa de criacao, estruturacao e desenvolvimento das entidades sindicais. As 

prerrogativas conferidas ao sindicato destinam-se a protecao da categoria, pois de nada 

adiantaria a Lei garantir a existencia de sindicatos e recusar os meios para a concretizacao das 

suas funcoes. 
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4 SOCIEDADE E SINDICATOS 

O Capitulo em destaque focaliza a nocao de defesa instituida pelos sindicatos. 

Ressalta o surgimento de fatores pos- globalizacao, os quais tem ocasionado a origem de 

varios obstaculos a efetividade da atuacao sindical e consequente mudancas no campo 

trabalhista; destacam-se assim, a terceirizacao e a incorporacao de alta tecnologia no mercado 

de trabalho; bem como, questoes como o desemprego e a informalidade trabalhista. Tendo por 

fim, a intencao de por em evidencia a relevancia da atuacao social do sindicato, considerando-

se a realidade pratica de seu papel como orgao de defesa de direitos trabalhistas, e a opiniao 

da classe docente sobre o tema. 

4.1 JUSTigA E SINDICATOS 

A nocao de defesa com justica de um determinado grupo ou categoria configura a 

maior finalidade das entidades sindicais, sendo, desta feita, extremamente essencial o 

engajamento organizacional politico de todos em torno da defesa dos interesses de classe. 

Assim, a Republica Federativa Brasileira tem como objetivos: 

Artigo 3° CF. Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidaria; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalizacao e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminate 

Observa-se assim, uma dificil tarefa, qual seja, a de conciliar os interesses 

antagonicos dos empregados e empregadores, sobretudo devido aos objetivos acima descritos. 

Ressalva-se ainda, o conteudo disposto no artigo 1° da CF de 1988, o qual discorre que "A 

Republica Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democratico de Direito e tem como 

fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa das empresas". 

Por tal, verifica-se a valoracao tanto dos valores sociais do trabalho como o da 

livre iniciativa das empresas; logo, o equilibrio almejado entre a qualidade de emprego e os 

direitos laborais especificos e inespecificos, encontra-se em conflito com a liberdade de 
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empresas ao livre mercado mundial. 

Entretanto, a Carta Magna de 1988, incluiu em seu bojo a funcao social da 

empresa entre os principios gerais da atividade economica, logo, os setores publicos e 

privados devem conciliar os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tendo como 

premissa maior o alcance do principio da dignidade humana. 

Sobreleva notar, o Principio da Funcao Social da Empresa encontra-se estampado 

no artigo 170, inciso III da Constituicao Federal de 1988, o qual dispoe que: 

Artigo 170. A ordem economica, fundada na valorizacao do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existencia digna, conforme os ditames 
da justica social, observados os seguintes principios: 
[...] 
I l l - funcao social da propriedade 
[...] 

Logo, assim como a propriedade, a empresa deve compatibilizar-se com a sua 

destinacao social, devendo harmonizar-se com os fins legitimos da sociedade. Desta feita, a 

empresa necessita atuar visando alcancar nao somente os interesses dos socios, mas de toda 

coletividade e primordialmente dos empregados. 

A renomada doutrinadora Sheilla Regina Brevidelli, com saber, menciona que: 

1 preciso repensar a relac5o homem-trabalho... I preciso repensar a empresa... 
E os dois focos sobre os quais devem se centrar as mudancas e os questionamentos 
estao na transparencia da propria organizacao empresarial e no impacto social de sua 
ac8es (expressos pela expansSo e desenvolvimento da personalidade do empregado, 
conformacao a valores sociais e respeito a interesses que transbordam os limites da 
empresa). (destaque do original) (BREVIDELLI, 2000, p. 6 apud LEMOS JUNIOR. 
2009, p. 155). 

Posto isto, observa-se que a partir desse novo posicionamento da empresa, o cerne 

da relacao de trabalho e as questoes referentes a protecao do trabalhador, podem obter uma 

nova dimensao, assegurando a todos uma existencia digna, centralizada nos ditames da justica 

social ( LEMOS JUNIOR, 2009). 

Logo, faz-se essencial encontrar equilibrio entre os interesses economicos e a 

prevalencia dos interesses dos individuos, direcionando-se a protecao social, e 

consequentemente, a efetivacao da dignidade do homem, conclui-se com os seguintes dizeres 

de Emmanuel Teofilo Furtado: 
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[...] E nao ha divida que, atraves dos plenos trabalho e emprego, acompanhados de 
uma politica que eduque um povo, nao ha pobreza que perdure, dai se insistir que, 
observando-se a dignidade da pessoa humana do trabalhador, estar-se-a, por via 
direta e obliqua, corroborando para o eficaz desenvolvimento de qualquer nacao. 
(FURTADO, 2006 apud MARDONES, 2008, p. 182). 

O valor do trabalho apresenta-se em diversas partes da nossa Carta Magna, 

comprovando sua verdadeira essentia na vida do ser humano e nas relacoes sociais, o que nos 

leva a pensar sobre a imprescindivel atuacao sindical como organismo de defesa dos direitos 

dos trabalhadores, tendo em vista a atual realidade socio-economica (ALBUQUERQUE, 

2010). 

Nesta perspectiva, o trabalho deve ser analisado como valor social, 

principalmente, se considerada a dinamica evolutiva da sociedade diante do processo de 

globalizacao economica, o qual possui destaque como responsavel pelo aumento das 

desigualdades sociais. 

Sendo assim, destacam-se os direitos fundamentais, os quais sao apontados como 

instrumentos juridicos e sociais com capacidade de moderar os efeitos da desigualdade social, 

fornecendo ao trabalhador os meios necessarios para a obtencao de uma vida digna, com uma 

estrutura minima de protecao (SANTOS, 2008). 

Verifica-se dessa forma, a premente necessidade de concretizacao desses direitos 

ao individuo, bem como ao seu grupo, tendo por fim a organizacao da sociedade para o 

future 

Ainda sob o entendimento de Santos (2008, p. 261), observa-se que: "Os direitos 

fundamentais sociais sao direitos que visam a protecao dos interesses individuals, nao se 

constituindo em direitos contra o Estado, mas, sim, em direitos atraves do Estado, por 

exigirem deste certas prestacoes materials". 

Disto resulta que, a postura assistencial do Estado, o qual a partir de acoes estatais 

deve buscar a satisfacao das necessidades sociais, como por exemplo, igualdade de condicoes 

ao mercado de trabalho, zelando pelas condicoes basicas de trabalho. 

As associacoes representativas de categoria e os sindicatos, a partir das formas 

negociadas de solucao de conflitos, figuram como meios disponiveis ao trabalhador para 

impor a melhoria das condicoes de trabalho, constituindo-se assim, instrumentos eficientes 

para resolucao de conflitos envolvendo questoes e direitos trabalhistas. 

Em concordancia ao exposto, faz-se interessante o apontamento da Professora de 

Direito do Trabalho, Dorothee Susanne Rudiger, a qual expoe: 
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A negociacao coletiva, amplamente garantida depois do fim dos regimes totalitarios 
na maioria dos paises, apos a Segunda Guerra Mundial, serve, nao por ultimo, para 
uma redistribuicao de rendas capaz de assegurar o crescimento economico atraves 
do consumo em massa (RUDIGER, 2008, p. 24). 

No saber do doutrinador Mauricio Godinho Delgado (2008, p. 1370), "A 

negociacao coletiva e um dos mais importantes metodos de solucao de conflitos existentes na 

sociedade contemporanea. Sem duvida, e o mais destacado no tocante a conflitos trabalhistas 

de natureza coletiva". Devendo ser registrado entao, que as negociacoes coletivas, tem por 

designio a confeccao de acordos coletivos ou convencoes coletivas, os quais originam regras 

juridicas, estas, preceitos gerais e impessoais, direcionados a gerir situacoes futuras 

(MISAILIDIS; AUGUSTO, 2008). 

Neste contexto, percebe-se, que os sindicatos ganham espaco na sociedade 

capitalista, mas, consequentemente, ha intima cooperacao dos trabalhadores com o capital; 

logo, observa-se que o direito do trabalho, corresponde a correlacao de forcas entre o capital, 

o trabalho e o interesse publico (RUDIGER, 2008). 

A Constituicao Federal de 1988 confere aos valores sociais, condicao de direito 

fundamental, sendo escopo da OIT, a insercao de tais valores como fundamentos do Estado 

Democratico de Direito. Observa-se: "[...] sao direitos sociais a educacao, a saude, o trabalho, 

a moradia, o lazer, a seguranca, a previdencia social, a protecao a maternidade e a infancia, a 

assistencia aos desamparados, na forma desta Constituicao" (Artigo 6° da CF). 

Entende-se, dessa forma, que a Organizacao Internacional do Trabalho- OIT, tem 

por intento, assegurar ao trabalhador a liberdade sindical e a negociacao coletiva como 

direitos fundamentais, proporcionando desta feita, instrumentos viaveis na busca de melhorias 

de condicoes de trabalho, bem como medidas de efetiva valorizacao do mesmo. 

Dispoe sobre o assunto com maestria, o mestre em Direito, Jonabio Barbosa dos 

Santos: 

[...] a OIT, acertadamente, elencou, como principio fundamental do trabalhador, o 
direito a negociacao coletiva, que visa, entre outros objetivos, assegurar a adequacao 
da norma a realidade social do trabalhador e do empregador evitando injusticas, 
assegurando, ainda o acesso ao trabalho, na medida em que deve implementar a 
melhor opc2o para as partes envolvidas no ato. O sindicato, diante deste quadro, 
representa o instrumento de fiscalizacao e de luta por melhores condicdes de 
trabalho. (SANTOS, 2008, p. 271, grifo nosso). 

A par desse entendimento, observa-se que a solucao negociada realizada pelos 

sindicatos, figura como instrumento de equilibrio de interesses dos segmentos envolvidos no 
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processo do trabalho. Logo, o sindicato situa-se como organismo de protecao ao trabalhador, 

lutando por melhores condicoes de vida e a efetiva concretizacao dos direitos sociais 

constitucionalmente estabelecidos no Brasil. 

No dizer do Doutor Leonardo Santiago (2009), em artigo Funcao Social do 

Sindicato, tem-se que: 

Por forca da lei e de todo contexto historico, o sindicato possui uma clara funcao 
social que e a de defender seus associados perante os empregadores, devendo ser 
criado em obediencia as normas vigentes e principalmente possuir e cumprir o 
objetivo de sua criacao [...]. 

Corroborando com o exposto, verifica-se a extrema necessidade da existencia do 

sindicato, visto o mesmo atuar como contrapeso, entre aqueles que, detem o capital e o poder 

de mando nas relacoes trabalhistas, em face daqueles que detem a forca de trabalho. 

defendendo, dessa forma, os interesses da classe operaria de maneira justa e exercendo seu 

papel na sociedade, a partir das suas lutas coletivas. 

Expoe seu pensamento, sobre sindicato, este analisado sob o angulo de agente 

edificador da dignidade do trabalho, o doutrinador Carlos Alberto Chiarelli, ao dizer que: 

O sindicato, como agente, e o sindicalismo, como proposta e ideia, contribuiram 
para reafirmar e consolidar a dignidade do trabalho e, por decorrencia, a de seu 
agente, o trabalhador. Ao faze-lo, resgatando valores que, em certas situacoes, foram 
desprezados, o movimento associado, dando forca, pela coesao, ao operario - antes 
isolado - ensejou condicoes politico-juridicas para que, paulatinamente, se 
construissem melhores padroes de Justica. E, na medida em que esse, ainda em boa 
parte teorico, distribuir de Justica, alargou-se, tambem (e, as vezes, sobretudo) pela 
acao sindical, ampliou-se o conteiido mais sensivel e humano dessa Justica 
institucional, que e a Justice Social.(CHlARELLI, 2005, p. 261). 

O artigo 193 da Constituicao Federal de 1988 dispoe que "A ordem social tem 

como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justica sociais". Observa-

se assim, a necessidade de preservacao das garantias trabalhistas, alem de determinada 

conciliacao do economico com o social, visando ao atendimento dos objetivos primordiais de 

subsistencia, em nome dos interesses coletivos. 

O artigo 14 da Lei n. 5.584/70, preve a assistencia judiciaria promovida pelos 

sindicatos, estabelecendo que "Na Justica do Trabalho, a assistencia judiciaria a que se refere 

a Lei n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, sera prestada pelo Sindicato da categoria 

profissional a que pertencer o trabalhador" e ainda a previsao situada no artigo 514, "b" da 

CLT, o qual discorre que "Sao deveres dos sindicatos: b)manter servicos de assistencia 
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judiciaria aos associados". 

Neste escopo, depreende-se que os sindicatos estao linearmente atrelados a nocao 

de justica da categoria profissional, sendo assim, ativo nas esferas publicas, seja economicas, 

juridicas ou sociais. Figura o sindicato, entao, como verdadeira instituicao, enquanto protetor 

dos direitos e aspiracoes da classe, frente a relacao capital/trabalho. 

4.2 PODER PUBLICO E SINDICATOS 

No inicio, Sindicato e Estado, vivenciavam uma verdadeira luta aberta. Os 

empregados e suas associacoes direcionavam-se contra as finalidades superiores do Poder 

publico, as quais eram marcadamente pro-empresario. 

Conforme entendimento do doutrinador Carlos Alberto Chiarelli (2005), as 

relacoes Estado-Sindicato podem ser dividas em distintas etapas, as quais paulatinamente 

desenvolveram-se, ate alcancar um estagio de liberdade de trabalho e liberdade associativa. 

O supracitado autor dispoe que na primeira etapa, conhecida como fase de 

hostilidade e repressao, havia rigida fiscalizacao para que a norma estatal em vigor nao fosse 

infringida. 

Ja na segunda fase, de tolerancia ou aceitacao, a sindicalizacao nao era 

considerada como um direito, entretanto, ja lhe era permitido seu livre exercicio. A terceira e 

derradeira fase, consiste na protecao ou garantia, logo, ao sindicato foi assegurado o direito de 

existir e ser reconhecido legalmente. 

Prepondera do enunciado acima, a premente necessidade de revisao do papel do 

Estado, devendo o mesmo sofrer severas mudancas no tangivel ao protecionismo, 

intervencionismo e o corporativismo, considerando-se, a obrigacao do mesmo de atuar como 

regulador social, ante os obstaculos ocasionados pelo sistema de globalizacao. 

Nesta esteira, pondera Jose Lourival Oliveira que: 

Dentro desse novo contexto, que e simplesmente a realidade posta, a pratica sindical 
deve tambem deslocar-se do seu centra de atuacao, que antes girava em tomo do 
Estado e de suas politicas publicas, devendo recair sobre a empresa, com propostas 
diretas e regionalizadas em um primeira grau ou nivel e, universalizada no segundo 
grau ou nivel. Sao os contextos local, regional e universal devidamente coordenados. 
(OLIVEIRA, 2003, p. 50). 
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Neste diapasao, compreende-se a precisao de uma redefinicao dos designios e 

meios de atua9ao das institui9oes centradas na prote9ao do trabalhador, devendo haver certo 

deslocamento do chamado corporativism© estatal e consequente direcionamento a empresa, 

com elabora9ao de objetivos estrategicos, os quais possam prover a situa9ao socio-economica 

atual. 

No entanto, o deslocamento estatal almejado, nao pode ser entendido 

distoreidamente como total e absoluto, visto a realidade cotidiana. a qual enseja a colabora9ao 

do sindicato com o Poder Publico, questao essa, que nao se confunde com subordina9ao. Vale 

ressaltar as inteligentes palavras do doutrinador Chiarelli, ao afirmar que: 

[...] Na variedade de alternativas que a mutavel realidade social apresenta (e 
apresentou), uma caracteristica sedimentada e a de que o Sindicato para assegurar 
sua legitimidade, deve ficar fora da area estritamente estatal. E pessoa juridica de 
Direito Privado e, apesar de cumprir funcoes que se identificam com os fins 
publicos, deve agir sem subordinacao ao Estado. Normalmente, trata-se de 
estabelecer uma correlacao de atividades, uma interdependencia de funcoes entre o 
poder Publico e a organizacao profissional. Apesar da nao subordinacao, e inegavel 
que a importancia do sindicato - na atualidade - obriga que ele seja chamado a 
tarefas de colaboracao com o Poder Publico, participando, sobretudo, de comites e 
comissSes, de natureza paritaria, que tratam de temas de interesse profissional. 
(CHIARELLI, 2005, p. 154). 

Na assertiva supra, observa-se que a Constitui9ao Federal Brasileira de 1988 

estabelece que o Estado tem por obriga9ao zelar pelas condi9oes basicas de trabalho, havendo 

veda9ao legal ao desamparo de trabalhadores pelo Estado e pelo setor privado. Logo, o Estado 

tem por fun9ao a efetiva9ao dos direitos sociais, primordialmente o direito ao trabalho, tendo 

por meio a implementa9ao de politicas publicas, objetivando a concretiza9ao dos principios 

fundamentais. 

Para a consecu9ao de tal finalidade, faz-se importante, a atua9ao dos instrumentos, 

os quais sao colocados a disposi9ao do trabalhador, quais sejam, nao somente a Justi9a do 

Trabalho, mas tambem, formas alternativas para resolu9ao dos conflitos envolvendo questoes 

trabalhistas, como, a atua9ao preventiva do Ministerio Publico do Trabalho, dos sindicatos e 

das associa9oes representativas de categorias. 

Logo, nada mais conivente, que a colabora9ao do Sindicato com o Poder Publico, 

atraves de uma correla9ao de atividades e interdependencia de fun9oes, tendo por fim, 

finalidade una, qual seja assegurar condi9oes dignas trabalhistas a classe profissional. 

Os direitos coletivos dos servidores publicos, so puderam ser constituidos, a partir 

da vincula9ao aos direitos de liberdade de expressao e de liberdade de reuniao, resultando em 
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direito autonomo, componente do conjunto de direitos fundamentais inerentes aos principios 

democraticos. 

Conforme entendimento do doutrinador Jose dos Santos Carvalho Filho (2008, p. 

535) "Servidores publicos sao todos os agentes que, exercendo com carater de permanencia 

uma funcao publica em decorrencia de relacao de trabalho, integram o quadro funcional das 

pessoas federativas, das autarquias e das fundacoes publicas de natureza autarquica" 

Compreende-se, assim, que os servidores publicos estao ligados ao Estado por 

meio de uma relacao de trabalho, possuindo em alguns pontos semelhanca com os 

empregados das empresas privadas. Guardam caracteristicas como a profissionalidade, a 

definitividade, existencia de relacao juridica de trabalho e ainda a designacao de emprego, a 

qual serve para identificar a relacao juridica que faz parte o servidor publico. 

O direito de sindicalizacao do funcionario publico e fundamentado pelos preceitos 

formadores do principio da igualdade, sendo garantidas as mesmas condicoes asseguradas 

aqueles que trabalham para o setor privado; nao obstante, ha de se considerar algumas 

restricoes, estas perfeitamente justificaveis, considerando-se o tipo de atividade 

desempenhada no setor publico (NASCIMENTO, 2009). 

No tocante a negociacao coletiva, destacam-se alguns obstaculos, tendo em vista 

que, as condicoes economicas dos funcionarios publicos estao incluidas nas verbas 

orcamentarias do Estado, sendo, os servidores regidos por um regime institucional. Logo, 

preconiza Misailidis e Augusto que: 

O acordo celebrado nas negociac5es no setor publico, produz a Administracao 
efeitos obrigacionais, no sentido que cria, para o poder publico, obrigacoes 
especificas em relacao ao objeto de ajuste, obrigacSes estas que diminuem a 
extensao da discricionariedade com que o Estado trata das relacoes de trabalho 
travadas com seus servidores. (MISAILIDIS; AUGUSTO, 2008, p. 67). 

Observa-se, segundo exposto, que a Administracao deve reconhecer politicamente 

a representatividade do sindicato no servico publico, colocando dessa forma, em pratica o 

preceito da supremacia do interesse publico sobre o particular. 

A Constituicao Federal de 1988, chancelou a hierarquia maior para a 

sindicalizacao do trabalhador na area governamental. No seu artigo 37, V I , diz a Carta 

Magna: "e garantido ao servidor publico civil o direito a livre associacao sindical". Sendo 

assim, independente do regime juridico estabelecido, celetista ou estatutario, a realidade e que 

segundo as normas presentes no artigo 8°, os servidores civis estao autorizados a 

sindicalizarem-se. 
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Complementando-se, vale atencao a licao de Chiarelli, o qual discorre que: 

[...] o sindicalismo no setor publico fez-se nitido, atuante e numeroso, continuando, 
no entanto, ate hoje, a preservar um forte tempero politico-ideologico, trazido de sua 
propria origem, concebido, como foi, no ventre de um ente politico por natureza: o 
Estado. (CHIARELLI, 2005, p. 243). 

Observa-se, conforme exposto, que o surgimento do sindicato dos servidores 

publicos deve ser entendido como uma demanda positiva no que refere-se a consolidacao da 

democracia, resultado do constitucionalismo social. 

4.3 RELEVANCIA SOCIAL DO SINDICATO 

O mundo do trabalho tem vivenciado muitas transformacoes, tanto no campo 

economico, quanto no social; mudancas essas decorrentes do fenomeno da globalizacao, o 

qual traz consigo contundentes obstaculos a atuacao sindical. 

De igual entendimento comunga o Ministro do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome, Patrius Ananias (2009, p. 39), ao afirmar que "O mundo esta vivendo uma 

das maiores crises gerada pelo sistema capitalista, com resultados danosos as populacoes mais 

pobres. Um contexto que fragiliza o direito ao trabalho, comprometendo seu potencial 

transformador da pessoa humana". 

Com a nova ordem economica mundial e consequente aumento da 

competitividade global, os trabalhadores perdem importancia na mudanca social ocorrida, 

devido a grande vulnerabilidade social; sendo assim, novos desafios ao sindicato sao 

colocados a baila. 

Conforme entendimento do doutrinador Amauri Mascaro Nascimento (2009), a 

globalizacao produziu reflexos nas relacoes trabalhistas e consequente transformacoes no 

movimento sindical, estas, em sentido contrario, de contracao (devido ao contexto de intensa 

competicao, com a reducao maxima dos custos trabalhistas, resultando na centralizacao das 

reivindicacoes sindicais na seara social) e de evolucao (internacionalizacao economica, 

ocasionando um processo de expansao sindical, visando fazer frente as novas realidades 

defrontadas, como mola propulsora de novas formas de representacao dos interesses dos 

trabalhadores). 

Verifica-se, assim, visivel os efeitos oriundos do sistema de globalizacao, 
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abalando progressivamente o mercado laboral, por fatores diretos, tais como, a automacao e a 

competitividade concorrencial acirrada, ocasionando desta feita, grande desafio para o 

sindicato, o qual deve bem colocar-se diante dessa complexa panoramica, sob pena de 

tambem ser atingido pela onda avassaladora da globalizacao. 

A terceirizacao situa-se como ponto de destaque no rol das mudancas oriundas da 

nova fase economica, gerando relacoes triangulares no Direito do Trabalho e desagradaveis 

resultados sociais. O principio da terceirizacao significa que, a empresa pode concentrar 

energia em sua principal vocacao, evitando o desperdicio de tempo em atividades que nao 

correspondem aos seus avancos tecnicos. Logo, tudo o que nao compoe atividade basilar de 

uma empresa, pode ser confiado a terceiros. (ZETTEL, 2009) 

Dispoe o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Indalecio Gomes Neto que: 

A terceirizacao de servicos e atividades faz parte de um movimento mais amplo que 
se tem denominado de flexibilizacao empresarial ou do processo produtivo. Essa 
tendencia e mundial, implicando na alteracao dos atuais paradigmas da relacao de 
emprego e requerendo mudancas na ordem juridica. (GOMES NETO, 2010, p.58). 

Depreende-se da analise, que a terceirizacao e uma tendencia economica de 

reorganizacao da producao capitalista, atribuida a fatores como, a reducao de custos 

operacionais, retorno significativo ao empresario e a possibilidade de se exigir mais do 

terceirizado, visto, o mundo competitivo e de alta qualificacao que e inserido o quadro de 

profissionais. 

Hoje, terceiriza-se tudo, sendo um desafio extinguir a barreira social entre 

trabalhadores estaveis e trabalhadores terceirizados. Ressalta-se o seguinte comentario: 

Em geral, os sindicatos estao incapacitados para enfrentar a questao de como 
organizar os trabalhadores terceirizados. Ja houve quern fizesse negociacao coletiva, 
em que diferentes setores disseram: "Saimos vitoriosos da negociac2o coletiva". 
Sim, e quantos terceirizados foram demitidos? "Ah, isso nao importa porque os 
terceirizados sao sempre demitidos mesmo, hoje ou amanhS". Importa sim, e eu 
diria, como primeiro ponto, que os sindicatos precisam ampliar sua dimensao de 
representantes do conjunto da classe trabalhadora [...]. (ANTUNES et al, 2003, 
P-69). 

Face ao exposto, observa-se que o capital dividiu a classe trabalhadora em dois 

polos, o sindical e o economico-politico, estando os sindicatos despreparados para afrontar tal 

situacao, visto a descentralizacao das atividades realizadas pelas empresas, ocasionando 

dispersao das categorias trabalhistas e consequente diminuicao de representantes do conjunto 

da classe trabalhadora. 
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Na atualidade, a classe trabalhadora, e crescentemente mais compreendida no 

trabalho informal; observa-se a geracao de novas formas de trabalho, tais como, trabalho 

temporario, subcontratado, a tempo parcial, a domicilio, entre outras. Como consequencia, 

tem-se o crescimento de uma legiao de empregados precarios, situacao esta que afetou 

contundentemente as praticas sindicais e desestabilizou os diferentes ramos e setores 

economicos do pais. 

Dispoe sobre o tema, Jacome e Lima (2010), em artigo Os sindicatos na sociedade 

contemporanea, que: "Neste inicio do seculo X X I , observa-se que os trabalhadores precarios, 

parciais e temporarios, estao se tornando parte cada vez mais significativa da economia. Esse 

e, pois, um obstaculo adicional ao trabalho organizado." 

Essas novas caracteristicas do trabalho e o atual perfil da classe trabalhadora no 

contexto economico e social hodierno originam a necessidade de mudancas na area trabalhista 

e precisao de feitura de articulacao do movimento sindical com o Estado e com a sociedade. 

E, e nesse interim, que observamos alguns dados sobre a informalidade das relacoes 

trabalhistas, discorrendo que: 

[...] o pais ve crescer o trabalho "informal" e, a seu lado, o desemprego formal, 
sendo que 2002 assistiu ao niimero de trabalhadores sem carteira assinada 
ultrapassar a metade da Populacao Economicamente Ativa (PEA) e 2003 
testemunhar o empate dos informais com os formais. Em 2004, a informalidade 
conseguiu, nessa marcha batida, superar a formalidade. Vivendo nesse caldo de 
cultura, a politica sindical nao consegue avancar com estrategias renovadas e o 
debate que a cerca cristaliza-se [...]. (CHIARELLI, 2005, p. 285). 

Percebe-se, dessa forma, que a crise e o aumento do desemprego estao 

impulsionando grande parte da populacao para a informalidade e o subemprego, onde muitos 

individuos estao tendo que aceitar o emprego sem carteira assinada, compondo, assim, a 

classe conhecida como subocupados. Percebe-se uma realidade, a qual confirma a piora do 

mercado de trabalho e uma deterioracao da qualidade de emprego. 

Conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

(IBGE), entre o periodo de setembro de 2008 e fevereiro de 2009, o volume de pessoas 

subocupadas cresceu 19,3%, logo, somente nesse periodo 114 mil pessoas passaram a viver 

de subocupacao, somando um contingente que ja soma 735 mil pessoas nas seis regioes 

metropolitanas pesquisadas pelo Instituto. 

Imperioso, dessa forma, o progressivo e assustador crescimento do numero de 

trabalhadores informais no nosso pais, situando-se como forte fator desencadeador do 

desemprego, e consequente problematicas sociais e economicas; onde o ponto ainda mais 
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preocupante, figura na questao da cristalizacao das atividades sindicais, pois, os sindicatos 

acabam adotando posicao basicamente defensiva, na protecao dos interesses dos 

trabalhadores. 

Menciona sobre a postura defensiva dos sindicatos ante o desemprego, o 

doutrinador Nascimento, ao expor que: 

O desemprego, problema nao apenas brasileiro, resultado do extraordinario avanco 
tecnologico e do seu potencial de aumento da producao com a diminuicao do 
numero de empregos, atuou, tambem, no sentido de conter os sindicatos em uma 
posicao defensiva, nao mais reivindicativa, tendo na manutencao dos empregos 
existentes a sua bandeira e na participacao nas discussoes sobre demissSes coletivas 
e suspensSes coletivas dos contratos de trabalho a sua natural preocupacSo. 
(NASCIMENTO, 2009, p. 101). 

O desemprego estabelece-se como um problema de ordem estrutural, ou seja, nao 

especifico, nao obstante a crise financeira adicione severos agravamentos a ele, sendo mera 

estrategia capitalista garantir boa porcentagem de desempregados que possibilite a hegemonia 

do capital, pois uma situacao de pleno emprego originaria mudancas no capitalismo, 

ocasionando igualdade entre capital e trabalho (ANANIAS, 2009). 

Ve-se uma verdadeira escassez da sociedade do trabalho humano, este cada vez 

mais substituido pela formacao de um novo paradigma de emprego, fundamentado na era da 

tecnologia e informacao. De forma direta e destrutiva o movimento sindical e atingido, sendo 

as suas bases de representacao sindical transformadas e sua atuacao voltada essencialmente a 

estabilidade empregaticia, ficando para segundo piano sua caracteristica primordial, qual seja, 

a reivindicacao por melhores condicoes trabalhistas para a categoria. 

As propostas de flexibilizacao das normas trabalhistas, apresentam-se como meio 

de reduzir o desemprego existente e aumentar a competitividade das empresas nacionais no 

mercado global izado. 

A flexibilizacao corresponde a utilizacao de instrumentos juridicos com 

capacidade de viabilizar o ajustamento da producao e do emprego, ante a ordem economica 

vigente e as inovacoes tecnologicas (ALMEIDA, 2009). 

Contudo, ha duvidas quanto a verdadeira eficacia da flexibilizacao das normas 

trabalhistas, pois experiencias realizadas em alguns paises constataram ausencia de relacao 

entre a mesma e a reducao do desemprego, concluindo-se que seu verdadeiro objetivo trata-se 

de precarizacao de direitos trabalhistas, onde o poder economico concentra-se no setor 

empresarial. 

Compreende-se, dessa forma, que o sindicato impulsionado pelas mudancas 
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advindas com a globalizacao, necessita realizar alteracoes relativas a sua abrangencia e forma 

de atuacao, demonstrando assim, que mesmo diante de uma realidade infrutifera para a acao 

sindical, o sindicato pode ser forte e atuante nas esferas publicas, seja economicas, juridicas, 

sociais ou politicas. Logo, para sua perspectiva e aspiracao de exito, espera-se e exigi-se da 

entidade sindical sua colocacao nessa inovada e complexa panoramica, sem deixar-se afundar 

pela onda avassaladora da globalizacao. 

O doutrinador, Amauri Mascaro Nascimento (2009), afirma que o sindicato 

defronta-se com um novo quadro social e economico, elencando doze pontos principals, os 

quais poderao ser discutidos como alternativas para a recuperacao sindical, sao eles: a queda 

das taxas de sindicalizacao, a economia de mercado, a maior heterogeneidade da forca de 

trabalho, a mudanca do emprego, a fragmentacao dos interesses dos trabalhadores, as 

modificacoes nas formas de contratacao e de trabalho, a competicao decorrente da liberdade 

sindical, a tendencia a descentralizacao dos sistemas de negociacao coletiva, a globalizacao, a 

nova dinamica social, a estrategia politica e a desconfianca. 

Compreende-se, dessa forma, que novas diretrizes precisam ser editadas, assim 

como, novos caminhos que levem a negociacao celebrada por entidades associativas, desde 

que, revestida de uma roupagem adequada ao tempo (CHIARELLI, 2005). 

O sindicato tem de ousar em incursoes de politica social-trabalhista que ultrapasse 

as fronteiras, compartilhando seu agir com estrategias de Governo, obtendo dessa maneira a 

autenticidade do comportamento sindical, revelando-se como autentico agente politico-

juridico. Entretanto, ressalta-se o entendimento da renomada doutrinadora Noemia C. 

Galduroz Cossermelli, a qual preleciona que: 

Estamos vivendo numa Era de incessantes transformacoes e o Direito, talvez nao 
consiga regular de forma eficaz as relacoes travadas no piano economico. Dai a 
necessidade de valorizarmos a autonomia privada coletiva, atraves de negociacoes 
coletivas locais ou por empresas, e nas quais os protagonistas desse novo contexto 
consigam manter o equilibrio em suas relacSes, e por fim, alcancar a ordem e a 
justica social. Para tanto, teriamos que rever um outro ponto que se mostra 
estagnado no Direito do Trabalho - o sistema sindical brasileiro. (COSSERMELLI, 
2001, p. 1193 apud CHIARELLI, 2005, p. 294). 

Observa-se, dessa forma, que as mudancas devem ser iniciadas no proprio Direito 

lato sensu, o qual deve eficientemente regular as relacoes economicas, valorizando as 

negociacoes coletivas e dando ensejo ao equilibrio no sistema sindical brasileiro. 

Assim sendo, refere-se com maestria Chiarelli: 
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E para o Sindicato, de quem tanto se esperou, em quern tanto se confiou e a quern 
tanto se temeu no curso da Historia, qual sera a nova miss5o reservada? A de que 
n2o perca um certo sentido protetivo, que e sua indelevel certidao de batismo; que 
nao deixe de olhar para o horizonte coletivo, que e seu sentido altruista de criacao; 
que incorpore, pela licao do tempo, um "ethos" pragmatico, que nao lhe retire a 
sensibilidade humanista, sem a qual deixa de ser quem deve ser; que seja capaz de 
conviver com a empresa, como seu co-participe costumeiro e sua contraparte 
circunstancial, pois s6 o exitoso resultado dela assegurara dividendos associativos 
para ele e, com isso, havera a contribuicao possivel de ambos para a preservacao da 
hierarquia do trabalho e sua valorizacao. (CHIARELLI, 2005, p. 316). 

Nesta perspectiva, sobre o futuro do sindicato, almeja-se a instrumentalizacao da 

democratizacao das relacoes de trabalho e como resultado, o desenvolvimento social e 

economico da sociedade, a partir da propositura pratica das incumbencias sindicais, sendo 

uma entidade de cunho protetivo, coletivo e essencialmente humanistico, almejando a 

hierarquia do trabalho e sua valorizacao, alem de calcar constantemente por melhorias 

trabalhistas para a categoria. 
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5 ANALISE DA P E R C E P ^ A O DO V A L O R SOCIAL DOS SINDICATOS PELOS 

PROFESSORES DO CCJS 

A apresentacao dos dados coletados tem como objetivo trazer a mostra a opiniao 

da classe docente do CCJS-UFCG, sobre o papel do sindicato como orgao de defesa dos 

direitos trabalhistas. 

Atraves da aplicacao de questionarios, junto aos docentes, tentou-se captar dados 

para a compreensao da relevancia da atuacao sindical na contemporaneidade, analisando-se, 

na pratica, se os sindicatos estao cumprindo satisfatoriamente sua funcao junto a sociedade. 

A analise foi efetuada com um total de 20 (vinte) professores, dentre os quais, 5 

(cinco) de cada curso oferecido pelo Centro de Ciencias Juridicas e Sociais de Sousa da 

UFCG, estes, Direito, Servico Social, Ciencias Contabeis e Administracao. Dos educadores 

entrevistados 13 (treze) eram do sexo masculino e 7 (sete) do sexo feminino. 

O questionario foi elaborado a partir de uma combinacao de questoes genericas e 

especificas, abrangendo tanto os docentes com filiacao sindical como os nao filiados; 

almejando inicialmente a apuracao do conhecimento da classe docente sobre o orgao em 

estudo - Sindicato, por meio de questionamentos a respeito do conhecimento do conceito 

tecnico da palavra sindicato, dos direitos e deveres de uma entidade sindical, bem como, da 

diferenca entre sindicato e orgaos de classe e ainda do estatuto que rege o seu sindicato. 

verificando-se, dessa forma, o nivel de conhecimentos basicos a respeito do tema em questao. 

Posteriormente, a pesquisa optou por investigar a relevancia dos sindicatos na 

sociedade atual, a partir da abordagem da essencialidade da filiacao sindical, assim como, da 

efetividade do cumprimento da funcao sindical, satisfatoriamente, junto a sociedade 

contemporanea. 

Assim, e com o auxilio dos resultados destas vertentes que se buscara explicitar e 

especificar o entendimento que se pode extrair dos dados obtidos, bem como a compreensao 

da percepcao do valor social dos sindicatos que os docentes em tela possuem. 

Por meio de breves comentarios e consideracoes doutrinarias serao apontados os 

principals pontos resultantes da aplicacao dos questionarios com os educadores, alem da 

realizacao de tenue ligacao entre a atuacao sindical nos dias de hoje junto a coletividade e o 

atual momento de mudancas na seara trabalhista. 
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5.1 DADOS REFERENTES AOS CONHECIMENTOS BASICOS SOBRE SINDICATOS 

Filiacao Sindical 
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Grafico 01: Filiacao Sindical (elaborado pela autora) 

Inicialmente, tem-se o grafico acima, o qual apresenta dados sobre a filiacao 

sindical, expondo que dos 20 (vinte) docentes entrevistados, apenas 9 (nove) sao filiados ao 

sindicato da sua classe trabalhista, logo, 11 (onze) nao sao filiados; constatando-se, assim, por 

meio dos dados apresentados, que o numero dos nao filiados excede a quantidade dos filiados. 

Deste modo, visualiza-se o desinteresse dos docentes na vida sindical, dado este, 

que suscita preocupacao, devendo as razoes desse afastamento ser devidamente questionadas; 

pois se torna incompreensivel tal entendimento, justo no momento em que as entidades 

sindicais buscam sua associacao a propria gestao do Estado. 

Entretanto, observa-se consideravel diminuicao dos indices de filiacao dos 

trabalhadores na vida sindical, onde os sindicatos americanos e europeus atravessam grave 

crise de identidade e representatividade (NASCIMENTO, 2009). 

As taxas de sindicalizacao estao caindo ano a ano, fator justificado devido as 

diversas e recentes causas de declinio do sindicalismo ja citadas no topico anterior, tais como: 

a diversificacao de funcoes; a dispersao dos trabalhadores em diversas unidades de producao: 

a maior mobilidade do capital international; a terceirizacao e a flexibilizacao da producao e 

das normas que regiam as tarefas (RODRIGUES, 1999 apud NASCIMENTO, 2009). 

Sendo assim, compreende-se que o sindicalismo nao esta em crise "ainda", mas 

sim, em declinio, pois cada vez mais as entidades sindicais perdem parte de seus 

representados, dificultando dessa forma, uma atuacao assaz por parte das mesmas. 
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Conhecem a terminologia 
"Sindicatos" 
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Grafico 02: Conhecem a terminologia "Sindicatos" (Elaborado pela autora) 

Conipreendema diferenca entre 
Sindicatose Orgaos de Classe 

Grafico 03: Compreendem a diferenca entre Sindicatos e Orgaos de classe (Elaborado pela autora) 

Os graficos, 02 e 03 expostos acima, demonstram a ausencia de conhecimentos 

basicos sobre sindicatos por praticamente metade dos docentes questionados, fator este 

relevante, gerador da seguinte conclusao, que na classe dos docentes, composta por pessoas 

informadas e intelectuais, observa-se falta de conhecimento acerca de tema bastante discutido 

na seara universitaria, logo, pressupoe-se a existencia de diversas outras classes trabalhistas, 

onde os trabalhadores nao sabem ao menos que existe uma entidade que lhe representa e luta 

por melhores condicoes trabalhistas. 

Pode-se evidenciar ainda, o desinteresse pessoal pela sindicalizacao por parte da 

maioria dos docentes, associado a falta de informacao, visto que, nenhum dos entrevistados 

soube descrever com precisao nenhum conceito tecnico de sindicato, alem de nao 

compreenderem a diferenca entre sindicatos e orgaos de classe. 

Ponto este, que pode ser justiflcado, levando em consideracao o crescente declinio 

sindical explicado anteriormente e o desestimulo frente a tantas dificuldades que tem 

enfrentado o sindicato. 



56 

Entretanto. para a obtencao de contundentes resultados e efetiva atuacao sindical, 

faz-se necessario a construcao de uma base solidificada, o que pressupoe a essencial 

participacao dos componentes da classe na luta por condicoes dignas de trabalho, por uma 

universidade publica, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. 

O movimento docente nao esta desvinculado das demais lutas sociais, contudo o 

que se observa e uma quebra do sentimento do compartilhamento de ideais, valores e projetos 

de futuro, em nome de um individualismo exacerbado, fator este, que atinge o cotidiano da 

universidade e as entidades academicas. 

Logo, somente a partir da ampla participacao do conjunto de docentes, organizado 

pelo estatuto que rege seu sindicato sera possivel a concretizacao de verdadeiras conquistas 

para a classe. 

Conhecem os direitos e deveres 
sindicais 
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Grafico 04: Conhecem os direitos e deveres sindicais (Elaborado pela autora) 
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Grafico 05: Conhecem os direitos e deveres sindicais (Elaborado pela autora) 

O grafico 04 revela que 12 (doze) dos 20 (vinte) docentes, sao conhecedores dos 

direitos e deveres sindicais. dado menos assustador, mas, ainda preocupante. 



57 

Uma observacao interessante a ser feita, refere-se a analise do grafico 05, pois, 

observa-se que os 5 (cinco) educadores entrevistados do curso de Direito sao conhecedores 

dos direitos e deveres sindicais, ou seja, tem-se um resultado de 100% (cem por cento) de 

aproveitamento; e no curso de Servico Social, 4 (quatro) dentre os 5 (cinco) entrevistados 

tambem sao conhecedores; enquanto o resultado nos cursos de Administracao e Contabeis nao 

foi aprazivel. 

Este entendimento pode ser justificado, tendo em vista que os dois primeiros 

cursos possuem maior engajamento social e politico, estando os demais voltados a questoes 

economicas. Logo, o interesse por temas, como o tratado na pesquisa, revela-se maior, 

despertando os interessados a buscarem respostas para suas duvidas e como resultado, a 

aquisicao de conhecimentos, tais como o pretendido com a questao que deu origem ao grafico 

em discussao. 

Compreende-se, assim, que deve haver a constituicao de uma identidade politica 

por parte dos trabalhadores em educacao mediante a organizacao e luta sindical, logo, 

observa-se tenue relacao entre trabalho e identidade politica, esta, caracterizada pelas formas 

de acao e auto-representacao dos trabalhadores diante dos conflitos sociais e das relacoes de 

poder. mediadas pelas formas de organizacao coletiva de um determinado grupo social. 

Quanto ao questionamento sobre o estatuto que rege o sindicato da classe, 

concluiu-se que apenas os docentes sindicalizados o conhecem, estando os demais relapsos 

quanto ao assunto. 

Observou-se ainda, que nenhum dos docentes entrevistados ja atuou de forma 

oficial na administracao, gestao ou na presidencia de um sindicato, assim como, apenas 5 

(cinco) dos 9 (nove) docentes sindicalizados frequentam reunioes e participam efetivamente 

das votacoes sobre temas pertinentes aos direitos dos associados, justificando os demais que 

nao possuem tempo disponivel, mas frequentam sempre que possivel. 

Resultado este, pode-se dizer revelador da ausencia de interesse de parcela dos 

sindicalizados entrevistados, quanto aos assuntos de maior complexidade, os quais sao 

sujeitos a votacao nas reunioes realizadas pelo sindicato da categoria. Logo, tem-se: 
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Frequentam as reunioes sindicais 
assiduamente 
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Grafico 06: Frequentam as reunioes sindicais assiduamente (Elaborado pela autora) 

5.2 DADOS SOBRE A RELEVANCIA DO PAPEL DOS SINDICATOS 

Na contemporaneidade, apresentam-se diferentes matizes sindicais e 

diferenciacoes no campo de atuacao dos sindicatos, entretanto a vertente da negociacao 

coletiva destaca-se. 

O sindicato pode atuar individual ou coletivamente, em nome do associado; 

ressaltando-se que quando obtem algum beneficio coletivo, toda categoria sera favorecida e 

nao somente os filiados ao sindicato. 

Logo, os interesses que defendem, tornam-se interesses de classe, explicitando-se 

assim, o carater politico das lutas de classe, estabelecendo a aspiracao de interesses 

convergentes. 

Na pesquisa em questao, 15 (quinze) dos docentes afirmaram que ja obtiveram 

beneficio coletivo nos direitos para a categoria, observa-se o grafico a seguir: 

Obtiveram beneficio coletivo nos 
direitos para a categoria 
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Grafico 07: Obtiveram beneficio coletivo nos direitos para a categoria (Elaborado pela autora) 
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Percebe-se, conforme exposto, que apesar de todas as dificuldades enfrentadas, o 

sindicato dos docentes da UFCG continua atuante na luta trabalhista, visando 

progressivamente o alcance de benesses para os componentes da classe, assim como, avanco 

para a propria unidade academica. 

Compreende-se, que a acao politico-sindical realizada no CCJS-UFCG, envereda 

para a construcao de importantes vetores de uma identidade politica, na luta por melhores 

condicoes de vida e trabalho, o que significa a realizacao de uma educacao publica, gratuita e 

com qualidade para todos. 

Consideram essential a filiacao 
sindical 
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Grafico 08: Consideram essencial a filiacao sindical (Elaborado pela autora) 

Considerani que os sindicatos tem 
atuacao fundamental na luta pelos 

direitos da categoria 
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Grafico 09: Consideram que os sindicatos tem atuacao fundamental na luta pelos direitos da categoria 

(Elaborado pela autora) 

Apesar de apenas 9 (nove) dos docentes entrevistados possuirem filiacao sindical. 

por meio da analise do grafico 08, visualiza-se que 16 (dezesseis) dos 20 (vinte) entrevistados, 

consideram essencial a filiacao sindical, assim como, a mesma quantidade (grafico 09) 

consideram que os sindicatos tem atuacao fundamental na luta pelos direitos da categoria. 
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Sendo assim, percebe-se que os docentes, mesmo em sua maioria nao filiados, 

consideram primordial a filiacao sindical e igualmente sua atuacao de fundamental 

importancia na instrumental izacao da democratizacao das relacoes de trabalho, com o intuito 

de promocao do desenvolvimento social e economico, e ainda na luta pelos direitos da 

categoria. 

Dessa forma, os docentes entendem o sindicato como a voz ativa dos 

trabalhadores, trazendo a discussao, os anseios coletivos a partir de reivindicacoes, revelando 

sob esse prisma o prestigio da atividade e da vida sindical. 

Consideram o sindicato um orgao de 
relevancia na sociedade atual 
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Grafico 10: Consideram o sindicato um orgao de relevancia na sociedade atual (Elaborado pela autora) 

Entendem que os sindicatos 
cumprem sua funcao junto a 
sociedade satisfatoriamente 

Grafico 11: Entendem que os sindicatos cumprem sua funcao junto a sociedade satisfatoriamente (Elaborado 

pela autora) 

Considera-se que 13 (treze) dos docentes entrevistados. avaliam o sindicato como 

um orgao de relevancia na sociedade atual (grafico 10) e que apenas 6 (seis) dos professores 

entendem que os sindicatos cumprem sua funcao junto a sociedade satisfatoriamente (grafico 

11). 
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O resultado exposto acima e perfeitamente justificavel, pois frente aos problemas 

originados pos-industrializacao, como principalmente o desemprego e a informalidade. 

gerando uma leva de trabalhadores precarios e temporarios, resulta como primordial a 

existencia do sindicato, como orgao de relevancia na atualidade, atuante em defesa dos 

direitos da classe (ANTUNES et al, 2003). 

Ademais, o sindicato da classe dos docentes em tela, tem conquistado importantes 

beneficios coletivos para a categoria, sendo assim, considerado atuante visto o contexto o qual 

esta inserido. 

Contudo, analisando-se sob o mesmo prisma, verifica-se sob a percepcao dos 

professores do CCJS-UFCG, que apesar do destaque e da relevancia dos sindicatos na 

sociedade atual, eles nao estao cumprindo satisfatoriamente sua funcao junto a sociedade. 

Sendo assim, constata-se que o mundo do trabalho tem vivenciado nas ultimas 

decadas, mudancas celeres e radicals, as quais ocasionaram varios impactos sobre a forma de 

atuacao dos sindicatos, havendo constantemente, dificuldades para enfrentar os problemas 

contemporaneos sejam, sociais, economicos ou politicos, resultando na posicao de crise das 

entidades sindicais. 
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6 CONCLUSAO 

Desde o inicio dos tempos, o trabalho, significou para o homem uma verdadeira 

lei de subsistencia. Ao longo da historia, a ideia de trabalho e suas relacoes atravessaram 

significativas fases, as quais foram primordiais para a formacao da consciencia sindical da 

classe trabalhadora que temos atualmente. 

Como orgao representative das associacoes de trabalhadores, o sindicato, nasce 

como instrumento chave nas lutas de classe, tendo no cerne de seus interesses a luta por 

condicoes dignas de vida e de trabalho da classe operaria. 

Nos termos da Constituicao Federal Brasileira de 1988, ve-se a garantia da livre 

constituicao dos sindicatos e a presenca de normas norteadoras do Direito Sindical. Diante da 

recepcao do movimento sindical pela Carta Magna, chega-se a conclusao da real importancia 

e necessidade dos sindicatos nao somente pela classe trabalhadora, mas tambem pelo Estado, 

pois este se encontra intrinsecamente ligado a efetivacao da democratizacao, como fim do 

Constitucionalismo Social. 

Logo, entende-se a nocao de defesa com justica de um determinado grupo ou 

categoria como a maior finalidade das entidades sindicais, sendo, desta feita, extremamente 

essencial o engajamento organizacional politico de todos, sociedade como um todo, em torno 

da defesa dos interesses de classe. 

Com a nova ordem economica mundial e brasileira, se observam as mais recentes 

caracteristicas do trabalho e o perfil da classe trabalhadora, que o ciclo economico hodierno 

esta a demandar, fator este gerador de diversas implicacoes sociais; dessa forma, o fenomeno 

da globalizacao e a chamada revolucao microeletronica tem dificultado a atuacao social 

sindical, devido as diversas alteracoes que vem provocando tanto no campo capitalista, quanto 

na seara social e conseqiientemente na trabalhista; fator este causador de resultados 

indesejaveis e preocupantes para o Poder Publico e a sociedade de forma generalizada, 

especialmente a classe operaria, pois, progressivamente esta caindo em um abismo chamado 

desemprego e subocupacao. 

Apos as investigacoes sobre a materia conjuntamente com os resultados da 

pesquisa, verificou-se, em termos gerais, que dentro do universo dos entrevistados 70% dos 

professores consideram essencial a filiacao sindical, assim como, ponderam que os sindicatos 

tem atuacao fundamental na luta pelos direitos da categoria. Constata-se, que no contexto 

socio-economico, no qual se encontra inserido os trabalhadores, faz-se primordial a 
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associacao dos mesmos na luta por melhorias trabalhistas e formas de solucao para a 

flexibilizacao das relacoes trabalhistas. 

Quanto ao objetivo central do trabalho, conclui-se que 60,5% dos educadores 

entrevistados consideram o sindicato orgao de relevancia na sociedade atual, contudo apenas 

30% compreendem que os sindicatos estao cumprindo satisfatoriamente seu papel junto a 

sociedade. 

Logo, a posicao dos professores do CCJS-UFCG figura no entendimento de que 

os sindicatos nao cumprem na atualidade seu papel devidamente, de modo que, a classe 

trabalhadora fica a merce da crise trabalhista vivenciada. 

Contudo, 60,5% dos docentes entrevistados, compreendem o sindicato como 

orgao de relevancia nos dias de hoje, o que gera a interessante conclusao de que os docentes 

consideram a filiacao sindical como essencial, assim como, entendem que os sindicatos tem 

papel fundamental na luta pelos direitos da categoria, mas que infelizmente as entidades 

sindicais presenciam um momento de conflito, junto a uma conjuntura meramente capitalista 

e que por fim deixa a classe operaria a desejar no concernente a luta pelos direitos da 

categoria. 

Sendo assim, entende-se relevante o papel efetivado pelos sindicatos, mas nao se 

pode deixar de comentar a crise vivenciada pelos mesmos, onde faz-se fundamental o 

engajamento da sociedade como um todo, bem como, o apoio Estatal. 

Ainda no que se refere a pesquisa realizada, faz-se importante ponderar que o 

numero da amostra e pequena para afirmacoes mais robustas sobre o objetivo inicial proposto, 

alem de que o uso de um programa do tipo software matematico. em detrimento de um 

software estatistico nao permite trabalhar com margens de erro, apenas com dados exatos, o 

que nao reflete a realidade concreta dos dados obtidos. 

Exposto isso, vale ressaltar a importancia pratica da pesquisa desenvolvida, nao so 

para o ambito academico, como tambem o social. Constituira para a academia em uma fonte 

de pesquisa onde se terao dados concretos da posicao dos docentes do CCJS-UFCG quanto a 

relevancia da atuacao sindical. A contribuicao social sera no sentido de promover discussoes 

relativas ao tema e que destas, possam de fato haver a promocao do interesse de filiacao 

sindical junto a categoria representada. 

Finalizando, cabe salientar que este trabalho elementar e apenas um initio, para 

despertar a classe trabalhadora no concernente a filiacao sindical, bem como, ressaltar a 

importancia da efetivacao das funcoes sindicais. 
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1) SEXO: ( )F ( ) M 

2) CURSO: ( ) Ciencias Contabeis ( ) Direito ( ) Administracao ( )Servico Social 

3) F I L I A C A O SINDICAL: ( ) sim ( ) nao 

3.1) SE FILIADO, TEMPO DE FILIACAO: ( ) Menos de 1 ano 

( ) de 1 a 5 anos 

( ) de 6 a 10 anos 

4) SOBRE OS SINDICATOS. V O C E FILIADO C O N H E C E O SIGNIFICADO DA 

PALAVRA SINDICATOS? 

( ) sim ( ) nao 

4.1) SE A RESPOSTA FOI POSITIVA, TRANSCREVA UM C O N C E I T O T E C N I C O 

DO T E R M O SINDICATO: 

5) V O C E SINDICALIZADO SABE A DIFERENCA E N T R E SINDICATOS E 

ORGAOS COMO CONSELHOS DE C L A S S E ? 

( ) sim ( ) nao 

6) V O C E C O N H E C E OS DIREITOS E D E V E R E S DE UMA ENTIDADE SINDICAL? 

( ) sim ( ) nao 

7) V O C E C O N H E C E O ESTATUTO QUE R E G E SEU SINDICATO? 

( ) sim ( ) nao 

8) V O C E FREQUENTA AS REUNIOES DE FORMA ASSIDUA E PARTICIPA 

E F E T I V A M E N T E DAS V O T A ^ O E S SOBRE TEMAS PERTINENTES AOS 

DIREITOS DOS ASSOCIADOS ( ) sim ( ) nao 
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9) V O C E JA ATUOU DE FORMA O F I C I A L NA 

ADMINISTRACAO/GESTAO/DIRIGISMO DE UM SINDICATO? 

( ) sim ( ) nao 

10) O SEU SINDICATO JA O B T E V E A L G U M B E N E F I C I O SIGNIFICATIVO E M 

TERMOS DE DIREITOS PARA SUA C A T E G O R I A ? 

( ) sim ( ) nao 

10.1) SE SIM. SEU SINDICATO JA ATUOU INDIVIDUAL OU C O L E T I V A M E N T E 

E M SEU NOME? 

( ) Individual ( ) Coletivo 

11) NO QUE TANGE AOS SINDICATOS LOCAIS, V O C E SE CONSIDERA 

CONHECEDOR DESTES? 

( ) sim ( ) nao 

11.1) SE A RESPOSTA FOR POSITIVA, E S C R E V A O NOME DE DOIS 

SINDICATOS QUE V O C E C O N H E C E NA SUA REGIAO: 

12) V O C E DIRIA QUE E ESSENCIAL A F I L I A C A O SINDICAL? 

( ) sim ( ) nao 

13) V O C E DIRIA QUE OS SINDICATOS T E M ATUACAO FUNDAMENTAL NA 

LUTA PELOS DIREITOS DA C A T E G O R I A ? 

( ) sim ( ) nao 

14) PARA V O C E O SINDICATO E UM ORGAO DE R E L E V A N C I A NA 

SOCIEDADE HOJE? 

( ) sim ( ) nao 

15) V O C E ENTENDE QUE OS SINDICATOS ESTAO CUMPRINDO SUA FUNCAO 

JUNTO A SOCIEDADE DE FORMA SATISFATORIA? 

( ) sim ( ) nao 


