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RESUMO 

 

Este trabalho aborda a negociação coletiva como pressuposto indispensável para 

a validade de uma dispensa coletiva. Para tanto, foram analisados fatos históricos 

relevantes para as formas de trabalho, as alterações dos meios de produção e o 

desenvolvimento dos sindicatos de classe. A legislação internacional também foi 

estudada como meio de estudo de direito comparado, discutindo o tratamento 

legislativo atribuído por outros países à situação de demissão em massa, assim 

como às Convenções da Organização Internacional do Trabalho relevantes para 

o assunto e as Directivas da União Europeia que tratam da dispensa coletiva. O 

estudo focalizou o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da dispensa 

coletiva como instituto do Direito Coletivo do Trabalho, indispensável, portanto, à 

participação sindical e à negociação coletiva prévia, sob pena de nulidade do ato. 

Concluiu-se que é entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência a 

necessidade da negociação coletiva anteriormente à dispensa coletiva como meio 

de evitar ou, pelo menos, reduzir o número de dispensas, assim como de 

amenizar o impacto social desta situação. 

 

Palavras chaves: Negociação coletiva. Dispensa coletiva. Crise. 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper seeks the study of collective bargaining as a prerequisite for the 

validity of a collective dismissal. To do so, where studied a few historical facts 

relevant of forms of work, changes in the means of production and development of 

class unions. International law has also been studied for comparative law study, 

checking the legislative treatment given by other countries the situation of mass 

layoffs, as well as the Conventions of the International Labour Organisation, 

subject to the relevant EU Directives and that treat waiver Collective. The study 

found the doctrinal and jurisprudential understanding about the conference as a 

waiver of the Institute of Labor Law Collective is then essential to trade union 

membership and collective bargaining prior under penalty of nullity of the act. It 

was concluded that the prevailing understanding is doctrine and jurisprudence the 

need for collective bargaining before the collective dismissal as a way to avoid 

reducing the number of layoffs, as well as to mitigate the social impact of this 

situation. 

 

Keywords: Collective bargaining. Dispensing collective. Crisis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A economia mundial vem enfrentando uma de suas crises mais graves1. 

Potências mundiais antes fortes e inabaláveis deparam-se com situações 

inesperadas, tais como variações na bolsa de valores, desemprego, instabilidade 

econômica e crises internas, criando um movimento econômico que afeta todo o 

globo. 

Neste cenário, as pequenas e as médias empresas2 lutam por 

sobrevivência e grandes, como detentoras do poder privado, deixam de atingir os 

resultados esperados. Como conseqüência, os trabalhadores são os mais 

prejudicados. 

Sob o ponto de vista sindicalista, alega-se que, não interessados em 

apenas sobreviver à crise, mas, acima de tudo, manterem-se no topo do controle 

capitalista, milhares de empresas optam pelo corte de pessoal, acarretando um 

surto de desemprego na sociedade, já fragilizada pela crise.  

Quando não atingem o extremo de volumosas dispensas, as empresas 

buscam diminuir as garantias sociais trabalhistas que levaram anos de luta para 

serem conquistadas. 

As chamadas “flexibilizações trabalhistas” surgem com a proposta de 

melhorar a situação econômico-financeira da sociedade, mas acabam por fazer 

isso à custa do sacrifício do trabalhador, que nem sempre colhe frutos diante 

desta cessão de direitos. 

Em outro prisma, mais econômico e mercantil, a livre iniciativa, princípio 

garantido constitucionalmente, propiciaria à administração empresarial a tomada 

de decisões que busquem a liberdade na gerência e manutenção dos negócios - 

ou seja, a busca incansável pela manutenção do lucro. 

O debate nesta questão é necessário diante não só da famosa função 

social do trabalho, mas também da função social das empresas e sua 

necessidade de sobrevivência diante do impacto social de sua extinção.  

                                                 
1 Conforme se verifica nas notícias veiculadas na imprensa nos últimos anos, tais como: FMI: 

economia mundial não está fora de perigo, disponível em: 
http://www.agenciafinanceira.iol.pt/economia/lagarde-fmi-g20-crise-crise-da-divida-zona-
euro/1328669-1730.html. 

2 Neste trabalho, o termo empresa será utilizado como ente empregador. 
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A dispensa em massa sem justa causa começa a ser debatida a partir de 

um ponto de vista social, em que a liberdade na administração privada colide com 

o impacto do desemprego na sociedade - em especial, em pequenas localidades. 

Neste cenário é que sobreleva o debate acerca da caracterização da 

dispensa coletiva como além do direito individual sendo a mesma enquadrada no 

Direito Coletivo do Trabalho, assim como a obrigatoriedade das negociações 

coletivas prévias à dispensa em massa como busca pela isonomia entre as partes 

e boa-fé. 

Cabe ao Judiciário uniformizar o entendimento acerca do tema e da 

possibilidade de se medir as proporções da liberalidade de dispensa de 

trabalhadores, seu impacto social e o possível controle das dispensas coletivas, 

transformando o procedimento de dispensa coletiva em um processo isonômico e 

com direito ao contraditório. 

Na atual conjuntura econômica neoliberal, em que a crise assola não só o 

Brasil como o mundo, o Estado não está preparado para garantir aos 

trabalhadores a manutenção em seus empregos diante da necessidade de 

redução de custos de produção pelas empresas em face da diminuição crescente 

do mercado consumidor.  

Buscando manter seus lucros ou, mesmo, a mera sobrevivência, empresas 

dispensam sem justa causa, o que causa dano ainda maior e desenvolve um 

círculo vicioso na crise. 

Neste contexto, a busca pelo lucro se torna o vilão no direito laboral. 

Porém, é preciso considerar também uma diferente abordagem, a do ponto de 

vista econômico. Segundo Rachel Sztajn (2004) o lucro é o objetivo da empresa. 

É o que a faz iniciar suas atividades e contratar mão de obra. Não se deve, pois, 

censurá-la em busca por auferi-lo. Em outras palavras, sem lucro não existe 

empresa e sem empresa não existe trabalho. 

Em contrapartida, os empregados dispensados sem justa causa não têm 

como sustentar suas famílias. Isso ocasiona brusca queda no consumo, em 

especial o de produtos que não sejam de primeira necessidade. Com a 

diminuição das vendas, caem os pedidos às fábricas e, consequentemente tem-

se a diminuição do lucro, o que leva pequenas e médias empresas a reduzir o 

pessoal. Já as grandes potências comerciais se sustentam alicerçada nos 
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produtos de exportação. 

A função social do trabalho, portanto, é desconsiderada, acarretando um 

impacto direto na vida e na dignidade do trabalhador. 

Analisa-se, a seguir, a possibilidade da dispensa coletiva no mundo e na 

legislação nacional, assim como a visão jurisprudencial acerca do assunto. 

Em grande parte da Europa, os países contam com uma legislação 

protetiva dos direitos dos trabalhadores, inclusive em relação à dispensa 

arbitrária, individual e coletiva. 

No tocante à dispensa coletiva, existe no regramento internacional, como 

na Alemanha e Portugal, uma legislação específica quanto ao cumprimento de 

uma série de exigências – ou procedimentos para legitimar a dispensa em massa, 

tornando esta mais dificultosa. A negociação coletiva prévia à demissão está 

presente em grande parte destas legislações. 

No Brasil, diante da atual ocorrência de dispensas coletivas imotivadas, 

processos judiciais são instaurados para solucionar os conflitos entre 

empregados e empresas, diante de uma situação em contexto de crise. A 

questão gira em torno, principalmente, da capacidade das ferramentas 

legislativas e judiciais e se estas são suficientes para que o Judiciário se 

manifeste de maneira embasada e eficiente sobre o assunto.  

Neste estudo, será analisado o posicionamento dos Tribunais do Trabalho 

sobre o controle da dispensa coletiva, em especial nas situações em que se 

analisa a necessidade ou não de negociação coletiva prévia. Procede-se, 

também, a uma breve evolução histórica dos meios trabalho, dos meios de 

produção e do desenvolvimento do sistema sindical no Brasil. Ainda, será 

analisada a evolução das ferramentas protetivas do emprego no Brasil, assim 

como da jurisprudência recente sobre dispensas em massa. 

Como marco teórico foi utilizado o entendimento defendido por Maria Cecília 

Máximo Teodoro e Aarão Miranda da Silva no artigo “Os limites da dispensa 

coletiva”. 

Neste contexto, estudaram-se as diferentes fases das formas de trabalho na 

história, o nascimento e crescimento dos sindicatos e a evolução dos processos 

produtivos, visando à contextualização histórica do tema a ser desenvolvido. 

No quinto capítulo, foram analisados os meios de estabilidades e as formas 
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de dispensa individual e coletiva no Brasil. 

No sexto capítulo, procedeu-se à compilação de alguns dados relevantes 

relacionados à dispensa coletiva no mundo, dos requisitos para sua validade e dos 

meios de controle. 

No sétimo capítulo, analisam-se as Convenções da Organização Internacional 

do Trabalho relacionadas a: direito de associação, negociações coletivas e 

rompimento de contrato de trabalho. 

No oitavo capítulo, estuda-se a necessidade da negociação coletiva prévia às 

dispensas coletivas no Brasil, seguindo-se a análise por amostragem da 

jurisprudência de alguns Tribunais Regionais do Trabalho pelo país. 

Ao final, é feita uma conclusão sobre a necessidade ou não das 

negociações coletivas prévias como pressuposto obrigatório à dispensa coletiva 

no Brasil. 
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2 O TRABALHO E SUAS FASES NA HISTÓRIA 

 

A visão do trabalho hoje não é a mesma da Antiguidade. O dicionário 

Aurélio (FERREIRA, 1999, p. 1980) enumera diversos significados para a palavra 

trabalho, como: “a aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um 

determinado fim”; e “atividade coordenada, de caráter físico e/ou intelectual, 

necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento”.3 A 

palavra trabalho teve sua origem do latim tripaliu, que se remetia a um 

instrumento de tortura formado por três paus.  

O trabalho já foi considerado uma atividade árdua e penosa para o ser 

humano.  

 

O que se viu até aqui, no entanto, é o que sempre se disse a respeito do 
significado do trabalho, como atividade humana, ou seja, de que 
representava ele um esforço, um cansaço, uma pena e, até um castigo. 
Sociologicamente foi, efetivamente assim, sabendo-se que o trabalho era 
“coisa” de escravos, os quais, no fundo, pagavam seu sustento com o “suor 
de seus rostos”. (FERRARI, 1998, p. 14) 

 

Desde os primórdios, o trabalho esteve ligado à sobrevivência não só dos 

seres humanos, como também de todos os animais. A caça e a colheita eram 

meios de sustento dos nossos antepassados. Com o passar do tempo, os seres 

humanos se uniram para desenvolver facilitadores para sua subsistência, advindo 

daí a criação de animais e o plantio de alimentos. Deixava-se assim, de contar 

apenas com aquilo que era oferecido pela natureza. 

Na Pré-História, quando a humanidade ainda não contava com a 

organização “civilizada”, tal como a que se conhece hoje, tudo era de todos, e o 

grupo lutava em conjunto pela sua sobrevivência. Não existia lucro ou excesso. 

Só se produzia aquilo que seria consumido ou utilizado pelo grupo. 

Segundo Lorena Porto,“[...] a propriedade de tais meios (terras, utensílios, 

ferramentas) pertencia a toda a sociedade, todos os seus membros trabalhavam 

e tinham acesso aos frutos produzidos”. (PORTO, 2009, p. 22) 

A vida em grupos tornou possível o auxílio mútuo entre os indivíduos, em 

busca do sustento de sua comunidade. 
                                                 
3 Não é objeto deste trabalho fazer uma análise aprofundada dos papeis sociais e filosóficos do 

trabalho. A questão é analisada apenas de forma superficial, para introduzir o tema proposto.  
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2.1 A escravidão 

 

A escravidão foi a primeira forma de trabalho em que existia uma 

hierarquia entre pessoas. 

Explica Ferrari: 

 

De fato, com a escravidão deu-se a fixação do escravo a territórios 
determinados, logo após a domesticação dos animais e a introdução da 
agricultura, tornando o homem, ainda que escravo, um produtos dos 
alimentos que consumia, eis que anteriormente a este estágio o homem 
caçava, pescava e colhia os frutos que nem sequer plantava. (FERRARI, 
1998, p. 14). 

 

Passada a Pré-História, com a evolução da organização social, os mais 

fracos ficaram à mercê de indivíduos com privilégios na sociedade. 

Esclarece Cláudio Jannotti (2011, p. 28): 

 

Encerrada a pré-história, surge a Antiguidade (4000 a.C. a 476 d.C.), 
quando a figura do Estado foi constituída. Neste momento histórico surge 
também a escravidão, um sistema de produção caracterizado tanto pela 
apropriação dos meios de produção, como dos frutos advindos do trabalho 
por uma determinada classe: os senhores. 

 

Com a evolução da sociedade, desenvolveu-se a escravidão, em que uma 

minoria era obrigada a trabalhar em situação precária e desumana para sustentar 

não só sua comunidade, mas também toda uma minoria privilegiada. 

Nas palavras de Arnaldo Sussekind: 

 

A necessidade de agrupamento impôs a formação de pequenas tribos, que 
lutavam entre si. A princípio, os prisioneiros eram mortos e comidos; depois, 
porque a caça, a pesca e, mais tarde, a agricultura abasteciam os 
componentes dos grupos, os derrotados passavam à condição de escravos 
para execução dos serviços mais penosos. Surgia, assim, o trabalho em 
favor de terceiros, objeto de um ramo do Direito cuja autonomia viria a 
ocorrer somente na época contemporânea. (SÜSSEKIND, 2010, p. 03). 

 

Jair Araújo explica que a escravidão buscava a alimentação: 

 

Como se sabe, o homem sempre trabalhou, desde os primórdios da 
escravidão, tendo como meta principal a obtenção de alimentos, 
aparecendo subsidiariamente a invenção de armas para a proteger-se de 
animais ferozes e de outros homens. (ARAÚJO, 2001, p. 14) 
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O escravo não era considerado humano, mas sim uma mercadoria, algo de 

que se usufruía ou negociava como um bem. Ensina Alice Monteiro de Barros: 

 

O escravo assemelhava-se a uma coisa que pertencia ao amo ou senhor, a 
partir do momento em que entrava em seu domínio, portanto, não poderia 
prestar o consentimento contratual e, consequentemente, contrair 
obrigações. O escravo era destituído do direito à vida e ao tratamento digno, 
embora estivesse o amo sujeito a sanções penais se o matasse sem causa. 
(BARROS, 2008, p. 55). 

 

Na Roma antiga, encontravam-se também os casos de escravidão por 

dívida, em que uma pessoa em débito com a outra que não conseguia quitar sua 

dívida era obrigada a trabalhar para compensar o prejuízo do credor. 

 

No século I a.C. a terça parte de Atenas e, em igual número, Roma, 
formava a população escrava. 
A “comida é a recompensa do escravo”, é outra constatação plena da 
veracidade com essa paga, com o qual o escravo obtinha o necessário para 
sobreviver, e o seu dono, o proprietário da terra, tinha certeza de que 
subsistiria fisicamente. 
A remuneração que consistia basicamente na sobrevivência do escravo, 
mantinha, por outro lado, a rentabilidade da terra de seu dono. (FERRARI, 
1998, p. 32) 

 

Nestes casos, não só o devedor trabalharia, mas também toda a sua 

família. Esta situação perdurou até o século V, com a sanção da Lex Poetélia.4 

A escravidão foi legalmente tolerada no Brasil até a sanção da Lei Áurea, 

em 1.888.5 

 

2.2 A servidão 

 

Durante o período medieval, no qual o feudalismo predominava como 

modo de organização da sociedade, a servidão foi o meio prevalente de trabalho 

como produção de bens de consumo, diferenciando-se da escravidão pela 

ausência formal de supressão de liberdade. Porém, os servos ainda se 

encontravam em situações de dependência dos senhores feudais. 

                                                 
4  Por não ser o tema principal do trabalho, será apenas citada a situação de escravidão por dívida, 

não sendo o assunto abordado com maior profundidade. 
5  Porém, situações análogas escravidão persistem até a atualidade em diversos pontos do globo, 

inclusive no Brasil. 
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Segundo Eduard Burns (1981. v. 1, p. 318), “o feudalismo pode ser definido 

como uma estrutura descentralizada da sociedade, na qual os poderes do 

governo eram exercidos por barões sobre pessoas que dele dependiam 

economicamente”. 

Buscando a sobrevivência e sem meios de manter a si e a sua família, 

homens livres se colocavam à disposição de senhores, mediante o pagamento de 

um tributo em troca de um pedaço de terra para cultivar. 

Eduard Burns narra: 

 

Em troca de proteção e assistência econômica que recebem, os vassalos 
devem obedecer ao senhor ou suserano, servi-lo lealmente e, em geral, 
compensá-lo com tributos ou impostos correspondentes aos serviços que 
ele presta no interesse dos primeiros. (BURNS, 1981. v. 1, p. 318) 

 

Nas palavras de Jair Araújo: 

 

Em outra época, na servidão, não tendo o trabalhador mais tal condição 
humilhante de escravo, não dispunha de sua liberdade – sendo 
caracterizada pela sociedade feudal, em que detinha a posse da terra, 
firmando na terra a expressão da agricultura ou pecuária. Ao mesmo tempo, 
aos servos, era assegurado o direito de herança de animais, objetos 
pessoais e, em alguns lugares, o uso de pastos, podendo o senhor da terra 
mobilizá-lo obrigatoriamente para a guerra e também, cedendo seus servos 
aos donos de pequenas fábricas ou oficinas já existentes. (ARAÚJO, 2001, 
p. 16-17). 

 

Sara Costa Benevides (2010, p. 20) explica que, mesmo diante de 

condições precárias de trabalho e de ter que trabalhar muito, o servo não se 

equiparava ao escravo, eis que não poderia ser comprado ou vendido. No caso 

de transferência de posse da terra, apenas teria um novo senhor. 

A manutenção do regime de servidão se manteve até a criação de vilas e 

cidades, a centralização do poder e o início da atividade de artesão. 

Nas palavras de Burns: 

 

Não é difícil apontar as causas do declínio do regime feudal. Muita delas 
estavam intimamente associadas às revolucionárias mudanças econômicas 
dos séculos XI e seguintes. A volta do comércio com o Oriente Próximo e o 
desenvolvimento das grandes cidades ocasionaram uma procura sempre 
crescente dos produtos agrícolas. Os preços subiram e, como consequência 
disso, alguns camponeses tornaram-se capazes de comprar sua liberdade. 
Além disso, a expansão do comércio e da indústria criou novas 
oportunidades de emprego e tentou muitos servos a fugir para as cidades. 
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Desde que conseguiam escapar, era quase impossível trazê-los de volta. 
(BURNS, 1981, p. 331). 

 

Assim, o crescimento e o desenvolvimento das cidades contribuíram para 

pôr fim ao regime de servidão, além propiciar aos aldeões a oportunidade de se 

tornarem soldados. O aparecimento de fortes monarquias nacionais ajudou a 

destituir, pouco a pouco, os nobres de sua autoridade política (BURNS, 1981, p. 332). 

 

2.3 As corporações de ofício 

 

Segundo Burns (1981, p. 345), “as instituições básicas das cidades 

medievais eram as corporações”. Os artesãos exerciam atividades dos mais 

diferentes tipos. A partir da união de seus pares em grupos, surgiram as 

corporações de ofício. (PISTORI, 2007, p. 90)6 A organização comunitária entre 

os artífices ocorreu concomitantemente com a revolução medieval e o 

crescimento das cidades. (PISTORI, 2007, p. 90). 

As corporações se iniciaram com a união de famílias que produziam um 

mesmo produto e evoluíram para um sistema hierárquico no qual os mestres 

eram os superiores. 

O ateliê era o local onde eram produzidos e vendidos os produtos, era 

administrado e dirigido pelo mestre, proprietário das fermentas e da matéria prima 

disponível. (PISTORI, 2007, p. 97). O treinamento dos aprendizes era árduo.  

Esclarece Burns: 

 

Como em alguns ofícios especializados de hoje, só era possível a entrada 
numa corporação medieval passando-se por um aprendizado, cujo tempo 
variava de dois a sete anos, sendo mais comum o período maior. O 
aprendiz ficava sobre o inteiro controle do mestre, que em geral se 
encarregava da instrução do menino em matérias elementares e da 

                                                 
6  Gerson Lacerda Pistori descreve a variedade de trabalhos exercidos pelos artesãos: Eram esses 

artesãos, produtores dos bens necessários para a vida cotidiana daqueles que viviam nas cidades, 
que foram se especializando com o passar do tempo e dos serviços: no âmbito do atendimento à 
alimentação, havia o moleiro, o padeiro, o confeiteiro, o açougueiro, o cozinheiro, o quitandeiro, o 
bodegueiro, etc.; no âmbito da construção e mobiliário haviam o pedreiro, o carpinteiro, o telheiro, o 
marceneiro, o vidreiro, o carreteiro, o toneleiro, o oleiro, o cesteiro, o fabricante de portas, torneiros, 
fabricantes de panelas, fabricante de objetos de chifre, etc.; no âmbito de vestuário, havia o 
alfaiate, o comerciante de roupas usadas, o tecelão rudimentar, o tintureiro de lã, etc.; no âmbito da 
metalurgia, havia o ferreiro, o polidor, o cuteleiro, o ferramenteiro (fabricante de morsas,etc.), o 
ourives; e assim, em cada atividade que se fazia necessário um atendimento, havia uma 
especialidade produzida e aperfeiçoada pelo trabalho humano. (PISTORI, 2007, p. 90)  
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formação do seu caráter, ao mesmo tempo que lhe ensinava um ofício. 
Comumente o aprendiz não recebia remuneração alguma, exceto a 
alimentação, o alojamento e o vestuário. (BURNS, 1981. v. 1, p. 346-347). 

 

As corporações detinham uma identidade. 

A qualidade era muito importante para o mestre e sua corporação, assim 

como a lealdade entre elas.  

Sobre as regras e funcionamento das Corporações de Artes e Ofício, 

leciona Alice Monteiro de Barros: 

 

No setor industrial da tecelagem e da alimentação havia rigorosa da matéria 
prima e qualidade dos produtos. O mestre não podia recrutar operários de 
outras corporações, tampouco lançá-las ao descrédito. Na Inglaterra, as 
corporações monopolizavam a profissão tanto na indústria como no 
comércio, pois quem não pertencesse a uma corporação não poderia 
exercer atividades no perímetro urbano. Essa tendência monopolizadora 
agrava-se em face dos limites impostos ao número de aprendizes, do 
alongamento do aprendizado e da vedação do trabalho ao artesão 
estrangeiro. (BARROS, 2008, p. 59). 

 

Sobre o tema, acrescenta Maurício Godinho Delgado: 

 

A partir de meados da Idade Média (após o ressurgimento do comércio e 
das cidades, em seguida ao século XI), até fins da Idade Moderna, as 
corporações de ofício tornaram-se formas associativas notáveis, de longa 
duração e influência nos séculos anteriores ao advento do capitalismo 
industrial. Entretanto eram, em certa medida, associações de produtores, 
ou, até mesmo, forma de organização da produção incrustada nas cidades 
europeias do período. (DELGADO, 2006, p. 1258). 

 

As corporações foram o principal meio de produção e comércio de 

produtos, até o advento da Revolução Francesa de 1798, uma vez que os 

princípios revolucionários de liberdade, tais como o de individualidade, não eram 

compatíveis com a existência de terceiros entre o indivíduo e o Estado. 

(NASCIMENTO, 1989, p. 21).  

Amauri Mascaro (1989, p. 21) ensina que, com base no pensamento 

liberal, “para ser livre, o homem não pode estar subordinado à associação, 

porque esta suprime a sua livre e plena manifestação, submetido que fica ao 

predomínio da vontade grupal”. 
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2.4 As alterações ocorridas em virtude das Revoluções Industriais 

 

As Revoluções Industriais foram marcantes na história e no 

desenvolvimento da sociedade, com grande impacto no modo de organização do 

trabalho. Assim, é vital tecer uma breve explanação acerca de cada uma delas. 

A primeira Revolução Industrial teve seu início em meados do século XVII, 

com o surgimento das primeiras máquinas a vapor. 

 

O vapor, como força motriz, foi usado pela primeira vez com eficácia nas 
minas da Inglaterra. Em 1689, Thomas Savery aplicou o vapor produzido 
pelo carvão para fazer funcionar as bombas de uma mina da região da 
Cornualha [...] 
Mas a máquina a vapor teve pouco efeito sobre o mundo do comércio 
atéque sua força fosse aplicada ao transporte. O rangido de uma locomotiva 
a vapor foi ouvido pela primeira vez no norte de Inglaterra, o coração do 
início da Revolução Industrial. A princípio, a fumaça e os apitos espantaram 
muitas pessoas e assustaram os cavalos que pastavam nos campos. A 
velocidade e a força do veículo impressionaram os primeiros passageiros, 
que mal podiam enxergar através do vapor e da fumaça do carvão. 
(BLAINEY, 2010, p. 254). 

 

Segundo Leo Huberman (2010, p. 139-140), a primeira Revolução 

Industrial foi acompanhada pelo desenvolvimento que ocorreu também nos 

transportes e na agricultura decorrente do advento de melhorias nas estradas e 

da invenção do navio a vapor. 

A segunda Revolução Industrial iniciou-se com a descoberta da energia 

elétrica. Porém, foi com o início da fabricação de carros que se desenvolveram os 

meios de produção atuais. 

Segundo Claudio Jannotti, outro grande marco da segunda Revolução 

Industrial foi a criação dos novos meios de produção, conhecidos como 

“Taylorismo” e “Fordismo”, em que o trabalhador exercia seu trabalho de maneira 

repetitiva e praticamente mecânica, em especial no fordismo, no qual tinha como 

função a mera operacionalização da máquina, nada produzindo, sendo apenas 

um prosseguimento desta. (ROCHA, 2011, p. 44). 

A terceira Revolução Industrial ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, 

fruto das grandes transformações nos meios de produção, com o advento da 

tecnologia avançada, dentre elas a robótica e genética. 

A chamada “Revolução Tecnocientífica”, incorporada ao meio produtivo, 
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baseia-se cada vez mais em tecnologia e menos em mão de obra braçal. Com 

advento de melhorias em telecomunicação, infraestrutura e transportes, tem-se o 

aumento do fluxo de capitais e mercadorias. O maquinário, progressivamente 

mais sofisticado, busca uma produção cada vez maior, com menores custos e 

menos mão de obra.  

Diante deste cenário o trabalhador fica prejudicado, sendo, mais uma vez 

substituído pelo avanço da tecnologia, tendo postos de trabalho substituídos por 

maquinas. Buscando impedir o aumento de abusos e de opressão, os 

trabalhadores, se uniram, buscando a força para lutarem pela criação e melhoria 

dos termos de contratação. 
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3 NASCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SINDICATOS 

 

O foco deste estudo centra-se na necessidade de promover negociações 

coletivas prévias para evitar dispensas coletivas. Mister então, se faz aduzir 

alguns fatos marcantes da história dos sindicatos, assim como sua evolução. 

Define José Martins Catharino: 

 

Associar-se é imperativo de sobrevivência, mais ou menos. Tanto mais 
quanto mais fracos forem os que se associam para enfrentarem os mais 
fortes. “A união faz a força”, não sendo soma efêmera de elementos 
heterogêneos. Por isso os operários na indústria, primeiro, e os 
trabalhadores em geral, depois, associaram-se por interesse profissional, 
buscando mais liberdade e igualdade. (CATHARINO, 1982, p. 14). 

 

Ao contrário do que se acredita, o início dos sindicatos não se deu com as 

corporações de ofício. Sobre o tema, discorre Burns: 

 

As corporações medievais não tinham qualquer relação real com os 
sindicatos de hoje, a despeito da semelhança superficial com as 
associações modernas organizadas nas bases de ofícios separados, com 
as de carpinteiro, encanadores e eletricistas. Mas as diferenças são muito 
mais fundamentais. Ao contrário do sindicato moderno, as corporações de 
ofício não se limitavam estritamente à classe operária, pois os mestre-
artesãos eram capitalistas detentores dos meios de produção, e tanto eram 
empregados quanto trabalhadores. (BURNS, 1981. v.1, p. 348). 

 

Assim, transcorreu algum tempo entre o desaparecimento das corporações 

de ofício e o surgimento dos sindicatos. 

 

Proibidas pela lei, as poucas corporações de ofício foram extintas, 
desintegrando-se a estrutura associativa existente, sem que fosse 
totalmente substituída por outra forma de associação. Todavia, na mesma 
ocasião, em que outros países surgiram iniciativas isoladas de coalizão dos 
trabalhadores, com reflexos também entre nós, apareceram alguns tipos de 
associação, com diversas formas e nomes, com fins nem sempre 
coincidentes com aqueles que hoje têm os sindicatos, diversificando, 
portanto, a fisionomia desses agrupamentos sob a influência de fatores 
constitutivos de ordem trabalhista, mas também, de natureza étnica e 
ideológica. (NASCIMENTO, 1998, p. 76). 

 

Segundo Catharino, o sindicato “é associação específica e típica, surgida 

no ventre da Primeira Revolução Industrial. De um movimento associativo gerado 

pelo trabalho interessado e pela produção sob forma de empresa, principalmente 
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no meio urbano”. (CATHARINO, 1982, p. 14). 

Com o advento da Revolução Industrial, no século XVIII, a busca pela 

produção em quantidade relevou a dignidade dos trabalhadores, muitos deles 

mulheres e crianças, que laboravam horas ininterruptas, em condições muitas 

vezes insalubres, iniciando uma revolta na classe operária. 

 

A reação pela procura de melhores níveis surgiu com as novas doutrinas 
políticas e sociais do Estado, mas também com a própria ação dos 
trabalhadores, inconformados com a situação, coalizando-se de fato, apesar 
das proibições legais, para a defesa conjunta dos seus interesses 
profissionais, inicialmente em sociedades secretas, sociedades de resistência, 
pequenos clubes, entidades de socorro mútuo, etc. (NASCIMENTO, 1989, 
p. 23). 

 

Huberman narra as dificuldades de transição sofridas pelos trabalhadores: 

 

Mas os dia longos, apenas, não teriam sido maus. Os trabalhadores 
estavam acostumados a isso. Em suas casas, no sistema doméstico, 
trabalhavam durante muito tempo. A dificuldade maior foi adaptar-se à 
disciplina da fábrica. Começar numa hora determinada, para noutra, 
começar novamente, manter o rítimo dos movimentos da máquina – sempre 
sob as ordens e a supervisão rigoro0sa de um capataz – isso era novo. E 
difícil. (HUBBERMAN, 2010, p. 143). 

 

Sobre o mesmo tema, ensina Catharino: 

 

A concentração industrial, favorecida pelo arranco tecnológico, atuou como 
imã, aproximando diariamente – e como longas eram as jornadas de 
trabalho! – os operários, trabalhando nas fábricas. Nesta convivência, 
explorados em comum, foi-lhe possível, de fato, contestar e lutar. 
[...] 
Por isso, com ou sem repressão, o trabalhador, que já obtivera sua 
liberdade individual, haveria de obter a de associar-se, precisamente para 
reforçar aquela, historicamente conquistada, e efetivamente ameaçada por 
uma nova forma de opressão, assemelhada à escravidão. (CATHARINO, 
1982, p. 23-24). 

 

Aos poucos, em especial em meados do século XIX, crescia a aceitação 

das associações de trabalhadores em diversos países, como Grã-Bretanha, 

França, Holanda e Itália. (NASCIMENTO, 1989, p. 25). 

Assim, o início dos sindicatos se deu pela mera associação, tolerada por 

alguns países, porém sem o devido reconhecimento legal, sendo este 

conquistado “curvando-se à realidade que já se institucionalizava e que não 
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poderia mais modificar”. (NASCIMENTO, 1989, p. 26). 

 

3.1 O nascimento e reconhecimento sindical no mundo 

 

Passada a fase de mera tolerância com as associações, estas já evoluindo 

para um formato sindical, iniciou-se a fase de reconhecimento e regulamentação 

legal7.  

Segundo Mozart Victor Russomano, o ponto de partida foram as “trade 

unions” britânicas: 

 

No ano remoto de 1720, os mestres alfaiates se dirigiram ao parlamento 
Britânico, através de uma associação que reunia mais de sete mil 
trabalhadores, pleiteando a obtenção de maior salário e a redução de uma 
hora na jornada diária de trabalho [...]. (RUSSOMANO, 2000, p. 17). 

 

Segundo Amauri Mascaro do Nascimento, antes do início dos sindicatos as 

associações buscavam alguns benefícios: 

 

Algumas denominavam-se ligas operárias e tinham um caráter reivindicativo 
de melhores salários e redução da jornada de trabalho, cumprindo também 
funções assistenciais. [...] Outras tinham o nome de sociedades de 
resistência, [...] eram unidades mais homogêneas que surgiram em virtude 
da transformação dos primeiros centros ou ligas, como uniões de ofícios 
que, ao se desenvolverem, fundaram pelo País sucursais ou filiais 
diretamente dependentes da central estabelecida na grande cidade. Outras, 
ainda eram as sociedades de socorros mútuos destinadas à ajuda material 
dos operários, comuns até 1930 [...]. 
Havia, também, câmaras ou bolsas de trabalho que equivaliam a uma 
primeira forma das hoje denominadas agências de colocação. 
(NASCIMENTO, 1998, p. 76). 

 

Assim, as associações de trabalhadores se desenvolveram de maneira a 

formar os sindicatos tais como são na atualidade.  

3.2 A evolução da legislação sindical no Brasil 

 

                                                 
7  Segundo Amauri Mascaro em Direito sindical, 1989, “De simples tolerância para com o movimento 

sindical, os Estados passaram a reconhecê-lo, de modo expresso, através de leis ordinárias ou 
constitucionais, como o Trade Union Act (1871) da Inglaterra, a Lei Waldeck-Rousseau (1884) da 
França, o Clayton Act (1914) nos Estados Unidos, a Constituição do Máxico (1917), a Constituição 
de Weimar da Alemanha (1919) etc.” p. 26. 
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A Constituição Imperial de 1824, em seu art. 179, garantiu a liberdade 

individual de trabalho, porém aboliu as corporações de ofício, seus juízes, 

escrivães e mestres. 

Apenas em 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana, que 

assegurou o direito de associação e o direito à prática religiosa e de qualquer 

outra espécie. Em seu art. 72 assegurou o “livre exercício de qualquer profissão 

moral, intelectual e industrial”. 

A legislação brasileira sobre sindicatos teve como marco inicial o Decreto 

979, de 1903, que, em seu art. 1º permitiu aos profissionais da agricultura e 

industrias rurais a livre organização de sindicatos, de maneira a buscarem o 

estudo, custeio e defesa de seus interesses. 

 

A expressão “sindicato” foi generalizada a partir de 1903, porém, ao lado 
dos sindicatos, as associações continuaram, conservando seus nomes 
anteriores, uniões, ligas, sociedades, etc.[...] 
Observam-se, como traços que marcam o primeiro movimento sindical 
brasileiro, e que seriam modificados, entre outros, o pluralismo, [...] depois, 
a influencia étnica determinante da delimitação do âmbito pessoal de 
inúmeras entidades agrupando pessoas da mesma nacionalidade, 
centralizados os italianos em São Paulo e os Portugueses no Rio de Janeiro 
e em Santos. [...] Havia associações de pessoas da mesma profissão e 
outras de pessoas de diversas profissões, mas pertencentes a um mesmo 
setor de atividade econômica ficando a escolha do critério confiada aos 
próprios interessados. Acrescente-se também a finalidade assistencial, de 
tal modo predominante que muitos dos órgão existentes tinham natureza 
mais previdenciária, de mutualidade e socorros do que, propriamente, de 
reivindicação trabalhista. (NASCIMENTO, 1998, p. 77). 

 

Em 1907, foi regulamentada a organização do sindicalismo urbano, por 

meio do Decreto 1637, que permitiu aos trabalhadores urbanos que exercessem 

profissões similares ou conexas a organização de sindicatos para o estudo, a 

defesa e o desenvolvimento dos interesses da classe.  

 

No Brasil sempre foi assegurado o direito de associação. A Constituição 
Republicana de 1891 (art. 72, § 8º) dispunha que “a todos é lícito 
associarem-se e reunirem-se sem armas”, as Constituições de 1934, 1937 e 
de 1946 mantiveram o princípio e a Constituição de 1967 com a Emenda 
Constitucional de 1969 (art. 153, §27) bem como a Constituição de 1988, 
em vigor (art. 5º, XVII e XVIII) também asseguraram o mesmo direito. 
A história do movimento sindical no Brasil é marcada por uma tradição 
legislativa que se inicia em 1903, com a regulamentação dos sindicatos 
rurais, em 1907, com a legislação sobre sindicatos urbanos, prosseguiu com 
a revolução de 1930 e a incorporação dos sindicatos no Estado 
considerados, dai por diante, órgão de colaboração com o poder público e 
foi apenas formal o princípio da Constituição de 1934 ao declarar que “a lei 
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assegurará a pluralidade sindical e a completa autonomia dos sindicatos” 
não implementado na prática. (NASCIMENTO, 1998, p. 78). 

 

Segundo Amauri Mascaro, “pode-se dizer que esses dois decretos 

assinalam a primeira fase do nosso sindicalismo em 1900” (NASCIMENTO, 1989, 

p. 55). 

 

3.2.1 A fase intervencionista no Brasil 

 

Em 1930, deu-se início à fase intervencionista do direito sindical, passando 

a ocorrer maior interferência na organização e atuação das entidades sindicais. 

 

Diante desse quadro, ao qual poderiam ser acrescentados outros fatores o 
Estado resolveu adotar uma política de substituição da ideologia dos 
conflitos pela filosofia da integração das classes trabalhistas e empresariais 
que, para esse fim, seriam organizadas pelo Estado sobre a forma de 
categorias por ele delimitadas segundo um plano denominado 
enquadramento sindical. 
O governo criou em 1930 o Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, 
com a função de por em prática a sua política trabalhista e administrar o 
procedimento de formação do proletariado como força orgânica de 
cooperação com o estado. (NASCIMENTO, 1998, p. 84). 

 

No mesmo ano 1930 foi criado no Brasil o Ministério do Trabalho, Indústria 

e Comércio. Em dezembro, foi promulgado, o Decreto 19.482, conhecido como 

“Lei dos Dois Terços” que limitava o numero máximo de trabalhadores 

estrangeiros nas empresas.  

Em 1931, o Estado expediu a “Lei dos Sindicatos” que determinou maior 

controle sobre os sindicatos. 

Discorre Amauri Mascaro sobre o tema: 

 

Lei dos Sindicatos, o decreto nº 19.770 (1.931) introduz na ordem jurídica 
uma linha sindical marcadamente intervencionista de um sindicalismo 
apolítico e voltado para a integração das classes produtoras. 
Antes, os sindicatos eram pessoas jurídicas de direito privado, depois, a 
publicização foi manifesta. Antes, os sindicatos eram livremente criados 
pelos interessados com administração e estatutos próprios, Depois, sob a 
custódia do Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, concebidos como 
órgãos de colaboração do governo e com estatutos padronizados, perderam 
sua autonomia, dependendo do reconhecimento do Estado, que deles 
exigia a apresentação de relatórios da sua atividade. 
Para melhor consecução desses fins, adotou-se a estrutura do sindicato 
único em cada base territorial, de mo0do que ficou comprometida a 
liberdade de constituição de sindicatos. O critério de agrupamento foi o de 
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profissões idênticas, similares e conexas em bases territoriais municipais. 
(NASCIMENTO, 1998, p. 85). 

 

A nova lei, ainda, permitiu a criação de associações sindicais de grau 

superior, possibilitando aos sindicatos formarem federações e confederações. 

Ainda, previu a criação de Conselhos mistos e Permanentes de Conciliação para 

a composição de conflitos coletivos (NASCIMENTO, 1998, p. 86). 

 

3.2.2 Pluralismo de 1934 

 

Alguns meses antes da Constituição de 1934, foi promulgado o Decreto 

24.694, em 12 de julho de 1934, dispondo sobre sindicatos profissionais. 

A legislação não impunha a unicidade sindical. Porém, em seu art. 5º, 

determinava que o sindicato deveria contar com um número de trabalhadores 

“que representam, no mínimo, um terço dos empregados que exerçam a mesma 

profissão na respectiva localidade”. 

Segundo Amauri Mascaro, o pluralismo sindical foi um hiato no período 

intervencionista, quando a Constituição da República de 1934 declarou como 

princípios a pluralidade sindical e a autonomia dos sindicatos. (NASCIMENTO, 

1998, p. 88). 

Apesar da garantia de pluralismo sindical, este não era pluralista em seu 

sentido literal, uma vez que existiam requisitos e limitações para sua existência e 

manutenção. 

 

A exigência de que o sindicato deveria reunir no mínimo 1/3 dos 
empregados da mesma profissão no mesmo local fez com que em cada 
localidade só pudesse existir um número limitado e não um número ilimitado 
de sindicatos, como seria cabível em um sistema genuinamente pluralista. 
[...] 
Observe-se, ainda, que não é possível aceitar que foi respeitada a plena 
autonomia sindical. Houve restrições à liberdade de administração do 
sindicato, tanto assim que nas assembléias sindicais havia presença 
permanente de um delegado do Ministério do Trabalho, indústria e 
Comércio. Não é possível, também, concluir que havia autonomia de 
organização sindical, quando se sabe que foi elaborado um plano de 
confederações, segundo o setor de atividade econômica correspondente, 
especificando o número de confederações e suas respectivas áreas. 
(NASCIMENTO, 1998, p. 88). 

 

O Decreto 24.964 assegurou, ainda, aos sindicatos a faculdade de 
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representar não somente seus interesses, mas também aqueles inerentes à 

categoria respectiva, além de firmar ou sancionar convenções coletivas de 

trabalho. 

 

3.2.3 O corporativismo de 1937 

 

Segundo Amauri Mascaro, no ano de 1937 “acentuaram-se as influências 

que o Brasil sofreu do regime político imperante na Itália e em outros países de 

direita.” (1989, p. 67). 

 

Em 1937 o Estado restabeleceu as diretrizes de 1931, liquidou o modelo do 
pluralismo de 1934 e aumentou o dirigismo na ordem sindical. Acentuaram-
se as influencias que o Brasil sofreu do regime político imperante na Itália e 
em outros países que tinham uma ditadura de direita. (NASCIMENTO, 
1998, p. 89-90). 

 

Dentre as principais características deste período, nos termos da 

Constituição Federal de 1937, existe a livre associação. Porém, para contar com 

o direito de representação, o sindicato deveria contar com o regular 

reconhecimento do Estado. Ademais, foi instituída a unicidade sindical em cada 

base territorial. 

Nas palavras de Amauri Mascaro: 

 

Curiosamente, apesar de tudo isso, dispunha a mesma Carta de 1937 que 
“a associação profissional ou sindical é livre” e, ao mesmo tempo e 
contraditoriamente que “somente o sindicato regularmente reconhecido pelo 
Estado tem o direito de representação legal dos que participarem da 
categoria de produção para o qual foi constituído, e de defender-lhes os 
direitos perante o Estado e as outras associações profissionais, estipular 
contratos coletivos de trabalhos obrigatórios para todos os seus associados, 
impor-lhes contribuições e exercer em relações a eles funções delegadas 
de poder público” (art. 138). (NASCIMENTO, 1998, p. 90). 

 

A Constituição de 1937 abordou, também, a aplicação a toda a categoria 

de trabalhadores das convenções coletivas, quando concluídas por associações 

legalmente reconhecidas. 

 

Quanto às convenções coletivas de trabalho, a Constituição de 1937, 
apesar de alguma imprecisão do texto, ordenou a sua aplicação a toda a 
categoria, portanto o efeito erga omnes. Não limitou a sua eficácia aos 
associados do sindicato (art. 137). (NASCIMENTO, 1998, p. 91). 
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A Constituição, até então, diferenciava entre associações e sindicatos, uma 

vez que era permitida a pluralidade de associações. Sindicatos seriam apenas as 

associações que obtivessem reconhecimento do Estado. Ainda, delegou apenas 

aos sindicatos as prerrogativas para representar a categoria, celebrar 

convenções coletivas e instaurar dissídios coletivos, decotando tais atribuições 

das associações. (NASCIMENTO, 1998, p. 92). 

Por fim, a Constituição Federal proibiu a greve e o lockout, por serem 

considerados como “recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao capital e 

incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional”, nos termos do 

art. 139. 

Acerca das negociações coletivas à época, discorre Amauri Mascaro: 

 

As negociações coletivas foram muito limitadas, e não só pelo excesso da 
legislação. O expediente adotado pelo Estado foi restringir a legitimidade de 
negociação dos sindicatos às suas bases territoriais e negar o mesmo poder 
às federações e confederações sindicais. Ao estado não interessava que as 
cúpulas sindicais pudessem negociar diretamente. Assim, apenas em se 
tratando de categorias inorganizadas em sindicato é que as entidades de 
grau superior podiam validamente negociar, situação prolongada por muito 
tempo. (NASCIMENTO, 1998, p. 95). 

 

O conceito de interesse coletivo era tratado como indivisível, 

compreendendo algo que abrangesse integralmente toda a categoria, ao contrário 

do entendimento atual da possibilidade de interesse coletivo de uma fração 

dentro de uma categoria. (NASCIMENTO, 1989, p. 69). 

 

3.2.4 O advento da Consolidação das Leis do Trabalho 

 

O advento da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ocorreu com a 

aprovação do Decreto Lei 5.453, de 1943. No Título V, a CLT tratou da 

organização sindical, e de seu reconhecimento e administração, entre outros 

temas. O novo texto legal incorporou, todavia, grande parte da legislação sindical 

em vigor à época, como o sistema de enquadramento sindical, a contribuição 

sindical legal e a organização sindical. 

Em relação à negociação coletiva, não ocorreu nenhuma alteração 
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relevante: 

 

A negociação coletiva em nada se alterou, a não ser para ficar explícita a 
sua aplicação em nível de categoria como convenção entre sindicatos, não 
previsto o acordo coletivo em nível de empresa e que só mais tarde, em 
1967, foi admitido. (NASCIMENTO, 1998, p. 95-96). 

 

A Constituição de 1946 garantiu o reconhecimento das Convenções 

Coletivas de Trabalho e reconheceu o direito de greve, além de garantir a 

liberdade da associação profissional ou sindical. 

 

3.2.5 Os sindicatos na Constituição Brasileira de 1988 

 

A Constituição de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, buscou 

promover uma melhora no campo social do País, pautando-se na igualdade e na 

valorização do trabalho. 

Segundo Amauri Mascaro, pouquíssimas alterações legais trabalhistas 

ocorreram até a Constituição de 1988. O Ministério do Trabalho passou a 

incentivar as negociações coletivas como forma primeira de solução de conflitos. 

(NASCIMENTO, 1989, p. 73). 

Descritos nos art. 10 a 12 da Constituição, os princípios inerentes aos 

sindicatos são, entre outros: direito de organização e liberdade sindical; 

continuidade da criação de federações e confederações; unicidade sindical, 

considerando-se a base territorial e a categoria; desnecessidade de autorização 

prévia para a criação de sindicatos; liberdade de filiação e desfiliação; de direito à 

negociação coletiva e à greve. 

Assim, concluiu-se, que atualmente, “sindicatos são órgãos de primeiro 

grau, criados pelos próprios interessados, com prerrogativas de representar a 

categoria, de negociar convenções coletivas, de instaurar dissídios coletivos e de 

autorizar greves”. (NASCIMENTO, 1989, p. 14). 

Explica Amauri Mascaro: 

 

A característica principal do sindicato é ser uma organização de um grupo 
existente na sociedade. Essa organização reúne pessoas físicas, 
trabalhadores, mas pode reunir também pessoas jurídicas, as empresas, 
uma vez que estas se associam em sindicatos também, os sindicatos de 
empregadores. As pessoas que se associam o fazem não para fins 
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indiscriminados, mas como sujeitos das relações coletivas de trabalho. 
(NASCIMENTO, 1992. v. I, p. 130). 

 

Os sindicados são dotados de autonomia coletiva. Isso significa que tem o 

direito de elaborar seus próprios estatutos, de realizar convenções coletivas e de 

eleger livremente seus representantes de exercer sua própria administração e de 

ter o reconhecimento de que são dotados de poder para solucionar conflitos 

trabalhistas, tais como greves e lockout. (NASCIMENTO, 1989, p. 11). 

As posições dos sindicatos variam conforme seus interesses, de maneira a 

buscar aquilo que for de maior importância no momento em que estão vivendo.  

Segundo Antônio Álvares: 

 

Nos períodos de crise os sindicatos se tornam menos reivindicativos, 
passando da conquista para a defensiva pois a prioridade é a luta pela 
manutenção do emprego e não pela melhoria das condições de trabalho. 
A experiência tem mostrado que o primeiro sintoma das diferentes fases da 
recessão por que passa a economia é a supressão de empregos e 
consequentemente o meio de sustento dos trabalhadores. (SILVA, 1996, p. 10). 

 

À medida que os meios de produção foram se modificando, os sindicatos 

se moldaram para melhorar as condições de trabalho dos empregados. 
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4 A EMPRESA E SUA HISTÓRIA 

 

Desde a Revolução Industrial, o setor de Produção vem sofrendo 

mudanças radicais, seja em sua forma de atuação, seja em sua administração, 

diante da globalização do comércio. A alteração da empresa se tornou, mais do 

que uma opção, uma necessidade diante da reestruturação do comércio e das 

relações mercantis em todo o globo. 

Alimentada pela tecnologia, a informação passou a fluir de maneira quase 

que imediata. A produção passou a ocorrer em tempo recorde e os produtos 

passam de novidades a obsoletos em pouco tempo. 

Nos tempos atuais, as empresas deixaram de ser locais, passando das 

fronteiras de seu município natal, espalhando-se por todo o globo. Com a criação 

de tratados e acordos internacionais, as multinacionais crescem com grande 

rapidez, procurando locais nos quais sua produção seja ainda mais lucrativa, em 

virtude seja da redução nos impostos ou do custo mais barato da mão de obra. 

Com os meios modernos de informação, as empresas devem se atentar a 

qualquer informação que possa afetar sua reputação, como a utilização de mão 

de obra de menores, condições insalubres ou periculosas de trabalho e poluição do meio 

ambiente. 

Questionamentos sobre o papel das empresas diante da sociedade fazem 

com que elas passem novamente por mudanças radicais em seu meio de gestão. 

A idéia de empresa deixa de se curvar simplesmente ao lucro e passa a 

desenvolver uma importante função como ferramenta social, visando ao 

desenvolvimento da sociedade como um todo. 

Existe hoje a necessidade de as empresas se adequarem a essa nova 

exigência social e mostrarem que não são só conglomerados capitalistas em 

busca de lucro. Uma das formas mais claras de se vislumbrar tal mudança é a 

atual divulgação das empresas pela opção de adotar a produção sustentável. 

A opinião da sociedade passa ser considerada quando da tomada de decisões 

de gestão, tornando-se um delimitador na vontade empresarial8. 

                                                 
8 Rachel Sztajn (2004, p. 15) entende que: “Esse tipo de comportamento é fruto da mescla de valores 

sociais aos individuais, acabando por conformá-los, de sorte que as manifestações das partes que 
levam ao processo decisório refletem muito as instituições e normas sociais que o grupo preza. 
Preocupadas com a avaliação social das pessoas com que convive, nem sempre as decisões 
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4.1 A evolução do processo produtivo - da sobrevivência ao lucro 

 

Conforme já explicitado no momento em que foi debatida a evolução do 

trabalho, o sistema de produção passou por grande transformação. Porém, isso 

não ocorreu apenas em relação à forma de trabalho, mas também aos meios de 

produção. A busca de produção de roupas e alimentos, inicialmente. Pautou-se 

na mais pura busca pela sobrevivência, em que sem vestimentas se morreria de 

frio e sem a produção de artefatos, como jarros não seria possível o 

armazenamento de comida e água. 

Com o passar do tempo, a agricultura e pecuária desenvolveram-se, 

deixando o homem de depender exclusivamente do que a natureza lhe oferecia. 

A fixação do homem e a criação de cidades deram início ao aumento do 

número de trocas e da produção acima do essencial, de maneira as pessoas 

passassem a contar com excessos para oferecer no câmbio. 

A evolução dos meios de troca e o advento do comércio fizeram com que a 

sobrevivência deixassem de ser o foco principal, abrindo espaço para um novo 

objetivo, o lucro. 

O lucro é o meio como a empresa se sustenta, o objetivo a ser alcançado 

pelo empregador.  

Esclarece Antonio Álvares: 

 

A permanência no emprego e a fruição dos meios necessários de toda a 
massa trabalhadora é, a um só tempo, um interesse do indivíduo e da 
sociedade, já que a produção de bens e serviços beneficia a ambos. 
Porém, o empregado não se sustenta por si mesmo. Custa investimento ao 
empresário e exige retorno para permanecer. Nenhuma empresa garante 
postos de trabalho improdutivos, que não geram riquezas e não dão lucro. 
Exigir a manutenção do emprego numa situação economicamente deficitária é 
contrariar a natureza fundamental do regime capitalista. (SILVA, 1996, p. 11). 

 

Diante do novo cenário que se desenhava, foram então pesquisadas 

maneiras de se produzir cada vez mais e melhor, maior quantidade pelo menor 

custo e, assim, iniciou a (re) evolução dos sistemas produtivos. 

                                                                                                                                                         
individuais vão no sentido de maximizar, ou não a diminuir, a estima em que os membros da 
comunidade conferem ou estendem àquele agente. Essas decisões são tanto quanto as de cunho 
ou conteúdo econômico, egoístas, porque se destinam a garantir a estima e apreciação da pessoa 
por aqueles com os quais convive socialmente. Daí a importância de compreender os processos 
decisórios e os elementos que incidem sobre a formação da ‘vontade’“.  
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4.2 Taylorismo, fordismo, toyotismo e volvismo 

 

Ao longo dos anos, o sistema de produção sofreu transformações de 

maneira buscar o constante aumento na produção e a diminuição dos custos. 

Criado por Frederick Winslow Taylor, no final do século XIX, o sistema de 

produção conhecido como “taylorismo” surgiu para aumentar a eficiência do 

sistema de produção. Baseado em um sistema de controle de tempo de produção 

pelos empresários, Taylor desenvolveu um sistema de organização de produção 

a partir da divisão técnica do trabalho realizado na produção industrial. Este meio 

de gerência, após publicação do artigo “Gerência Científica”, foi batizado como 

“Administração Científica” em 1911. (BENEVIDES, 2010, p. 63). 

Segundo Harry Braverman, Taylor desenvolveu três princípios a serem 

seguidos.  

O primeiro princípio consiste em desmembrar o processo produtivo com 

base na especialidade técnica do trabalhador. O empresário passa a possuir o 

conhecimento de produção antes dominado pelos trabalhadores, transformando 

este conhecimento de maneira a criar regras, leis e fórmulas.  

O segundo princípio define que todo o trabalho intelectual deveria ser 

decotado do Setor de Produção e concentrado apenas no setor de Planejamento 

(BRAVERMAN, 1987, p. 103). 

O terceiro princípio trata do uso do controle do conhecimento produtivo 

pela gerência, de maneira a controlar cada fase do processo de produção, assim 

como o modo de execução. (BRAVERMAN, 1987, p. 108). 

O controle da produção ficaria, então sob o controle de uma minoria 

empresarial, e o fracionamento da produção exigiria pouca qualificação dos 

trabalhadores, tornando a produção mais rápida e eficiente, pois o trabalhador se 

tornaria especialista naquela parte do processo produtivo. Ainda, o sistema de 

produção restaria seguro, eis que nenhum dos trabalhadores dominaria o inteiro 

processo produtivo do produto final. 

Transcreve-se a seguir, o trecho do trabalho de Huberman que descreve o 

relato de um capataz de aprendizes em uma fábrica de tecidos na Inglaterra 

perante uma comissão do Parlamento em 1816: 
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Eram aprendizes órfãos: - Todos aprendizes órfãos. 
E com que idade eram admitidos? – Os que vinham de Londres tinham 
entre 7 e 11 anos. Os que vinham de Liverpool tinham 8 a 15 anos. 
Até que idade eram aprendizes? – Até 21 anos. 
Qual o horário de trabalho? – De 5 da manhã até 8 da noite. 
Quinze horas diárias era um trabalho normal? – Sim. 
Quando a fábrica parava para reparos ou falta de algodão, tinham as 
crianças, posteriormente, de trabalhar mais para recuperar o tempo parado? 
– Sim. 
Durante todo o tempo: - Sim. 
Havia cadeiras nas fábricas? – Não. Encontrei com frequência crianças pelo 
chão, muito depois da hora em que deveriam estar dormindo. 
Havia acidentes nas fábricas com as crianças? – Muito frequentemente. 
(HUBBERMAN, 2010, p. 144). 

 

Jornadas demasiadamente longas deterioravam a saúde dos 

trabalhadores, que sofriam constantes acidentes. 

Por volta de 1925, o americano Henry Ford desenvolveu em sua fábrica de 

automóveis um meio de produção que “produzia quase tantos carros por dia 

quanto haviam sido fabricados num ano inteiro” (BRAVERMAN, 1987, p. 132). 

Este sistema conhecido como “Fordismo”, consistia no aprimoramento do sistema 

taylorista, ao qual foi incorporado um sistema automático que rotacionava o 

produto entre as estações fixas de trabalho nas quais ficavam os empregados. 

Divulgado por Charles Chaplin, em seu filme “Tempos Modernos”, o 

sistema fordista posicionava os trabalhadores lado a lado, criando um ritmo 

contínuo de produção no qual o torque era ditado pela velocidade da esteira 

rolante. Com o advento da esteira rolante, o operário não precisava de se mover, 

tendo as ferramentas ao seu alcance e os produtos deslizando na esteira. Este 

sistema proporcionava a alienação nos trabalhadores e o desgaste físico advindo 

do controle da produção pela velocidade das esteiras, levando ao extremo 

desgaste físico dos operários. 

Após a crise econômica de 1970 e com o início da terceira Revolução 

Industrial, foi desenvolvido o sistema toyotista ou ohnismo de produção, pelo 

então vice-presidente da empresa automotiva Toyota, Taiichi Ohno. (DELGADO, 

2006, p. 47).  

A idéia básica do sistema de produção toyotista apoiava-se na 

descentralização da produção. A empresa passava a exercer apenas as 

atividades essenciais deixando as atividades acessórias, como a produção de 
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peças, para empresas terceirizadas. Socialmente, este sistema é o mais 

prejudicial ao trabalhador, pois, diante da descentralização dos trabalhos e da 

ausência de contato entre os trabalhadores, a força operária perde sua força, 

assim como diminui o poder sindical, fracionando em diversos sindicatos os 

trabalhadores. 

Com a evolução do maquinário, bastava um trabalhador manipular mais de 

uma máquina, era disseminada a idéia ao empregado de que a empresa era “sua 

empresa”. (VIANA, 1996, p. 23). 

Implementaram-se o sistema “Just in time” e o estoque zero. Apenas era 

produzido o necessário, na velocidade necessária.Deixava de existir excedente 

em estoque (VIANA, 1996b, p. 24-25), o que ajudava a reduzir os custos. 

Desenvolveu-se, ainda, a organização de trabalho em grupos, em que a 

produção de um afetaria o ganho de todos. Assim, os próprios trabalhadores 

efetuavam a função de fiscalização de seus pares, sendo suprimida a 

necessidade de hierarquia. (VIANA, 1996b, p. 24-25). 

Criou-se, então um sistema no qual se distribuíam os mecanismos de 

produção a partir da subcontratação de empresas diversas. Isso barateava os 

custos e garantia um sistema de fiscalização contínuo dos empregados, por meio 

de seu grupo de trabalho. 

A consequência da instauração deste meio de produção foi a diminuição do 

custo de produção, com o aumento da produção e o enfraquecimento da força 

operária. 

Em paralelo às demais formas de produção, nos anos de 1960 Emti 

Chavanmco desenvolveu, na Suécia, um novo meio de produção na empresa 

automotiva Volvo9. 

O volvismo buscava excelência em qualidade, com base em investimentos 

no treinamento dos empregados. Estes passam a conhecer todo o sistema de 

produção da empresa. Valorizavam-se a criatividade e o trabalho em equipe. Por 

meio de administração participativa, eram reconhecidas a capacidade de tomar 

decisões e a de resolver problemas. 

Neste sistema: 

 

                                                 
9 http://pt.wikipedia.org/wiki/Volvismo.  
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o trabalhador ganha espaço e se torna multiqualificado, polivalente e 
multifuncionaltendo entendimento de toda a linha produtiva com máxima 
qualidade possível, trabalhando não mais em um meio competitivo, mas em 
um meio cooperativo. (Volvismo)10. 

 

Os operários que trabalhavam no sistema volvista estavam satisfeitos com 

o novo meio de trabalho, realizado em grupos semiautônomos, nos quais cada 

pequeno grupo se autorganizava, tornando o convívio mais agradável em razão 

da crescente solidariedade entre os colegas. Eram, ainda, valorizados a 

autonomia que passaram a dispor, a variação das tarefas desempenhadas e o 

aumento do enriquecimento das tarefas. (NUNES et al., 2009, p. 239). 

O volvismo não foi adotado por outras empresas, assim como não se 

manteve na Volvo, diante do alto custo de manutenção e da possibilidade de se 

focar a produção em países com maior flexibilização e menores garantias 

trabalhistas, reduzindo os custos de fabricação. 

 

Outro aspecto a ser considerado na avaliação do insucesso do projeto é a 
natureza da empresa na qual foi aplicado. A valorização do capital humano 
é bem-vinda em ambientes de escritório, onde a criatividade e a flexibilidade 
são valorizadas visando à inovação constante e, ainda, a mão de obra é 
extremamente qualificada. Isto é observado no campo da tecnologia da 
informação. Porém, no chão de fábrica, de uma indústria automobilística, 
este pode não ser o método mais adequado. (NUNES et al., 2009, p. 248). 

 

Assim, o sistema produtivo mais benéfico ao trabalhador foi considerado 

um “fracasso” na visão capitalista. 

 

4.3 A empresa atual 

 

O enlace da empresa e da força de trabalho se torna uma necessidade 

para atender as demandas da sociedade capitalista e a todas as garantias da 

Constituição, de maneira a satisfazer as necessidades sociais e criar riquezas11. 

                                                 
10 http://pt.scribd.com/doc/52147698/Volvismo.  
11 Rachel Sztajn (2004, p. 15-16) afirma que: “O trabalho, portanto, pretende compor o quadro da 

liberdade de iniciativa, tal como previsto no art. 170 da Constituição da República, com a 
organização da atividade econômica sob forma empresarial. A atividade empresarial tem nessa 
liberdade seu pilar, que vem conformado por instrumentos de política legislativa, entre os quais a 
dignidade da pessoa humana. Ressalta-se, porém, que os limites constitucionais À livre iniciativa 
devem atuar nos limites indicados pelas normas constitucionais econômicas, que privilegiam 
valores coletivos enquanto garantem a liberdade dos particulares”. 
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Na atualidade, a empresa busca uma apresentação perante a sociedade 

como uma instituição capaz de atender às necessidades da mesma, por exemplo, 

investindo em divulgação de adequação à programas de sustentabilidade e 

programas de qualidade, pois, mesmo que indiretamente, a empresa gira o 

capital e influencia diretamente o desenvolvimento do país como um todo, 

especialmente diante da sociedade capitalista em que vivemos nos dias atuais. 

Nos dias de hoje, as empresas buscam demonstrar ou, pelo menos, fazer a 

população crer, que estão se importando com problemas enfrentados pela 

sociedade como um todo, em especial, mediante a divulgação de informações 

pela mídia, como a adesão a sistemas sustentáveis de produção e o 

desenvolvimento de programas sociais.  

Apesar de o objetivo inicial da empresa ser buscar o lucro, o crescimento, 

o desenvolvimento e sua manutenção, ela acaba por beneficiar toda a sociedade 

ao seu redor, fomentando o desenvolvimento nacional12. 

Declara o art. 170 da Constituição da República:  

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: [...]. 

 

Vislumbrando-se neste artigo o papel essencial da empresa (como ordem 

econômica) como ferramenta para a conquista da existência digna dos 

trabalhadores por meio da oferta e da manutenção do emprego.  

 

4.4 A empresa como ferramenta de desenvolvimento 

 

É objetivo da República Federativa do Brasil assegurar o 

desenvolvimento nacional13. Mediante o crescimento do comércio e o fomento 

                                                 
12 Segundo Gladston Mamede (2010, p 53) “Embora tenha a finalidade imediata de remunerar o 

capital nela investido, atendendo ao interesse de seu titular ou dos sócios do ente (sociedade) que 
a titulariza, a atividade negocial atende igualmente ao restante da sociedade. Suas atividades e 
seus resultados desenvolvem a economia e, destarte, acrescentam tanto aos esforços de 
desenvolvimento nacional, um dos objetivos fundamentais da República, segundo o artigo 3º, II, da 
Constituição”. 

13 Segundo art. 3º da Constituição Federal: Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
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da economia, as empresas se tornam ferramentas indispensáveis no 

crescimento de um país. 

A redução de impostos é uma ferramenta muito utilizada para o incentivo 

do crescimento da economia nacional, porém, muitas vezes, estes incentivos não 

são suficientes para garantir a manutenção do patamar financeiro desejável aos 

olhos do gestor. Um país próspero é um país com economia forte, distribuição de 

renda, emprego, saúde e educação para todos. 

Diante da crise mundial e da busca pela manutenção dos parâmetros 

desejáveis de uma economia “sadia”, são criadas regulamentações ou, até 

mesmo, leis que lesam os trabalhadores de maneiras, muitas vezes, irreversíveis. 

Tratativas tidas inicialmente como provisórias se vinculam, e as ferramentas que 

uma vez foram utilizadas como temporárias, devido a um momento de 

necessidade, acomodam-se como o “regular”, não retornando ao seu status quo. 

No caso da dispensa coletiva, em que a situação de necessidade 

financeira realmente justificaria a dispensa do ponto de vista da sobrevivência da 

fonte de empregos local, passa a ser utilizada além do limite tolerável, valendo-se 

da importância social da empresa como ferramenta flexibilizatória de diretos 

trabalhistas. 

Segundo Souto Maior (2010, p. 8), a crise, na maioria dos casos, nada 

mais é que uma desculpa para a redução do custo com empregados: 

 

Todas as avaliações sobre a causa da presente crise são unânimes em 
dizer que sua origem não está nos custos da produção, mas na 
desregulação do mercado financeiro e na falta de limites às possibilidades 
de ganho a partir da especulação. Desse modo, as propostas de superação 
de crise a partir do postulado de redução do custo do trabalho revelam-se 
de todo oportunistas e descomprometidas com os interesses nacionais, já 
que tendem a gerar uma retração do consumo, reduzindo, de forma sempre 
renovada, as potencialidades do modelo de produção capitalista. 

 

Diante desta situação, questiona-se a razoabilidade da necessidade da 

negociação prévia às dispensas. Porém grande parte das situações concretas é 

                                                                                                                                                         
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.  
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de ausência total de negociação coletiva. Em alguns casos, até mesmo de 

contato entre entidades sindicais sobre a possível dispensa.  

Preleciona Maria Cecília e Aabrão: 

 

Parte da parcela dessa ausência ou (in)submissão à negociação coletiva se 
atribui à “fraqueza do sistema sindical” brasileiro e da carência de 
efetividade dos instrumentos de pressão coletiva disponibilizados aos 
trabalhadores, como o esvaziamento do “poder de greve”. Isso sem contar a 
opressão histórica do poder econômico sobre a “classe-que-se-vive-do-
trabalho” que nos últimos anos vive “aterrorizada em ‘reclamar’ e assim 
perder o emprego”.  
Outra parte do escopo empresarial repousa no discurso inadmissível da 
ausência de norma legal (legal e posta) que vete a dispensa coletiva de 
trabalhadores no Brasil. Com efeito, o uso desta “a-legalidade”, para que as 
empresas dispensem livremente e de forma aleatória trabalhadores, 
demonstra que as garantias e os direitos individuais, sociais e coletivos, 
necessitam e muito de tutela e proteção pelos legitimados. A dispensa coletiva 
atenta contra direitos mínimos e fundamentais da sociedade (direitos difusos). 
(TEODORO; SILVA, 2010, p. 152). 

 

Diante de uma situação na qual a legislação ainda não encontra respaldo 

suficiente para a solução do conflito de interesses, e da inexistência de legislação 

que garanta a manutenção do emprego – além da estabilidade, já regulamentada, 

cabe aos Tribunais nacionais analisar a situação das dispensas coletivas. 
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5 A ESTABILIDADE E A DISPENSA INDIVIDUAL E COLETIVA NO 

BRASIL 

 

Inicialmente, é importante distinguir a estabilidade laboral de busca pela 

manutenção do emprego. A primeira é direito no qual o empregado conta com a 

impossibilidade de rescisão do seu contrato de trabalho, salvo por justa causa, 

por uma razão específica estipulada por lei ou negociação coletiva. 

A segunda é voltada para a função social do trabalho e as vantagens 

sociais abrangidas pela permanência do empregado em um mesmo local de 

trabalho por um período continuado. 

 

5.1 A estabilidade decenal 

 

Em 1923, por meio do Decreto 4.682 (BRASIL), conhecido como Lei “Elói 

Chaves”, foi garantido aos trabalhadores ferroviários, após dez anos de serviço, a 

resilição do contrato de trabalho apenas em caso de falta grave. Aplicava-se 

apenas aos ferroviários. 

A estabilidade para todos os empregados da indústria e comércio só 

adveio em 1935, após a lei 62, de 1935 (BRASIL), que assegurou uma 

indenização quando o fossem despedidos sem justa causa em contrato por prazo 

indeterminado. 

A estabilidade aos demais empregados também foi abordada pela CLT em 

1943, que, em seu art. 492, estabeleceu “O empregado que contar mais de 10 

(dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por 

motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente 

comprovadas”.  

Constitucionalmente, a estabilidade foi abordada pela primeira vez em 

1937. Porém, a garantida constitucional de estabilidade a todos os trabalhadores 

foi assegurado apenas pela Constituição de 1946. Diante da garantia laboral, a 

dispensa só poderia ocorrer após inquérito judicial para a apuração de falta grave 

do empregado. 

Juntamente com a estabilidade decenal, existia a indenização por tempo 
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de serviço que seria de direito do empregado a contar do primeiro ano de 

trabalho, sendo calculada por ano ou fração superior a seis meses. 

Nas palavras de Maurício Godinho: 

 

Como visto, o modelo celetista clássico impunha forte contigenciamento à 
vontade empresarial quanto à ruptura desmotivada do contrato de emprego. 
Previa neste modelo a combinação de duas sistemáticas: em primeiro lugar, 
a presença de indenizações crescentes em virtude do tempo de serviço, em 
situações de dispensas desmotivadas anteriores a dez anos (antigos artigos 
477 e 478, caput, da CLT, hoje tacitamente revogados); em segundo lugar, 
a presença da estabilidade no emprego,após dez anos de serviço junto ao 
mesmo empregador – prazo que fora jurisprudencialmente reduzido para 
efetivos nove anos de serviço (art. 492, CLT; antigo enunciado nº 26 do TST). 
(DELGADO, 2010, p. 1151). 

 

Em 1966 foi promulgada a Lei 5.107 que criou o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço, que oferecida a possibilidade de opção pela estabilidade, 

mediante expressa opção do empregado no momento de celebração do contrato 

de trabalho. Caso optasse o empregado teria depositado em uma conta 8% de 

sua remuneração mensal, tendo direito em caso de dispensa imotivada a sacar 

os valores depositados e a perceber uma multa de 10% sobre o valor total já 

depositado. O saque também ocorreria no caso de aposentadoria ou falecimento 

do empregado. 

Aos empregados com contrato em vigor, a lei permitiu a opção pelo novo 

sistema de maneira retroativa, o que transformou a opção fundiária na quase 

totalidade dos contratos de trabalho vigentes.  

A Constituição Federal de 1988 eliminou a exigência da opção expressa 

pelo FGTS, tornando este um direito inerente a todos os empregados, com 

exceção dos empregados domésticos.  

Importante salientar que até à Constituição de 1988 não era estendido ao 

trabalhador do campo o direito à opção pelo recolhimento fundiário. A contar 

deste ano, todos os empregados, urbanos e rurais, passaram a ter seu contrato 

regido pelo regime do FGTS. 

Adverte Alice Monteiro de Barros: 

 

Lembre-se que até a Constituição de 1988 o FGTS não se estendia ao 
trabalhador do campo. Consequentemente, hoje, é mais fácil encontrarmos 
empregados portadores de estabilidade decenária no meio rural do que no 
meio urbano, em que o FGTS já existe desde 1967. Logo, em geral, a partir 
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desse ano, a admissão do trabalhador urbano verificava-se sobre a égide 
do regime do FGTS. É que, embora o ingresso nesse regime fosse uma 
faculdade, por ser mais conveniente ao empregador, este não costumava 
admitir o candidato que não assinasse a declaração de opção pelo referido 
regime no ato da contratação. (BARROS, 2008, p. 931). 

 

Hoje regulamentada pela Lei 8.036 (BRASIL), de 11 de maio de 1990, a 

chamada “Lei do FGTS”, em seu art. 18, §1º, permitiu a despedida sem justa 

causa mediante o pagamento de multa, a dispensa de empregados foi um 

facilitador para a dispensa de empregados como meio de reduzir custos, seja por 

diminuição de demanda ou, mesmo, por informatização do processo de produção. 

A multa não é imposição grande o bastante para garantir a segurança do 

empregado. 

 

5.2 Os meios de estabilidade atualmente existentes 

 

São diversos os meios de um empregado gozar de estabilidade laboral, 

assim, as principais ocorrências serão arroladas a seguir. 

A Constituição de 1988 garantiu, por meio do art. 19 da ADCT, estabilidade 

aos servidores públicos não concursados que contassem no dia da promulgação 

da Constituição com cinco anos de exercício em trabalho continuado. 

Os servidores concursados contam com estabilidade garantida 

constitucionalmente pelo art. 41 da Constituição Federal após dois anos de 

efetivo exercício, sendo este prazo ampliado para três anos após a Emenda 

Constitucional 19, de 1998. 

Ao empregado dirigente sindical, assim como ao seu suplente é garantida 

a estabilidade provisória desde o ato de sua candidatura até um ano após o 

término do mandato, se eleito, nos termos do art. 8º, VIII, da Constituição Federal 

e art. 543, § 3º da CLT. 

Assim como o dirigente sindical, o empregado dirigente da CIPA garante 

estabilidade provisória desde o ato de sua candidatura até um ano após o término 

de seu mandato, nos termos do art. 10, II, “a”, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, sendo o direito garantido também ao suplente a 

contar da Constituição de 198814. 

                                                 
14 Nos termos da súmula 339, I do TST. 
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À empregada grávida é garantida a estabilidade provisória desde a 

confirmação da gravidez15 até cinco meses após o parto. A estabilidade é 

garantida à empregada gestante urbana, rural e avulsa. 

O empregado acidentado goza de estabilidade provisória pelo período de 

12 meses após a cessação de auxílio doença acidentário, nos termos do art. 118 

da Lei 8213/91 e do art. 169 do Decreto 357/91, sendo necessário para o gozo do 

benefício o afastamento superior a 15 dias, assim como a percepção do benefício 

do auxílio doença acidentário (cód. 91), salvo se descoberta a enfermidade 

laboral após despedida sem justa causa16. 

Empregados no Conselho Nacional da Previdência Social têm pelo art. 3º, 

§7º, e art. 93 da Lei 8213/91, garantida sua estabilidade desde a nomeação até 

um ano após o término do mandato, salvo comprovado por processo judicial o 

cometimento de falta grave. 

Empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas gozam de 

estabilidade provisória desde a candidatura até um ano após o término do 

mandato, nos termos do art. 55 da Lei 5.764/71. Neste caso, os suplentes não 

são contemplados com o benefício da estabilidade eis que este artigo apenas 

garantiu este direito aos empregados eleitos diretores.  

Representantes dos empregados em Comissões de Conciliação Prévia, 

assim como seus suplentes, gozarão de estabilidade por um ano após o término do 

mandato, salvo no caso de cometimento de falta grave, nos termos do art. 625-B da CLT. 

Os empregados representantes dos trabalhadores no Conselho Curados do 

FGTS gozam de estabilidade por até um ano após o término do mandato, nos 

termos da Lei 8.036/90, em seu art. 3º, §9º. A legislação permite a dispensa 

destes empregados apenas em caso de ocorrência de fato ensejador de dispensa 

por justa causa. 

Os juízes classistas, segundo Alice Monteiro de Barros (2008, p. 937), 

gozavam de estabilidade por serem eleitos nos termos do art. 543, na medida em 

que se enquadravam no art. 543, §3º, como representantes profissionais eleitos 

em escrutínio secreto, nos termos do art. 524 da CLT. 

 
                                                 
15 Por não ser o tema principal no presente trabalho, não nos aprofundaremos no debate do início da 

estabilidade gravitícia, diante da controvérsia existente entre a concepção ou a confirmação desta. 
16 Nos termos da Súmula 378 do TST. 
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5.3 O direito constitucional da proteção contra a despedida arbitrária individual 

 

Apesar da restrita quantidade de publicações e artigos que discutem a 

possibilidade de o Judiciário reverter as dispensas coletivas efetuadas, 

independentemente do motivo alegado, dentre os trabalhos existentes o problema 

central é o binômio da livre iniciativa em face da estabilidade laboral. A boa-fé da 

empresa também é foco de questionamento.  

Segundo Antônio Álvares (SILVA, 1996, p. 12), “todo emprego sustenta-se 

não somente na norma jurídica, mas também na economia. Daí a contradição que 

hoje presenciamos”. 

Em artigo publicado pelo Tribunal Regional do Trabalho, o desembargador 

Júlio Bernardo do Campo analisa a situação de maneira mais branda, buscando 

um equilíbrio entre as garantias constitucionais: 

 

De fato, à primeira vista pode até parecer que princípios constitucionais 
poderiam favorecer e justificar a intervenção direta do Estado no mercado 
de trabalho, mesmo de forma unilateral, para obstar a dispensa coletiva, já 
que seu desiderato seria preservar a dignidade da pessoa humana e os 
valores sociais do trabalho, idéia, no entanto, um tanto falaciosa, já que 
havendo colidência de princípios constitucionais, sabido que a Magna Carta 
igualmente consagra a livre iniciativa, cuja característica mais notável é a de 
conceder ao empreendedor econômico a ampla liberdade de administrar e 
gerir sua empresa, com o objetivo nada irrepreensível de buscar lucros e 
não amargar prejuízos. (CAMPO, 2009). 

 

E conclui: 

 

A se considerar o panorama jurídico atual, a restrição empresarial de 
proceder a dispensas coletivas depende de profundas alterações no texto 
constitucional, jamais, todavia, para proibi-la, em face do princípio 
inarredável da livre iniciativa, mas sim para torná-la mais dificultosa. 

 

A Constituição clara quando determina: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
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Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
(BRASIL, 1988). 

 

O art. 1º e o 170 da Constituição da República buscam o equilíbrio entre a 

livre iniciativa e a valorização do trabalho. In verbis, o art. 170 da CR descreve 

como princípios gerais da atividade econômica: 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 

e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]” 

Diante da importância e da simbiose entre a livre iniciativa e o trabalho, a 

valoração de um diante do doutro se torna no mínimo complexo. 

Ensina Gladston Mamede: 

 

No processo histórico Brasileiro, a Constituição da República de 1988 foi a 
opção pela liberdade de ação jurídica e econômica (livre iniciativa), disposta 
como princípio constitucional (art. 1º, IV, e 170 caput), dando-lhe status de 
fundamento do Estado Democrático de Direito. Reconheceu-se na 
autonomia individual um fator que pode ser benéfico para a sociedade, 
estimulando e preservando a livre iniciativa. Mas teve-se a preocupação de 
calibrar este princípio pela instituição de um par dialético entre os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, estabelecendo a idéia de 
uma função social da livre iniciativa. (MAMEDE, 2010, p. 41). 

 

Declara o juiz federal do Trabalho da 8ª Região Pedro Tourinho 

Tupinambá: 

 

Não há dúvida no direito do trabalho pátrio que o empregador possui o 
direito potestativo de demitir seus empregados sem justo motivo, desde que 
realize o pagamento de algumas verbas trabalhistas, fazendo o empregado 
jus a levantar o FGTS acrescido da multa de 40%, receber aviso prévio, etc. 
Acontece que o direito potestativo do empregador não pode ser exercido de 
forma arbitrária e nem de maneira discriminatória, posto que desta forma 
encontra barreira em diversas regras jurídicas. (TUPINAMBÁ, 2009). 

 

 

 

 

5.4 O direito à garantia do pleno emprego garantido pelo art 7º da Constituição  

 

A manutenção do emprego se diferencia da estabilidade diante da 
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obrigação legal de uma e da busca moral de outra perante a sociedade. 

Afirma Andrea Vasconcelos: 

 

A garantia de emprego está relacionada a medidas políticas que buscam 
assegurar o primeiro emprego e a manutenção do nível de empregos 
(sentido econômico, sendo garantia/estabilidade no emprego o direito de se 
manter no emprego contra a vontade do empregador, por um lapso de 
tempo definido (sentido jurídico). (VASCONCELLOS, 2010, p. 33). 

 

Lorena Porto explica que 

 

[...] é possível compreender o disposto no art. 7º, inciso I, da Lei Maior, o 
qual prevê, dentre os direitos assegurados aos trabalhadores, a proteção da 
relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. A 
interpretação desse dispositivo, em consonância com as normas 
constitucionais acima aludidas, revela que a proteção da relação de 
emprego assegurada pela Constituição Federal de 1988 visa superar a 
situação trazida pelo advento do FGTS, mas, ao mesmo tempo, guarda 
diferenças marcantes com relação à estabilidade, nos moldes previstos pela 
CLT. (PORTO, 2009, p. 62). 

 

A disposição de uma indenização, descrita no art. 10º da ADCT, tem 

caráter provisório, não sendo a garantia ao emprego prevista no art. 7º da 

Constituição restrita à pena pecuniária citada. (PORTO, 2009, p. 62). 

Segundo Antônio Álvares da Silva, a proteção contra a dispensa arbitrária 

“visa tornar a relação de emprego, um bem jurídico constitucional duradouro, e 

mantê-la constante para que irradie seu efeito construtor e benéfico para a vida 

social”. (2009, p. 651).  

 

5.5 A denúncia da Convenção 158 da OIT e uma análise acerca de sua 

constitucionalidade 

 

Em 16 de setembro de 1992, mediante o Decreto Legislativo 68 (BRASIL, 

1992), o Congresso Nacional aprovou a Convenção (C. 158) da OIT. Em 5 de 

janeiro de 1995, o depósito da ratificação foi efetuado na Repartição Internacional 

do Trabalho da OIT. Mesmo com vigência desde 6 de janeiro de 1996, o Decreto 

de Promulgação 1855 (BRASIL) foi publicado em 11 de abril de 1996. 

Em seu art. 4º, a Convenção proíbe a dispensa de trabalhadores “a menos 

que exista para isso uma causa justificada, relacionada com sua capacidade ou 



 

 

49

seu comportamento, ou baseada nas necessidades de funcionamento da 

empresa, estabelecimento ou serviço”. (GENEBRA, 1982). 

A controvertida Convenção foi denunciada pelo Brasil durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, em 20 de dezembro de 1996, mediante o Decreto 

2100 (BRASIL), que estipulou que deixaria de vigorar em 20 de novembro de 

1997 a Convenção da OIT 158. 

O debate acerca da Convenção 158 da OIT tem seu cerne na questão 

sobre sua ratificação. 

Segundo Antonio Alvares, “o Presidente da República pode ratificar o 

tratado em dois momentos: tão logo seja concluído após as negociações 

internacionais ou submetê-lo primeiro a aprovação do Legislativo, ratificando-o 

depois”. (SILVA, 1996, p. 15). 

O fomento da discórdia acerca da referida Convenção apoia-se no fato de 

que ela foi submetida à aprovação do Congresso Nacional, porém não foi a 

ratificada pelo presidente da República após sua aprovação17. Assim, o ato de 

ratificação ainda estaria inacabado, prejudicando sua aplicabilidade. 

Segundo Antônio Álvares da Silva, “a ratificação formal nada mais é que a 

confirmação final do Estado-Membro perante a OIT de que a convenção se 

incorporou ao direito interno e será cumprida”. (SILVA, 1996, p. 17). Para ele, “a 

ratificação não é ato da autoridade interna, mas sim do estado-membro perante a 

OIT, na condição de organismo internacional”.  

Prescreve o art. 49, I, da Constituição Federal: 

 

                                                 
17 Segundo sitio do Ministério das Relações Exteriores, disponível em www.mre.gov.br: Uma vez 

publicado o Decreto Legislativo, encontra-se encerrada a etapa de apreciação e de aprovação do 
ato. Procede-se então a sua ratificação ou confirmação, junto à(s) outra(s) Parte(s) Contratante(s), 
do desejo brasileiro de obrigar-se por aquele documento. A ratificação é, portanto, o processo pelo 
qual os atos são postos em vigor internacionalmente Nos processos bilaterais, a ratificação pode 
ser feita por troca de notas, podendo o ato entrar em vigor, conforme determine seu texto, na data 
de recebimento da segunda nota ou num prazo estipulado após essa data. Pode-se ainda efetivar 
a ratificação por troca de instrumentos de ratificação, o que se faz com certa solenidade, mediante 
a lavratura de uma Ata. 
O atos multilaterais são ratificados por meio do depósito da Carta de Ratificação junto ao país ou 
órgão multilateral depositário. Este se incumbe de notificar o fato aos demais signatários. A entrada 
em vigor internacional do ato multilateral dependerá do cumprimento de certos requisitos que se 
estipulam em seu próprio texto, em geral a soma de um certo número de ratificações. Assim como 
as cartas de plenos poderes, as cartas (ou instrumentos) de ratificação são firmadas pelo 
Presidente da República e referendadas pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores. (grifo 
nosso) Acesso em 20/01/2012. 
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Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais 
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;  

 

O art. 84, VIII da Constituição Federal rege: 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 
referendo do Congresso Nacional; 

 

A Convenção 158 já seria parte do Direito Brasileiro desde sua aprovação 

pelo Congresso Nacional, que teria resolvido a questão definitivamente por meio 

do Decreto-Legislativo 68, de 1992, ou um ano após o depósito realizado na OIT, 

o que se deu em 4 de maio de 1996. (SILVA, 1996, p. 19) 

Por meio do decreto de promulgação, estaria a situação resolvida. Porém, 

menos de um ano após a vigência nacional, em janeiro de 1996, a Convenção foi 

denunciada, em um flagrante retrocesso ao princípio constitucional de 

manutenção do emprego. 

O Brasil é um país que tem como fundamento a função social do trabalho. 

Portanto, deve valorizar a sua manutenção. Porém, não existem ferramentas 

fortes o suficiente para garantir-se a estabilidade laboral, haja vista que o art. 7º, 

inciso I, da Constituição da República ainda não foi regulamentado, existindo uma 

brecha legislativa sobre a manutenção do emprego. 

Esclarece Cláudio Jannotti: 

 

A proteção ineficaz ofertada pelo ordenamento jurídico brasileiro contra a 
cessação contratual arbitrária individual e a completa omissão de regras 
quanto à cessação contratual coletiva, sob a perspectiva freudiana podem 
ser consideradas como uma fonte de degradação humana. (ROCHA, 2011, 
p. 53). 

 

Diante da inexistência, ou ineficiência da proteção à garantia de emprego 

no ordenamento jurídico pátrio, reexamina-se o art. 8º da CLT, que rege: 

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de 
disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela 
jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas 
gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo 
com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que 
nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse 
público. 
Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do 
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trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios 
fundamentais deste. 

 

Assim, tem-se a análise da possibilidade de o Brasil se valer de uma 

medida protetiva mediante a aplicação do Direito Estrangeiro como fonte 

subsidiária ao Direito Nacional, diante das garantias mais benéficas ao 

trabalhador. 

 

5.6 A dispensa individual motivada e imotivada 

 

A cessação do contrato de trabalho pode ocorrer de diversas maneiras, 

como o fim do contrato a termo, o pedido de dispensa por iniciativa do 

empregado e a aposentadoria do empregado, inclusive a dispensa por iniciativa 

do empregador. 

No caso de dispensa por escolha unilateral do empregador, esta poderá 

ser motivada ou imotivada. No Brasil, dispensa motivada, ou por justa causa, é 

aquela que se enquadra nos moldes do art. 482 da CLT, quais sejam: 

 

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo 
empregador:  
a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;  
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do 
empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual 
trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;  
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha 
havido suspensão da execução da pena;  
e) desídia no desempenho das respectivas funções;  
f) embriaguez habitual ou em serviço;  
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer 
pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem;  
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, 
própria ou de outrem;  
l) prática constante de jogos de azar. 
 
Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de 
empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, 
de atos atentatórios à segurança nacional. 
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No caso de cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador 

em que a situação não se enquadre em nenhuma das possibilidades elencadas 

no referido artigo, esta dispensa será considerada imotivada, ou arbitrária. 

 

5.7 A dispensa arbitrária18 

 

Os trabalhadores que gozam de estabilidade, por exemplo, as grávidas e 

os membros da CIPA, estão protegidos contra a dispensa arbitrária. 

Não se tratando de empregados que gozem deste benefício, não existem 

na legislação atual barreiras contra a dispensa arbitrária, sendo considerada a 

multa de 40% sobre o FGTS suficiente para sanar os danos causados pela perda 

do emprego pelo trabalhador. 

 

5.8 A dispensa coletiva motivada e a dispensa coletiva imotivada 

 

A dispensa coletiva, assim como a individual, também pode ocorrer de 

maneira motivada ou imotivada. 

A dispensa coletiva motivada ocorre quando um grupo de empregados, 

conjuntamente, incorre em algum ato ensejador da dispensa por justa causa, por 

exemplo, no caso de greve ilícita, em que um grupo de empregados se ausenta 

por um período de tempo injustificadamente, ou no caso de atitude de 

insubordinação em conjunto19. 

Não existindo motivação para a demissão em massa, esta será 

considerada como imotivada. 

                                                 
18 Para este trabalho, a expressão dispensa arbitrária será utilizada para os casos em que o 

empregador dispensa sem justa causa, não sendo a mesma utilizada em sua interpretação mais 
ampliada com referência a casos de dispensa discriminatória. 

19 Conforme jurisprudência do TRT da 3ª Região: VALIDADE – DANOS MORAIS – DISPENSA 
COLETIVA POR JUSTA CAUSA – USO REGULAR DE UM DIREITO. A relação de trabalho é 
plena de manifestação da relação de poder, mas, no destaque daquele momento, o empregador 
agiu no uso regular de um direito, não se revelando mesquinha a dispensa coletiva, na qual se 
inclui a Reclamante, mas corretiva de desvio de finalidade, retomando o estado anterior da 
disciplina subordinante interna, pois não é fácil conceber a regência de um plantel tão vasto de 
empregados. O empregador, portanto, não feriu a ordem jurídica praticando a dispensa justificada 
em massa, conforme apurado. Iníquo seria que o agente violador do direito se livrasse de 
quaisquer ônus decorrentes do ato, neutralizando as conseqüências patrimoniais daí decorrentes, 
à custa de quem não concorreu para o vício, mormente se lembrado que a Empresa prometeu 
resposta às reivindicações através de seus prepostos. (BRASIL, 2007, p. 14). 
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Não existe na legislação nacional tratamento específico para os casos de 

demissão em massa. Estuda-se, assim, se a dispensa imotivada de um grupo de 

empregados deve ser tratada de maneira igual à dispensa imotivada individual. 

Um dos grandes problemas encontrados está na delimitação para a análise 

do problema, de maneira a diferenciar a dispensa individual da dispensa coletiva. 

Ensina Orlando Gomes: 

 

Dispensa coletiva é a rescisão simultânea, por motivo único, de uma 
pluralidade de contratos de trabalho numa empresa, sem substituição dos 
empregados dispensados. 
Dois traços caracterizam a dispensa coletiva, permitindo distingui-la da 
dispensa plúrima. São:  

a - a peculiaridade da causa;  
b - a redução definitiva do quadro do pessoal. 
Na dispensa coletiva é única e exclusiva a cláusula determinante. O 

empregador, compelido a dispensar certo número de empregados, não se 
propõe a despedir determinados trabalhadores, senão aqueles que não 
podem continuar no emprego. Tomando a medida de dispensar uma 
pluralidade de empregados não visa o empregador a pessoas concretas, 
mas a um grupo de trabalhadores identificáveis apenas por traços não-
pessoais, como a lotação em certa seção ou departamento, a qualificação 
profissional, ou o tempo de serviço. A causa da dispensa é comum a todos, 
não se prendendo ao comportamento de nenhum deles, mas a uma 
necessidade da empresa. (GOMES, 1974). 

 

Verifica-se a partir dessas considerações a grande diferença de 

individualização do trabalhador no caso da dispensa coletiva. Nesta hipótese, o 

trabalhador é considerado um número diante de tantos outros, não um indivíduo 

de direitos e garantias, como deveria. 

A ausência de legislação acerca do tema, já delicado por sua natureza 

econômica e social, o torna ainda mais complexo. Em diversas publicações sobre 

o assunto, não se é discutida a impossibilidade da dispensa, apenas se busca um 

meio de evitar a demissão de mais funcionários que o necessário. 

 

Antônio Álvares da Silva define: 

 

Não se pode negar às empresas o direito de dispensa, quando o emprego 
não se torna mais economicamente sustentável. Se a obrigarmos a mantê-
lo, terá que fechar as portas. Então o prejuízo não será de alguns, mas de 
todos. Até aqui, tudo lógico e correto.  
Acontece que, para praticar a dispensa coletiva, a empresa tem que 
participar à autoridade competente, geralmente o Ministério do Trabalho ou 
órgão equivalente, os motivos econômicos, tecnológicos ou estruturais que 
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a forçam a dispensar coletivamente, informando por escrito o número de 
trabalhadores afetados e a categoria a que pertencem. E deve haver um 
prazo razoável entre a dispensa e o aviso. (SILVA, 2009). 

 

Ademais, o §2º do art. 114 da Constituição Federal garante o direito de 

acesso ao Judiciário a qualquer dos sindicatos representativos, diante da recusa 

de negociação coletiva. 

O direito sindical, assim, é colocado à prova, diante da possibilidade de 

uma negociação coletiva prévia, valendo-se do diálogo e de flexibilizações 

trabalhistas como ferramenta de efetivo auxílio ao empregado e à manutenção do 

emprego, e não de supressão de direitos trabalhistas.  

O impacto social das dispensas coletivas é enorme, mas, sem uma 

estrutura legislativa que impeça a dispensa em massa, é importante analisar-se a 

possibilidade de o Judiciário rever tais casos.  

Elucida Maria Cecília e Aabrão Miranda: 

 

Este cenário mundial faz surgir o acirrado debate acerca da legalidade da 
dispensa coletiva sem a passagem prévia e obrigatória pela negociação 
coletiva. 
Ou seja, coloca-se em confronto de um lado o direito potestativo (porque 
ainda não regulamentado) de o empregador dispensar seus empregados e 
de outro lado a obrigatoriedade ou não da prévia negociação coletiva para 
validar as dispensas em massa. (TEODORO; SILVA, 2010). 

 

Em um dilema no qual contendem princípios constitucionais e valores 

sociais, econômicos e, até mesmo, morais, o Judiciário luta para estabelecer ou, 

mesmo, definir quais são seus limites de atuação diante de cada situação 

concreta em uma batalha entre duas vertentes: a função social do trabalho, com 

ferramenta de inserção do indivíduo na sociedade e como membro ativo desta; e 

a função social da empresa, como provedora de renda e equilíbrio econômico, 

além de fonte de renda estatal, por meio de impostos. 
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6 ANÁLISE DA DISPENSA COLETIVA NO MUNDO 

 

Para o estudo da dispensa coletiva no Brasil, é de suma importância 

analisar a forma como o tema é abordado em outras partes do mundo. 

 

6.1 União Europeia 

 

A União Europeia tem como forma de regulamentação as chamadas 

“Diretivas”. 

Segundo Cláudio Jannotti: 

 

As Diretivas elaboradas pela União Européia interferem de forma objetiva 
nos seus Estados-membros, vez que, apóia e regulamenta as suas 
atividades nas políticas sociais e econômicas, gerando inclusive um 
dualismo constitucional, porquanto que no topo da cadeia hierárquica de 
cada Estado-membro, encontram-se no mesmo nível os seus princípios 
constitucionais nacionais e os direitos previstos pela Comunidade Européia. 
(ROCHA, 2011). 

 

As diretivas que regulamentam a dispensa coletiva na União Europeia são 

as Diretiva 75/129, Diretiva 92/56 e Diretiva 98/59. 

 

6.1.1 Diretiva 75/129/CEE 

 

O Conselho das Comunidades Europeias adotou a Diretiva 75/129/CEE em 

17 de fevereiro de 1975, “relativa à aproximação das legislações dos Estados-

membros respeitantes aos despedimentos colectivos”. 

Para a aplicação da Diretiva, são necessários alguns requisitos, como o 

enquadramento da situação como dispensa coletiva. 

Segundo o art. 1º, são consideradas dispensas coletivas aquelas em que, 

dentro de um prazo de 30 dias, o empregador dispensar trabalhadores por razões 

não inerentes ao indivíduo na proporção de 10 ou mais trabalhadores em 

estabelecimentos que contem mais de 20 e menos de 100 empregados; 10% de 

seus empregados em empresas que contem mais de 100 e menos de 300 

empregados; e no mínimo 30 trabalhadores em empresas que empreguem 

abitualmente mais de 300 trabalhadores. 
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Também são consideradas como coletivas as dispensas de mais de no 

mínimo 20 trabalhadores em um período de 90 dias, independentemente do 

número de trabalhadores habitualmente empregados na empresa. 

Não são consideradas dispensas coletivas os casos em que, apesar de 

preenchidos os requisitos do art. 1º, se tratar de contratos a termo ou por tarefa, 

de efetivo cumprimento destes, aos trabalhadores em administração pública ou 

estabelecimentos de direito público e às tripulações de navios marítimos e/ou no 

caso de encerramento de atividades do estabelecimento, caso advindo de ordem 

judicial. 

O art. 2º trata da obrigatoriedade da prévia negociação com o 

representante dos trabalhadores20, buscando um acordo, de maneira empedir ou 

reduzir as dispensas, bem como a busca de medidas que atenuem o impacto da 

dispensa coletiva nos trabalhadores. 

A fim de viabilizar a negociação, cabe à empresa enviar toda a 

documentação com informações necessárias, por meio de comunicação escrita, 

devendo cópia desta ser enviada à autoridade pública. 

Uma vez encerrada a negociação, a empresa deve notificar a autoridade 

pública de seu plano de dispensa, com a documentação da negociação com o 

representante dos trabalhadores, informando os motivos do despedimento, o 

número de trabalhadores a despedir, o número dos trabalhadores habitualmente 

empregados e o período no qual se pretende efectuar as dispensas. Cópia da 

referida notificação deve ser enviada ao representante dos trabalhadores, que 

poderá fazer observações perante a autoridade pública. 

Mesmo após os trâmites necessários, a dispensa só pederá se formalizar 

trinta dias21 após a notificação supra, respeitado, ainda, o direito ao aviso-prévio 

do trabalhadores. Émportante salientar que, segundo a norma analisada, o 

período de trinta dias deverá ser utilizado pelas autoridades públicas, também 

para procurar soluções para o problema que enfrenta a empresa, buscando a 

manutenção dos empregos. 

 

                                                 
20 Segundo o artigo 1º, os representantes dos trabalhadores são aqueles “previstos pela legislação ou 

pela prática dos Estados-membros”. 
21 Este período pode ser alterado diante de possibilidades descritas no artigo 4º. 
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6.1.2 Diretiva 92/56/CEE 

 

Em 24 de junho de 1992, o Conselho das Comunidades Europeias adotou 

a Directiva 92/56/CEE, que “que altera a Directiva 75/129/CEE relativa à 

aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos 

despedimentos colectivos”. A maior parte do texto original da Diretiva 75/129/CEE 

permaneceu. Serão destacados os de maior relevância. 

O primeiro parágrafo determinou como dispensa coletiva aquela que 

imotivadamente e sem motivo pessoal rescinde o contrato de mais de cinco 

trabalhadores22. 

Os casos de encerramento de empresas passam a ser consideradas como 

dispensas coletivas, independentemente do fechamento por ordem judicial. 

Medidas seriam adotadas para atenuar as consequências das dispensas, 

sendo elas “medidas sociais de acompanhamento destinadas, nomeadamente, a 

auxiliar a reintegração ou reconversão dos trabalhadores despedidos”, sendo, 

ainda definida a possibilidade dos representantes dos trabalhadores se valerem 

do auxílio de peritos. 

 

6.1.3 Diretiva 98/59/CE 

 

Tendo como objetivo a “aproximação das legislações dos Estados-

membros respeitantes aos despedimentos colectivos”, em 20 de julho de 1998, foi 

adotada a Diretiva 98/59/CE pelo agora Conselho da União Europeia. 

Novamente foi alterada a proporção numérica do que seria uma dispensa 

coletiva, voltando a se aproximar dos parâmetros criados pela Diretiva 

75/129/CEE: 

 

a) Entende-se por «despedimentos colectivos» os despedimentos 
efectuados por um empregador, por um ou vários motivos não inerentes à 
pessoa dos trabalhadores, quando o número de despedimentos abranger, 
segundo a escolha efectuada pelos Estados-membros: 

                                                 
22 a) Ao no. 1, é aditado o seguinte parágrafo:  

Para o cálculo do número de despedimentos previsto no primeiro parágrafo, alínea a), são 
equiparadas a despedimentos as cessações do contrato de trabalho por iniciativa do empregador 
por um ou vários motivos não inerentes à pessoa dos trabalhadores, desde que o número de 
despedimentos seja, pelo menos, de cinco. 
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i) ou, num período de 30 dias: 
- no mínimo 10 trabalhadores, nos estabelecimentos que empreguem 
habitualmente mais de 20 e menos de 100, 
- no mínimo 10 % do número dos trabalhadores, nos estabelecimentos que 
empreguem habitualmente no mínimo 100 e menos de 300 trabalhadores, 
- no mínimo 30 trabalhadores, nos estabelecimentos que empreguem 
habitualmente no mínimo 300; 
ii) ou, num período de 90 dias, no mínimo 20 trabalhadores, qualquer que 
seja o número de trabalhadores habitualmente empregados nos 
estabelecimentos em questão; 

 

Foi definido que o teor da alínea “a” se refere a uma dispensa de, no 

mínimo, 5 empregados. 

Segundo Jannotti23, é importante relembrar a inexistência de qualquer 

sanção para aquele Estado-Membro que não acatar as Diretivas da União 

Europeia, restando, apenas, prejudicada a efetividade das Diretivas em seu 

objetivo. 

 

6.2 As especificidades da dispensa coletiva na Alemanha 

 

O mecanismo de dispensa de empregados na Alemanha é regulamentado 

pela Lei Kündigungsschutz24, datada de 1951, que trata da dispensa individual e 

coletiva de maneira específica e gradual. Isso ocorre porque a legislação alemã 

não prevê a dispensa coletiva como um instituto autônomo, tratando-a 

juridicamente como um conjunto de dispensas individuais, restando aplicados os 

trâmites inerentes à dispensa individual. (PORTO, 2009, p. 203) 

A dispensa individual de empregados é regulamentada detalhadamente. 

Segundo a legislação, o empregado dispensado injustificadamente terá sete dias 

para interpor recurso. Na seção 3, a lei regulamenta os casos em que as 

demissões dependem de notificação obrigatória. Trata-se dos casos em que 

determinado percentual de empregados é dispensado em um período de 

específico de tempo. 

A empresa que conta entre vinte e sessenta empregados não pode 

dispensar acima de cinco empregados em um mês. Empresas que contem entre 

60 e 500 trabalhadores não podem dispensar mais de 25 empregados ou um 

                                                 
23 ROCHA, 2011, p.107. 
24 http://www.gesetze-im-internet.de/kschg/BJNR004990951.html. (Tradução livre) 
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número superior a 10% de seu número de empregados em 30 dias. No mesmo 

período, empresas que contem mais de 500 empregados não podem dispensar 

mais de 30 empregados. 

A empresa deve atender aos requisitos legais, tais como efetuar a 

notificação, informar ao Comitê de Empresa o número de empregados que 

planeja dispensar, o número habitual de empregados e o período no qual 

pretende efetuar as dispensas para que possa formular uma tentativa de acordo 

buscando rever a dispensa programada, ou buscar uma indenização 

compensatória. 

Segundo o art. 18 da Lei, a dispensa não pode ser impedida pelo Comitê 

de Empresa. Pode ser adiada por até dois meses. 

O empregado que discordar da dispensa poderá contestar sua validade 

perante a Justiça Especializada, podendo ser deferida a reintegração ao 

emprego, nos termos do art. 8º, ou a manutenção da cessação do contrato, 

mediante indenização razoável. 

Lorena Porto esclarece: 

 

A possibilidade de o Juiz poder determinar a cessação do contrato acabou 
por inverter na prática a letra da lei: a reintegração passou a ser a exceção, 
sendo comumente substituída pela indenização. Consciente disso, o 
empregado passou a preferir a realização de um acordo em primeira 
instância, por meio do qual poderia obter uma indenização 
consideravelmente superior àquela que poderia ser fixada, de acordo com 
os parâmetros legais, ao final do processo. O empregador, por sua vez, 
estava disposto a aceitar o acordo para encerrar a ação. Isso explica por 
que as pesquisas desenvolvidas no final da década de 1970 e início dos 
anos 1980 concluíram que, na prática, ao contrário do modelo propugnado 
pela lei, a reintegração não era a regra e sim a exceção. (PORTO, 2009, p. 
204-205). 

 

6.3 A legislação italiana acerca da dispensa coletiva 

 

A dispensa coletiva na Itália é regulamentada pela lei 223 de 23 de julho de 

200125, que reconhece três tipos de rescisão coletiva de contrato de trabalho: por 

colocação em mobilidade; por redução do número de empregados e por 

encerramento da empresa. 

                                                 
25 http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0ADB71B0-289C-4ADD-AE82-7BAC28013AF2/0/19910723_ 

L_223.pdf. (Tradução Livre). 
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Segundo os art. 4º e 24, §4º, da Lei 223/91, não são consideram dispensas 

coletivas o encerramento contratual de contratos por tempo determinado, o 

encerramento de obras na construção civil e as atividades sazonais ou saltuárias. 

Segundo a lei, são consideradas coletivas as dispensas de, no mínimo, 

cinco dispensas em um período de cento e vinte dias em empresas que contem 

mais de quinze empregados, desde que situadas no território de uma mesma 

província. 

Para fins de dispensa coletiva, o art. 5º da Lei 223/91 estabelece uma 

ordem de critérios para efetuar a dispensa: responsabilidades familiares; 

antiguidade e requisitos técnico-produtivos e organizacionais. 

Para se concretizar a dispensa coletiva na Itália, inicialmente, o sindicato 

dos trabalhadores deve ser informado do projeto de dispensa, das razões 

técnicas, organizacional ou de produção para as quais se acredita não existirem 

medidas cabíveis para se evitar a dispensa, do número e a função dos 

empregados, da localização da empresa e do cronograma a ser seguido, nos 

termos da lei. 

Segundo Jannotti, “essa notificação serve para evitar o desemprego, vez 

que, o sindicato, pode sugerir alternativas para evitar a ruptura contratual ou até 

mesmo diminuir o número de trabalhadores que teriam os contratos cessados”. 

(ROCHA, 2011, p. 120). Em seguida, é realizada negociação coletiva com o 

sindicato, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de quarenta e cinco dias, sendo 

este reduzido pela metade em caso de dispensas de até dez empregados. Ato 

contínuo, não sendo realizado um acordo, um órgão administrativo analisa as 

alegações da empresa e do sindicato e formula uma nova proposta de 

acordo.Inexistindo acordo ao fim das negociações, a dispensa coletiva será 

formalizada. Porém, o empregado fará jus ao pagamento de indenização estatal 

por um período de 12 meses, sendo este majorado para 24 no caso de 

trabalhador que conte quarenta anos e 36 no caso de trabalhadores que contem 

mais de cinquenta anos de idade. 

Todas as exigências no tocante ao processo e requisitos devem ser 

seguidas sob pena da nulidade das dispensas. 

 

 



 

 

61

6.4 A possibilidade de dispensa coletiva em Portugal 

 

Em Portugal, a regulamentação à dispensa de empregados encontra-se 

regulamentada pelo Código do Trabalho, Lei 7/2009, de 12 de fevereiro de 2009. 

Segundo Márcio Túlio Viana (1996, p. 151) as vedações à dispensa 

individual e coletiva são as mais significativas limitações ao poder potestativo 

empresarial em Portugal. 

Nas palavras do autor: 

 

Em Portugal, a mais importante limitação diz respeito às despedidas. A 
individual só cabe em caso de falta grave, exigindo emissão de nota de 
culpa, oportunidade de defesa escrita, parecer da comissão de 
trabalhadores e decisão fundamentada do empregador. Em caso de 
divergência entre aquele parecer e esta decisão, cabe ação judicial, que 
pode determinar a reintegração ou indenização a critério do trabalhador No 
caso de dispensa coletiva, a lei exige: comunicação prévia à comissão de 
trabalhadores e às autoridades administrativas; prazo de sessenta a 
noventa dias para sua efetivação; relatório circunstanciado; oportunidade 
para que a comissão de trabalhadores se manifeste junto à autoridade 
administrativa, que poderá proibi-la. (VIANA, 1996, p. 151).  

 

Rege o art. 359 do Código do Trabalho: 

 

Considera -se despedimento colectivo a cessação de contratos de trabalho 
promovida pelo empregador e operada simultânea ou sucessivamente no 
período de três meses, abrangendo, pelo menos, dois ou cinco 
trabalhadores, conforme se trate, respectivamente, de microempresa ou de 
pequena empresa, por um lado, ou de média ou grande empresa, por outro, 
sempre que aquela ocorrência se fundamente em encerramento de uma ou 
várias secções ou estrutura equivalente ou redução do número de 
trabalhadores determinada por motivos de mercado, estruturais ou 
tecnológicos.26 

 

Segundo o referido dispositivo legal, seriam motivos de mercado aqueles 

em que a empresa tem uma redução de suas atividades em virtude de uma 

previsível diminuição da procura de seu produto ou serviços, assim como a 

impossibilidade superveniente, legal ou prática, de disponibilizar seus bens ou 

serviços no mercado. 

Motivos estruturais seriam aqueles ligados à estrutura econômica, tais 

como desequilíbrio econômico-financeiro, reestruturação da empresa e 

substituição de produtos dominantes. 
                                                 
26 http://dre.pt/pdf1s/2009/02/03000/0092601029.pdf. 
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Por fim, existem os motivos tecnológicos, que abrangem os meios técnicos 

ou tecnológicos de fabricação dos produtos, a execução dos serviços, a 

automatização dos meios de produção, a informatização, etc. 

Para efetuar a dispensa coletiva, o empregador deve informar por escrito à 

comissão dos trabalhadores ou, na ausência desta, à comissão intersindical ou 

às comissões sindicais da empresa representativas dos trabalhadores que 

abranger. Diante da inexistência destes, serão os empregados possivelmente 

afetados informados dos fatos, de maneira formarem uma comissão 

representativa. 

Segundo o art. 361 do Código do Trabalho, nos cinco dias posteriores à 

notificação o empregador deve iniciar uma negociação com a estrutura 

representativa dos trabalhadores, para analisar um acordo sobre a dimensão da 

dispensa e medidas a serem aplicadas, devendo-se considerar a suspensão de 

contrato de trabalhos, redução da jornada, etc. Tal negociação será 

acompanhada pelo ministério responsável pela área laboral (Ministério do 

Trabalho), devendo o referido ministério advertir o empregador em caso de 

constatação de irregularidades. 

Após 15 dias da notificação à comissão dos trabalhadores, ou à comissão 

representativa destes, celebrado ou não o acordo, o empregador deve comunicar 

a cada trabalhador abrangido a sua dispensa o motivo desta e a data de 

cessação do contrato de trabalho. 

O trabalhador será informado, ainda, do montante, lugar e modo de 

pagamento da compensação e dos créditos trabalhistas a que faz jus. Ainda, o 

empregado deverá ser informado da cessação de seu contrato de trabalho com 

uma antecedência mínima de 15 dias no caso de trabalhador com antiguidade 

inferior a um ano; 30 dias no caso de trabalhador com antiguidade igual ou 

superior a um ano e inferior a cinco anos; 60 dias no caso de trabalhador com 

antiguidade igual ou superior a cinco anos e inferior a 10 anos; e 75 dias no caso 

de trabalhador com antiguidade igual ou superior a 10 anos (art. 363). 

Em casos de dispensa coletiva, o trabalhador terá, ainda, direito ao 

pagamento de um mês de salário para cada ano trabalhado, sendo o valor 

mínimo garantido o de três salários. 

O não cumprimento de qualquer das obrigações pode ocasionar a 
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declaração da ilicitude da dispensa coletiva. Porém, nos termos do art. 388 do 

Código do Trabalho, a dispensa só poderá ser declarada por tribunal judicial. 

Para tanto, a ação de impugnação ao despedimento coletivo deverá ser proposta 

no prazo de seis meses contados da data de cessação do contrato. Caso seja 

declarada a ilicitude da dispensa, o empregador é condenado a indenizar o 

trabalhador por todos os danos causados, morais e materiais, além de reintegrar 

o trabalhador à empresa ou pagar indenização nos termos da lei. Ademais, o 

trabalhador tem direito de auferir os salários a que faria jus desde a dispensa até 

o trânsito em julgado da decisão judicial (art. 390). 

 

6.5 A possibilidade de dispensa coletiva na Espanha 

 

A dispensa coletiva na Espanha é regulamentada pela Ley Del Estatuto de 

los Trabajadores, com redação dada pelo Real Decreto Legislativo de 1995, 

tendo sua última alteração ocorrido em setembro de 2010. A seção 4 da referida 

lei trata da cessação do contrato de trabalho, sendo o artigo 51 exclusivo para os 

casos de dispensa coletiva e os procedimentos a serem seguidos no caso de 

necessidade de dispensa em massa. No §1º do referido artigo são estabelecidas 

as possibilidades lícitas da dispensa coletiva e, posteriormente, determinada o 

que é considerada uma dispensa coletiva27. 

É considerada dispensa coletiva quando, em um lapso temporal inferior a 

noventa dias, determinada porcentagem de trabalhadores é dispensada devido a 

motivos econômicos, técnicos, organizacionais ou produtivos. 

Segundo a legislação, o motivo econômico se caracteriza pela atual ou 

expectativa de perda de entrada de ativos ou pela constante diminuição na 

entrada de caixa, de maneira a inviabilizar a manutenção da quantidade de 

empregos em seu quadro de pessoal. A alegação de tal motivo deverá ser 

comprovada, devendo, ainda, ser demonstrada a razoabilidade da decisão de 

                                                 
27 A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la extinción de 

contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a: 
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. 
b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y 
trescientos trabajadores. 
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores. 
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dispensar. Como razão técnica tem-se a mudança dos meios ou instrumentos de 

produção. A razão organizacional ocorre quando a empresa sofre alterações nas 

demandas pelos produtos ou serviços prestados. 

Nesses casos, a empresa deve comprovar a ocorrência dos motivos alegados, 

assim como as alterações que foram feitas para garantir sua competitividade no 

mercado. 

A empresa que entender atender a todas as prerrogativas e optar pela 

dispensa deverá, inicialmente, requerer autorização e seguir todos os 

procedimentos descritos nos demais parágrafos do art. 51, sob pena de nulidade 

da dispensa por ser esta considerada ilícita. 

 

6.6 Fatos sobre a dispensa coletiva em outros países do globo 

 

Na França, segundo Lorena Porto, a legislação divide em três categorias 

as dispensas por motivo econômico: dispensas individuais; as chamadas 

“pequenas” dispensas coletivas, que abrangem a dispensa de um grupo entre 2 e 

9 empregados em um prazo de 30 dias; e as chamada “grandes” dispensas 

coletivas, as quais envolvem a dispensa de 10 ou mais trabalhadores no prazo de 

30 dias. (PORTO, 2009, p. 213) 

Na Dinamarca, a Lei sobre Dispensas Coletivas está em consonância com 

os ditames da Diretiva 59, em que a dispensa coletiva ocorre por motivos alheios 

à pessoa do trabalhador, sendo relacionada exclusivamente com a empresa 

(PORTO, 2009, p. 265). Os requisitos para a definição da dispensa como coletiva 

e a aplicação da referida lei estão relacionados ao número de empregados 

dispensados. A legislação é aplicável quando empresas que empregam 

regularmente mais de 20 e menos de 100 empregados dispensam no mínimo 10 

trabalhadores em 30 dias. No caso de empresa que conte entre 100 e 300 

empregados a dispensa coletiva se caracteriza pela dispensa de 10% de seu 

quadro. No caso de empresas que empreguem mais de 300 trabalhadores a 

dispensa é caracterizada quando ocorre o desligamento de, no mínimo, 300 

empregados em 30 dias (PORTO, 2009, p. 265-266). 

Faz-se também necessária a negociação prévia com os representantes dos 

obreiros, de maneira evitar a dispensa coletiva, ou, não sendo este objetivo 
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alcançado, para reduzir o número de trabalhadores dispensados, buscando, 

ainda, meios de atenuação dos efeitos da dispensa sobre aqueles que forem 

desligados. (PORTO, 2009, p. 266). 

Na Finlândia, a única razão para permitir a dispensa coletiva é a 

econômica, configurada nos casos em que a empresa que contratar no mínimo 20 

trabalhadores pode dispensar ao menos 10. (PORTO, 2009, p. 272). 

Nos Estados Unidos, existem várias leis que garantem e protegem o 

emprego. A mais importante é a Worker Adjustmente and Retraining Notification 

Act (WARN), também conhecida como Plant Closing Act (PORTO, 2009, p. 296), 

que tem a sua aplicabilidade em razão do número de empregados dispensados. 

 

Essa lei se aplica a empresas com, no mínimo, 100 empregados 
trabalhando em tempo integral, no caso de dispensa que afete no mínimo 
50 obreiros que laborem em tempo integral em determinada planta 
empresarial, no período de 30 dias, ou de “lay-off” cuja duração seja de no 
mínimo 30 dias e que afete 500 ou mais empregados, ou 50 ou mais 
obreiros caso eles constituam ao menos 33% dos empregados da planta 
empresarial. O patrão deve conceder um aviso prévio por escrito de, no 
mínimo, 60 dias aos representantes dos obreiros afetados, ou, na falta 
destes, aos próprios obreiros, devendo pagar a remuneração equivalente a 
cada dia desse aviso em caso de descumprimento. (PORTO, 2009, p. 296). 

 

Além do aviso aos obreiros, a lei estabelece, a obrigatoriedade da 

comunicação ao governo local, sob pena de multa (PORTO, 2009, p. 297). 

Como se vê, a dispensa coletiva é tratada de maneira diversa, sendo, 

todavia, obrigatória a comunicação da intenção de dispensa aos sindicatos de 

classe (representantes dos operários), de maneira oferecer a estes a chance de 

negociação, buscando a manutenção dos postos de emprego, mesmo que 

parcialmente, ou indenizações e demais medidas que visem diminuir o impacto 

nos trabalhadores e, assim, na sociedade. 
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7 CONVENÇÕES DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO REFERENTES À NEGOCIAÇÃO COLETIVA E 

GARANTIA DE EMPREGO 

 

Ensina Amauri Mascaro: 

 

Deve-se à Organização Internacional do Trabalho intensa atuação 
destinada a produzir normas e defender princípios que adquiriram maior 
importância mundial, tamanha a sua repercussão nos diversos países, de 
modo a se constituírem um repositório de inestimável valor sobre o direito 
sindical. (NASCIMENTO, 1989, p. 79). 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprova Convenções e 

Recomendações, diferenciando-se estas daquelas pelo método de aprovação e 

pelas repercussões. As Recomendações têm o condão de orientar os países 

acerca de temas pertinentes às condições de trabalho, enquanto as Convenções 

são instrumentos destinados a criar obrigações a serem seguidas por todos os 

Estados que a ratificarem.  

“Desse modo, as Convenções são tratados multilaterais que têm por 

objetivo incorporar-se no direito interno de cada país, desde que ratificadas, 

sendo expressivo o seu número, bem como das recomendações”. 

Até 2007, foram aprovadas 188 Convenções e 199 recomendações. 

Segundo Arnaldo Sussekind, “os tratados internacionais tem tido 

remarcada influência no campo das relações de trabalho; principalmente as 

convenções adotadas no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, 

desde 1919”. (SUSSEKIND, 1999, p. 65). 

Para os objetivos deste trabalho, serão analisadas apenas as Convenções 

ratificadas pelo Brasil inerentes ao direito sindical, no tocante à negociação 

coletiva, assim como aquelas relativas ao direito de manutenção e garantia ao 

emprego28. 

 

 

 

                                                 
28 Todas as informações referentes às Convenções da OIT foram extraídas do site oficial da 

Organização Internacional do Trabalho, disponível em: http://www.oit.org.br/convention. 
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7.1 Convenções da OIT inerentes ao direito de associação e ao direito sindical 

 

Aprovada na terceira Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 

em 1921, em Genebra, a Convenção 11 entrou em vigor no plano internacional 

em 11 de maio de 1923. Foi a primeira a tratar de assuntos relacionados ao 

direito de associação, cabendo a todos os países que a ratificassem 

comprometer-se a assegurar aos trabalhadores da agricultura os mesmos direitos 

de associação inerentes aos trabalhadores das indústria, assim como a revogar 

toda e qualquer disposição legislativa em vigor que restrinja os direitos de 

associação aos trabalhadores na agricultura. Esta Convenção teve sua 

aprovação pelo Decreto Legislativo 24, de 29 de maio de 1956, sendo ratificada 

em 25 de abril de 1957 e promulgada pelo Decreto 41.721, de 25 de junho de 

1957. Entrou em vigência nacional em 25 de abril de 1958. 

A Convenção 98, aprovada na 32ª Reunião da Conferência Internacional 

do Trabalho, em 1949, entrou em vigor no plano internacional em 18 de julho de 

1951. Ela garante proteção a qualquer tipo de ato atentatório à liberdade sindical 

praticado em face de empregados não ligados ao Poder Público, tais como 

vincular o emprego à condição de não filiação ao sindicato de classe e dispensar 

um trabalhador ou prejudicá-lo em virtude de participação em atividades sindicais 

fora de sua jornada de trabalho, ou durante esta, mediante autorização do 

empregador. Esta Convenção recomenda aos países a incentivar a negociação 

entre empregadores e a organização de empregadores e de empregados. Sua 

aprovação ocorreu por meio do Decreto Legislativo 49, de 27 de agosto de 1952, 

sendo ratificada em 18 de novembro de 1952 e promulgada em 29 de junho de 

1953, por meio do Decreto 33.196, tendo vigência nacional desde 18 de 

novembro de 1953. 

Visando à proteção dos representantes dos trabalhadores, na 56ª Reunião 

da Conferência Internacional do Trabalho em 1971, foi aprovada a Convenção 

135, que entrou em vigor no plano internacional em 30 de junho 1973. Busca 

resguardar de maneira eficiente a segurança do trabalhador de quaisquer 

retaliações em virtude de sua qualidade ou de suas atividades como 

representante dos trabalhadores sua filiação sindical. A terminologia 

“representante dos trabalhadores” abrange: 
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a) representantes sindicais, a saber, representantes nomeados ou eleitos 
por sindicatos ou pelos membros de sindicatos; 
 
b) ou representantes eleitos, a saber, representantes livremente eleitos 
pelos trabalhadores da empresa, conforme as disposições da legislação 
nacional ou de convenções coletivas, e cujas funções não se estendam a 
atividades que sejam reconhecidas, nos países interessados, como 
dependendo das prerrogativas exclusivas dos sindicatos29. 

 

No Brasil, a Convenção 135 foi aprovada pelo Decreto Legislativo 86, de 

14 de dezembro de 1989, tendo sua ratificação ocorrido em 18 de maio de 1990. 

Foi promulgada em 22 de maio de 1992, por meio do Decreto 131. Sua vigência 

nacional iniciou-se em 18 de maio de 1991. 

Buscando uma maior regulamentação do trabalho dos rurículas, em 24 de 

novembro de 1977, entrou em vigor no plano internacional a Convenção 141, 

durante a 60ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em 

1975. Buscava “trabalhadores rurais desenvolvam organizações livres e viáveis, 

capazes de proteger e defender os interesses de seus afiliados e de garantir sua 

contribuição efetiva ao desenvolvimento econômico e social”. Para fins de sua 

aplicação, foram considerados trabalhadores rurais todas as pessoas que 

exercem, em área rural, “tarefas agrícolas ou artesanais ou a ocupações 

similares ou conexas, tanto se trata de assalariados como, [...] de pessoas que 

trabalhem por conta própria, como arrendatários, parceiros e pequenos 

proprietários”30. Restou garantido a todos os trabalhadores rurais o direito de 

constituir livremente associações, devendo os princípios da liberdade sindical ser 

plenamente respeitados. Os interessados poderão se filiar de maneira livre, 

devendo unicamente respeitar os estatutos da associação. Para garantir o pleno 

desempenho das associações, os Estados-Membros que a ratificaram tiveram 

como dever adotar políticas de divulgação dessas associações, assim como se 

empenhar para evitar obstáculos ao pleno gozo dos direitos de associação e à 

criação, desempenho e desenvolvimento de suas atividades. 

Na 64ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em 1978, 

aprovou-se a Convenção 151 da OIT31, relativa aos direitos de sindicalização e às 

                                                 
29 Preâmbulo da Convenção nº 141 da OIT. 
30 Art. 3º da Convenção nº 135 da OIT. 
31 Por se tratar de proteção ao emprego e organização de sindicato de empregados na administração 

pública, não sendo o principal foco do presente trabalho, a Convenção nº 151 da OIT foi 
brevemente abordada. 



 

 

69

relações de trabalho na administração pública, vigorando no plano internacional 

desde 25 de fevereiro de 1981. No Brasil, foi aprovada por meio do Decreto 

Legislativo 206, de 7 de abril de 2010. Para a presente Convenção, são considera 

empregados públicos aqueles lotados na administração pública, buscando 

protegê-los contra todo ato de discriminação sindical em relação com seu 

emprego. Garante, ainda, a independência das organizações em relação às 

autoridades públicas. 

 

7.2 Convenções da OIT inerentes à negociação coletiva e à dispensa imotivada 

 

A única Convenção da Organização Internacional do Trabalho ratificada 

pelo Brasil em que se tem como tema central e específico o fomento à 

negociação coletiva é a Convenção 154, com vigência nacional desde 10 de julho 

de 1993. Apesar de haver o tema sido tratado na Convenção 98, a Convenção 

em voga foi aprovada única e exclusivamente para tratar sobre as negociações 

coletivas. 

Foi aprovada na 67ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em 

1981, vigorando no plano internacional desde 11 de agosto de 1983. No Brasil, foi 

aprovada pelo Decreto Legislativo 22, de 12 de maio de 1992 e ratificada em 10 

de julho de 1992. Teve sua promulgação por meio do Decreto 1.256 de 29 de 

setembro de 1994. 

Em seu art. 2º restou definido: 

 

Art. 2 — Para efeito da presente Convenção, a expressão ‘negociação 
coletiva’ compreende todas as negociações que tenham lugar entre, de uma 
parte, um empregador, um grupo de empregadores ou uma organização ou 
várias organizações de empregadores, e, de outra parte, uma ou várias 
organizações de trabalhadores, com fim de: 
a) fixar as condições de trabalho e emprego; ou  
b) regular as relações entre empregadores e trabalhadores; ou 
c) regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma 
ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos estes objetivos 
de uma só vez. 

 

A Convenção 154 definiu a necessidade de serem adotadas medidas 

efetivas de estímulo à negociação coletiva, de modo a viabilizá-la a todos os 

empregadores e todas as categorias de trabalhadores abrangidos pela 
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Convenção, entre outros. Restou definido que “os órgãos e procedimentos de 

resolução dos conflitos trabalhistas sejam concedidos de tal maneira que possam 

contribuir para o estímulo à negociação coletiva”32. 

No tocante à dispensa sem justa causa, a Convenção 158 da OIT, razão de 

grande debate e controvérsias, buscou a proteção contra a dispensa arbitrária por 

parte do empregador. Aprovada na 68ª Reunião da Conferência Internacional, em 

1982, entrou em vigor no plano internacional em 23 de novembro de 1985. No 

Brasil, foi aprovada pelo Decreto Legislativo 68, em 16 de setembro de 1992, e 

ratificada em 5 de janeiro de 1995. Sua promulgação ocorreu em 10 de abril de 

1996, por meio do Decreto 1.855. Entrou em vigor em 5 de janeiro de 1996. 

Foi denunciada em 20 de dezembro de 1996 pelo Decreto 2.100. 

Por tratar exclusivamente da proteção à garantia e manutenção do 

emprego, será abordada com maior profundidade posteriormente. 

                                                 
32 Art. 5º da Convenção nº 154 da OIT. 



 

 

71

8 DA NECESSIDADE DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA PRÉVIA 

 

8.1 Negociação coletiva 

 

Segundo Alice Monteiro de Barros (2006, p. 1204), “negociação coletiva é 

modalidade de autocomposição de conflitos advinda do entendimento entre os 

interlocutores sociais”. 

Maurício Godinho esclarece: 

 

A importância da negociação coletiva trabalhista transcende o próprio 
Direito do Trabalho. A experiência histórica dos principais países ocidentais 
demonstrou, desde o século XIX, que uma diversificada e atuante dinâmica 
de negociação coletiva no cenário das relações laborativas sempre 
influenciou, positivamente, a estruturação mais democrática do conjunto 
social. (DELGADO, 2010, p. 1277). 

 

As negociações coletivas constituem o meio pelo qual os sindicatos 

conquistam melhorias para sua categoria, soluciona conflitos entre empregados e 

empregadores, etc. 

Adverte Maria Cecília: 

 

É importante lembrar que o Direito Coletivo do Trabalho não se realiza em si 
próprio. Sua principal virtude reside exatamente no fato de que aos entes 
coletivos é atribuída a faculdade de elaboração de normas jurídicas. São as 
próprias partes participando diretamente da construção do Direito, levando 
em consideração o que é melhor para elas. Quem melhor conhece a 
realidade de uma determinada parcela da atividade econômica, bem como 
da respectiva categoria profissional são os seus atores sociais, isto é, são 
aquelas pessoas envolvidas diretamente naquele processo produtivo – 
empregadores e empregados. (TEODORO, 2007, p. 71). 

 

Nas palavras de Sussekind: 

 

Se o sindicato nasceu com a finalidade de obter, por meios conflituosos, a 
melhoria das condições de trabalho e, por via de conseqüência, de vida; se, 
de certa maneira, tais conquistas são perseguidas através de negociação 
coletiva, greve e pressão junto aos órgãos do legislativo – certo é que no 
curso da história o movimento sindical passou a constituir poderosa 
alavanca para reformas sociais e até econômicas, culturais e políticas. 
(SUSSEKIND, 1999, p. 316). 

 

Segundo Maurício Godinho, o direito coletivo do trabalho 

é um ramo jurídico construído a partir de uma relação entre seres 
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teoricamente equivalentes: seres coletivos ambos, o empregador de um 
lado e, de outro, o ser coletivo obreiro, mediante as organizações sindicais”. 
(DELGADO, 2010, p. 1.211) 

 

A Constituição Federal em seu art. 7º, garante que é direito do trabalhador 

o reconhecimento das convenções e acordos coletivos. 

Segundo Maurício Godinho Delgado (2010, p. 1275), a negociação coletiva 

“é um dos mais importantes métodos de solução de conflitos existentes na 

sociedade contemporânea. Sem dúvida é o mais destacado no tocante a conflitos 

trabalhistas de natureza coletiva”. 

Nos termos do art. 8º da Constituição Federal, é obrigatória a participação 

dos sindicatos nas negociações coletivas. 

Para garantir a efetiva negociação coletiva, é necessário o “dever formal de 

negociar”, analisando as propostas com seriedade, realizando contrapropostas e 

discutindo e justificando a rejeição do pedido formulado pela outra parte 

(BARROS, 2008, p. 1204). 

Reforça Maurício Godinho Delgado: 

 

A negociação coletiva enquadra-se, como citado, no grupo das fórmulas 
autocompositivas. Contudo, é formula autocompositiva essencialmente 
democrática, gerindo interesses profissionais e econômicos de significativa 
relevância social. Por isso não se conde com a renúncia e muito menos a 
submissão, devendo cingir-se, essencialmente, à transação (por isso fala-se 
em transação coletiva negociada. (DELGADO, 2010, p. 1276). 

 

A negociação coletiva é, portanto, uma ferramenta que deve sempre ser 

acionada no caso de existir desacordo entre empresa e trabalhadores, devendo 

estes ser sempre representados por seu sindicado, de maneira a se alcançar a 

isonomia entre as partes, ou simétrica paridade.  

 

8.2 Os princípios que regem as negociações coletivas 

 

Quando se foca em negociações coletivas, é de suma importância tecer 

uma breve análise acerca dos princípios que as regem, mesmo não sendo estes 

foco deste trabalho. Os princípios são como o norte para os julgadores. Segundo 

Alice de Barros (2006, p.158), os princípios são como “como processo de 

heterointegração diante da lacuna na lei”.  
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Para Maria Cecília Teodoro (2007, p. 77), os princípios são diretrizes a 

serem seguidas como “estrelas guia”, auxiliando o intérprete como “regras de 

otimização, trazendo a lume as características principais desse ramo da Ciência 

Jurídica, dando-lhe, por isso mesmo, a marca especial que tanto o diferencia no 

plano geral do universo jurídico”.  

O Direito Coletivo do Trabalho conta com princípios aplicáveis às 

negociações coletivas e aos princípios próprios, em especial, por tratar-se de 

uma coletividade de indivíduos, diferenciando-se assim do direito individual. 

A empresa é considerada como um ser coletivo, segundo Godinho: 

 

Tais princípios não se formulam, portanto, direcionados à criação e 
fortalecimento do ser coletivo empresarial. Este já existe, necessariamente, 
desde que haja a simples figura da empresa. Este não depende de indução 
ou garantias externas especiais, provindas de norma jurídica; ele já existe, 
automaticamente, desde que exista organização empresarial no mercado 
econômico. É que o empregador, como se sabe, é por definição, 
necessariamente um ser coletivo (excetuado o doméstico, é claro). É 
inevitável ser coletivo por consistir em um agregador e direcionador dos 
instrumentos de produção, distribuição, consumo e de serviços, sendo, por 
isso mesmo, tendencialmente, uma organização. Além dessa sua 
fundamental característica, o empregador também regularmente produz, 
com o simples exercício de sua vontade particular, atos de repercussão 
comunitária social. (DELGADO, 2010, p. 1214) 

 

O Direito Coletivo se difere do Direito Individual, uma vez que envolve 

seres coletivos. A empresa é um ser coletivo, independentemente da sua 

representação pelo sindicato de classe, enquanto o trabalhador, por meio de seu 

sindicato, emerge da hipossuficiência, podendo, assim, tratar em igualdade com o 

empregador. 

Segundo Maurício Godinho (DELGADO, 2010, p. 1211) o Direito Coletivo do 

Trabalho envolve seres coletivos com igualdade técnica, “ambos, o empregador 

de um lado e, de outro, o ser coletivo obreiro, mediante as organizações sindicais”.  

Em sua obra, Maurício Godinho aborda alguns princípios inerentes às 

negociações coletivas, analisando-os individualmente. 

O princípio da equivalência focaliza a isonomia entre as partes da 

negociação coletiva, tratando dos seguintes aspectos: a natureza e os processos 

característicos dos seres coletivos trabalhistas.  

Os sujeitos do Direito Coletivo são ambos coletivos, tendo, assim, a 
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mesma natureza, sendo este o primeiro aspecto. 

 

Há, como visto, o empregador que, isoladamente, já é um ser coletivo, por 
seu próprio caráter, independentemente de se agrupar em alguma 
associação sindical. É claro que pode também atuar através de sua 
entidade representativa, contudo, mesmo atuando de forma isolada, terá 
natureza e agirá como ser coletivo. No que tange aos trabalhadores, sua 
face coletiva institucionalizada surge através de seus entes associativos, no 
caso brasileiro, os sindicatos. (DELGADO, 2010, p. 1224). 

 

A segunda semelhança entre os seres coletivos prende-se aos 

instrumentos eficazes de atuação e pressão, destacando-se: a estabilidade, 

prerrogativas de atuação sindical, possibilidades de mobilização e pressão sobre 

a sociedade civil. 

A estabilidade33 permite ao membro sindical a liberdade para lutar sem 

temer o desemprego, garantindo, assim, eficiência maior nas negociações dos 

sindicatos. 

Para Maurício Godinho, o Direito Coletivo ainda não é pleno e eficaz. 

Explica o autor: 

 

É bem verdade que, no caso brasileiro, vinte anos após a Carta de 1988, 
ainda não se completou a transição para um Direito Coletivo pleno, 
equânime e eficaz – assecuratório de real equivalência entre os 
contratantes coletivos trabalhistas. É que, embora tenha a Constituição 
afirmado, pela primeira vez desde a década de 1930, de modo transparente, 
alguns dos princípios fundamentais do Direito Coletivo no país, não foi 
seguida, ainda, de uma Carta de Direitos Sindicais, que adequasse a velha 
legislação heterônoma às necessidades da real democratização do sistema 
trabalhista e da negociação coletiva. (DELGADO, 2010, p. 1224). 

 

O princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva aborda a 

necessidade de as partes agirem com lisura nas negociações coletivas. Segundo 

Maurício Godinho, há duas faces nesse princípio: lealdade e transparência. “A 

lisura na conduta negocial atinge qualquer das duas partes coletivas envolvidas” 

(2010, 1226). 

Sobre o tema, Maria Cecília Teodoro afirma: 

Segundo Otávio Pinto e Silva, por este princípio, “toda negociação coletiva 

deve partir de um pressuposto básico: o de que as partes se comprometem a 

                                                 
33 Conforme abordado em tópico próprio. 
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negociar de boa-fé e a proceder com lealdade em todos os seus entendimentos, 

assim como na execução do que vier a ser acordado” (TEODORO, 2007, p. 75). 

Maurício Godinho (2010, p. 1226) entende que a clareza e a transparência 

existente em negociações coletivas são ainda mais importantes que em um negócio 

jurídico estritamente individual diante da evidente responsabilidade social em voga.  

O princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva aborda as 

relações entre normas coletivas e normas estatais, trazendo a noção de que os 

processos negociais coletivos e seus instrumentos – contrato coletivo, acordo 

coletivo e convenção coletiva de trabalho - têm o real poder de criar normas 

jurídicas. Esse princípio “consubstancia a própria justificativa de existência do 

Direito Coletivo do Trabalho” (DELGADO,2010, p. 1227). Em apertada síntese, 

este princípio garante aos atores coletivos - sindicato dos empregados, sindicato 

dos empregadores e empresas - criarem normas jurídicas. Como sintetiza Maria 

Cecília Teodoro, “resplandece a autonomia coletiva e seu poder de elaborar 

normas jurídicas” (TEODORO, 2007, p. 76). 

O princípio da adequação setorial negociada busca impor possibilidades e 

limites nas negociações coletivas, criando uma harmonização entre normas 

jurídicas negociadas e aquelas provenientes de legislação heterônoma. 

Expressa Maurício Godinho: 

 

Reside, em síntese, na pesquisa e aferição sobre os critérios de validade 
jurídica e extensão de eficácia das normas oriundas de convenção, acordo 
ou contrato coletivo de trabalho em face da legislação estatal imperativa, 
que tanto demarca o ramo justrabalhista individual especializado. Em que 
medida as normas juscoletivas podem se contrapor às normas 
jusindividuais imperativas estatais existentes? Pelo princípio da adequação 
setorial negociada as normas autônomas juscoletivas construídas para 
incidirem sobre certa comunidade econômico-profissional podem prevalecer 
sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista desde que respeitados 
certos critérios objetivamente fixados. São dois esses critérios autorizativos: 
a) quando as normas autônomas juscoletivas implementam um padrão 
setorial de direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação 
heterônoma aplicável; b) quando as normas autônomas juscoletivas 
transacionam setorialmente parcelas trabalhistas de indisponibilidade 
apenas relativa (e não de indisponibilidade absoluta). (DELGADO, 2010, 
p.1229). 

 

Sobre o tema, discorre Maria Cecília Teodoro: 

 

O princípio da adequação setorial negociada é aquele que procura 
estabelecer uma disciplina própria para as cláusulas normativas, impondo 



 

 

76

certas regras às condições negociadas coletivamente, fixando as barreiras e 
as possibilidades da transação realizada pelos entes coletivos. (TEODORO, 
2007, p. 77). 

 

O princípio da adequação setorial negociada é novo no mundo jurídico, já que 

os fatores articuladores de sua estrutura surgiram com o advento da Constituição de 

1988, que reconheceu expressamente os acordos e as convenções coletivas de 

trabalho (DELGADO, 2010, p. 1228-1229). 

Embora a negociação coletiva consista na negociação entre partes 

devidamente representados por seus sindicatos (ou pela empresa e o sindicato 

de classe), em busca da celebração de cláusulas a serem aplicadas no âmbito de 

atuação da negociação, é preciso observar se as normas criadas estão em 

harmonia com as normas estatais.34 

Segundo Maria Cecília Teodoro (TEODORO, 2007, p. 93), existiram 

drásticas mudanças a partir do século XX: 

 

Contingências econômicas, políticas e estruturais, vivenciadas no 
desenrolar dos anos de 1990 no Brasil até o momento atual, podem indicar 
o caminho. 
Com a denominada terceira revolução tecnológica que culminou na 
globalização, podemos ver nítidas mudanças no nosso cotidiano, quer pela 
transformação dos mercados interno e externo, quer por meio do 
encurtamento das distâncias: o mundo tornou-se extremamente competitivo 
do ponto de vista econômico e as distâncias foram verdadeiramente 
relativizadas.  
Essa ruptura de barreiras mundiais acirra a antiga e constante luta entre 
capital e trabalho.  
As empresas querem aumentar os lucros, alargar a produção, estruturar-se 
em condições de acompanhar a competição, atender aos consumidores e à 
sua demanda crescente por novos bens e serviços. 

 

Em relação ao impacto das mudanças atuais nos trabalhadores, pontifica: 

Lado outro os trabalhadores vão sendo submetidos a condições precárias 
de trabalho, a jornadas extenuantes, a número excessivo e cada vez mais 
crescente de horas extraordinárias, visando à manutenção do emprego, que 
vem sendo paulatinamente, em sua normatividade heterônoma, 
desregulamentado e flexibilizado. (TEODORO, 2007, p. 93). 

                                                 
34 Sobre a diferenciação entre normas estatais e as oriundas de negociação coletiva ensina Maria 

Cecília: “As normas heterônomas são aquelas produzidas pelo Estado, no exercício do seu poder 
legiferante, com o atributo da imperatividade. Estas normas são gerais, abstratas, cogentes. Do 
seu processo de elaboração não participam diretamente os seus destinatários, os quais se limitam 
a cumpri-las. 
Por outro lado, as normas autônomas são aquelas obtidas como fruto da negociação coletiva. Têm 
conteúdo de norma, tal como força cogente, no entanto, diferenciam-se das normas estatais 
quanto à forma, posto terem estrutura de cláusulas obrigacionais”. (TEODORO, 2007, p. 85-86). 
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Diante deste prisma, a força sindical e as negociações coletivas se tornam 

uma ferramenta importante para suprimir os abusos sobre os trabalhadores. Por 

este motivo, cabe aos sindicatos o poder de negociar, mas não de renunciar ao 

direitos laborais legalmente garantidos.  

Conclui-se que as cláusulas a serem criadas nas negociações somente 

terão validade se respeitarem as normas heterônomas já existentes, atendendo, 

dessa maneira, ao princípio da adequação setorial negociada e garantindo a 

possibilidade de transação de direitos em contrapartida a outras garantias.  

 

8.3 Negociação coletiva prévia à dispensa coletiva 

 

Diante das análises feitas, da legislação, da doutrina e da jurisprudência 

analisada, têm-se o entendimento dos Tribunais sobre a necessidade da negociação 

coletiva prévia diante da iminente possibilidade de uma dispensa coletiva. 

A negociação coletiva consiste na busca de solução para a discórdia entre 

empregados e empregadores, sendo mais que cabível, como obrigatoriamente 

aplicável, diante de uma situação tão danosa como o caso de dispensa em 

massa de trabalhadores. 

Diante da seriedade e do impacto social do tema e com apoio nas 

Convenções da OIT ratificadas pelo Brasil, a dispensa coletiva não pode ser 

tratada como direito individual, e sim como direito coletivo (BRASIL, TST, 2009). 

Segundo a ministra Kátia Magalhães “quando se trata de despedida coletiva, que 

atinge um grande número de trabalhadores, devem ser observados os princípios e 

regras do Direito Coletivo do Trabalho, que seguem determinados procedimentos, tais 

como a negociação coletiva”. (BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho, 2011). 

Diante na necessidade de observar os procedimentos, assim como a 

simétrica paridade entre o sindicato dos trabalhadores e a empresa, tem-se a 

negociação coletiva como um procedimento a ser seguido, sob pena de serem 

declaradas abusivas as dispensas efetivadas.  
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9 O CONTROLE JURISDICIONAL DA DISPENSA COLETIVA 

 

9.1 A jurisprudência sobre o tema 

 

A jurisprudência já conta com suas primeiras decisões sobre a 

possibilidade e os requisitos para a dispensa coletiva. Porém, estas ainda não se 

encontram em equilíbrio, variando o entendimento da atuação do Judiciário de 

acordo com o Tribunal Regional do Trabalho que analise o caso concreto. 

Inicialmente, alguns Tribunais se manifestam apenas diante da necessidade de 

uma negociação coletiva e da possibilidade de greve, mas não sobre a real 

possibilidade do controle da dispensa em caso de frustração das negociações ou 

de ordem de reintegração no caso de declaração de abusividade na decisão de 

dispensar. Em outros Tribunais, o entendimento e reconhecimento da 

possibilidade da dispensa coletiva já se encontra como linha de decisão 

majoritária, sendo apenas a forma de ocorrência das dispensas que serão 

analisadas como abusivas ou não. 

Serão analisadas aqui decisões acerca do tema, com base na amostragem 

de diversos Tribunais Regionais do Trabalho. Também, será feito um breve relato 

inicial e dos pontos relevantes para a análise sob o presente foco. Importante salientar 

que, por se tratar de uma análise específica acerca do controle jurisdicional da 

dispensa coletiva, serão analisadas exclusivamente as questões de mérito. 

 

9.2 A Jurisprudência no TST 

 

Como fonte de amostragem35 do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, 

inicialmente serão abordadas as decisões relativas ao processo 00309-2009-000- 

                                                 
35 No mesmo sentido o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. 

COMPETÊNCIA MATERIAL. Trata-se de dissídio coletivo de greve ajuizado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi 
das Cruzes-SP, em que se discute a demissão em massa ocorrida na empresa BEKUM DO 
BRASIL e o pedido de declaração de legalidade da greve feita em decorrência dessas dispensas. 
A ação ajuizada, bem como a matéria em discussão, greve em face de dispensa em massa, têm 
natureza tipicamente coletiva, cuja competência para julgamento é dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, nos termos do art. 114, II e IX, § 2º, da CF, c/c o art. 678, I, a, da CLT. Recurso ordinário 
a que se nega provimento. FALTA DE COMUM ACORDO. A jurisprudência desta Corte é firme ao 
estabelecer que apenas nos dissídios coletivos econômicos, instaurados sem greve, deve ser 
observado o pressuposto processual do comum acordo, fixado pela Emenda Constitucional 
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15-00-4 DC (BRASIL, TRT, 2009), tendo a demanda do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Botucatu e a da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo como suscitantes e a 

Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) e a Eleb Embraer Ltda. como 

suscitadas. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construções de 

Aeronaves e Instrumentos Aeroespaciais do Estado de São Paulo 

(SINDIAEROESPACIAL) atuou como assistente litisconsorcial. 

O debate se iniciou com a dispensa de quatro mil funcionários, sob a 

alegação da ocorrência de problemas de ordem financeira, gerando a 

                                                                                                                                                         
45/2004, no § 2º do art. 114 da Constituição. Recurso ordinário a que se nega provimento. 
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE – ASSEMBLEIA - FALTA DE QUORUM. ABUSIVIDADE. O 
requisito da autorização da categoria, para realização de assembleia, nem sempre é necessário 
para legitimar o sindicato próprio para o ajuizamento de dissídio coletivo, principalmente em caso 
como o dos autos. Trata-se, portanto, de caso de descumprimento de obrigação legal, constituindo-
se situação autorizadora da greve sem caráter abusivo. O salário tem natureza alimentícia e o não 
pagamento importa o descumprimento de obrigação de lei. 
A dispensa sem justa causa traz prejuízos graves ao trabalhador, de modo que pode conduzir a um 
exame menos rigoroso quanto ao cumprimento, pelos empregados, dos requisitos formais para a 
eclosão da greve. Também não comprovou a recorrente que as atitudes dos grevistas trouxeram 
prejuízos irreparáveis ao funcionamento da empresa, mesmo porque já estava em fase de 
encerramento de suas atividades.  
Mantém-se, portanto, a decisão do Tribunal Regional, que declarou a greve não abusiva. Recurso 
ordinário a que se nega provimento. DISPENSA COLETIVA. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. A 
despedida individual é regida pelo Direito Individual do Trabalho, que possibilita à empresa não 
motivar nem justificar o ato, bastando homologar a rescisão e pagar as verbas rescisórias. Todavia, 
quando se trata de despedida coletiva, que atinge um grande número de trabalhadores, devem ser 
observados os princípios e regras do Direito Coletivo do Trabalho, que seguem determinados 
procedimentos, tais como a negociação coletiva. Não há proibição de despedida coletiva, 
principalmente em casos em que não há mais condições de trabalho na empresa. No entanto, 
devem ser observados os princípios previstos na Constituição Federal, da dignidade da pessoa 
humana, do valor social do trabalho e da função social da empresa, previstos nos artigos 1º, III e 
IV, e 170, caput e III, da CF; da democracia na relação trabalho capital e da negociação coletiva 
para solução dos conflitos coletivos, (arts. 7º, XXVI, 8º, III e VI, e 10 e 11 da CF), bem como as 
Convenções Internacionais da OIT, ratificadas pelo Brasil, nas Recomendações nos 98, 135 e 154, 
e, finalmente, o princípio do direito à informação previsto na Recomendação nº 163, da OIT, e no 
artigo 5º, XIV, da CF. No caso dos autos, a empresa, além de dispensar os empregados de forma 
arbitrária, não pagou as verbas rescisórias, deixando de observar os princípios básicos que devem 
nortear as relações de trabalho. 
A negociação coletiva entre as partes é essencial nestes casos, a fim de que a dispensa coletiva 
traga menos impacto social, atendendo às necessidades dos trabalhadores, considerados 
hipossuficientes. Precedente.  
Todavia, não há fundamento para deferimento de licença remunerada pelo prazo de sessenta dias, 
principalmente porque a empresa encontra-se em processo de recuperação judicial. Recurso 
ordinário a que se dá provimento parcial. 
Processo: RODC - 2004700-91.2009.5.02.0000 Data de Julgamento: 14/11/2011, Relatora 
Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de 
Publicação: DEJT 16/12/2011. 
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&h
ighlight=true&numeroFormatado=RODC-2004700-
91.2009.5.02.0000&base=acordao&rowid=AAANGhABIAAAEFbAAC&dataPublicacao=16/12/2011
&query=dispensa e coletiva e massa e reintegração e negociação. 
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necessidade de reduzir custos, diante da crise econômica. O percentual de 

dispensas seria de, aproximadamente, 20% do total de trabalhadores, resultando 

na eliminação de 4.200 postos de trabalho. 

Os suscitantes entendiam que era necessária uma negociação coletiva, 

bem como uma comunicação clara da intenção de dispensar. Isso permitiria a 

realização de um debate visando a diminuição do impacto de tal ação. 

Ao final, foi requerido ao juízo que este estabelecesse a negociação não 

havida previamente à dispensa em massa e que fossem declaradas nulas as 

demissões coletivas, efetivadas sem observância da negociação prévia.  

Em fase inicial, o TRT da 15ª Região concedeu a liminar requerida, 

determinando a suspensão das rescisões sem justa causa ou sob o argumento de 

dificuldades financeiras ocorridas em data posterior a 19/02/2009. Tal liminar se 

manteria apenas até a data da audiência de conciliação. Porém, com a sucessão 

de audiências de conciliação, ela foi mantida até a última audiência, ocorrida em 

19/03/2009. 

Não ocorreu conciliação, tendo sido acolhida a intervenção do Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção de Aeronaves, Equipamentos 

Gerais Aeroespacial, Aeropeças, Montagem e Reparação de Aeronaves e 

Instrumentos Aeroespacial do Estado de São Paulo como assistente 

litisconsorcial. 

No tocante ao mérito, o TRT da 15ª Região, em suma, entendeu abusiva 

as dispensas ocorridas, porém entendeu inexistir o direito à estabilidade, salvo os 

casos legais, concedendo a cada empregado uma compensação financeira e a 

manutenção da assistência médica para todos os funcionários dispensados e 

suas famílias pelo período de 12 meses. 

Diante de uma análise histórica, doutrinária e jurisprudencial, entendemos 

que, temporariamente, caberá aos princípios a solução dos casos de dispensa 

em massa, assim, faço minhas as palavras de José Antônio Pancotti36 que, 

maestralmente, em voto de sua redação ensinou: 

 

                                                 
36 BRASIL. TST, 15ª Região. Dissídio Coletivo Jurídico, Processo nº 00309-2009-000-15-00-4 DC. 

SDC. Des. Rel. José Antonio Pancotti, julgado em 03.2009. Disponível em: 
http://www.rau.edu.uy/universidad/inst_derecho_del_trabajo/EMBRAER.htm.  
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Na ausência da negociação prévia e diante do insucesso da conciliação, na 
fase judicial só resta a esta Eg. Corte, finalmente, decidir com fundamento 
no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil e no art. 8º da Consolidação 
das Leis do Trabalho. Assim, com base na orientação dos princípios 
constitucionais expressos e implíssitos, no direito comparado, a partir dos 
ensinamentos de Robert Alexy e Ronald Dworkin, Paulo Bonavides e outros 
acerca da força normativa dos princípios jurídicos, é razoável que se 
reconheça a abusividade da demissão coletiva, por ausência de 
negociação. 

 

Além dos direitos materiais, entendeu o d. Juízo que no caso de reativação 

de postos de trabalho as vagas seriam preferencialmente dos empregados 

dispensados. 

No tocante à análise do mérito, o relator, desembargador José Antônio 

Pancotti, subdividiu em pontos o tema debatido, sendo: 

 

 Da demissão coletiva e da proteção do empregado 

Neste ponto, foram expostas a evolução tecnológica e as crises, além da 

diferenciação entre a dispensa individual e a coletiva, além da Convenção 158 da 

OIT, com a qual toda a União Europeia busca se harmonizar. 

 Da proteção do empregado na demissão coletiva no Brasil 

No tocante à proteção ao empregado, resta analisada a proteção individual 

do trabalhador, mas de maneira precária, resumida à multa de 4% sobre o 

depósito do FGTS, não existindo regulamento que trate a dispensa coletiva, 

independentemente da causa que a origine. Assim, a despedida em massa se 

resumiria a um conjunto de dispensas individuais sem justa causa.  

Neste ponto, é citado o art. 8º da CLT: 

 

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de 
disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela 
jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas 
gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo 
com os usos e costumes, o direito comparado, mas de maneira que nenhum 
interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.  
Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito trabalho, 
naquilo em que não for incompatível com os fundamentais deste. (BRASIL, 
1996). 

 

Assim, entende o TRT da 15ª Região a necessidade de buscar princípios 

com a aplicabilidade efetiva, assim como da norma escrita.  
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 Da força normativa dos princípios 

Nesta abordagem, se analisa a nova hermenêutica constitucional, na qual 

princípios devem ser encarados como norma jurídica. Em seguimento, após uma 

abordagem filosófica e hermenêutica acerca do tema, a conclusão alcançada é a 

de existência da possibilidade de um Tribunal “reconhecer que é mais amplo o 

espectro constitucional de proteção ao trabalhador em caso de dispensa 

coletiva”. 

No entendimento do d. relator, não existe uma norma legal plenamente 

aplicável que, efetivamente, proteja a manutenção e continuidade do contrato de 

trabalho37.  

Após a análise e debate dos pontos supra, foi concluída a decisão da 

Turma, nos seguintes termos: 

 

Por tais fundamentos e, ainda, com fulcro no art. 422 do Código Civil de 
2002, declaro:  

a) a abusividade do procedimento das suscitadas ao praticar a dispensa 
coletiva, sem nenhuma negociação coletiva prévia com as entidades 
sindicais, nem instituição de programa de demissão voluntária incentivada;  

b) a inexistência de garantia de emprego ou de estabilidade que 
justifique a reintegração, ressalvados os casos de estabilidade provisória 
previstos em lei ou em normas coletivas, que poderão ser objeto dissídios 
individuais;  

c) o direito de cada empregado demitido a uma compensação financeira 
de dois valores correspondentes a um mês de aviso prévio, até o limite de 
sete mil reais;  

d) a eficácia da liminar concedida até o dia 13.03.2009, para manter 
vigente até esta data os contratos de trabalho em todos os seus efeitos;  

e) a manutenção dos planos de assistência médica aos trabalhadores 
demitidos e seus familiares por doze meses a contar de 13.03.2009;  

f) nos casos de reativação dos postos de trabalho, de acordo com as 
necessidades da empresa, preferência na seleção dos empregados 
despedidos que se apresentem e preencham as qualificações exigidas 
pelos cargos disponíveis, mantida durante dois anos.  
O pagamento da reparação não substitui o direito dos trabalhadores 
demitidos ao recebimento das verbas rescisórias típicas das dispensas 
individuais e sem justa causa, calculadas conforme a legislação trabalhista 
em vigor e com as vantagens dos instrumentos normativos que lhes forem 
aplicáveis, além de outras vantagens que as suscitadas concederam ou 
venham a conceder unilateralmente.  
Em conseqüência, declaro a perda da eficácia da liminar concedida e não 
defiro o pagamento de salários do período em que a liminar teve eficácia. 

                                                 
37 Segundo o Desembargador Relator: À míngua de legislação específica que preveja procedimento 

preventivo, o único caminho é a negociação coletiva prévia entre a empresa e os sindicatos 
profissionais. Submetido o fato à apreciação do Poder Judiciário, sopesando os interesses em 
jogo: liberdade de iniciativa e a dignidade da pessoa humana do cidadão trabalhador, cabe-lhe 
proferir decisão que preserve o equilíbrio de tais valores.  



 

 

83

A votação foi, no tocante ao mérito, decidida por unanimidade pelo 

reconhecimento do mérito e pela declaração da abusividade da dispensa coletiva 

sem nenhuma negociação coletiva prévia com as entidades sindicais e sem a 

instituição de um programa de demissão voluntária incentivada. 

Por maioria dos votos, foi indeferido o pedido de reintegração dos 

empregados dispensados, diante da ausência de garantia de emprego ou de 

estabilidade que justificasse o deferimento do pedido, salvo os casos previstos 

em lei ou norma coletiva. Restou deferida uma compensação financeira para 

cada empregado demitido no valor correspondente a duas vezes o valor dos 

avisos prévios, até o limite de R$7.000,00 (sete mil reais). Foi declarada a 

manutenção dos planos de assistência médica aos trabalhadores dispensados e 

suas famílias por um período de doze meses a contar de 13/03/2009. Em caso de 

reativação dos postos de trabalho, restou definido que terão preferência no 

processo seletivo empregados despedidos que se apresentem e preencham as 

qualificação exigidas pelos cargos disponíveis.  

Ao fim, foi publicada ementa declarando a abusividade da dispensa 

coletiva diante da ausência de negociação prévia: 

 

CRISE ECONÔMICA – DEMISSÃO EM MASSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA 
NEGOCAÇÃO COLETIVA – ABUSIVIDADE – COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA – PERTINÊNCIA. As demissões coletivas ou em massa 
relacionadas a uma causa objetiva da empresa, de ordem técnico-estrutural 
ou econômico-conjuntural, como a atual crise econômica internacional, não 
podem prescindir de um tratamento jurídico de proteção aos empregados, 
com maior amplitude do que se dá para as demissões individuais e sem 
justa causa, por ser esta insuficiente, ante a gravidade e o impacto sócio-
econômico do fato. Assim, governos, empresas e sindicatos devem ser 
criativos na construção de normas que criem mecanismos que, concreta e 
efetivamente, minimizem os efeitos da dispensa coletiva de trabalhadores 
pelas empresas. À míngua de legislação específica que preveja 
procedimento preventivo, o único caminho é a negociação coletiva prévia 
entre a empresa e os sindicatos profissionais. Submetido o fato à 
apreciação do Poder Judiciário, sopesando os interesses em jogo: liberdade 
de iniciativa e dignidade da pessoa humana do cidadão trabalhador, cabe-
lhe proferir decisão que preserve o equilíbio de tais valores. Infelizmente 
não há no Brasil, a exemplo da União Européia (Directiva 98/59), Argentina 
(Ley n. 24.013/91), Espanha (Ley del Estatuto de los Trabajadores de 
1995), França (Lei do Trabalho de 1995), Itália (Lei nº. 223/91), México (Ley 
Federal del Trabajo de 1970, cf. texto vigente - última reforma foi publicada 
no DOF de 17/01/2006) e Portugal (Código do Trabalho), legislação que crie 
procedimentos de escalonamento de demissões que levem em conta o 
tempo de serviço na empresa, a idade, os encargos familiares, ou aqueles 
em que a empresa necessite de autorização de autoridade, ou de um 
período de consultas aos sindicatos profissionais, podendo culminar com 
previsão de períodos de reciclagens, suspensão temporária dos contratos, 
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aviso prévio prolongado, indenizações, etc. No caso, a EMBRAER efetuou a 
demissão de 20% dos seus empregados, mais de 4.200 trabalhadores, sob 
o argumento de que a crise econômica mundial afetou diretamente suas 
atividades, porque totalmente dependentes do mercado internacional, 
especialmente dos Estados Unidos da América, matriz da atual crise. Na 
ausência de negociação prévia e diante do insucesso da conciliação, na 
fase judicial só resta a esta Eg. Corte, finalmente, decidir com fundamento 
no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil e no art. 8º da Consolidação 
das Leis do Trabalho. Assim, com base na orientação dos princípios 
constitucionais expressos e implícitos, no direito comparado, a partir dos 
ensinamentos de Robert Alexy e Ronald Dworkin, Paulo Bonavides e outros 
acerca da força normativa dos princípios jurídicos, é razoável que se 
reconheça a abusividade da demissão coletiva, por ausência de 
negociação. Finalmente, não sobrevivendo mais no ordenamento jurídico a 
estabilidade no emprego, exceto as garantias provisórias, é inarredável que 
se atribua, com fundamento no art. 422 do CC – boa-fé objetiva - o direito a 
uma compensação financeira para cada demitido. Dissídio coletivo que se 
julga parcialmente procedente.38 

 

Foram interpostos recursos pelos suscitantes, pelas empresas suscitadas e 

pelo Sindicato assistente. 

O Ministério Público se manifestou pela extinção do feito sem julgamento 

de mérito.  

O lado empresarial buscou reverter os pedidos julgados procedentes, 

dentre eles o deferimento da liminar, a declaração de abuso de direito e a 

extensão dos contratos de trabalho até 13/03/2009. 

Na análise do mérito o TST (BRASIL, 2009) iniciou sua manifestação pelo 

voto do ministro relator Maurício Godinho Delgado abordando, novamente, a 

diferenciação entre a dispensa individual e a dispensa em massa, mas neste 

momento fazendo uma diferenciação prática dentre as dispensas, como o 

aspecto da ausência da reposição do empregado dispensado nos casos de 

dispensa em massa. 

Segundo o ministro: 

 

A dispensa coletiva, embora não esteja tipificada explícita e 
minuciosamente em lei, corresponde a fato econômico, social e jurídico 
diverso da despedida individual, pela acentuação da lesão provocada e pelo 
alargamento de seus efeitos, que deixam de ser restritos a alguns 
trabalhadores e suas famílias, atingindo, além das pessoas envolvidas, toda 
a comunidade empresarial, trabalhista, citadina e até mesmo regional, 
abalando, ainda, o mercado econômico interno. É um fato manifestamente 
diferente da dispensa individual.  

                                                 
38http://consulta.trt15.jus.br/consulta/owa/pDecisao.wAcordao?pTipoConsulta=PROCESSO&n_idv=94

4968. 
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Em seu voto, o ministro relator entendeu como abusiva a atitude da 

empresa, considerando esta uma afronta à ordem Jurídica. 

Nas palavras deste: 

 

Dessa forma, a boa-fé deve ser observada em todas as relações jurídicas, 
em especial nas relações trabalhistas, que possuem claro cunho social.  
No caso dos autos, a ausência de informação e de tentativa de negociação 
prévia com as entidades sindicais interessadas, ou até mesmo com os 
próprios trabalhadores, que foram surpreendidos com a decisão repentina 
da empresa, representaria clara ofensa à boa-fé objetiva, ao princípio da 
confiança e ao dever de informação.  

 

No tocante aos recursos interpostos pelos sindicatos de classe, estes 

requereram que fossem decretadas a nulidade das dispensas, a continuidade dos 

contratos e a reintegração dos empregados ou, caso tal pedido não seja deferido, 

a majoração da compensação financeira. 

A Turma entendeu inválida a dispensa coletiva sem a participação do 

Sindicato de classe por meio de negociação coletiva. 

Segundo o ministro Maurício Godinho Delgado: 

 

A ordem constitucional e infraconstitucional democrática brasileira, desde a 
Constituição de 1988 e diplomas internacionais ratificados (Convenções OIT 
n. 11, 87, 98, 135, 141 e 151, ilustrativamente), não permite o manejo 
meramente unilateral e potestativista das dispensas trabalhistas coletivas, 
por de tratar de ato/fato coletivo, inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, e 
não Direito Individual, exigindo, por conseqüência, a participação do(s) 
respectivo(s) sindicato(s) profissional(is) obreiro(s). Regras e princípios 
constitucionais que determinam o respeito à dignidade da pessoa humana 
(art. 1o, III, CF), a valorização do trabalho e especialmente do emprego 
(arts. 1o, IV, 6o e 170, VIII, CF), a subordinação da propriedade à sua 
função socioambiental (arts. 5o, XXIII e 170, III, CF) e a intervenção sindical 
nas questões coletivas trabalhistas (art. 8o, III e VI, CF), tudo impõe que se 
reconheça distinção normativa entre as dispensas meramente tópicas e 
individuais e as dispensas massivas, coletivas, as quais são social, 
econômica, familiar e comunitariamente impactantes. Nesta linha, seria 
inválida a dispensa coletiva enquanto não negociada com o sindicato de 
trabalhadores, espontaneamente ou no plano do processo judicial coletivo. 
A d. Maioria, contudo, decidiu apenas fixar a premissa, para casos futuros, 
de que -a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa 
de trabalhadores-, observados os fundamentos supra39. (grifo nosso) 

                                                 
39 ED-RODC - 30900-12.2009.5.15.0000 Data de Julgamento: 10/08/2009, Relator Ministro: Mauricio 

Godinho Delgado, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 
04/09/2009. 



 

 

86

Apesar do entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 

a Seção julgadora entendeu que não houve abusividade das dispensas, 

prejudicando, assim, o pedido de reintegração dos operários. 

Em relação ao pedido de majoração da compensação financeira, esta foi 

acatada. 

Assim, restou alterada a decisão da Corte Regional nos seguintes termos: 

 

a) manutenção da prorrogação da vigência do contrato de trabalho até dia 
13/03/2009; 
b) manutenção da condenação ao pagamento do plano de assistência 
médica dos trabalhadores pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 
13/03/2009; 
c) manutenção do direito de preferência dos empregados dispensados no 
caso de reativação dos postos de trabalho pelas suscitadas, devendo estas 
dar a devida publicidade à necessidade de contratação de novos 
empregados, pelo prazo de dois anos; 
d) alteração da compensação financeira concedida aos empregados 
dispensados, para que obedeça à seguinte proporção:  
- o valor correspondente a dois meses de aviso prévio para os empregados 
com até dois anos de prestação de serviços para as empresas;  
- o valor correspondente a três meses de aviso prévio para os empregados 
que possuam de dois a quatro anos de prestação de serviços para as 
empresas;  
- o valor correspondente a quatro meses de aviso prévio para os 
empregados que possuam de quatro a oito anos de prestação de serviços 
para as empresas;  
- o valor correspondente a cinco meses de aviso prévio para os empregados 
que possuam mais de oito anos de prestação de serviços para as 
empresas.  

 

A decisão foi publicada com a seguinte ementa: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO. DISPENSAS 
TRABALHISTAS COLETIVAS. MATÉRIA DE DIREITO COLETIVO. 
IMPERATIVA INTERVENIÊNCIA SINDICAL. RESTRIÇÕES JURÍDICAS ÀS 
DISPENSAS COLETIVAS. ORDEM CONSTITUCIONAL E 
INFRACONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA EXISTENTE DESDE 1988. A 
sociedade produzida pelo sistema capitalista é, essencialmente, uma 
sociedade de massas. A lógica de funcionamento do sistema econômico-
social induz a concentração e centralização não apenas de riquezas, mas 
também de comunidades, dinâmicas socioeconômicas e de problemas 
destas resultantes. A massificação das dinâmicas e dos problemas das 
pessoas e grupos sociais nas comunidades humanas, hoje, impacta de 
modo frontal a estrutura e o funcionamento operacional do próprio Direito. 
Parte significativa dos danos mais relevantes na presente sociedade e das 
correspondentes pretensões jurídicas têm natureza massiva. O caráter 
massivo de tais danos e pretensões obriga o Direito a se adequar, 
deslocando-se da matriz individualista de enfoque, compreensão e 
enfrentamento dos problemas a que tradicionalmente perfilou-se. A 
construção de uma matriz jurídica adequada à massividade dos danos e 
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pretensões característicos de uma sociedade contemporânea - sem prejuízo 
da preservação da matriz individualista, apta a tratar os danos e pretensões 
de natureza estritamente atomizada - é, talvez, o desafio mais moderno 
proposto ao universo jurídico, e é sob esse aspecto que a questão aqui 
proposta será analisada. As dispensas coletivas realizadas de maneira 
maciça e avassaladora, somente seriam juridicamente possíveis em um 
campo normativo hiperindividualista, sem qualquer regulamentação social, 
instigador da existência de mercado hobbesiano na vida econômica, 
inclusive entre empresas e trabalhadores, tal como, por exemplo, 
respaldado por Carta Constitucional como a de 1891, já há mais um século 
superada no país. Na vigência da Constituição de 1988, das convenções 
internacionais da OIT ratificadas pelo Brasil relativas a direitos humanos e, 
por conseqüência, direitos trabalhistas, e em face da leitura atualizada da 
legislação infraconstitucional do país, é inevitável concluir-se pela presença 
de um Estado Democrático de Direito no Brasil, de um regime de império da 
norma jurídica (e não do poder incontrastável privado), de uma sociedade 
civilizada, de uma cultura de bem-estar social e respeito à dignidade dos 
seres humanos, tudo repelindo, imperativamente, dispensas massivas de 
pessoas, abalando empresa, cidade e toda uma importante região. Em 
conseqüência, fica fixada, por interpretação da ordem jurídica, a premissa 
de que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa 
de trabalhadores. 
DISPENSAS COLETIVAS TRABALHISTAS. EFEITOS JURÍDICOS. A 
ordem constitucional e infraconstitucional democrática brasileira, desde a 
Constituição de 1988 e diplomas internacionais ratificados (Convenções OIT 
n. 11, 87, 98, 135, 141 e 151, ilustrativamente), não permite o manejo 
meramente unilateral e potestativista das dispensas trabalhistas coletivas, 
por de tratar de ato/fato coletivo, inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, e 
não Direito Individual, exigindo, por conseqüência, a participação do(s) 
respectivo(s) sindicato(s) profissional(is) obreiro(s). Regras e princípios 
constitucionais que determinam o respeito à dignidade da pessoa humana 
(art. 1o, III, CF), a valorização do trabalho e especialmente do emprego 
(arts. 1o, IV, 6o e 170, VIII, CF), a subordinação da propriedade à sua 
função socioambiental (arts. 5o, XXIII e 170, III, CF) e a intervenção sindical 
nas questões coletivas trabalhistas (art. 8o, III e VI, CF), tudo impõe que se 
reconheça distinção normativa entre as dispensas meramente tópicas e 
individuais e as dispensas massivas, coletivas, as quais são social, 
econômica, familiar e comunitariamente impactantes. Nesta linha, seria 
inválida a dispensa coletiva enquanto não negociada com o sindicato de 
trabalhadores, espontaneamente ou no plano do processo judicial coletivo. 
A d. Maioria, contudo, decidiu apenas fixar a premissa, para casos futuros, 
de que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa 
de trabalhadores-, observados os fundamentos supra. Recurso ordinário a 
que se dá provimento parcial. 

 

O segundo acórdão a ser analisado refere-se ao processo RODC-2004700-

91.2009.5.02.000040. 

Trata-se de dissídio coletivo de greve ajuizada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 

São Paulo, Mogi Das Cruzes – SP, no qual 60 dos 85 empregados da empresa 

                                                 
40 Relatora Kátia Magalhães Arruda Recorrente BEKUM DO BRASIL - Indústria e Comércio LTDA. 

(em recuperação judicial) e Recorrido Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi Das Cruzes – SP. 
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foram dispensados sem nenhum tipo de negociação coletiva prévia ou 

informações sobre a previsão de percepção das verbas rescisórias. 

Tal atitude empresária resultou na deflagração de greve. 

O Sindicato requereu o reconhecimento da não abusividade da greve, o 

cancelamento da dispensa coletiva, com a reintegração dos empregados, o 

pagamento de verbas devidas e a criação de um plano de dispensa voluntária. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região julgou parcialmente 

procedente o dissídio de greve, para declarar não abusiva a greve, suspender as 

demissões em massa – com amparo nos arts. 1º, III e IV, 170, caput e III; 5º, 

XVII, 7º, XXVI, e 8º, III e VI, da Constituição Federal, na Convenção 98 da OIT e 

nos arts. 186, 187 e 422 do Código Civil – e remeter as partes à negociação 

coletiva no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Foi interposto Recurso Ordinário pela empresa.  

Transcreve-se ementa da decisão, no tocante à dispensa coletiva: 

 

[...] DISPENSA COLETIVA. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. A despedida 
individual é regida pelo Direito Individual do Trabalho, que possibilita à 
empresa não motivar nem justificar o ato, bastando homologar a rescisão e 
pagar as verbas rescisórias. Todavia, quando se trata de despedida 
coletiva, que atinge um grande número de trabalhadores, devem ser 
observados os princípios e regras do Direito Coletivo do Trabalho, que 
seguem determinados procedimentos, tais como a negociação coletiva. Não 
há proibição de despedida coletiva, principalmente em casos em que não há 
mais condições de trabalho na empresa. No entanto, devem ser observados 
os princípios previstos na Constituição Federal, da dignidade da pessoa 
humana, do valor social do trabalho e da função social da empresa, 
previstos nos artigos 1º, III e IV, e 170, caput e III, da CF; da democracia na 
relação trabalho capital e da negociação coletiva para solução dos conflitos 
coletivos, ( arts. 7º, XXVI, 8º, III e VI, e 10 e 11 da CF), bem como as 
Convenções Internacionais da OIT, ratificadas pelo Brasil, nas 
Recomendações nos 98, 135 e 154, e, finalmente, o princípio do direito à 
informação previsto na Recomendação nº 163, da OIT, e no artigo 5º, XIV, 
da CF. No caso dos autos, a empresa, além de dispensar os empregados 
de forma arbitrária, não pagou as verbas rescisórias, deixando de observar 
os princípios básicos que devem nortear as relações de trabalho. 
A negociação coletiva entre as partes é essencial nestes casos, a fim de 
que a dispensa coletiva traga menos impacto social, atendendo às 
necessidades dos trabalhadores, considerados hipossuficientes. 
Precedente.  
Todavia, não há fundamento para deferimento de licença remunerada pelo 
prazo de sessenta dias, principalmente porque a empresa encontra-se em 
processo de recuperação judicial. Recurso ordinário a que se dá provimento 
parcial. (grifo nosso) 

 

Segundo entendimento da Turma, a dispensa coletiva extrapola o 
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convencional, deixando de ser tratada como simples dispensa individual. Por se 

prever impacto em toda a sociedade, deve receber tratamento inerente ao direito 

coletivo, fazendo-se indispensável a ocorrência de negociação coletiva previa.  

 

9.3 TRT 2ª Região 

 

Em relação ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, será analisado 

o acórdão dos autos SDC – 20281-2008-000-02-001: 

 

EMENTA: DESPEDIDA EM MASSA. NULIDADE. NECESSIDADE DE 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA. GREVE DECLARADA LEGAL E NÃO 
ABUSIVA. Da greve. Legalidade. 1.A greve é maneira legítima de 
resistência às demissões unilaterais em massa, vocacionadas à exigir o 
direito de informação da causa do ato demissivo massivo e o direito de 
negociação coletivo. 
Aplicável no caso os princípios da solução pacifica das controvérsias, 
preâmbulo da CF; bem como, art. 5º, inciso XIV, art. 7º, XXVI, art. 8º, 
III e VI, CF, e Recomendação 163 da OIT, diante das demissões feitas de 
inopino, sem buscar soluções conjuntas e negociadas com Sindicato. Da 
despedida em massa. Nulidade. Necessidade de procedimentalização. 
(SDC 00002/2009, DJ: 15/01/2009, Relatora: Ivani Contini Bramante, TRT 
2ª Região) 

 

Trata-se de dissídio coletivo de greve, em que aparecem como suscitante 

Amsted Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S/A e como suscitado o 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 

Material Elétrico de Osasco, Carapicuíba, Cotia, Barueri, Jandira, Itapevi, 

Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, Embu, Itapecerica da Serra, 

Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista e de terceiros não Identificados. 

Declara a relatora, desembargadora Ivani Contini Bramante: 

 

Assim, a despedida coletiva, não é proibida, mas está sujeita ao 
procedimento de negociação coletiva. Portanto, deve ser justificada, 
apoiada em motivos comprovados, de natureza técnica e econômicos e 
ainda, deve ser bilateral, precedida de negociação coletiva com o Sindicato, 
mediante adoção de critérios objetivos. É o que se extrai da interpretação 
sistemática da Carta Federal e da aplicação das Convenções Internacionais 
constante de Tratados e Convenções Internacionais, que embora não 
ratificados, tem força principiológica máxime nas hipóteses em que o Brasil 
participa como membro do organismo internacional como é o caso da OIT.  

 

O entendimento do Tribunal considerou, além da Constituição da 
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República, as Convenções Internacionais da OIT 98, 135, 154 e 163.  

Nessa perspectiva, foram declaradas nulas as dispensas, com a reversão, 

as demissões efetuadas no período de greve, as demissões dos estáveis e a 

demissão em massa, por ausência de negociação coletiva e desrespeito ao 

direito de informação. 

Nos termos da decisão, por unanimidade, foi dada como necessária a 

adoção de medidas progressivas de dispensa, buscando minimizar o impacto nos 

trabalhadores e na comunidade, na seguinte ordem: 

 

1º Abertura de plano de demissão voluntária; 
2º Remanejamento de empregados para outras plantas do grupo 
econômico; 
3º Redução de jornada e salário; 
4º Suspensão do contrato de trabalho com capacitação e requalificação 
profissional na forma da lei; 
5º Por último, mediante negociação, caso inevitável, que a despedida dos 
remanescentes seja distribuída no tempo, de modo minimizar os impactos 
sociais, devendo atingir preferencialmente os trabalhadores em vias de 
aposentação e os que detém menores encargos familiares.  

 

Da decisão apresentada não houve nenhum recurso. 

 

9.4 TRT 3ª Região 

 

Contrariando o entendimento dos demais Tribunais Regionais do Trabalho 

analisados, o TRT da 3ª Região parece haver se sedimentado na possibilidade da 

dispensa coletiva diante da inexistência de legislação proibitiva. 

Nos casos analisados, foi considerada direito do empregador a dispensa 

de seus empregados, não havendo que se debater a possibilidade de 

reintegração. 

A conclusão da 9ª Turma do e. Tribunal apoiou-se no fato de que a 

dispensa coletiva, ou em massa, em nada se diferenciaria da dispensa individual 

sem justa causa diante da inexistência de legislação que limite o direito 

potestativo do empregador - processo 0078300-90.2009.5.03.0150 RO41. 

                                                 
41 EMENTA: DISPENSA COLETIVA. DIREITO POTESTATIVO DO EMPREGADOR. O direito laboral 

brasileiro não possui nenhuma legislação limitando o direito potestativo do empregador de 
promover a dispensa coletiva de seus empregados, fazendo jus os empregados demitidos o direito à 
percepção das verbas rescisórias típicas das dispensas individuais e sem justa causa. Processo nº 
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A ação trabalhista foi ajuizada perante a Vara do Trabalho de Santa Rita do 

Sapucaí pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, de Jornais e 

Revistas no Estado de Minas Gerais (STIG/MG). 

No processo em voga, a empresa encerrou suas atividades, dispensando 

140 empregados sem justa causa e sem negociação coletiva prévia, sendo 

requerida a reintegração dos trabalhadores ou a indenização substitutiva, pois a 

empresa não estaria passando por problemas financeiros. 

A Reclamada se defendeu informando que a dispensa foi programada 

devido ao encerramento da suas atividades na cidade, sendo mantido apenas o 

pessoal necessário para a execução de tarefas imprescindíveis ao encerramento 

das atividades. 

A Turma decidiu pela manutenção da sentença que entendeu não existir no 

ordenamento jurídico pátrio qualquer diferenciação entre a dispensa individual e 

coletiva. 

Foi colacionado ao voto a seguinte jurisprudência: 

 

EMENTA: DISPENSA COLETIVA DE EMPREGADOS. DIREITO 
POTESTATIVO DO EMPREGADOR. Não há no ordenamento jurídico 
regramento nenhum acerca da despedida em massa ou coletiva 
determinando seja relacionada a uma causa objetiva, de ordem econômico-
conjuntural ou técnico-estrutural, o que impõe o mesmo tratamento jurídico 
da proteção da relação de emprego contra a despedida individual sem justa 
causa, isto é, a situação recebe tratamento como se fosse uma soma de 
despedidas individuais sem justa causa, como preconiza o artigo 7a, I, da 
Constituição Federal de 1988. Assim, subsiste, apenas, o direito dos 
trabalhadores demitidos ao recebimento das verbas rescisórias típicas das 
dispensas individuais e sem justa causa, calculadas de acordo com a 
legislação trabalhista em vigor e com as vantagens dos instrumentos 
normativos que lhes forem aplicáveis, além de outras vantagens que 
porventura venham a ser concedida. (Processo: 00143-2009-150-03-00-6-
RO, DEJT 14/12/2009. Juiz Relator Danilo Siqueira de Castro Faria). 

 

Em decisão semelhante, prolatada nos autos do processo 0078300-

90.2009.5.03.0150, a relatora, desembargadora Maria Lúcia Cardoso de 

Magalhães, entendeu que, devido à ausência de regulamentação por Lei 

Complementar do art. 7º, inciso I, da Constituição Federal prevendo indenização 

compensatória, indevida seria qualquer verba além das rescisórias legais. 

                                                                                                                                                         
0078300-90.2009.5.03.0150 RO, Órgão Julgador: Nona Turma, DJ: 14/07/2010. Disponível em: 
http://as1.trt3.jus.br/consulta/detalheProcesso1_0.htm. Relatora Maria Lúcia Cardoso de 
Magalhães. 
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O Sindicato questionou o fato de que a dispensa coletiva acarretaria 

atentado à dignidade da pessoa humana. Porém, a Turma se manifestou no 

sentido de que o nível do impacto social seria o mesmo da dispensa individual. 

Assim, por unanimidade foi mantida a decisão do juízo a quo que indeferiu 

os pedidos do Sindicato de Classe. 

A Segunda Turma do TRT da 3ª Região se manifestou de maneira similar, 

porém entendeu como abusiva a dispensa ocorrida, deferindo a indenização por 

danos morais requerida nos autos da reclamatória trabalhista de 0140200-

74.2009.5.03.0053 RO, interposta por Vicente Ferreira da Silva em face de Vale 

Manganes S.A.. 

A diferença no processo supra em relação ao anteriormente analisado está 

no fato de não se tratar de dissídio coletivo e sim de ação ordinária proposta por 

empregado dispensado sem justa causa, junto com outros tantos empregados da 

empresa.  

 

9.5 TRT 1ª Região 

 

Em relação ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, será 

analisada a Ação Civil Pública42 ajuizada em face da Companhia Siderúrgica 

Nacional, em 13 de fevereiro de 2009, buscando a reintegração de 

aproximadamente mil e duzentos empregados dispensados, assim como a 

indenização por danos morais. 

Sob a alegação de ausência de efetiva negociação entre a empresa e o 

sindicato de classe, foi requerida pelo parquet a declaração de nulidade das 

dispensas efetuadas, tendo como único questionamento a ausência da 

negociação coletiva válida, não sendo debatida a alegada motivação financeira, 

embasada pela empresa. 

                                                 
42 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região – 3ª Vara do Trabalho de Volta Redonda. Ação 

Civil Pública, Processo nº 0010700-12.2009.5.01.0343 - ACP. Juíz Sentenciante Dr. Rodrigo Dias 
Pereira, julgado em 28/04/2009. 
Acionante: Ministério Público do Trabalho  
Acionado: Companhia Siderúrgica Nacional - CSN 
Assistente litisconsorcial: Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Metalúrgicas, Mecânicas, de 
Material Elétrico, de Material Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta Redonda, 
Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real de Pinheiral 
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Na análise do mérito, o juiz verificou a existência de tentativas por parte da 

Ré de estabelecer com o sindicato de classe, mantendo-se este inerte, o que foi 

considerado pelo Ministério Público do Trabalho como ausência de negociação 

prévia. 

Nos termos da sentença em voga: 

 

Seguindo as diretrizes traçadas pela própria Organização Internacional do 
Trabalho (Convenção nº 158, art. 13), na hipótese de o empregador prever 
o término da relação de trabalho por motivos econômicos, tecnológicos, 
estruturais ou análogos cabe a este apenas e tão somente comunicar 
previamente ao representante dos trabalhadores os motivos e o número de 
trabalhadores envolvidos. Ao representante dos trabalhadores, no caso ao 
ente sindical, cabe realizar consultas junto à categoria profissional sobre as 
medidas que deverão ser adotadas para evitar ou limitar a dispensa 
coletiva, ou ao menos, atenuar as conseqüências maléficas daí decorrentes. 
[...] 
Se a ré e o sindicato representativo da categoria profissional não 
conseguiram chegar a um consenso, isso não significa a ausência de 
negociação coletiva. 

 

Apesar de não considerar lícita a exigência de uma negociação prévia 

diante de um caso de dispensa em massa, ainda assim o juiz considerou 

existente a negociação coletiva, indeferindo o pedido de reconhecimento de 

nulidade arguido e o pedido de reintegração dos empregados e pedido de 

indenização por danos morais43. 

                                                 
43 Segundo o sentenciante: Em resumo, ainda que se pudesse considerar lícita a exigência de uma 

prévia negociação coletiva como requisito para a validade de dispensas coletivas, como alega o d. 
Ministério Público do Trabalho, certo é que não há como se deixar de reconhecer a improcedência 
do pedido formulado na inicial. Isso porque, como já enfatizado, os elementos constantes dos 
autos revelam a existência da referida negociação.  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da história as formas de trabalho se modificaram, assim como os 

meios de produção. Com a utilização da força do vapor, invenção da eletricidade, 

utilização de derivados do petróleo e rápido desenvolvimento da mecânica e 

informática, o trabalho manual se torna em algumas situações considerado 

obsoleto sendo o empregado gradativamente substituído por maquinário. 

Diante de situações de crise, a solução encontrada por algumas das 

empregadoras que não conseguem, ou não querem, manter o número de 

trabalhadores contratados, buscando a redução de pessoal por meio de 

dispensas em massa.  

Neste contexto, o emprego se torna vulnerável à instabilidade econômica 

mundial e ao advento de uma máquina que o substitua em sua função. 

Diante da ausência de regulamentação por Lei Complementar, o art. 7º da 

Constituição Federal, que trata da proteção contra a despedida individual e 

coletiva, não é de eficácia plena, salvo aos empregados estáveis, garantindo ao 

empregador a faculdade de dispensar seus empregados sem a necessidade 

embasamentos ou justificativas.  

Após árdua análise das situações estudadas e, até mesmo, da efetiva 

regulamentação do art. 7º, buscando a efetividade da manutenção do emprego, 

constata-se que não existe, legalmente, vedação à dispensa em massa, exceto 

nos casos de estabilidade previstos em lei.  

Conforme estudado, ao contrário do que ocorre em outras nações, nossos 

trabalhadores não se encontram verdadeiramente protegidos contra a dispensa 

arbitrária, restando apenas a multa de 40% sobre o FGTS como compensação 

para a perda do emprego. 

Em relação à dispensa coletiva, o Brasil não conta, hoje, com uma 

legislação específica que estabeleça o que é uma dispensa coletiva e os quais 

requisitos e procedimentos a serem seguidos para garantir sua validade.  

Viu-se que, ao longo dos anos, os sindicatos tiveram importante papel 

como representante dos trabalhadores, respaldados pelas Convenções da OIT, e 

legislação nacional de diversos países, inclusive no Brasil, os sindicatos devem 
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defender, sempre, o direito e os interesses do trabalhador, minimizando os efeitos 

que sua hipossuficiência traz. 

A negociação coletiva permite que entre empregado e empregadores as 

tratativas sejam isonômicas conforme os preceitos que regem o Direito Coletivo 

do Trabalho. 

A possibilidade de uma dispensa coletiva, até mesmo em decorrência do 

encerramento de uma empresa, é o maior impacto que os empregados e a 

coletividade podem sofrer em uma região. Assim, nada mais correto do que impor 

a prática dos argumentos flexibilizatórios e, com base na boa-fé, a negociação 

coletiva prévia, de maneira fazer valer em favor dos trabalhadores as 

flexibilizações existentes como maneira a preservar os postos de trabalho. 

Neste prisma, constata-se a necessidade de promover a 

procedimentalização da dispensa coletiva como meio de garantir o direito dos 

trabalhadores, devendo a dispensa em massa ser tratada como um problema 

coletivo. Conforme analisado, o judiciário já se posicionou defendendo a 

obrigatoriedade da negociação coletiva prévia às dispensas coletivas sob pena 

de pagamento indenizatório, sendo aprimorada diariamente, em busca de 

alcançar o equilíbrio entre a sobrevivência da empresa, seu lucro e sua 

sustentabilidade, além da garantia do emprego, visando assegurar o sustento do 

empregado, assim como a sua dignidade, com base na negociação coletiva e no 

equilíbrio social. 

Projetos de lei tramitam buscando viabilizar o controle das dispensas 

coletiva, porém, diante da inexistência de legislação protetiva à dispensa coletiva, 

a negociação coletiva é necessária, diante da caracterização da dispensa em 

massa como direito Coletivo do Trabalho, por afetar toda a coletividade de 

trabalhadores envolvidos, assim como suas famílias. 

A importância dos sindicatos é fundamental nesta situação, uma vez que 

caberá a eles negociar um direito essencial ao trabalhador: o direito a manter-se 

empregado. Com um sindicato forte, os empregados terão certeza de que será 

buscado o melhor para eles, sempre. 

A negociação coletiva é uma ferramenta indispensável quando se trata de 

direitos coletivos. Por isso, deve ser usada de maneira a buscar sempre mais 

garantias e melhores condições de trabalho. Porém, a manutenção no emprego 
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deve sempre ser priorizada quando comprovada a real dificuldade pela qual a 

empresa esteja passando, devendo a dispensa coletiva ocorrer apenas em 

situações excepcionais. 

Conclui-se que a negociação coletiva deve ocorrer antes da efetivação de 

dispensa coletiva, devendo ser utilizada para evitar a ocorrência de dispensas. 

Não sendo este o caso, é necessário reduzir seus impactos nos trabalhadores e 

na sociedade, buscando meios de recolocação e manutenção de benefícios, 

independentemente de indenização. 
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