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     RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por intuito investigar se com a instituição da negociação 
coletiva no setor público, desencadeada com a ratificação pelo Brasil da Convenção 
nº 151, da Organização Internacional do Trabalho – OIT, e a edição posterior dos 
textos legais que a regulamentem, tornarão os acordos produzidos em negociação 
coletiva entre a Administração Pública e os servidores públicos estatutários normas 
autônomas e de eficácia plena ou permanecerão com caráter consultivo e pré-
legislativo. A discussão passa pela adaptação da negociação coletiva ao setor 
público, já que o instituto tem origem no direito do trabalho, regulador das relações 
privadas, que são mais cambiáveis, sujeitas a permanentes ajustes, ao contrário da 
Administração Pública, que visa o atendimento do interesse público, motivo porque 
se submete a regras mais rígidas para evitar o desvio de sua finalidade. A 
Constituição de 1988, a despeito de ter instaurado o Estado Democrático de Direito, 
instituindo mecanismos de participação dos grupos sociais nas decisões que afetam 
seus interesses, preservou dispositivos de cunho unilateralista que asseguram ao 
Estado o poder de ditar normas em sua relação com os servidores públicos. Por isso 
mesmo, os limites jurídico-constitucionais incrustados no ordenamento legal 
brasileiro dispõem que as matérias de relevância para a relação jurídica entre 
Estado e servidores ou são referidas ou limitadas por lei, sendo reservadas para a 
adoção unilateral por parte da administração, tanto aquelas que precisam passar 
pelo crivo social representado pelo Poder Legislativo, quanto as que são 
regulamentadas por outros textos normativos. Assim dizer, as negociações coletivas 
que tiverem por conteúdo o aumento de remuneração dos servidores, alteração do 
regime jurídico, funcionamento da administração pública, por exemplo, não criarão 
normas autônomas de exigência imediata para as partes negociantes. Desta forma, 
para que a vontade soberana dos interlocutores sociais que participarem do 
processo negocial seja respeitada, é necessário que a autoridade administrativa 
exerça o seu poder político e jurídico de forma democrática, observando o espírito 
geral da Constituição, mantendo a boa fé e os acordos empenhados. 
 

 Palavras-chave : Negociação Coletiva de Trabalho, Administração Pública, servidor 

público.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema negociação coletiva no setor público tem suscitado debates sobre a 

sua inadmissibilidade, em razão da omissão constitucional sobre a matéria, a 

despeito da previsão do direito à sindicalização e à greve aos servidores públicos, 

ao mesmo tempo em que o art. 39, § 3º, da Carta Cidadã, ao estender aos 

servidores outros direitos de cunho trabalhista, constantes em seu art. 7º, não fez 

alusão ao inciso XXVI, que trata do reconhecimento das convenções e acordos 

coletivos. Ademais, os preceitos inscritos na Magna Carta, nos artigos 37, caput, 

incisos X, XI, XII e XIII, 39, § 1º, 61, § 1º, inciso II, alínea a, e 169, caput e § 1º, 

incisos I e II, da CF/88, bem assim na Lei complementar n. 101/2000, artigos 19 e 

20, limitam a atuação dos gestores públicos, o que robustece o entendimento de que 

a vinculação dos atos administrativos a tais mandamentos inviabiliza o instituto da 

negociação coletiva, tornando os acordos dela resultantes sem validade e eficácia. 

Neste diapasão, operadores do direito publicaram ensaios sobre a matéria em 

que enfatizam a relevância da adoção pelo serviço público desse instituto originado 

do direito coletivo do trabalho, em razão da sua eficácia para a solução de conflitos 

resultantes das relações de trabalho. De fato, desde a Revolução Industrial, os 

interesses do capital e do trabalho se antagonizam nos ambientes laborais fabris, 

mas foi a partir do sistema de produção fordista que esses problemas encontraram o 

foro adequado para as suas resoluções, quando patrões e empregados, através das 

suas entidades de classe, buscaram a negociação direta como forma de regular 

seus interesses. 

 Realmente, a história mostra a importância da negociação coletiva como 

mecanismo de ajustamento das tensões ocorridas nos locais de trabalho, 

normatização dos direitos contratuais e melhoria dos processos produtivos, devendo 

ser incentivada não somente no setor privado, mas, também, no público, pois no 

contexto de estado democrático e de direito, os servidores devem dispor de meio 

que lhes assegurem relações de trabalho participativas. 

A promulgação do texto da Convenção nº 151, da OIT, pelo Congresso 

Nacional, através do Decreto Legislativo nº 206, de 07.04.10, consagra a negociação 

coletiva no setor público brasileiro, dando cabo às divergências de entendimentos 

sobre o assunto. Todavia, ainda é necessária a edição de normas 
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infraconstitucionais que regulamentem e dêem efetividade a esse poderoso 

instrumento de diálogo entre a Administração Pública e os servidores.     

Entretanto, estando a atuação da Administração Pública adstrita à 

observância de limites para que o interesse público não seja violado, os quais 

impactam na margem de negociação entre representantes dos servidores e 

governos, essas restrições, já expostas acima, não inviabilizam a negociação 

coletiva, pelo contrário, dão a ela novos contornos porque seus efeitos extrapolam a 

relação estabelecida entre o poder público e os servidores, alcançando os usuários 

dos seus serviços.  

Desta forma, esse trabalho busca identificar se a incorporação pela legislação 

brasileira do instituto da negociação coletiva no setor público tornará os pactos 

celebrados normas autônomas e de eficácia plena ou permanecerão com caráter 

consultivo e pré-legislativo, preservada a discricionariedade do poder público em 

sede de iniciativa legislativa. Cabe esclarecer que a compreensão de servidores 

públicos restringe-se àqueles que mantêm vínculo com a Administração Pública 

direta, autárquica ou fundacional, sob regime estatutário, pois são sobre eles que 

recaem as celeumas explicitadas. 

A importância do presente estudo se revela no fato de que tendo a 

negociação coletiva no setor público limites configurados e sendo um instrumento 

novel de gestão que intervém de forma salutar na resolutividade e eficiência dos 

serviços, como conseqüência da participação dos servidores na definição das 

políticas funcionais e nos processos decisórios, a sua institucionalização deve 

contemplar a definição de procedimentos próprios, abrangendo matérias, tipos e 

efeitos dos seus instrumentos, sem desvirtuar-se do seu conteúdo essencial. 

O Brasil está há mais de 20 anos sob o regime democrático, sendo 

inadmissível que as relações de trabalho no setor público ainda estejam sob o 

unilateralismo da Administração Pública. Claro que as iniciativas do governo federal 

de restabelecer as mesas de negociação coletiva sinalizam para a quebra desse 

viés autoritário, mas elas ainda guardam caráter informal, sem a obrigatoriedade de 

observância do conteúdo negociado, o que afeta sobremaneira a confiança dos 

atores envolvidos e provoca tensões que podem desencadear paralisações e 

greves.  

Os pactos celebrados em mesas de negociação coletiva no setor público, 

quando assimiladas pelo ordenamento jurídico, influenciam na longevidade do 
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instituto como prática usual de diálogo e afirmação de uma cultura negocial, o que 

certamente beneficiará a própria Administração Pública, que atenderá o interesse 

público; aos servidores públicos, porque influirão nos processos decisórios que 

viabilizarão melhorias de suas condições de trabalho e aos usuários dos serviços, 

pois receberão serviços de melhor qualidade.       

Sem dúvida que a negociação coletiva no setor público encontrará a forma 

adequada de se estabelecer como um mecanismo de democratização das relações 

de trabalho, ajustando o interesse público com os dos servidores quando estes 

colidirem.  

Para melhor compreensão do assunto e encontro da resposta pretendida, o 

estudo está sistematizado em três partes. A primeira faz uma breve análise da 

evolução histórica da negociação coletiva, no Brasil e no mundo, da sua 

normatização internacional, mormente quanto aos tratados da Organização 

Internacional do Trabalho, do panorama jurídico-doutrinário do instituto, e das 

demais formas de solução dos conflitos das relações de trabalho.  

A segunda parte do trabalho apresenta a negociação coletiva no setor 

público, as especificidades que reclamam modelo diferenciado do perpetrado pelo 

setor privado, algumas experiências internacionais e as formas adotadas pelos 

países à vista dos seus condicionamentos legais internos.   

A terceira e última parte trata da negociação coletiva na Administração 

Pública Brasileira, do panorama constitucional e as bases normativas que 

influenciam sua dinâmica e seus resultados, a aprovação da Convenção nº 151, da 

OIT, e as perspectivas da sua efetividade em razão dos limites legais.       

A pesquisa teve natureza qualitativa, com elementos descritivos e 

explicativos. Por ter um caráter eminentemente teórico, a reflexão e o levantamento 

bibliográfico foram os principais instrumentos empregados na sua execução. 

Os dados basicamente foram coletados de obras doutrinárias, Jurisprudência, 

sites jurídicos (Tribunais, coletâneas legislativas, artigos, ensaios, etc), entre outras 

fontes consideradas relevantes no decorrer da pesquisa. 
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1 A NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

Segundo o constitucionalista espanhol Gregório Péces-Barba (1995, p. 200-

201 apud EBERT, 2009), "cada direito (...) aparece como exigência da realidade 

histórica do mundo moderno", ou seja, "não surge na razão como expressão da 

natureza, senão como resposta, como dissenso diante de uma situação de fato, que 

provoca uma reação intelectual a gerar os valores que fundamentam cada direito".  

Realmente, o surgimento e a evolução dos direitos são resultados das 

pressões dos grupos políticos e sociais, que ao longo da história buscaram a 

satisfação dos seus interesses. A negociação coletiva de trabalho tem suas origens 

inscritas nos movimentos de luta dos trabalhadores por melhores condições de 

trabalho, em reação à insensibilidade dos patrões que ditavam as regras das 

relações laborais. Assim faz-se necessária uma breve passagem pelos fatos 

históricos que a condicionaram. 

Os conflitos dos atores que compõem a relação capital-trabalho motivam 

vários estudos sobre esse fenômeno social, os quais ainda trazem divergências 

sobre as origens do instituto da negociação coletiva. Alguns creditam sua fonte às 

corporações de ofício, linha esta seguida por Cabanellas, citado por Segadas Vianna 

e João Lima Teixeira Filho (1997), o qual afirmava que “a determinação coletiva das 

condições de trabalho não é totalmente nova, tanto que os estatutos das velhas 

corporações de ofício continham muitas cláusulas a regular o trabalho”.  

Para Vianna e Teixeira Filho (1997), os estatutos das corporações não tinham 

feições que permitiam enquadrá-los como convenções coletivas, pois estes 

instrumentos tomaram sua real configuração com a produção em massa, a aparição 

das grandes fábricas, o fortalecimento da organização sindical, o que aconteceu na 

época contemporânea. Nesse sentido, os juristas mencionam o trabalho de Cotrim 

Neto intitulado “Dos Contratos Coletivos de Trabalho” que aponta ser o inicio do 

século XX a fase marcante do aparecimento e do sentido de juridicidade das 

convenções coletivas. 
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Voltando um pouco mais na história, foi na Revolução Industrial, paralela ao 

movimento da Revolução Liberal Francesa de 1.789, que viriam a se manifestar os 

conflitos relevantes nas relações de trabalho. Com efeito, na Inglaterra do século 

XVIII, a mecanização dos sistemas de produção demandou a contratação massiva 

de trabalhadores pelas fábricas, todavia, as péssimas condições a que eram 

submetidos, onde recebiam salários aviltantes pelo serviço que prestavam, 

sujeitavam-se a jornadas excessivas, numa completa negação de direitos que 

promovessem a igualdade material dos indivíduos, provocaram revoltas e um 

profundo desgaste nas relações entre patrões e empregados. 

Ademais, os princípios liberais e individualistas consagrados à época, 

inscritos nas Convenções Americana de 1.786 e Francesa de 1.789, e que 

influenciaram os Códigos Civilistas, inclusive as duas primeiras Constituições 

Brasileiras de 1824 e 1891, propugnavam a igualdade formal, mas não possuíam 

valor prático nas relações de trabalho. O Estado se omitia nas questões sociais e 

econômicas, deixando para a iniciativa privada o poder de ajustar suas relações, 

porém, a correlação desigual de forças entre os empregados e empregadores, dava 

aos últimos o poder de arbitrariamente fixar as regras do trabalho, causando uma 

brutal precarização das condições laborais, além de miséria e desemprego. Nesse 

ambiente, o clima era totalmente adverso ao trabalhador, que nada podia fazer 

frente ao poderio econômico dos empresários.   

A partir de então, os trabalhadores despertaram para a necessidade de se 

organizar coletivamente, pois, individualmente, diante da sua hipossuficiência ante 

as empresas, não poderiam concretizar seus pleitos. A esse respeito, o advogado 

Paulo Roberto Lemgruber Ebert, especialista em Direito do Trabalho, assim 

escreveu em artigo publicado no site Jus Navigandi (2009). 

 

Percebeu-se, então, que a igualdade material entre os atores das relações 
de trabalho somente teria lugar se a contraparte da empresa na fixação das 
condições laborais fosse deslocada da pessoa do obreiro, individualmente 
considerado, para a entidade de classe deste último. De fato, sendo a 
empresa, por si só, um ente coletivo, somente o sindicato profissional a 
conjugar os interesses comuns da categoria reuniria suficiente poder de 
barganha para defendê-los diante do capital organizado. 
 

A internalização por parte dos trabalhadores de que a organização coletiva 

era o meio possível para a realização dos seus interesses, que se traduziam no 

fortalecimento das suas lutas por locais de trabalho mais humanizados e vida mais 
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digna, provocou a descriminalização das alianças operárias nos países europeus 

mais desenvolvidos do século XIX, como França e Inglaterra, e ainda mais, resultou, 

inicialmente, na legalização da liberdade sindical e, posteriormente, no direito à 

negociação coletiva. 

A propósito, o Professor Orlando Gomes (1995, p. 29-30) resumiu esse 

momento da seguinte forma: 

 

Para impedir, praticamente, a união dos operários em organizações 
profissionais, foi ela considerada delito. De direito que devera ser passou a 
constituir crime. Punia-o a legislação de quase todos os países da Europa. 
Nos artigos 414 e 415, o Código Penal Francês estabelecia sanções para 
os que se associassem com o objetivo de defesa de seus interesses 
profissionais. A Inglaterra decretou, também, leis punitivas da coalizão 
operária. E, assim, outras nações. 
Esse furor anti-associativo, manifestado na manhã do século XIX, não teve 
duração longa. A crescente aglomeração dos trabalhadores nos centros 
industriais foi forçando a realidade legal, e o fenômeno sindical expandiu-se 
com tal vigor, que se tornou impossível frear o irresistível impulso 
associativo. Com o correr dos tempos, o crime de outrora passou a ser o 
supremo direito dos trabalhadores, reconhecido e proclamado pela 
legislação de todos os povos cultos. 
A grande indústria é, assim, o clima propício ao desenvolvimento da 
convenção coletiva de trabalho. O regime econômico que ela inaugurou 
caracteriza-se por dois fatos de repercussão incomensurável na vida social 
moderna. São eles a produção em massa e a organização profissional. (...) 
São esses dois fatores que condicionam a evolução da convenção coletiva 
de trabalho.  

 

Cabe observar que esse cenário de insurgências dos movimentos sociais e 

políticos, principalmente os da classe operária, contra as injustiças promovidas pelo 

Estado liberal e absenteísta, no final do século XIX e início do século XX, fez emergir 

o Estado Social de Direito, de atuação mais efetiva na realização do bem-estar 

social e, com ele, o reconhecimento dos chamados direitos sociais, inspirados no 

valor da igualdade, capazes de garantir o exercício efetivo das liberdades públicas 

pelas classes sociais menos favorecidas, dentre eles o direito ao trabalho digno e 

seus instrumentos de concreção, como a organização sindical e seu corolário, a 

negociação coletiva.  

Concretamente, o direito à constituição de sindicatos para a defesa dos 

direitos dos trabalhadores foi reconhecido em leis como “Trade Unions Act” da 

Inglaterra (1871) e “Lei Waldeck Rosseau, da França (1884), as quais deram um 

impulso nas práticas de negociação coletiva, objetivando condições justas de 

trabalho e remuneração. Entretanto, a despeito de tal estímulo ao processo negocial, 



 13

levado a efeito nos países mais civilizados, esse instituto somente foi 

expressamente reconhecido, através de diplomas legais, no início do século XX. 

Como exemplos, distinguem-se as leis espanholas que estabeleceram 

diretrizes para os "pactos" e "acordos" a serem firmados pelos sindicatos obreiros e 

as empresas nas questões atinentes ao descanso dominical (Lei de 3.3.1904), à 

jornada máxima em estabelecimentos mercantis (Lei de 4.7.1918), a "Lei de 

Contratos de Trabalho", de 1931, cujo teor, finalmente, veio a regulamentar a 

contratação coletiva em termos gerais naquele país ibérico (AVILÉS apud EBERT, 

2009). 

Importante mencionar também os diplomas legais Norris-La Guardia Act e o 

National Industry Recovery Act (1932 e 1935), publicados nos Estados Unidos nos 

anos que se seguiram à depressão 1929, que integravam o plano de recuperação 

americano, o “New Deal”, os quais garantiam às entidades sindicais o direito de 

negociar com as empresas, para o ajuste de interesses dos ambientes de trabalho. 

As Constituições Mexicana de 1917, e a Germânica de Weimar de 1919, 

apresentaram-se como paradigmáticas para as demais Cartas Políticas, pois elas 

foram as pioneiras no trato das questões sociais. Nelas, as representações dos 

trabalhadores se fortaleceram e o direito coletivo foi alçado a um patamar de 

relevância até então inexistente. 

Nesse interregno da história, marcado pelo fim da primeira guerra mundial, 

que deixou o mundo assolado pela miséria e destruição, foi criada a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), na Conferência de Paz que aprovou o Tratado de 

Versalhes, em 1919. Esse Organismo de composição tripartite, com representação 

dos governos nacionais, empregadores e empregados, nasceu para viabilizar a 

cooperação internacional, no sentido de estabelecer padrões mínimos de condição 

para o trabalho decente, ajudando a implementar a paz social. 

A negociação coletiva apareceu, no campo internacional, junto com a OIT, 

sendo apontada como um dos meios para solucionar conflitos relativos à jornada de 

trabalho, passando a integrar as pautas das conferências posteriores.  
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1.2 A INTRODUÇÃO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO BRASIL 

 

 

 As primeiras manifestações de avanços de natureza trabalhista se 

apresentaram na Constituição de 1934, que fazia menção expressa às convenções 

coletivas (art. 121, parágrafo 1º, letra j). Essa carta legitimou a instituição de 

sindicatos e associações, em conformidade com a lei, bem como as negociações 

coletivas de trabalho, garantindo, também, a pluralidade sindical e a autonomia dos 

sindicatos (CAMPANHOLE,1986).  

A Constituição Brasileira de 1937 (art. 139) tinha caráter corporativo, garantiu 

a livre associação sindical ou profissional, contudo impôs a unicidade de 

representação, submetendo as agremiações coletivas ao prévio reconhecimento 

estatal (art. 138). A greve, por sua vez, era considerada um recurso anti-social 

(CAMPANHOLE, 1986). 

Na vigência desta Carta Constitucional foi elaborada a Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT (1943), que proclamou o sindicato como órgão de defesa e 

coordenação dos interesses econômicos ou profissionais de empregadores, 

empregados, agentes ou trabalhadores profissionais autônomos e profissionais 

liberais. Seguindo a expressão usada pela Constituição do período, a CLT adotou, 

inicialmente, a denominação contrato coletivo de trabalho, mantendo o princípio de 

que só poderiam firmá-lo associações sindicais de empregados e empregadores 

(SUSSEKIND,1997).   

A Carta Política de 1946 (art. 157, XIII, 158 e 159) assegurou o direito à livre 

associação sindical, o direito de greve, a ser exercido nos termos da lei, e de 

negociação coletiva dos trabalhadores da iniciativa privada, não fazendo alusão aos 

servidores públicos (CAMPANHOLE, 1986).    

 As Constituições de 1967 e 1969 mantiveram o reconhecimento formal dos 

direitos sociais aos trabalhadores da iniciativa privada, tornando obrigatório o voto 

nas eleições sindicais. Porém, o regime repressivo dos governos militares 

proporcionou limitações ao direito de greve dos trabalhadores celetistas, cassação 

de sindicalistas, intervenção nos sindicatos, obstaculizando a negociação coletiva 

através desses entes coletivos. 

Aqui, uma observação importante, as Cartas Políticas do período militar 

interromperam o silêncio das anteriores que nada expressavam sobre servidores 
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públicos, para proibir-lhes o exercício do direito de greve, embora nada conjugasse 

em relação ao direito à sindicalização.   

Por fim, a Carta Magna de 1988 quebrou os paradigmas autoritários 

corporificados pelas Cartas antecedentes para tornar-se um marco jurídico de 

afirmação democrática e de institucionalização de direitos fundamentais. Nessa 

linha, ela assegurou aos trabalhadores a liberdade de associação sindical, a não 

intervenção estatal na organização sindical, o reconhecimento das convenções e 

acordos coletivos com a participação obrigatória dos sindicatos (art. 8º, caput, 

incisos I, VI; art. 7º, inciso XXVI) e o direito de greve (art. 9º).Pode-se asseverar que 

esse foi o primeiro momento desde 1930, com um breve interregno da Carta 

Constitucional de 1934, em que houve um rompimento do controle político-

administrativo do Estado sobre a organização sindical, bem como o reconhecimento 

e estímulo jurídico às negociações coletivas   

Há que se admitir, entretanto, que a Novel Constituição ainda manteve alguns 

resquícios da fase corporativista ao preservar a unicidade sindical (art. 8, inciso II), 

motivando o professor e jurista Amauri Mascaro Nascimento, mencionado por 

Luciana Stoll (2006) a afirmar que não há como situar esse dispositivo constitucional 

atinente a negociação coletiva no plano da liberdade sindical, pois veda a existência 

de mais de um sindicato, da mesma categoria, na mesma base territorial. Seria um 

marco no sentido da autonomia coletiva se não cometesse esse pecado. A liberdade 

que autonomia coletiva pressupõe não teve o devido amparo pela Constituição de 

1988.     

Para os servidores públicos a Magna Carta avançou ao garantir-lhes a 

liberdade sindical, bem como o direito de greve, este a ser exercido nos termos de 

lei específica (artigos 37, incisos VI e VII), sem, contudo, fazer menção ao direito à 

negociação coletiva, o que sedimentou posicionamento jurisprudencial e doutrinário 

de sua impossibilidade no âmbito das relações públicas estatutárias, alvo desse 

estudo. 
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1.3 A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E A NEGOCIAÇÃO 

COLETIVA  

 

 

Como já fora dito anteriormente, a negociação coletiva estreou no cenário 

internacional junto com a Organização Internacional do Trabalho - OIT, organismo 

criado em 1919, com o fim da primeira guerra mundial, resultado da trégua social e 

cooperação estabelecidas entre os governos e as entidades sindicais, para 

promover uma nova ordem mundial de entendimentos entre empregadores e 

empregados, em que não coubesse mais a exploração injusta e degradante do 

trabalho humano. Para tanto, a negociação coletiva se constituía no meio ideal para 

o alcance da paz e da justiça social entre os atores do capital-trabalho, razão pela 

qual o assunto esteve na pauta das conferências que se seguiram. 

Passando adiante na história, ao término da segunda guerra mundial, veio 

novamente a necessidade de que os países integrantes da comunidade 

internacional reafirmassem os princípios consagradores da paz duradoura, dentre 

eles, o de liberdade de expressão e associação. Nesse sentido, a Declaração 

referente aos fins e objetivos da Organização Internacional do Trabalho, firmada na 

Filadélfia em 1944, inscreveu em seu item III, letra e, que dentre as atribuições que 

seriam desenvolvidas pela OIT, constaria a de auxiliar as nações na execução de 

programas que visassem assegurar o direito de ajustes coletivos, incentivar a 

cooperação entre empregadores e trabalhadores para melhoria contínua da 

organização e da produção e a colaboração de uns e outros na aplicação da política 

social e econômica (EBERT, 2009). 

A Convenção nº 87, de 1948, não faz menção à negociação coletiva, mas  

dispõe sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical como meio para a 

melhoria da condição dos trabalhadores. Esse Convênio não foi adotado pelo Brasil, 

em face dos entraves constitucionais da unicidade sindical ainda vigente.  

Em 1949, a Organização Internacional do Trabalho - OIT aprovou a 

Convenção nº 98, ratificada pelo Brasil em 27.11.1952, sobre aplicação dos 

princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva. Esse Convênio 

impõe aos países signatários a adoção de medidas voltadas para o fomento da 

negociação coletiva. A seguir o teor do seu art. 4º: 
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Medidas adequadas às condições nacionais deverão ser ditadas, quando 
necessário, para estimular e fomentar entre os empregadores e as 
organizações de empregadores, de uma parte, e as organizações de 
trabalhadores, de outra, o pleno desenvolvimento e uso de procedimentos 
de negociação voluntária, com o objetivo de regulamentar, por meio de 
contratos coletivos, as condições de emprego (OIT BRASIL, 2010). 
 

Essa Convenção nº 98 registra em seu art. 6º que não trata da situação de 

funcionários públicos, a serviço do Estado, mas acrescenta que ela não pode ser 

interpretada em detrimento aos seus direitos ou situação funcional. Em aditamento a 

essa Convenção foi aprovada a Recomendação nº 91, cujo item 2.1 ao definir 

acordo coletivo escreve que ele deverá tratar sobre condições de trabalho e termos 

de emprego. 

Nessa esteira, a OIT editou, em 1981, a Convenção n. 154, ratificada pelo 

Brasil em 10.07.1992, que incentiva a negociação coletiva, pertinente a todos os 

ramos de atividade econômica, define o que seja convenção coletiva e as matérias 

que deverão ser objeto de ajustes. Além disso, estabelece que o Estado que a 

ratificar poderá estabelecer modalidades especiais para sua aplicação para a função 

pública e fixar em que medida alcançará as forças armadas e a polícia (STOLL, 

2006). A despeito dessa condicionante, a legislação interna brasileira não progrediu 

para positivar esse direito aos servidores públicos. 

A Recomendação nº 163 defende a multiplicidade dos níveis de negociação a 

ser decidido pelos próprios interlocutores sociais, assinalando a conveniência da 

disponibilidade de informações facilitadas entre as partes, para que ambas possam 

negociar conhecendo a situação uma da outra, também pelo Estado, que dispõe de 

dados econômicos e sociais globais do País. Ainda, prevê o referido documento que 

conste das convenções coletivas a previsão de mecanismos que serão adotados 

pelas partes para a solução das controvérsias que resultarem da sua aplicação, 

como a mediação e a arbitragem privada (ENOQUE SANTOS apud STOLL, 2006).  

Note-se que as Convenções e Recomendações sobre negociação coletiva 

citadas acima são omissas, ou, quando muito, parcimoniosas em relação à extensão 

desse direito aos servidores públicos, o que não condiz com os propósitos 

propugnados pela OIT de incentivo amplo ao diálogo entre os atores que habitam o 

mundo do trabalho, sem distinção da natureza do liame laboral. 

Para suprir essa lacuna, a Conferência Geral da OIT aprovou a Convenção 

151, ainda em 1979, que se aplica a todas as pessoas empregadas pelas 
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autoridades públicas (nos níveis municipal, estadual e federal) e se refere a 

garantias a toda organização que tenha por fim promover e defender os interesses 

dos trabalhadores da função pública. Nela está previsto (DIEESE, 2006): 

a) proteção contra os atos de discriminação que acarretem violação da 

liberdade sindical em matéria de trabalho; 

b) independência das organizações de trabalhadores da função pública face 

às autoridades públicas; 

c) proteção contra atos de ingerência das autoridades públicas na formação, 

funcionamento e administração das organizações de trabalhadores da função 

pública; 

d) concessão de facilidades aos representantes das organizações 

reconhecidas dos trabalhadores da função pública, com permissão para cumprir 

suas atividades, seja durante as suas horas de trabalho ou fora delas; 

e) instauração de processos que permitam a negociação das condições de 

trabalho entre as autoridades públicas interessadas e as organizações de 

trabalhadores da função pública; 

f) garantias dos direitos civis e políticos essenciais ao exercício normal da 

liberdade sindical.     

Recentemente, o Brasil promulgou a Convenção nº 151, através do Decreto 

Legislativo nº 206, de 07.04.10, a qual, segundo as normas da OIT, entrará em vigor 

doze meses após a sua ratificação. Os países que ratificam uma convenção estão 

obrigados a aplicá-la em sua legislação e em suas práticas nacionais, razão porque 

deve ser elaborado um novo delineamento jurídico e doutrinário das relações de 

trabalho na Administração Pública Brasileira. 

Esse processo encontrou muitas barreiras, passaram-se vários anos até o 

Governo Brasileiro se decidir pelo encaminhamento de proposta de ratificação do 

referido Convênio ao Congresso Nacional, resultado de debates com o movimento 

sindical e a despeito dos entendimentos contrários a essa proposta assentados em 

Jurisprudência. A matéria sempre provocou discussões entre os operadores do 

direito, que se manifestaram, em sua maioria, pela impossibilidade da adequação do 

instituto ao setor público, sob vários argumentos, mormente em razão dos princípios 

da autoridade, da legalidade e da observância dos limites orçamentários. 

Em 1998 foi aprovada a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento. O documento é uma reafirmação 

http://www.ilo.org/public/portugue/region/ampro/brasilia/info/download/declarac_port.pdf
http://www.ilo.org/public/portugue/region/ampro/brasilia/info/download/declarac_port.pdf
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universal do compromisso dos Estados Membros, e da comunidade internacional em 

geral, de respeitar, promover e aplicar de "boa-fé" os princípios fundamentais e 

direitos no trabalho referentes (OIT BRASIL, 2010): a) à liberdade de associação e 

de organização sindical e ao reconhecimento efetivo do direito de negociação 

coletiva; b) à eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório;  

c) à abolição efetiva do trabalho infantil; e d) à eliminação da discriminação em 

matéria de emprego e ocupação. 

Esses princípios são de obrigatória observância por todos os Estados-

membros da OIT, independentemente de terem ratificado as Convenções relativas 

às matérias. Segundo a OIT, a liberdade de associação e de organização sindical e 

o direito à negociação coletiva são essenciais para o exercício da democracia, do 

diálogo social e o tripartismo (OIT BRASIL, 2010).  

Perceba-se que o Estado tem papel vital no fomento à negociação coletiva 

entre empregados e empregadores, tanto que a OIT, em seus normativos, sempre 

endereça a ele a função de estímulo, não de interferência, a esse importante 

instrumento de aproximação e produção de regras autocompositivas. Em favor 

desse posicionamento, assim disse Otávio Pinto Silva (1998, p. 93): 

 

Cabe não somente permitir, mas também, se necessário, incentivar e 
promover o pleno desenvolvimento da negociação coletiva. Cogita-se, 
portanto, de uma atuação positiva estatal; não basta o reconhecimento 
formal ao direito de negociação. É preciso ir mais além, com a adoção de 
medidas de fomento ao entendimento de empregadores e trabalhadores, 
visando a efetivação de convênios coletivo. 

 

Para o autor, o Estado deve assegurar as condições para que os entes 

sociais possam regular suas relações, através de medidas destinadas à sustentação 

da própria atividade negocial e à tutela da liberdade sindical (SILVA apud TEIXEIRA, 

2007). 

Há divergências em relação à necessidade do Estado estabelecer normas 

reguladoras do processo negocial. Aqueles que defendem essa idéia sustentam-se 

no argumento de que essa medida beneficia os trabalhadores. Maurício Delgado 

(2010) chama esse modelo de “normatização privatística subordinada” em que a 

criação e reprodução da norma jurídica fazem-se mediante uma dinâmica em que o 

peso básico é conferido aos particulares (empregados e empregadores), mas 

segundo um processo heteronomamente regulamentado pelo Estado. Os 
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entendimentos contrários apontam para o risco de criação de restrições legais à 

dinâmica da negociação. 

De toda forma, a Convenção nº 154, ratificada pelo Brasil, assevera que a 

negociação coletiva não pode ser impedida em razão da inexistência ou 

impropriedade das normas. 

 

   

1.4 AUTONOMIA PRIVADA COLETIVA 

 

 

A autonomia privada coletiva é o princípio que alicerça a negociação coletiva, 

porquanto é por causa dele que os órgãos representativos privados podem exercer a 

função de legislar sobre seus interesses. Mas essa é apenas uma de suas faces, 

como será demonstrado.  

Luciana Stoll (2006) registra que o poder de se auto-regular e de negociar, 

culminando nos contratos particulares ou coletivos, surge com a autonomia 

conferida pelo Estado aos atores sociais, aí se encontrando os entes coletivos. 

A autonomia da vontade vem a ser fonte geradora de regras de direito, sendo 

a fonte negocial um dos canais mais relevantes da revelação do direito, que vem 

ganhando importância tanto no campo internacional como no interno, como meio de 

solução de conflitos individuais e coletivos. Traduz-se na manifestação da liberdade 

como valor supremo do indivíduo, tanto como cidadão quanto como produtor 

(REALE apud NASCIMENTO, 2003).  

Na linguagem usual, autonomia significa independência, liberdade. Autonomia 

privada vem a ser o poder concedido aos particulares, pelo Estado democrático e 

pluralista, de se auto-organizar, de criar normas de eficácia e validade para atender 

seus interesses.  

Autonomia privada coletiva representa o poder que grupos profissionais têm 

de elaborar normas, de auto-regular seus interesses, respeitados os limites definidos 

pela ordem jurídica vigente. A autonomia privada coletiva pressupõe que o Estado 

abdicou de parte de sua jurisdição e do monopólio de criar normas, em favor dos 

grupos sociais, dentre eles os sindicatos, para que tenham a liberdade de auto-

organização e de auto-regramento dos próprios interesses (SANTOS, 2004). 
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No direito do trabalho a autonomia privada coletiva se traduz na autonomia 

sindical, tendo em vista que são os sindicatos as entidades coletivas que interessam 

a esse ramo jurídico. 

Cabe esclarecer que em razão de serem os entes sindicais representantes 

dos interesses dos seus associados e terem por intuito a satisfação das 

necessidades comuns dessa coletividade, consigna-se que a autonomia privada 

assume caráter coletivo. 

Por oportuno, é necessário que se faça um parêntese para lembrar que, 

durante a era Vargas até a vigência das Constituições do período militar, a 

autonomia sindical teve caráter publicista, em razão da intervenção estatal na 

criação, organização e atuação dos sindicatos. Somente com a Constituição de 1988 

que devolveu a liberdade às entidades sindicais, foi que a autonomia retomou a sua 

face privatística.  

  A autonomia sindical é princípio do direito coletivo do trabalho, cuja função é 

garantir as condições para a existência das entidades dos trabalhadores. Para 

Delgado (2010), ela sustenta a garantia de autogestão às organizações associativas 

e sindicais dos trabalhadores, sem interferências empresariais ou do Estado. Trata, 

portanto, da livre estruturação interna do sindicato, da livre atuação externa, sua 

sustentação econômico financeira e sua desvinculação de controles administrativos 

estatais ou em face do empregador.  

Note-se que a autonomia privada coletiva ou autonomia sindical se exterioriza 

tanto na liberdade dos trabalhadores de constituírem e se filiarem a organizações 

sindicais, quanto destas de elaborar seus estatutos e regimentos, eleger livremente 

seus representantes, organizar sua administração e atividades e formular seus 

programas de ação, conforme preceitua a Convenção nº 87, da OIT. Ademais, a 

autonomia coletiva também se expressa no poder de usar mecanismos que possam 

interferir nas determinações concernentes às condições de trabalho dos seus 

representados, seja na produção de normas, por meio da negociação coletiva, seja 

por meio da greve. 

Nesse sentido, Carrasco citado por Demari (2007), em sua obra sobre 

negociação coletiva de trabalho no serviço público, refere que a autonomia da 

vontade coletiva é um princípio superior, no qual se fundamenta a fonte negocial e, 

portanto, integra outros mecanismos conexos à negociação coletiva, como a 
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organização dos sujeitos, através do exercício não só da liberdade sindical, que 

inclui a livre constituição e atuação os sindicatos, mas também o direito à greve. 

Demari (2007) afirma, também, que a análise da negociação coletiva, seja na 

esfera pública, seja na esfera privada, pressupõe ser ela apenas uma das faces 

mediante as quais se revela a autonomia da vontade coletiva – esta sim fundamento 

no qual se legitimam os mecanismos disponíveis aos trabalhadores para a 

intervenção nas questões que lhes são concernentes, inclusive através de produção 

normativa. 

 

 

1.5 PANORAMA JURÍDICO-DOUTRINÁRIO 

 

 

1.5.1 Conceito de Negociação Coletiva de Trabalho 

 

 

Negociar significa, acima de tudo, disposição dos sujeitos de discutir certos 

temas com o objetivo de chegar a um consenso, a um ponto de convergência por 

suas próprias forças e num exercício de transigência recíproco (TEIXEIRA FILHO, 

1997). A Negociação coletiva não significa renúncia, resignação, submissão, mas 

em transação, ajuste de interesses. 

A Convenção 154 da Organização Internacional do Trabalho que trata sobre o 

incentivo à negociação coletiva, dispõe que o referido instituto jurídico 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 

a finalidade de estabelecer as condições de trabalho e emprego; ou regular as 

relações entre empregadores e trabalhadores; ou 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.  

Segundo Rodrigues Pinto (1998), a negociação coletiva deve ser entendida 

como o complexo de entendimentos entre representações de categorias de 

trabalhadores e empresas, ou suas representações, para estabelecer condições 

gerais de trabalho destinadas a regular as relações individuais entre seus 
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integrantes ou solucionar outras questões que estejam perturbando a execução 

normal dos contratos. 

Para Teixeira Filho (1997) a negociação coletiva de trabalho pode ser definida 

como o processo democrático de autocomposição de interesses pelos próprios 

atores sociais, objetivando a fixação de condições de trabalho aplicáveis a uma 

coletividade de empregados de determinada empresa ou de uma categoria 

econômica e a regulação das relações entre as entidades estipulantes. Sendo, 

portanto, um processo dinâmico de busca de equilíbrio entre interesses divergentes, 

capaz de satisfazer, transitoriamente, as necessidades presentes nos trabalhadores 

e de manter equilibrados os custos de produção. 

Chamar a negociação coletiva de processo democrático significa que 

empregadores e trabalhadores são os protagonistas da regulação de suas 

condições de trabalho, por serem eles os conhecedores de suas reais necessidades. 

Realmente, a Carta de 1988 consolidou o pluralismo jurídico, em que o direito 

positivo e, particularmente, o direito do trabalho, revela-se multiforme, eis que o 

conjunto de normas que lhe integram tanto tem origem estatal quanto são 

resultantes do poder autônomo dos grupos profissional e econômico. Ademais, há 

que se enfatizar que a Lei Maior criou um ambiente favorável ao processo negocial, 

ao instaurar o não intervencionismo estatal na criação e organização dos sindicatos 

e ao reconhecer as convenções e acordos coletivos, que são seus diplomas 

resultantes.       

A negociação coletiva de trabalho pode ser compreendida como um dos 

meios pelos quais a autonomia privada coletiva se realiza, em que um ou mais 

empregadores ou uma ou várias de suas representações sindicais se relacionam 

com uma ou mais organizações representativas dos trabalhadores com o intuito de 

estabelecer condições comuns de trabalho e de remuneração por um prazo 

determinado. Desta forma, ela vem a ser um instrumento mediante o qual as classes 

patronais e laborais intentam elaborar normas para reger as suas relações. 

É pacífico o entendimento entre os doutrinadores de que a negociação 

coletiva é o mais destacado instrumento de solução de conflitos de natureza 

coletiva, uma vez que existem outros meios para tanto, como a arbitragem e a 

jurisdição, os quais também encontram abrigo constitucional, todavia estes não 

carregam consigo a face democrática e autocompositiva de gestão dos interesses 
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profissionais e econômicos da negociação coletiva, que, certamente, traz resultados 

mais justos às partes interessadas. 

 

 

1.5.2 Princípios 

 

 

A negociação coletiva possui determinados princípios que lhe são imanentes, 

permeando-lhe em suas aplicações práticas, dando-lhe sustentação e legitimidade. 

A seguir, serão explicitados os postulados básicos organizados por Luciana Stoll 

(2007), pois melhor compreendem a dinâmica do processo negocial. 

 

 

1.5.2.1 Princípio da compulsoriedade negocial ou da inescusabilidade 

 

 

Princípio constitucional afirmador da relevância da negociação coletiva para 

as relações do trabalho e da condição umbilical do diálogo entre os atores sociais 

para a pacificação dos conflitos nos ambientes de trabalho. Ele inscreve que o 

instituto negocial deve ser sempre tentado e que somente após a tentativa pode 

haver recusa ou declaração de sua impossibilidade pelo surgimento de algum 

impasse.  

A partir de então é que as partes de comum acordo podem ajuizar dissídio 

coletivo, ou seja, podem requerer que um agente alheio à controvérsia, no caso o 

Poder Judiciário, resolva a questão (art. 114, parágrafo segundo, da CF).  

 

 

1.5.2.2 Princípio da boa-fé 

 

 

Inerente a todos os atos jurídicos, revela-se na disposição das partes de 

negociar, na sua clareza de propósitos, na análise, formulação e contraposição 

adequada das propostas. Implica também na redação inteligível e transparente dos 

instrumentos coletivos e no seu fiel cumprimento.        
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1.5.2.3 Princípio do acesso à informação 

 

 

As partes envolvidas na negociação devem ter acesso às informações que 

são relevantes para o entendimento intentado, pois a transparência legitima o 

processo, movendo-o de forma positiva, evitando desconfianças mútuas, fator este 

determinante para os fracassos dos diálogos entre os entes profissionais e laborais.  

Não é incomum os empregadores negarem-se a fornecer os dados sobre 

suas condições financeiras ou quaisquer outra sob a alegação de que são sigilosas 

e que, portanto, colocariam sua empresa em risco se divulgados. Sobre isso, a 

Recomendação nº 163, da OIT, indica que a revelação deste tipo de informação 

pode ser condicionada ao compromisso de que será tratada como confidencial, mas 

o acesso não pode ser impedido. 

 

 

1.5.2.4 Princípio da razoabilidade 

 

 

Tal princípio diz respeito à razoabilidade das pretensões, as partes devem 

agir com consciência e moderação na elaboração de suas propostas, já que esse é 

um processo que demanda harmonização de interesses. Por exemplo, os 

empregados devem apresentar uma pauta factível com a situação econômico-

financeira do empregador e, este, por sua vez, não deve contrapropor sobre bases 

aquém de sua capacidade real de atendimento. 

Importante afirmar que o acesso às informações é condição para a 

observância deste princípio, pois aproxima as pretensões e afasta interesses 

desarrazoados. 

 

 

1.5.2.5 Princípio da paz social 

 

 

Exprime-se no esforço de convivência, compreensão e respeito entre os 

atores sociais. Todos esses fatores geram um clima favorável ao sucesso da 
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negociação coletiva e, conseqüentemente, à pacificação temporária dos conflitos 

que marcam as relações de trabalho, tanto do setor privado quanto do público, daí a 

importância vital do fomento ao diálogo, fundamento do Estado Democrático de 

Direito. 

A negociação coletiva, quando encerrada com a consolidação do instrumento 

coletivo, implica que os atores que subscrevem o documento assumem uma trégua 

enquanto durar sua vigência. As convenções e os acordos coletivos consistem, 

assim, em um tratado de paz social de duração determinada. Razão porque a 

negociação coletiva deve sempre ser tentada para evitar que os conflitos se instalem 

e se aprofundem, antes de qualquer medida de coerção, como a greve, a qual deve 

ser o último recurso dos trabalhadores, após frustradas as tentativas de conciliação.  

 

 

1.5.2.6 Princípio da igualdade 

 

 

Esse princípio diz respeito à inexistência de hierarquia entre os negociadores, 

colocando-os em igualdade de condições. Obviamente que esse princípio alimenta a 

necessidade da presença obrigatória dos entes coletivos representantes dos 

trabalhadores nas rodadas de negociação, já que a agregação de forças nivela o 

poder das partes, mitigando as desigualdades que se retratam nos contratos 

individuais de trabalho. 

Vale salientar que a invocação de institutos como o da estabilidade para os 

representantes dos trabalhadores encontra razão na garantia de que exercerão suas 

atividades de forma livre e isenta, incluindo do exercício de negociação coletiva, sem 

nenhuma sujeição às vontades dos seus empregadores, tampouco sob ameaças de 

demissão.  

 

 

1.5.2.7 Princípio do contraditório 

 

 

Indispensável para a negociação, vez que esta consiste no confronto de 

idéias, interesses e posições. A celebração dos ajustes coletivos resulta desse 
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embate, que, ao final, consubstanciará todos os pontos convergentes em diploma 

escrito, tornando-se regramento para as relações de trabalho dos grupos 

representados. 

 

 

1.5.3 Diplomas Negociais Coletivos: Convenções e Acordos Coletivos 

 

 

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar as palavras de Teixeira Filho (1997), 

segundo o qual o instituto da negociação coletiva é tratado de forma tangencial pela 

doutrina brasileira, não sendo raro constatar que considerações a seu respeito são 

expendidas quando do exame dos acordos e convenções coletivas. Ele continua seu 

pensamento dizendo que os instrumentos normativos são apenas, e tão somente, 

produtos da negociação coletiva. Trata-se de uma deformidade administrativa 

contida no título VI, da CLT, que só dispôs sobre negociação coletiva no art. 616. 

Todos os demais artigos foram endereçados aos acordos e convenções coletivas. 

Efetivamente, os acordos e convenções coletivas são os diplomas que 

consubstanciam os entendimentos havidos no processo de negociação coletivo, 

transformando-se em norma de observância obrigatória para as partes convenentes 

e para os grupos que representam.         

Nascimento (1999) observa que há dois níveis de negociação coletiva, o de 

categoria e o de empresa. Das negociações em nível de categoria resultam 

convenções coletivas de trabalho aplicáveis a todos os empregadores e a todos os 

empregados, sócios ou não dos sindicatos, do setor de atividade em que a 

negociação se desenvolver. 

Continua o jurista a dizer que das negociações em nível de empresa resultam 

acordos coletivos cujo âmbito de aplicação é menor; é a ou as empresas que 

participaram da negociação.  

Com efeito, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT prevê em seu art. 

611 esses dois âmbitos de entendimento, ao definir convenção e acordo coletivo, 

verbis: 

 

Art. 611. Convenção coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, 
pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas 
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e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das 
respectivas representações, às relações individuais do trabalho. 
§ 1º É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais 
celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente 
categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no 
âmbito da empresa ou das empresas acordantes às respectivas relações de 
trabalho. 

 

Depreende-se dessa definição legal e de todo o arcabouço jurídico que rege a 

matéria que as convenções e acordos coletivos têm os seguintes elementos 

caracterizadores: a) natureza autocompositiva e consensual, por serem resultantes 

de ajustes de vontades de empregadores e empregados; b) instrumentos formais, 

solenes, necessariamente lançados por escrito; c) natureza de normas jurídicas, 

reconhecidas pelo Estado e integrantes do ordenamento jurídico com eficácia e 

validade de aplicação; d) participação obrigatória dos entes sindicais na sua 

elaboração (art. 8º, VI, da CF), compreendendo-se as entidades representativas dos 

trabalhadores, entendimento esse comungado pela maioria dos doutrinadores, como 

o Professor Mauricio Godinho Delgado (2010), segundo o qual o empregador já é 

um ser coletivo, já estando naturalmente encouraçado pela proteção coletiva; e) são 

aplicáveis em dois níveis: da categoria (convenções), seja a profissional, seja a 

econômica, e da empresa (acordos). 

Então, fica evidente que as duas figuras jurídicas sob questão distinguem-se 

em face dos sujeitos pactuantes e do âmbito de abrangência de suas regras 

jurídicas. 

As convenções coletivas de trabalho são pactuadas necessariamente por 

entidades sindicais representativas de categoria profissional (empregados) e da 

correspondente categoria econômica (empregadores), razão pela qual seus efeitos 

jurídicos incidem sobre as respectivas bases de representação. Já os acordos 

coletivos de trabalho por terem como sujeitos entidade sindicais dos obreiros e 

empresa ou conjunto de empresas, atingem apenas os empregados vinculados às 

unidades de produção que subscreveram o pacto. 

Outro ponto que se deve atentar é para a legitimação dos sujeitos, visto que o 

parágrafo segundo do artigo celetista supracitado confere também às entidades 

sindicais de nível superior (federação e confederações) a possibilidade de 

celebrarem convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias 

a elas vinculadas e que são inorganizadas em sindicatos.  
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Contudo, essa legitimidade não foi estendida às centrais sindicais, que 

tampouco obteve reconhecimento da jurisprudência brasileira, que se fundamentava 

no fato de tais entidades não estarem tipificadas em lei. Então, foi publicada a Lei 

11.648, de 31.03.08, que dispõe sobre o reconhecimento formal das centrais 

sindicais, conferindo-lhes, em seu artigo primeiro, a prerrogativa de participar de 

negociações em fóruns, colegiados de órgãos de composição tripartite 

(trabalhadores, empregadores e governo), em que estejam em discussão os 

interesses dos trabalhadores. Na verdade essa lei positivou o que já era uma 

realidade social, legitimada se não pelo arcabouço jurídico, mas pela intensa 

participação desses entes coletivos nos espaços de diálogo que tratavam de 

assuntos ligados aos trabalhadores.   

As convenções e os acordos coletivos de trabalho, embora de origem privada, 

criam regras jurídicas autônomas, isto é, preceitos gerais, abstratos e impessoais, 

dirigidos a normatizar situações ad futurum. Correspondem à noção de lei em 

sentido material, traduzindo ato-regra (Duguit) ou comando abstrato. Do ponto de 

vista substantivo contêm em seu interior regras jurídicas que inscrevem a maior 

parte dos instrumentos, e as cláusulas contratuais que têm presença reduzida nos 

referidos ajustes escritos (DELGADO, 2010).   

Arnaldo Süssekind citado por Stoll (2006) enfrenta o tema afirmando que a 

convenção e o acordo coletivo de trabalho, frutos que são da negociação coletiva, 

são a um só tempo um ato-regra, de caráter normativo, aplicável às empresas e aos 

empregados que pertençam ou venham a pertencer aos grupos representados, e 

também um contrato, no que tange às cláusulas que obrigam, direta ou 

reciprocamente, as respectivas partes. 

Portanto, quanto ao conteúdo, os instrumentos coletivos negociais sob 

análise, são integrados por regras jurídicas e cláusulas contratuais. As primeiras 

criam direitos e obrigações que irão se incorporar aos contratos individuais de 

trabalho das respectivas bases representadas, tendo como exemplos os preceitos 

sobre pisos salariais, adicionais; jornada de trabalho, estabilidade, etc; as segundas 

geram direitos e obrigações para as partes convenentes: sindicato de trabalhadores 

e empresa, nos acordos coletivos, e sindicato obreiro e patronal, nas convenções 

coletivas. Neste caso, pode-se citar a cláusula que estabelece penalidades para os 

sindicatos convenentes em caso de violação dos dispositivos negociados. 
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No tocante à forma, despontam como negócios jurídicos privados bilaterais ou 

plurilaterais, pois resultam de ajustes de vontade entre sujeitos coletivos 

(DELGADO, 2010). 

Para Otávio Bueno Magano apud Stoll (2006) a convenção coletiva vem a ser 

um negócio jurídico resultante da autonomia das partes convenentes; particulariza-

se como negócio jurídico bilateral, ou como contrato normativo. Trata-se de contrato 

porque expressa o mútuo consenso das partes convenentes, a respeito de um 

objeto e é normativo em virtude de sua aptidão para determinar o conteúdo de 

contratos individuais. A normatividade inerente à convenção coletiva do trabalho 

provém do poder transferido ao sindicato ou outro agrupamento legitimado a 

celebrá-la, pelos indivíduos que se inserem na organização. 

Antes de concluir esse tópico deve-se fazer menção a respeito da figura 

jurídica do contrato coletivo de trabalho, que do ponto de vista doutrinário, tem o 

mesmo gênero das convenções e acordos coletivos de trabalho. É verdade que a 

CLT já usou sua expressão para designar tipo de diploma negocial coletivo, 

correspondendo ao que atualmente se denomina convenção coletiva de trabalho 

(antiga redação dos artigos 611 e seguintes da CLT). Entretanto, o Decreto Lei nº 

229, de 1967, que alterou os referidos dispositivos desprezou a nominação contrato 

em favor de convenção coletiva. 

Demais disso, o direito brasileiro até os dias atuais não institucionalizou o 

contrato coletivo de trabalho como diploma resultante da negociação coletiva de 

trabalho, através da sua regulação. 

 

 

 1.5.4 Funções da Negociação Coletiva de Trabalho 

 

 

 A Carta Política de 1988 foi o marco legal de afirmação do Brasil como 

Estado Democrático de Direito. Desde a sua edição, os seus propósitos de liberdade 

e participação política dos mais diversos grupos sociais vêm se consolidando, 

mormente através de instituições como os partidos políticos e sindicatos ou os 

respectivos entes coletivos de grau superior. 

É neste cenário que a negociação coletiva encontra condições favoráveis ao 

seu desenvolvimento e cristalização cultural, por ser o espaço em que os atores que 
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movem o mundo do trabalho têm a oportunidade de trocar idéias, apresentar 

propostas e encontrar as soluções que são mais consentâneas à sua realidade. 

  Assim, serão apresentadas as funções essenciais da negociação coletiva de 

trabalho, a fim de que seja demonstrada a sua importância para a democratização 

das relações de trabalho, consoante organização de Luciana Stoll (2006), sendo que 

algumas delas foram discutidas anteriormente: 

 

 

  1.5.4.1 Funções Jurídicas 

 

 

Essa função se divide em: 

a) Função Normativa: a negociação gera normas que incidirão sobre os     

contratos individuais de trabalho, no âmbito da representação dos signatários dos 

diplomas coletivos; 

b) Função Obrigacional: o instituto negocial também tem o condão de criar 

direitos e deveres aos convenentes do instrumento coletivo, sem recair nas relações 

individuais de trabalho; 

c) Função Jurídica Autocompositiva: decorre da atuação da negociação 

coletiva como uma via direta de criação de normas e solução de conflitos, evitando a 

ação jurisdicional;  

  

 

1.5.4.2 Funções não-Jurídicas 

 

 

   Stoll (2006, p. 34) classifica e descreve da seguinte maneira as 

funções não jurídicas: 

 

a) Função Política: A negociação coletiva possui função política, pois 
representa o diálogo entre as partes interessadas, inseridas na sociedade 
democrática. Através do diálogo as partes visam a uma composição, que 
represente o equilibro entre as divergências existentes. Assim, a 
negociação coletiva possui a função de estabilizar as relações sociais.  
b) Função econômica: A principal reivindicação dos trabalhadores quase 
sempre tem natureza econômica, pois a instabilidade nesse aspecto 
acarreta a necessidade de composição das perdas financeiras. Ou seja, a 
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negociação coletiva possui função ordenadora de uma economia em crise, 
atendendo a objetivos econômicos. 
c) Função social: Através da sua função social a negociação coletiva 
permite a participação dos trabalhadores no processo de decisão 
empresarial, estabilizando as relações sociais, já que propicia a conciliação 
dos conflitos, harmonizando e equilibrando os dois pólos da relação – 
trabalhadores e empregadores. 
d) Função participativa: A negociação coletiva, sem dúvida nenhuma, 
propicia a participação dos trabalhadores e dos empregadores no processo 
que lhe é próprio, visando a solução mais viável para as partes estipulantes. 
e) Função pedagógica: O fato da negociação coletiva se repetir 
periodicamente possibilita aos estipulantes o aprendizado com a 
experiência, aperfeiçoando as técnicas de abordagem e de discussão, 
mormente quando há a participação de especialistas, como advogados e 
mediadores. 

 

Em resumo, a negociação coletiva é espaço de diálogo, que promove a 

aproximação de empregados e empregadores, com vistas à busca da harmonização 

dessas forças produtivas, através da produção de normas que têm validade e 

eficácia de aplicação e que irão reger suas relações. 

 

 

1.5.5 Negociação Coletiva: Limites e Possibilidades 

 

     

Nesta primeira parte do trabalho busca-se apresentar um breve relato  sobre 

histórico da negociação coletiva, seus instrumentos coletivos, natureza jurídica e o 

papel que desempenha na democratização das relações de trabalho. 

Como todo instituto jurídico, a negociação coletiva guarda potencialidades, 

mas também encontra limites no próprio ordenamento jurídico que a recepciona, 

motivando discussões que merecem ser analisadas. 

 É bom esclarecer que a partir do próximo capítulo serão mais freqüentes as 

exposições sobre as dificuldades enfrentadas pela negociação coletiva, já que o 

intuito é direcioná-la para as relações entre administração pública e servidores, 

possibilidade reiteradamente negada pelos operadores do direito, mas que perde 

vigor com a aprovação da Convenção nº 151, da OIT, que trata sobre negociação 

coletiva no serviço público.    

Voltando ao assunto sobre a aparente oposição entre as possibilidades 

jurídicas da negociação coletiva e as restrições que enfrenta na ordem 

justrabalhista, cabe elucidar que esse debate encontra respaldo no princípio da 
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adequação setorial negociada, que tem a ver com os critérios de harmonização 

entre as regras jurídicas oriundas da negociação coletiva e as regras jurídicas 

provenientes da legislação heterônoma estatal (DELGADO, 2010). 

Para tal princípio, a construção de normas autônomas, que recairão sobre 

determinado grupo econômico-profissional, deve observar critérios objetivos para 

que prevaleçam sobre o padrão geral heterônomo, quais sejam: a) quando as 

normas autônomas juscoletivas implementam um padrão setorial de direitos superior 

ao padrão geral originário da legislação autônoma aplicável; b) quando as normas 

autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas de 

indisponibilidade apenas relativa (DELGADO, 2010). 

No primeiro caso, as normas autônomas negociadas, para terem validade e 

eficácia jurídica, devem estabelecer um padrão de direitos acima do padrão geral 

das regras heterônomas. Como exemplo pode-se apontar a cláusula de convenção 

coletiva que determina o pagamento de percentual de horas extras acima de 50% 

(cinqüenta por cento), portanto, superior ao estabelecido pela Constituição que 

preceitua esse percentual como patamar mínimo a ser observado pelos 

empregadores. 

No segundo caso, a negociação não pode ter como objeto a transação de 

direitos considerados indisponíveis, por constituírem o patamar civilizatório mínimo 

e, por isso, tutelados pelo interesse público, como por exemplo, a anotação da 

CTPS, o pagamento do salário mínimo. A negociação e, por conseqüência, o 

diploma legal resultante, deve atingir somente direitos de indisponibilidade relativa, 

que são identificados quer por sua natureza, quer pela existência de permissivo legal 

heterônomo a seu respeito, a exemplo do art. 7º, incisos VI, XIII, XIV, que permite a 

redução salarial, redução e compensação de jornada de trabalho e a alteração de 

jornada em turnos ininterruptos de revezamento, mediante negociação coletiva.  

Por falar em patamar civilizatório de direitos, ele está representado no Brasil 

pelos preceitos constitucionais, à exceção das ressalvas feitas pelo próprio texto da 

carta política, pelos tratados e normas internacionais incorporadas pelo 

ordenamento interno brasileiro (art. 5º, parágrafo segundo, da CF), e pelas normas 

infraconstitucionais que garantem condições de cidadania aos trabalhadores 

(normas de segurança e saúde no trabalho, etc.). 
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Ademais, as normas convencionadas não podem advir de ato de renúncia 

estrita, pois, os direitos de terceiros não podem ser despojados unilateralmente, 

mesmo quando levado a cabo pelo sindicato dos trabalhadores.  

A negociação coletiva é espaço de transação, em que as partes 

reciprocamente abrem mão de alguns interesses para concretização do instrumento 

coletivo, desde que sejam observadas as restrições acima mencionadas. 

 

 

1.6 OUTRAS FORMAS DE COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS COLETIVOS 

 

 

Não é sempre que o entendimento direto entre os interlocutores sociais se 

torna possível, surgindo os impasses e os conflitos entre os negociadores.  

Ensina Stoll (2006) que os conflitos coletivos trabalhistas atingem 

comunidades específicas de trabalhadores e empregadores ou tomadores de 

serviços, quer no âmbito restrito das empresas, quer no âmbito mais largo, 

envolvendo a categoria, ou mesmo uma comunidade obreira mais ampla. Ela conclui 

seu pensamento focalizando nos servidores públicos, dando como exemplo de 

categoria específica os funcionários do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. 

Os conflitos coletivos podem ser de natureza jurídica e econômica. Os 

primeiros se configuram quando há divergência de interpretação entre as normas 

inseridas em diplomas coletivos negociados; os segundos, quando a discordância 

refere-se ao ambiente laboral e contrato de trabalho, com reflexos materiais e 

econômicos.     

Para impedir que as discordâncias aumentem e as posições das partes se 

distanciem cada vez mais, prejudicando os esforços até então despendidos para 

uma solução que atenda aos interesses dos atores sociais, são postos à disposição 

destes outros mecanismos que têm o intuito de resolver os impasses instalados. 

Será dispensado um suscinto tratamento a esses métodos, tão somente para situar 

o leitor das demais possibilidades de solução dos conflitos além da negociação 

coletiva, esta, sim, objeto do presente estudo 

Os meios de composição de conflitos podem ser classificados como 

autônomos e heterônomos, dependendo do modo pelo qual o dissenso chegou ao 

seu termo. Se fruto da vontade dos interessados, a composição é autônoma. A 
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negociação coletiva é a forma por excelência de solução autocompositiva de 

conflitos. Já a arbitragem e o dissídio coletivo constituem soluções externas do 

conflito (TEIXEIRA FILHO, 1997).  

Conforme Eduardo Gabriel Saad (2004), os conflitos coletivos de trabalho 

podem ser resolvidos de três maneiras: pela autodefesa, a autocomposicão e a 

heterocomposicão. A primeira consiste na decisão de as partes resolverem a 

divergência mediante greve ou lockout; na segunda, as partes, depois de 

negociarem as bases da conciliação, celebram uma Convenção ou Acordo Coletivo 

de Trabalho. Já a terceira modalidade, desdobra-se em mais três: a mediação em 

que alguém busca facilitar o diálogo entre as partes, prevenindo controvérsias com a 

intenção de chegar a um entendimento final; a arbitragem, em que os litigantes, 

espontaneamente, designam alguém (árbitro) de sua confiança para solucionar o 

litígio, mediante o prévio compromisso de se submeterem ao laudo que, ao final, 

lhes for apresentado; Por fim, na Jurisdição a solução compulsória da controvérsia  é 

dada por meio de decisão judicial. 

Mauricio Godinho Delgado (2010) afirma que a diferença essencial entre tais 

métodos (autotutela, autocomposição e heterocomposição) encontra-se nos sujeitos 

envolvidos e na sistemática operacional do processo de solução do conflito. É que 

nas modalidades de autotutela e autocomposição apenas os sujeitos originais em 

confronto relacionam-se na busca da extinção do conflito. Na autotutela o próprio 

sujeito busca afirmar, unilateralmente, seu interesse, impondo-o à parte contestante 

e à própria comunidade.  

Na heterocomposição verifica-se a intervenção de um agente alheio à relação 

conflituosa. Nesta dinâmica de solução de conflitos, a análise e solução da 

controvérsia não é exclusivamente gerida pelas partes interessadas, mas transferida 

em graus variados para a entidade interveniente (DELGADO, 2010). Assim, quando 

as partes não conseguem resolver a sua controvérsia, elas a submetem a um 

terceiro, de forma consensual ou unilateral, para que a solução seja por ele firmada, 

porém, o resultado pode ser diverso daquele pretendido na negociação.   

A mediação consiste na conduta pela qual determinado agente, considerado 

terceiro imparcial, em face dos interesses contrapostos e das respectivas partes 

conflituosas, busca auxiliá-las e, até mesmo, instigá-las à composição, cujo teor 

será, porém, decidido pelas próprias partes (DELGADO, 2010). Alguns autores, 

como Teixeira Filho, não consideram a mediação como uma modalidade 
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heterocompositiva de conflito, sob o argumento de que o mediador não assume 

poderes decisórios perante as partes, as quais preservam sua autonomia quanto à 

fixação da solução final para o litígio. 

Esse entendimento parece mais coerente com a finalidade da figura jurídica 

da mediação, pois, nessa modalidade auxiliar, o terceiro, que pode ser um agente do 

Estado, representado por servidores do Ministério do Trabalho e Emprego, ou 

particular, cumpre tão somente o papel de aproximar os sujeitos em conflito, 

sugerindo-lhes o consenso, que sozinhas decidirão sobre a melhor decisão para o 

impasse. 

 Para Delgado (2010) a arbitragem é o tipo procedimental de solução de 

conflitos, mediante o qual a decisão, lançada em laudo arbitral, efetiva-se por um 

terceiro árbitro, estranho à relação entre os sujeitos em controvérsia e, em geral, por 

eles escolhido. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 114, parágrafo primeiro, 

faz menção à arbitragem facultativa quando frustrada a negociação, todavia, o Brasil 

não tem tradição no uso desse procedimento. 

Desta forma, diferentemente da mediação, na arbitragem o terceiro 

denominado árbitro resolve o conflito que se consuma em laudo arbitral, cujos 

termos devem ser acatados pelas partes compromissadas. A arbitragem é o meio de 

solução de conflitos fora do âmbito da Justiça estatal. O árbitro não pode ser o Juiz 

no exercício da função judicante, sob pena de confundir-se com a Jurisdição.   

A jurisdição, consoante ensina Sérgio Pinto Martins (2000), é a forma de 

solucionar conflitos por meio da interveniência do Estado, gerando processo judicial. 

O Estado diz o direito no caso concreto submetido ao Judiciário, impondo às partes 

a solução do litígio.  

Compreende a jurisdição o processo de dissídio coletivo em que a parte 

insatisfeita com o resultado da negociação, ingressa na busca de uma solução 

através dos meios judiciais (HADDAD DE SÁ, 2002). 

O processo de dissídio coletivo é atribuição constitucional (art.114, parágrafo 

segundo) concedida ao Poder Judiciário Trabalhista de fixar regras, no âmbito das 

relações laborais, mas que somente poderá ser levada a efeito após malogro da 

negociação coletiva. O resultado da resolução do conflito se materializa através da 

sentença normativa. 

O citado dispositivo constitucional preceitua que se qualquer das partes, 

representantes de empregados e empregadores, recusarem-se à negociação 
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coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 

coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, 

respeitadas as disposições mínimas legais  de proteção ao trabalho, bem como as 

convencionadas anteriormente. 

Pela inteligência do artigo, verifica-se que, apesar do Judiciário Trabalhista ter 

o poder de decidir o conflito com a fixação das normas que disporão sobre os 

contratos individuais dos trabalhadores integrantes do universo profissional-

econômico que está em situação de controvérsia, ele também tem limites para tanto, 

o qual esbarra na observância do padrão mínimo de direitos asseguradores da 

dignidade do trabalhador, além de outros direitos que mesmo não fazendo parte 

dessa categoria, mas se já tiverem sido convencionados em negociação anterior, 

não poderão ser retirados ou mitigados. 
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2 A NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO SETOR PÚBLICO 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

Restou demonstrado que a Negociação Coletiva de Trabalho é instituto de 

direito do trabalho nascido no seio das relações privadas, em decorrência da 

associação dos trabalhadores que buscavam fazer frente ao poderio do capital 

produtivo industrial, que ditava as regras das relações de trabalho, submetendo-os a 

condições degradantes. O reconhecimento de que o conflito é inerente às relações 

entre empregados e empregadores, em razão da divergência de interesses, deu 

força à consolidação da negociação coletiva de trabalho, por ser um meio 

democrático e coletivo de interação e ajustamento desses atores sociais.  

Nessa esteira, a Organização Internacional do Trabalho – OIT adotou as 

Convenções nº 87 e 98, que se complementam por garantirem aos trabalhadores os 

direitos fundamentais de constituir organizações sindicais e afiliar-se às mesmas, e 

de promover e defender seus direitos econômicos e sociais. O Convênio nº 98, de 

1949, que trata sobre o fomento do desenvolvimento dos sistemas de negociação 

coletiva, não se direciona aos servidores públicos, os quais mereceram atenção com 

a edição da Convenção nº 151, que entrou em vigor no plano internacional em 1981. 

 A diferença de décadas entre a adoção da Convenção nº 98 e 151 pela OIT 

sinalizam as dificuldades da assimilação do instrumento negocial no setor público, 

não porque a sua aplicabilidade nesta esfera seja inviável, pelo contrário, mas 

porque a concepção do Estado guardião do interesse público ainda sustenta a sua 

face autoritária e unilateralista, tanto na sua relação com a sociedade quanto com 

seus servidores.  

Efetivamente, a teoria unilateralista prevalecente na Administração Pública se 

consolidou entre o século XIX e o século XX, e tem raízes no Estado liberal, 

segundo a qual o servidor é vinculado unilateralmente à Administração, que 

determina e pode alterar as condições de trabalho, os direitos e deveres dos 

servidores.   

Rogério Viola Coelho, assessor jurídico da Fasubra-Sindical, em parecer 

publicado no boletim eletrônico do Sindsefaz, assinala que esta concepção encontra 
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apoio na doutrina dos administrativistas tradicionais, traduzida na teoria organicista, 

que concebe o Estado como um organismo e o servidor seria um órgão deste ente 

gigantesco, dotado de vontade. Daí que na relação de trabalho entre o Estado e o 

servidor público, o primeiro pode ditar unilateralmente as suas cláusulas e condições 

e pode alterá-las discricionariamente. Nesta idéia autoritária, o que existe é uma 

autêntica relação de poder, pois o servidor ao ingressar no serviço público converte-

se num órgão do Estado. 

Para os que defendem essa teoria, dentre eles o professor Celso Antônio 

Bandeira de Mello (2005), o regime estatutário é o que atende à Administração 

Pública, pois o contratual seria desfavorável ao interesse público.  

Ao assumir a sua função administrativa de gestão dos interesses públicos, o 

Estado, mais especificamente o brasileiro, através dos seus entes federativos 

(União, estados-membros, distrito federal e municípios), o faz em primeira instância 

através dos seus agentes públicos, categoria genérica que agrega os servidores 

públicos como espécie e com estes estabelece uma efetiva relação de trabalho. 

Essa relação jurídica de dá por meio de dois disciplinamentos: a) por diplomas legais 

específicos, denominados estatutos, estando neles inscritos os direitos e deveres 

dos servidores e do próprio Estado; b) pela Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, que se aplica também aos trabalhadores da iniciativa privada. 

Quando submetidos ao regime estatutário, cujas regras básicas devem estar 

contidas em lei editada por cada uma das unidades da federação, os servidores são 

denominados de públicos estatutários. Sobre estes servidores, ocupantes de cargo 

público efetivo, recaem todas as celeumas acerca da negociação coletiva, pois boa 

parte dos doutrinadores e autoridades judiciárias apregoa que esse vínculo jurídico 

afasta a possibilidade de inclusão de normas que denunciem a existência de 

negócio contratual. Nesse regime, o Estado exerce a sua soberania de ditar as 

regras que dispõem sobre o liame jurídico com os servidores.   

Os servidores sujeitos ao regime trabalhista, consubstanciado nas 

disposições contidas na CLT, estabelecem uma relação contratual com o Estado, 

porém submetem-se a todos os preceitos constitucionais referentes à administração 

pública, constantes do Capítulo VII (administração pública) do Título III (da 

organização do estado), da Constituição Federal.  A esses servidores é reconhecido 

o direito à negociação coletiva. Em razão disso, esse estudo dirige a sua análise tão 

somente aos servidores estatutários. 
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De fato, a concepção autoritária de função pública, impermeável à 

participação dos servidores públicos na determinação de suas condições de 

trabalho, vem sendo atenuada ao longo do tempo. A consolidação dos Estados 

Democráticos de Direito e o reconhecimento dos direitos coletivos aos servidores 

públicos, por vários países, têm garantido a estes o direito à negociação coletiva no 

âmbito de suas relações de trabalho.  

Cabe anotar o que escreveu José dos Santos Carvalho Filho (2005) que, 

apesar de comungar com a natureza estatutária do vínculo entre Estado e 

servidores, admite que estes agentes públicos guardam grandes semelhanças com 

os empregados das empresas privadas, porque tanto  estes quanto aqueles 

emprestam a sua força de trabalho em troca de uma retribuição pecuniária. 

Acrescendo ao que o professor consignou, afirma-se, por conseqüência, que em 

ambas as relações jurídicas estão presentes os conflitos de interesses que lhes dão 

identidade.       

Obviamente que a função do Estado de garantidor e promotor do bem  estar 

da sociedade impõe limites as suas ações, na medida em que estas devem estar em 

consonância com valores e princípios que atendam o interesse público. Na 

persecução desses fins, o Estado desempenha papéis de ordem política, econômica 

e organizacional, os quais colocam os gestores de sua máquina administrativa ante 

a contradições e dilemas, que não encontram contrapartida no setor privado 

(CHEIBUB, 2004), e que afetam as suas relações de trabalho, dando a elas 

contornos diferenciados, porém não afastam a possibilidade do processo negocial 

nesse setor, apenas lhe  impõe uma roupagem nova. 

Zairo Cheibub (2004), em análise sobre as experiências da negociação 

coletiva no setor público em diversos países, traçou as especificidades que a 

distingue da iniciativa privada e que, portanto, merecem ser consideradas para a 

melhor compreensão da dinâmica desse processo na Administração Pública. 

Sob a ótica política e legal as relações de emprego no setor público oscilam 

entre os princípios da autoridade e do contrato. Assim, nos estados ou países em 

que prepondera o primeiro, as autoridades administrativas e políticas determinam os 

termos e condições de trabalho, através de normas que lhe são exclusivas; já o 

segundo princípio sobressai-se quando todas as condições são negociadas 

bilateralmente, não havendo superioridade política e jurídica de uma parte sobre a 

outra (Estado-servidores). Desta maneira, as principais diferenças nos sistemas de 
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regulação das relações de trabalho no setor público se referem à predominância da 

autoridade ou do contrato como princípio organizador. 

De qualquer forma, o Estado não renuncia totalmente ao exercício de sua 

autoridade, mesmo nos países em que prevalece o principio do contrato na 

regulação das condições de trabalho de seus servidores públicos, haja vista que 

além de empregador ele está investido nos papéis de formulador de políticas, 

inclusive monetária, econômica e de trabalho. Para Cheibub (2004), a contradição 

dessas funções é de difícil conciliação em sede de negociação coletiva, pois se o 

Estado-patrão deve compartilhar poderes com os sindicatos na fixação de salários 

de condições de emprego, ao mesmo tempo ele não pode se descuidar de sua 

soberania e do seu eleitorado. Essas dificuldades estão presentes tanto nas 

negociações com os servidores da administração direta, quanto da indireta, mesmo 

estando estes sob a regência das normas do setor privado (CLT), pois o Estado não 

perde suas características e não abandona seus papéis.  

É natural, então, que a negociação no setor público assuma uma dinâmica 

distinta da realizada no setor privado. Ademais, as questões discutidas não se 

restringem a matéria trabalhista, considerada política pública por afetar o processo 

de alocação orçamentária, mas também porque influenciam a qualidade da 

prestação dos serviços, o que promove a satisfação da sociedade. Do ponto de vista 

organizacional, a ordem democrática impõe restrições ao Estado-empregador, 

diminuindo sua margem de negociação, já que o uso do dinheiro público possui 

regras rígidas que devem ser observadas, tais como as auditorias e controles 

externos sistemáticos e a existência de limites para concessão de benefícios aos 

servidores para não comprometer o orçamento público. No caso do Brasil esses 

limites estão previstos nas Leis Orçamentária Anual e de Responsabilidade Fiscal. 

Outro fator relevante, em razão das costumeiras coalizões políticas na 

composição dos governos, vem a ser as motivações político-eleitorais dos seus 

representantes nas negociações, influências essas introduzidas no seio da 

administração pública. Além disso, a complexidade organizacional do Estado 

(Ministérios, Secretarias, etc) faz com que a negociação envolva mais de duas 

partes, dificultando a conjugação de interesses. 

Realmente, esses fatores políticos, econômicos e organizacionais, imprimem 

uma lógica diferenciada à negociação coletiva entre servidores e Administração 

Pública. No Brasil, tais especificidades se juntam a entraves legais que reforçam a 
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necessidade de adoção de fórmula negocial que contemple a efetiva participação 

dos servidores na determinação de suas condições de trabalho.   

Enfim, os óbices à negociação coletiva, alguns dos quais ainda serão 

abordados adiante, propiciaram toda uma construção doutrinária de 

inadmissibilidade desse direito aos servidores públicos. Todavia não se pode ignorar 

a existência da conflitualidade nos órgãos públicos. A esse respeito, o professor 

Gino Giugni (1991) enfatiza que o fator gerador do conflito não é a qualificação da 

organização enquanto pública ou privada, mas a existência de distribuição desigual 

de poder em seu âmbito. 

A Carta Política de 1988 atribuiu o direito à sindicalização e à greve aos 

servidores públicos, mas não o fez de forma explícita em relação à negociação 

coletiva, o que gerou as mais diversas opiniões contrárias ou favoráveis ao instituto 

no setor público. Seguiram a primeira linha de pensamento os Tribunais Superiores, 

tanto que foi firmada jurisprudência sobre o assunto, conforme se verá à frente. 

Entretanto, verifica-se que esse posicionamento desarmoniza-se com os fatos, pois 

o que se observa é que os servidores públicos, efetivamente, exercitam o seu direito 

de greve e os governos, por sua vez, têm usado cada vez mais as mesas de 

negociação coletiva de trabalho como instrumento para a conciliação dos conflitos 

instalados.   

Por oportuno, é bom que se ressalte que a necessidade de institucionalização 

da negociação coletiva na Administração Pública Brasileira é urgente, pois, a 

despeito das experiências de diálogo entre servidores e governos, a falta de 

normatização expressa sobre a matéria causa insegurança jurídica, favorecendo o 

descumprimento dos acordos firmados em sede de negociação, gerando um clima 

de desconfiança mútua, o que é extremamente prejudicial para as relações de 

trabalho deste setor. Pode-se citar como exemplo a greve dos servidores do 

Ministério do Trabalho e Emprego, iniciada nos primeiros dias do mês de abril de 

2010, cujos impasses provocaram a descontinuidade da prestação dos serviços, 

ocasionando enormes transtornos aos seus usuários. 

Certamente que essas dificuldades que impactam a democratização das 

relações de trabalho da Administração Pública e seus servidores estão na iminência 

de serem vencidas com a recente promulgação pelo Congresso Nacional do texto da 

Convenção nº 151, da Organização Internacional do Trabalho, através do Decreto 

legislativo nº 206, de 07.04.10, que prevê a instituição da negociação das condições 
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de trabalho entre as autoridades públicas e as organizações de trabalhadores da 

função pública. Assim sendo, foi dado o primeiro passo para que os servidores 

públicos tenham garantido o espaço de discussão com o governo, com vistas a 

influir sobre suas condições de trabalho. O passo seguinte para a efetivação da 

negociação coletiva no setor será a edição de normas ordinárias que a 

regulamentem. 

Desta forma, cumpre questionar se a incorporação pela legislação brasileira 

do instituto no setor público tornará os pactos celebrados normas autônomas e de 

eficácia plena, a exemplo das negociações do setor privado, ou permanecerão com 

caráter consultivo e pré-legislativo, preservada a discricionariedade do poder público 

em sede de iniciativa legislativa. Cabe explicitar, novamente, que a compreensão de 

servidores públicos restringe-se àqueles que mantêm vínculo com a Administração 

Pública direta, autárquica ou fundacional, investido em cargo público efetivo e sob 

regime estatutário. 

     

 

2.2 A LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA EM RELAÇÃO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

NO SETOR PÚBLICO 

 

 

Para a investigação da resposta ao questionamento formulado acima, é 

imprescindível que se faça um panorama da legislação pertinente de alguns países 

que adotaram a negociação coletiva no setor público, e quais as suas contribuições 

para a integração na normatização nacional.  

De início registre-se que as primeiras experiências sobre negociação coletiva 

deram-se nos Estados Unidos e Canadá, na década de 60, o que evidencia as 

resistências encontradas para a sua prática na esfera das relações públicas de 

trabalho, a despeito dessa modalidade de entendimento ser praticada desde o início 

do século XX entre patrões e empregados da iniciativa privada.  

O levantamento dos aspectos relevantes das legislações dos países citados a 

seguir foi feito, pricipalmente, a partir do estudo de Cheibub (2004) e Demari (2007).   
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2.2.1 Argentina 

 

 

A Argentina é uma república federativa, cujas províncias têm autonomia para 

regular suas relações de trabalho, razão porque apresentam diferenças 

consideráveis em seus regramentos.  

Até metade da década de 80 não havia negociação coletiva instituída, as 

relações de trabalho da maioria dos servidores eram regidas por ato unilateral, que 

se consubstanciavam no Regimen Jurídico Básico da La Administración Pública.  

A negociação coletiva foi admitida em 1954 para as empresas privadas e 

estatais produtivas, através de agências descentralizadas. 

A Convenção nº 151 de OIT foi ratificada pelo país em 1986, ano em que se 

iniciaram as primeiras experiências de negociação no setor público por meio de 

comissões, nas quais tinham assento os representantes dos servidores públicos 

civis e os trabalhadores da área da educação e saúde. O principal exemplo é a 

Comisión Participativa de Política Salarial y Condiciones de Empleo del Sector 

Público, que teve a participação dos Ministérios da Economia  Trabajo y La 

Secretaria de La Función Pública e dos representantes da Unión del Personal Civil 

dela Nación (UPCN) e da Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entidades 

que congregam a maioria dos trabalhadores do Poder Executivo. 

A Argentina ratificou a Convenção nº 154 da OIT, em 1988, de fomento à 

negociação coletiva de trabalho. Em 1992, editou a Ley nº 24.185 de Negociación 

Colectiva em El Sector Público, que estabeleceu o instituto no âmbito do Sistema 

Nacional de La Profesión Administrativa (SINAPA), que incluiu o pessoal da 

administração Central e de diversos órgãos descentralizados. Essa lei dispõe sobre 

os tipos de negociação segundo sua abrangência e o conteúdo que pode ser objeto 

de acordo. Necessário anotar que apenas matérias que afetem a estrutura orgânica 

da administração pública, o princípio de direção do Estado e o princípio da 

idoneidade para ingresso e promoção na carreira administrativa não podem ser 

pautadas em negociação. Ademais, o citado regramento prevê que os acordos 

referentes a condições econômicas devem estar contemplados no orçamento ou, se 

não, os recursos para tanto devem ser previstos para incorporação no exercício 

seguinte. 
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O acordo coletivo passa a viger a partir de ato do Poder Executivo, o que 

demonstra que o sistema implantado na Argentina ao mesmo tempo em que 

possibilitou aos servidores públicos influírem em suas condições de trabalho e 

remuneração, preservou a soberania do Estado em última instância. 

A Lei de Negociação coletiva fixa ainda a obrigatoriedade de conciliação no 

surgimento de discórdias. Foi criado para tanto um sistema de resolução de conflitos 

no Convénio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional 

de 1999. Esse sistema baseia-se na Comisión Permanente de Aplicación y 

Relaciones Laborales (CoPAR). Essa comissão é composta por três representantes 

titulares e três suplentes do Estado e dos sindicatos. O Estado somente nomeou 

seus representantes para esta Comissão em 2002. 

A CoPAR tem como atribuições a interpretação do acordo coletivo e a 

intervenção, a pedido de um dos atores envolvidos, para a resolução dos conflitos 

coletivos existentes. Se esse intento não for alcançado, pois requer a decisão 

unânime dos seus componentes, as partes poderão acordar livremente pelos 

mecanismos de mediação e/ou arbitragem. O resultado alcançado será de 

cumprimento obrigatório.   

As decisões da CoPAR, quando por unanimidade, tem efeito vinculante para 

as partes , salvo se em 30 (trinta) dias da decisão o Poder Executivo manifestar-se 

contrariamente por ato administrativo. As decisões que têm repercussões 

econômicas requerem intervenção prévia da Secretaria de Hacienda para  avaliação 

da possibilidade de cumprimento.  

Os militares e os membros das forças policiais não têm o direito à 

sindicalização. No serviço diplomático existe apenas uma associação com 

atribuições sindicais. 

Infere-se do que foi exposto que o sistema de negociação coletiva do setor 

público implantado pela Argentina preserva elementos contratuais e de autoridade. 

Aos servidores foi dado o poder de participar do estabelecimento das normas que 

regerão suas relações de trabalho com o Estado, mas a este foi preservado o poder 

de dar validade ao que fora acordado.  

Outro aspecto importante revela-se no caráter autônomo do instrumento 

celebrado quando consentido pelo poder executivo, ou seja, ele ganha validade e 

eficácia de aplicação, sem que necessite passar por processo legislativo. 
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2.2.2 Itália 

 

 

A Itália é um Estado unitário que vem sofrendo um processo de 

descentralização, no entanto, esse fenômeno não atingiu significativamente as 

relações de trabalho no setor público, vez que seus principais fóruns negociadores 

têm abrangência nacional.  

Até o final da década de 60 as relações de trabalho no setor público eram 

regulamentadas por leis ou atos emanados das autoridades administrativas. 

Contudo, os servidores públicos conseguiram o direito à sindicalização e à greve 

pela Constituição de 1947. Desde então, os sindicatos adquiriram um forte poder 

político que lhes dava influência para participar de comissões do aparelho estatal, as 

quais tinham apenas caráter consultivo, mas que intervinham de forma significativa 

nas políticas de pessoal.  

Em 1969 começaram a ser editados atos legislativos, reconhecendo 

indiretamente a negociação coletiva no setor público, inclusive para os servidores 

públicos da administração central e dos governos locais, todavia mantinham a 

determinação do ato da autoridade para legitimar o acordo. 

Em 1983 foram uniformizados os procedimentos de negociação para todo o 

setor público, cuja legislação delimitou o escopo da negociação, a saber: questões 

econômicas e a maior parte das que regulamentam as condições de trabalho. Foi 

reservado para as autoridades administrativas o direito de estabelecer os critérios 

dentro dos quais as negociações sobre pessoal podiam ocorrer. Todos os acordos 

tinham que ser convertidos em lei.   

Nesse período houve uma demanda incontrolada por aumentos salariais, que, 

para os analistas, decorreu porque a extensão do direito à negociação aos 

servidores não atingiu a estabilidade no emprego que lhes era conferida, dando-lhes 

uma dupla garantia na defesa dos seus interesses, além de tornar os custos da 

negociação coletiva baixo, mormente em caso de greve. Aliado a isso, o governo 

italiano sofria pressões econômicas, principalmente para adequar-se aos critérios de 

Maastricht, necessários para a união monetária européia, obrigando-o a tomar uma 

série de medidas visando reformas nas relações de trabalho do setor público entre 

1993 e 1997. 
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As reformas tinham como alvo a contratualização das relações de trabalho ou 

privatização do regime de emprego dos servidores públicos, a determinação das 

condições de trabalho por negociação coletiva em oposição à relação estatutária 

existente. Essas mudanças não alcançaram os diplomatas, juízes, advogados, 

professores universitários, a polícia e o exército. 

O Decreto nº 29, de 1993, criou Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 

delle Pubbliche Amministrazioni- Aran, órgão técnico que goza de status jurídico e 

autonomia administrativa, que tem  a representação legal de toda a  administração 

pública nas negociações nacionais com os servidores públicos e na gestão das 

relações de trabalho de forma geral. 

O comitê executivo da Aran é integrado por cinco membros nomeados por 

decreto do Conselho de Ministros; um desses membros é designado pela 

Conferência dos Presidentes das Regiões e outro pela Associação das 

Municipalidades e Províncias Italianas. Antes de assinar qualquer acordo a  Aran 

tem que se submeter a um complexo de procedimentos, implicando autorização 

formal do governo e controle dos custos econômicos do acordo pela Corte de 

Auditores do Estado (Corte dei Conti). A aprovação final da Corte e do governo não 

pode exceder 40 dias, a contar da aprovação da minuta do acordo pela Aran e os 

sindicatos (CHEIBUB, 2004). 

A Aran e os principais sindicatos firmaram acordos, em 1993, em que a 

administração pública foi divida para fins de negociação nacional em sete setores: 

governo central, firmas estatais autônomas, agências públicas, governo local, 

serviço nacional de saúde, educação e universidade (excluídos os professores). Em 

cada setor há negociação separada para os empregados com funções não-

gerenciais e para os que têm funções gerenciais. No setor educacional só há uma 

unidade de negociação, já que não há empregados com funções gerenciais; os 

médicos têm negociação separada dos gerentes. Ficou também definido que os 

acordos nacionais setoriais teriam duração de quatro anos para as questões 

normativas e de dois anos para as questões salariais (CHEIBUB, 2004).   

As negociações descentralizadas ocorrem dentro dos limites acordados nas 

negociações nacionais e segundo procedimentos estabelecidos nelas. Nas 

negociações descentralizadas, o empregador é representado por um negociador 

designado pelas diferentes administrações que pode requerer assistência à Aran 

(CHEIBUB, 2004). 
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Note-se que a Itália promoveu grandes avanços em sua legislação para 

consolidar a negociação coletiva como espaço de diálogo e discussão entre a 

Administração Pública e a maioria dos seus servidores na determinação das 

condições de trabalho. Para tanto, promoveu medidas arrojadas: a) criação de uma 

agência (Aran) autônoma que concentra as negociações daquele país, contribuindo 

para o afastamento das influências políticas e parlamentares que tanto marcam as 

decisões da administração; b) contratualizou os vínculos com os servidores, 

retirando-lhes a estabilidade no emprego, aproximando-se da natureza privatística 

dos liames de trabalho, preservando apenas a parcela ocupante de funções públicas 

estratégicas (juízes, polícia, forças armadas, etc); c) dividiu as negociações por 

setor, facilitando o entendimento em razão da convergência dos interesses; d) os 

acordos coletivos têm validade e eficácia de aplicação, mas precisam observar 

procedimentos previamente estabelecidos e serem aprovados pela Corte de 

Auditores que analisarão a sua viabilidade econômica, o que preserva a prevalência 

da autoridade administrativa. 

  

 

2.2.3 Espanha 

 

 

Da mesma forma que o Brasil, a Espanha demorou a reconhecer o direito dos 

servidores públicos à sindicalização. Somente com a promulgação de Constituição 

de 1978, a qual consagrou a persecução de um Estado Democrático Social, tal 

direito foi incorporado ao arcabouço jurídico da categoria, no entanto silenciou 

quanto ao direito de negociação coletiva.  

Na Espanha, como no Brasil, o expresso reconhecimento do direito à 

sindicalização pela Constituição de 1978, deu margem ao surgimento de várias 

interpretações, inclusive sobre a possibilidade da utilização dos acordos coletivos 

como instrumento de composição coletiva de interesses, suscitando controvérsias 

doutrinárias e jurisprudenciais. 

Segundo Demari (2007) a fixação de reserva legal em matéria relativa ao 

funcionalismo público, assim como a sujeição da atuação da Administração Pública 

Espanhola ao Princípio da Legalidade, acabaram por determinar um impasse para a 
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possibilidade de negociação coletiva entre servidores e Administração, numa 

conjuntura semelhante à brasileira. 

Provocado a se manifestar o Tribunal Constitucional Espanhol negou, 

inicialmente, a possibilidade de negociação coletiva entre os sindicatos dos 

servidores públicos e a Administração, porque não estava expressamente 

contemplada no conceito de liberdade sindical estampada na Constituição. Na 

decisão de nº 57/82 o Tribunal considerou que não havia correlação entre o direito à 

livre organização sindical e a negociação coletiva, ou seja, este direito não é 

decorrência lógica daquele. Para a egrégia Corte Espanhola, essa configuração 

estava condicionada ao advento de lei que assim tratasse. A efetiva participação dos 

servidores públicos na determinação de suas condições de trabalho dependia da 

edição de uma legislação prévia. 

Em 1984 e 1985, respectivamente, foram ratificadas as Convenções nº 151 e 

154 da OIT, obrigando o estado a inscrever na lei o direito à negociação coletiva na 

esfera pública (TEIXEIRA, 2007). 

Foi editada a Lei nº 11/85, que unificou o conteúdo da expressão “liberdade 

sindical” tanto para os trabalhadores da iniciativa privada quanto para os servidores 

públicos, compreendendo o direito à negociação coletiva e o direito de greve. Esses 

normativos institucionalizaram e regulamentaram a negociação coletiva no setor 

público.  

Após, foi publicada a Lei 09/87, alterada em seu capítulo III, que trata da 

negociação coletiva e da participação das condições de trabalho, pela Lei 07/90.  A 

Lei 9/87 exclui da negociação coletiva matérias que dependem da aprovação 

legislativa e, ainda, outorga aos sindicatos o direito de representar os funcionários e 

exercer a capacidade negocial da categoria. O seu artigo 32 nomeia as matérias que 

podem ser objeto de negociação, entre elas as que dispõem sobre reajustes e 

aumentos remuneratórios dos servidores públicos e medidas sobre saúde do 

trabalhador. 

No que diz respeito aos procedimentos e instrumentos resultantes da 

negociação coletiva, Melissa Demari (2007, p. 131), assim diz: 

 

No que refere aos procedimentos da negociação coletiva entre o 
funcionalismo público e a Administração espanhola, importante ressaltar 
que estes podem gerar pactos ou acordos coletivos. Os acordos versam 
sobre matérias de competência do Conselho dos Ministros, Conselho do 
Governo de Comunidades Autônomas ou Pleno das Entidades Locais. A 
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sua validade e eficácia estão condicionadas à expressa e formal aprovação 
do órgão da Administração no âmbito respectivo. A aceitação dos termos do 
acordo, pelo órgão do governo correspondente, expressada através da 
publicação do seu conteúdo no Boletim Oficial do Estado, é suficiente para 
garantir a sua eficácia jurídica. Não se ignora o fato de que, ao governo, 
resta a "última palavra", no que toca à validade e eficácia jurídica do acordo. 
Não obstante, depois de aprovado formalmente, este passa à categoria de 
norma jurídica elaborada na via negocial. 
O pacto, de outro lado, vincula as partes sem a necessidade de aprovação 
pelo governo. Esta dispensa é viabilizada pelas matérias sobre as quais 
versam os pactos, pois estes são celebrados apenas em relação às 
matérias correspondentes ao âmbito competencial de um órgão 
administrativo específico, que dispõe de certa autonomia funcional, 
gerencial e territorial. As questões passíveis de determinação por pacto são, 
sem dúvida, mais específicas e de menor complexidade, se comparadas 
àquelas que são objeto de acordo. 

 

Diferente da Itália que adotou a negociação coletiva para o setor público, mas 

contratualizou os vínculos de trabalho aproximando-os da feição aperfeiçoada pela 

iniciativa privada, tornando-os mais flexíveis para ajustes de interesses, a Espanha 

manteve os seus servidores sob o regime jurídico estatutário e ainda concedeu a 

estes o poder de interferência nas determinações das suas condições de trabalho e 

até nos rumos da própria administração pública. O espaço para co-gestão 

administrativa é tanto que Arenilla Saez apud Demari (2007) alertou que os cidadãos 

deveriam ser convocados a integrá-la, não apenas como referencial real, mas 

também como sujeito ativo, uma vez que as decisões adotadas na mesa de 

negociações refletem na realidade da coletividade. 

Dos casos trazidos a lume, pode-se depreender que por mais permissiva que 

seja a legislação interna de um país, com relação ao conteúdo passível de 

negociação, ela sempre resguarda o poder unilateral da Administração Pública em 

relação às matérias de maior complexidade, principalmente as que têm impactos 

fiscais e econômicos e aquelas reservadas à lei. Quer dizer, os acordos resultantes 

dos processos negociais têm validade e eficácia jurídica, desde que aprovados pela 

autoridade administrativa competente.   

Outros países instituíram a negociação coletiva de trabalho no setor público, 

no entanto, estabeleceram limites mais rigorosos quanto aos temas abertos à 

discussão em mesas de negociação, tais como os Estados Unidos, Japão e Peru, 

que vedam processos de composição coletiva de interesses que envolvam salários 

(NEY PRADO, 1998). 

Cada país possui uma realidade política, legislativa e cultural que lhe 

identifica, influenciando na forma como enfrenta e determina a institucionalização da 
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negociação coletiva no serviço público. No entanto, apesar das dificuldades e 

limitações de suas legislações, cada um deles a contornou e propiciou a negociação 

coletiva como meio de solucionar os conflitos existentes em consonância com os 

princípios democráticos (STOLL, 2006).        

O Brasil tem a importante tarefa de encontrar o caminho exeqüível para 

implementar uma cultura de negociação coletiva na Administração Pública, que 

concilie os limites constitucionais e os princípios que  a orientam com os valores que 

embasam a ordem democrática impulsionadora das relações de trabalho 

participativas.  

Os modelos adotados pela Espanha e Itália trazem contribuições que podem 

ser seguidas pela legislação brasileira, com algumas adaptações a nossa realidade, 

como a criação de agência autônoma responsável pelo tratamento dos conflitos, 

composta por representantes da Administração Pública, servidores e da comunidade 

beneficiária dos serviços públicos. Demais disso, os instrumentos acordados pela 

Administração e representantes dos servidores públicos civis devem ter força de 

norma jurídica dependendo do tema que regularem, assunto que será enfrentado 

adiante.    

O certo é que as experiências internacionais demonstram que a 

regulamentação legal dos diferentes sistemas de negociação no setor público 

(procedimentos, conteúdos negociais, unidades de negociação) é mais detalhada do 

que o perpetrado pelo setor privado. Tal justifica-se em razão da índole peculiar do 

empregador na função pública, da necessidade de conciliar o processo de 

negociação com o interesse público e o fato de que o desenvolvimento da 

negociação coletiva representa frequentemente uma renuncia às modalidades 

unilaterais de determinação das condições de trabalho por parte dos governos e dos 

poderes executivos, exigindo que essa determinação considere a tradição da 

supremacia legislativa (SIQUEIRA NETO, 2002).  

A seguir será tratado sobre as possibilidades de institucionalização de um 

sistema de negociação coletiva no Brasil que privilegie efetivamente o diálogo e a 

participação dos representantes sindicais dos servidores na formulação das normas 

que regulem suas relações com a Administração Pública. Essa discussão levará em 

conta os entraves legais e doutrinários e as posições mais vanguardistas em relação 

à matéria, para concluir qual força terão no mundo jurídico os acordos advindos das 

tratativas entre servidores e administração pública.  



 52

3 A NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO 

 

 

3.1 A CONSTITUIÇÃO DE 1988: AVANÇOS E CONTRADIÇÕES 

  

 

A Constituição Federal de um país reflete a alma do seu povo. Ela resulta dos 

movimentos políticos, sociais, culturais e econômicos que instalam em seu 

arcabouço os valores e princípios que guiarão a organização da sociedade e do 

Estado. 

A elaboração da Carta Política de 1988 foi marcada pela necessidade de 

quebra da herança patrimonialista e autoritária que impregnava a ordem jurídica e as 

relações sociais de então. 

As relações de trabalho foram geradas sob o modelo corporativista que se 

configurava pela ausência de espaço para o desenvolvimento de negociações 

coletivas. Nos setores públicos e privados coincidia a unilateralidade do 

estabelecimento dessas condições, pois embora desenvolvidas em ambientes 

jurídicos e políticos diversos, as relações trabalhistas da iniciativa privada eram 

pautadas pelo poder absoluto do empregador na configuração do formato da 

constituição, do desenvolvimento e da extinção dos vínculos trabalhistas, com o 

direito sindical controlado e restringido em sua essência, ou seja, na liberdade e na 

autonomia sindical. Para os servidores públicos prevalecia o regime estatutário, 

fechado, unilateral e sem direito sindical (SIQUEIRA NETO, 2002) 

A Carta Constitucional de 1988 foi escrita nesse cenário de saturação, de 

forte resistência e mobilização de entidades sindicais representativas de parte dos 

trabalhadores do setor privado e do crescimento da mobilização coletiva por parte 

dos servidores públicos, através de suas associações não sindicais, que 

reivindicavam a democratização das relações de trabalho e o redimensionamento do 

direito sindical no Brasil. 

Abarcando todos os anseios da sociedade, a Constituição instaurou o Estado 

Democrático de Direito, que na lição de José Afonso da Silva (1995) reúne em sua 

noção os princípios do Estado Democrático e do Estado de Direito, aliados a um 

componente revolucionário de transformação social e de promoção da justiça social. 

A idéia de Estado de Direito implicaria na submissão de todos ao império da lei, na 
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previsão da separação de poderes e na consagração de direitos e garantias 

individuais. O Estado Democrático agregaria o princípio da soberania popular, com a 

efetiva participação do povo na gestão da coisa pública. 

Na expressão do professor Vicente Barreto, citado pelos Procuradores 

Federais Geisa Rodrigues e Robério dos Anjos Filho em artigo publicado sobre o 

tema, na revista eletrônica do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, o 

Estado Democrático de Direito privilegia quatro parâmetros legitimadores, quais 

sejam: a) a cidadania; b) a dignidade da pessoa humana; c) o trabalho e a livre 

iniciativa; e d) o pluralismo político. Portanto, o poder no Estado brasileiro atual só se 

justifica na medida em que exista para promover esses valores fundamentais. 

A missão precípua do Estado Democrático de Direito consiste em superar as 

desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realiza a 

justiça social com a participação popular. Para tanto é necessário a 

institucionalização de mecanismos que promovam a igualdade material dos 

indivíduos, por meio de iniciativas participativas da sociedade civil, com vistas à 

realização dos seus direitos.  

Essas desigualdades caracterizam as relações de trabalho, de forma que 

nelas são imanentes os conflitos sociolaborais. Nesse diapasão, a Constituição 

Federal de 1988 inseriu o direito do trabalho no capítulo dos direitos sociais, no titulo 

dedicado aos “Direitos e Garantias Fundamentais”, ao lado dos “Direitos Individuais 

e Coletivos” (art. 7º), estendendo alguns desses preceitos (art.39, parágrafo terceiro) 

aos servidores públicos.   

A Carta Magna afastou a possibilidade jurídica de interferências político-

administrativas do Estado nos sindicatos, as quais estavam a cargo do Ministério do 

trabalho e Emprego (art. 8º, I). Fortaleceu o papel dos sindicatos na defesa dos 

direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, incluindo-se as questões 

administrativas e judiciais (art. 8º, III). Ampliou os poderes da negociação coletiva 

trabalhista, reconhecendo os acordos e as convenções coletivas (art. 7º, XXVI), 

condicionada à participação sindical dos trabalhadores (art. 8º, VI). Assegurou o 

direito de greve. Anote-se que todos esses dispositivos concernem aos 

trabalhadores e empregadores da iniciativa privada, abrangidas as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista, sujeitas ao regime da CLT (art. 173, 

parágrafo primeiro).    
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Pode-se ver que a novel Constituição deu passos na direção da 

democratização do sistema sindical e das relações de trabalho, todavia esse 

processo não se concluiu porque seus preceitos ainda guardam traços autoritários 

do corporativismo implantado na era Vargas, marcadamente presentes na 

manutenção do monopólio da representação por meio da unicidade sindical (art. 8º, 

II), no financiamento compulsório de suas entidades integrantes (art. 8º, IV), na 

continuidade do poder normativo da Justiça do trabalho (art. 114, parágrafo 

segundo), que faz concorrência à via negocial autocompositiva.  

Aos servidores públicos civis, o art. 37, incisos VI e VII, da CF, garantiu o 

direito à sindicalização e o direito de greve, nos termos e limites definidos em lei 

específica, ainda não aprovada. Os servidores militares, membros das Forças 

Armadas, das polícias militares e dos corpos de bombeiro, estão impedidos de 

sindicalizar-se. Conforme dito acima, os direitos dos trabalhadores sob regime da 

iniciativa privada que alcançaram os servidores públicos foram enumerados no art. 

39, parágrafo terceiro, entretanto, não foi incluído o inciso XXVI, do art. 7º, referente 

ao reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, contribuindo 

para o entendimento de que a Constituição Federal recusou a esta categoria o 

direito à negociação coletiva de trabalho. 

Márcia Teixeira (2007) ao lamentar esse silêncio constitucional sobre o 

instituto negocial manifesta-se dizendo que é forçoso admitir que o legislador 

constituinte claudicou ao não dispor expressamente também sobre o direito à 

negociação coletiva no setor público, deixando os direitos à sindicalização e à greve 

pela metade, tornando-os insuficientes para resolver os conflitos de interesses 

gerados da relação de trabalho no serviço público.     

Os adeptos desse posicionamento apresentam vários argumentos, 

amparando-se em princípios e preceitos abrigados tanto pela Carta Maior de 1988 

quanto pela legislação infraconstitucional. Esse trabalho tem um olhar que vai além 

dessa perspectiva, em razão da ratificação pelo Brasil da Convenção 151 da OIT, 

que dispõe sobre o direito à negociação coletiva a todas as pessoas empregadas 

pela administrativa pública. Assim, o Brasil comprometeu-se junto aquele organismo 

multilateral a tomar todas as medidas legislativas para viabilizar a institucionalização 

da negociação no setor público, abrigando os servidores públicos estatutários, o que 

tornará vencido o argumento da falta de previsão legal para tanto. Contudo, é 

necessário que se faça referência aos dispositivos que limitam a atuação das 
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autoridades públicas no exercício da função administrativa, para que se possa 

concluir sobre o alcance possível da negociação e os efeitos dos seus instrumentos 

normativos.  

  

 

3.2 LIMITES À NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 

 

3.2.1 A Organização da Administração Pública e a Unilateralidade das Relações de 

Trabalho 

 

 

Importa dizer, novamente, que os servidores de interesse dessa monografia 

são aqueles que mantêm vínculo de trabalho permanente com administração pública 

direta, para ser mais precisa, ocupantes de cargo efetivo sob regime estatutário. 

Para que se possa entender melhor, necessário que se faça rápidas anotações 

sobre a organização da administrativa pública brasileira, em aditamento ao que já 

fora dito anteriormente. 

A Constituição Federal estabelece que a organização da administração 

pública brasileira origina-se da divisão dos poderes legislativo, executivo e judiciário. 

Esses três poderes se organizam nos níveis federal (União), estadual (estado-

membro) e no Distrito Federal. Nos municípios funcionam o poder legislativo e o 

executivo. A federação brasileira consagra três conjuntos de órgãos autônomos, ou 

seja, nenhum mantém subordinação sobre os demais, a saber: os encarnados no 

poder central, no poder estadual e no poder municipal (SIQUEIRA NETO, 2002). 

O Estado Brasileiro se materializa nos entes federativos que atuam dentro 

dos limites de sua competência traçados pela Constituição (CARVALHO FILHO, 

2005). A União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios  realizam a sua 

função administrativa (predominantemente sob a responsabilidade do poder 

executivo), cujo alvo é a gestão dos interesses coletivos na sua mais variada 

dimensão, através de pessoas jurídicas, órgãos  e agentes públicos.   

A prestação direta dos serviços públicos é perpetrada de forma centralizada, 

por meio dos órgãos, ligados hierarquicamente aos entes federativos, através dos 

seus poderes. Estes serviços são realizados pelas pessoas físicas que integram 
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seus quadros, denominados servidores públicos. Desta forma, integram a 

Administração Pública Direta, os órgãos e agentes (servidores públicos) que estejam 

exercendo função administrativa, vinculados às entidades estatais que compõem o 

sistema federativo (CARVALHO FILHO, 2005).  

Quando a realização dos serviços públicos é delegada a pessoas jurídicas, 

ocorre o fenômeno da descentralização funcional, e essa prestação é chamada de 

indireta. Tais pessoas são as autarquias, sociedades de economia mista, empresas 

públicas e fundações públicas. Nesse caso tem-se a Administração Pública Indireta. 

Os entes federativos organizam autonomamente a prestação dos seus 

serviços, por meio de suas Constituições e Leis Orgânicas Municipais, mas sempre 

respeitando os limites expressos no art. 18 da Constituição Federal. Assim, União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios instituem disciplina própria de seus 

servidores, observados os preceitos uniformizadores da Magna Carta (SIQUEIRA 

NETO, 2002).  

Em sua relação com o poder público, os servidores submetem-se aos dois 

regimes jurídicos mais significativos, ou seja, o estatutário, estabelecido em lei por 

cada uma das unidades federativas e modificável unilateralmente, ou o celetista, 

típico do mercado privado, de natureza contratual, bilateral, cujas regras são as 

constantes na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Não é demais lembrar da 

existência de outras formas precárias de recrutamento no serviço público, mediante 

contratação temporária, que não se enquadram em nenhum dos dois regimes 

falados, apresenta peculiaridades próprias, em razão das necessidades urgentes da 

administração. 

Os servidores das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 

subsidiárias e demais empresas sob controle direto ou indireto do Estado, cujas 

relações são regidas pela CLT, têm direito à sindicalização, à greve e à negociação 

coletiva. A esse propósito o Decreto nº 908, de 31.08.93, fixa diretrizes para o 

exercício da negociação coletiva de que participam essas entidades estatais. 

Ressalte-se que os aumentos salariais e concessão de benefícios que impliquem em 

aumento de despesas condicionam-se à disponibilidade de recursos nos orçamentos 

fiscal e da seguridade social. Respeitadas as exigências contidas no referido 

normativo legal, os acordos derivados dos processos negociais têm validade e 

eficácia de aplicabilidade. 
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Para os servidores públicos estatutários o tratamento é diferenciado, já que o 

regime jurídico que o vincula ao poder público prende-se à ideologia de supremacia 

do Estado, que mantém seu direito de império de ditar as leis, decretos e 

regulamentos que estabeleçam os direitos e deveres dos funcionários públicos. Essa 

concepção está infiltrada na Constituição Federal e claramente pode ser percebida 

quando, por exemplo, o art. 61, parágrafo 1º, inciso II, letras a e c, reserva ao 

Presidente da República a iniciativa privativa de editar leis que disponham sobre 

criação de cargos, funções ou empregos públicos ou aumento de sua remuneração 

da administração direta e das autarquias, ou sobre o regime jurídico dos servidores. 

Estes preceitos evidenciam a concentração da vontade estatal na figura do chefe do 

poder, o que dificulta, se não afasta, teoricamente, qualquer participação dos 

servidores na produção das normas legais que tratam da matéria.  

Inspirado nesse pensamento, o Supremo Tribunal Federal ao julgar Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADIN nº 492-1/90) das alíneas d e e do art. 240, da 

Lei 8.112/90, promovida pelo Procurador Geral da República, em razão de preverem 

o direito à negociação aos servidores públicos e o direito de ajuizamento individual e 

coletivo em face da Justiça do trabalho, rebateu essa possibilidade. O relator do 

processo, Ministro Carlos Veloso, fundamentou seu voto no princípio da legalidade e 

da iniciativa do chefe do poder executivo, avocando o citado art. 61 da CF, que 

concerne sobre às leis de criação de cargos, empregos e funções públicas ou 

aumento de remuneração, pelo que não poderiam as entidades sindicais, tampouco 

a Justiça do trabalho, substituir-se ao Poder Legislativo (STOLL, 2006).  

Sobre a submissão da administração pública ao princípio da legalidade, 

Gilberto Guerzone, em sua análise da Lei nº 9.962/00, que alterou vários dispositivos 

da Lei 8.112/90, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores 

públicos, assim se manifestou: 

 

(...) Na verdade, o que permite a flexibilidade é o regime de direito privado, 
uma vez que, independentemente do regime dos seus servidores, a 
administração pública e os seus agentes submetem-se por imposição 
constitucional e por princípio institutivo, ao ditame da legalidade, só 
podendo agir de acordo com a lei, sob o risco de cometer desvio de poder. 

 

Antonio Augusto Anastásia, em estudo sobre Reforma do Estado e 

Negociação Coletiva (2002), segue o posicionamento do STF, entendendo afastada 

a figura da negociação coletiva e seus instrumentos do regime estatutário.      
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Em contraposição a esse posicionamento, o Desembargador Federal do 

TRT/PI, Arnaldo Bóson Paes, em trabalho sobre a negociação coletiva na 

administração pública (2010), sustenta a necessidade da democratização das 

relações coletivas de trabalho no setor público, tendo como pressuposto o 

afastamento da sua concepção unilateralista e autoritária, que nega a participação 

ativa e operante dos servidores públicos na determinação das suas condições de 

Trabalho. 

Continua o Desembargador dizendo que “O STF sufragou a superada 

concepção unilateralista da função pública, negou a íntima integração, conexão e 

correlação entre liberdade sindical, greve e negociação coletiva, rechaçou as 

Convenções da OIT”. Paes vai mais longe, dizendo que a participação dos 

servidores envolve a negociação coletiva destinada à celebração de instrumentos 

normativos dotados de eficácia jurídica vinculante e obrigatória. 

Realmente, negar a admissibilidade de negociação coletiva na administração 

pública é dar às costas para a realidade, é fechar-se em concepções arcaicas que 

não acompanham a evolução de uma sociedade democrática e plural com 

crescentes exigências e interesses e nem as particularidades do serviço público. 

Certamente, que o diálogo é a forma mais adequada para a organização da 

atividade administrativa que precisa atender as necessidades da população. Para 

isso, a negociação atua como mecanismo para evitar ou apaziguar os conflitos, 

evitando a suspensão dos serviços públicos, razão primeira do Estado.  

Independente das opiniões refratárias à negociação coletiva no serviço 

público, especificamente em relação aos servidores estatutários, é notório que novas 

relações funcionais e de trabalho vem sendo moldadas, tendo como eixo a 

participação dos servidores nas decisões de suas condições de trabalho, com vistas 

à qualidade dos serviços que prestam. 

 Essa mudança vem sendo orquestrada pelas conquistas sociais alcançadas 

pela classe, a partir de 1988, que redundaram em sistemáticas experiências 

informais de negociação coletiva, as quais se multiplicam pelo país, a despeito do 

silêncio da lei, mas que têm demonstrado que o diálogo entre os representantes da 

Administração Pública e os servidores é a melhor via para a paz e a satisfação tanto 

dos prestadores como de quem recebe os serviços públicos. As reiteradas greves 

demonstram a correção desse entendimento, porque elas vêm ocorrendo quando os 

administradores, à revelia da democracia, fecham-se em suas posições, incorporam 
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o poder autoritário estatal e ignoram as demandas dos servidores e da própria 

sociedade.     

A Convenção nº 151 da OIT incorpora-se à legislação do Brasil para 

consolidar a democratização das relações de trabalho no setor público. A discussão 

agora gira em torno da adaptação da negociação coletiva ao setor público, já que o 

instituto tem origem no direito do trabalho, regulador das relações privadas, que são 

mais cambiáveis, sujeitas a permanentes ajustes, ao contrário da Administração 

Pública, que visa o atendimento do interesse público, razão pela qual se submete a 

regras mais rígidas para evitar o desvio de sua finalidade.   

 

 

3.2.2 O Princípio da Legalidade e as Bases Normativas que Impactam na 

Negociação Coletiva de Trabalho 

 

     

Este tópico cuida dos preceitos constitucionais e da legislação 

infraconstitucional endereçados ao servidor público que de alguma forma tem 

impacto sobre o conteúdo e a efetividade dos acordos celebrados em sede de 

negociação coletiva.  

A Carta Política de 1988 dedicou o Capítulo VII para as disposições sobre a 

Administração Pública. Logo no art. 37, caput, são apresentados os postulados que 

inspiram o seu modo de agir, de tal maneira que a conduta administrativa só será 

válida se estiver em consonância com eles.  

O referido artigo diz que a Administração Pública direta ou indireta de 

qualquer dos poderes dos entes federativos obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Interessa comentar o da 

legalidade, o qual tem uma efetiva influência sobre o modelo de negociação coletiva 

de trabalho a ser adotado pelo serviço público. 

Sobre o princípio da legalidade, Carvalho Filho (2005) assevera ser a diretriz 

básica da conduta dos agentes da administração, que tem por origem mais próxima 

a criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias 

leis que edita . 

Para Celso Antônio Bandeira de Melo (1989, p. 57-58) esse princípio “implica 

subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o 
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que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles devem ser instrumentos de fiel e 

dócil realização das finalidades normativas”. 

Elucidativa é a conhecida comparação de Hely Lopes Meireles (1993), 

sempre usada pelos operadores do direito, segundo a qual enquanto os indivíduos 

no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só 

pode atuar onde a lei autoriza. 

Na teoria do Estado moderno há duas funções estatais básicas: a de criar a 

lei e a de executar a lei. Essa última pressupõe o exercício da primeira de tal forma 

que só se pode conceber a atividade administrativa ante os parâmetros 

estabelecidos pela atividade legisferante (CARVALHO FILHO, 2005).  

Assim, pelo princípio da legalidade somente é legítima a atividade do 

administrador público se estiver em conformidade com a lei. Esse postulado tem o 

condão de evitar os abusos e favoritismos dos governantes, resguardando os 

direitos individuais e coletivos assegurados pelo ordenamento jurídico.  

Teixeira (2007) com muita propriedade afirma que se pretende por meio de 

norma abstrata, impessoal, votada e editada pelo Poder Legislativo, poder 

representativo de toda a sociedade, inclusive das minorias, garantir que a atuação 

do poder executivo seja a concretização da vontade geral.  

Nessa linha, Bandeira de Melo apud Teixeira (2007) registra que o princípio 

da legalidade é o antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, porque tem 

como raiz a idéia da soberania popular, de exaltação da cidadania.  

   Portanto, a sua imperatividade não afasta o ato de negociar, mas, 

certamente, acrescenta outro ator ao processo, no caso o poder legislativo, como 

instância de controle social e legitimação do que fora acordado, e assim, assegurar 

o funcionamento da própria democracia e o atendimento do interesse público.   

Por oportuno, cabe remeter a mandamentos legais que reservam algumas 

matérias relacionadas aos servidores públicos à edição de lei ou à sua submissão, e 

que, portanto, refletirá no espaço de negociação entre os representantes destes e o 

poder público e na criação de arranjos que lhe dê nova forma, mas que garanta a 

participação dos servidores na determinação das suas condições de trabalho. 

É salutar lembrar que a iniciativa de leis que se referem aos servidores 

públicos é de competência privativa dos órgãos de cúpula de cada um dos Poderes 

constituídos (Poder Executivo: Presidente da República, Governador, Prefeitos; 
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Poder Legislativo: Congresso nacional, Assembléias legislativas e Câmaras 

Municipais; Poder Judiciário: Tribunais Superiores).   

Voltando, pois, ao art. 61, parágrafo primeiro, inciso II, letras a e c, da 

Constituição Federal, ele reserva à lei, de iniciativa privativa do Presidente da 

República, qualquer majoração de remuneração dos servidores públicos da 

administração direta ou autárquica, a criação de cargos, empregos ou funções 

públicas, bem como sobre o regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria.  

O art. 37, inciso X, corrobora o preceito da previsão de aumento de 

remuneração dos servidores públicos somente em lei específica, enquanto que o art. 

169, por sua vez, dispõe que essas medidas só poderão ser implementadas se 

houver prévia dotação orçamentária e se houver autorização específica na lei de 

diretrizes orçamentárias.  

Por importante, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, Lei 

Complementar nº 101/00, nos artigos 18 e 19, fixa gastos com pessoal por cada ente 

federativo em percentuais das suas respectivas despesas correntes líquidas, a 

saber: União em 50% (cinqüenta por cento), Estados e Municípios em 60% 

(sessenta por cento).  

Sobre o processo orçamentário brasileiro, vale informar, para melhor 

compreensão, que a Constituição de 1988 criou três instrumentos institucionais 

responsáveis pela regulamentação, planejamento e distribuição dos recursos 

federais: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e a Lei 

Orçamentária Anual – LOA, que se ligam em diferentes etapas. As metas e diretrizes 

fixadas pelo PPA e a LDO são usadas pelo poder executivo para a elaboração do 

Projeto de Lei  Orçamentária, que estima o total das receitas e fixa as despesas para 

o exercício fiscal subseqüente (MUELLER; PEREIRA, 2002). 

A lei Orçamentária Anual compõe-se de três orçamentos diferentes: fiscal, da 

seguridade social e de investimentos das estatais. O orçamento fiscal abrange os 

impostos e as despesas de toda a administração pública dos três Poderes e as 

fundações mantidas pelo Estado, incluindo os dispêndios com os servidores 

públicos. 

Desta forma, em sede de negociação coletiva, quaisquer reivindicações dos 

servidores que envolvam as questões acima, como alteração de seu estatuto, não 

se encerrarão no âmbito negocial, ou seja, o ajuste entabulado deve se transformar 
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em projeto de lei e se submeter ao processo legislativo formal. Como a iniciativa do 

projeto é do chefe do poder, este ainda pode rejeitar os seus termos. Seria 

aconselhável, então, que os vetos da autoridade aconteçam antes de encerrada a 

negociação, pois se ocorrerem após a celebração do acordo, a sua credibilidade 

pode ser comprometida. 

Além disso, para reajustes salariais e aumentos de despesas é necessária 

prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA, autorização 

específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e respeito aos limites 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que pressupõe que as 

negociações devem observar o calendário de elaboração e remessa ao Congresso 

Nacional das duas leis orçamentárias (LOA e LDO) para que a despesa seja 

realizada. Assim dizer, as negociações devem ser concluídas antes do debate sobre 

o orçamento. 

Outro dispositivo constitucional que merece atenção é o art. 84, inciso VI, letra 

a, que preceitua ser da competência privativa do Presidente da República dispor, 

mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, 

quando não implicar em aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos 

públicos. Ressalte-se que, por meio do Decreto nº 7.063, de 13.01.10, foi distribuída 

à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão, a competência para normatizar sobre matéria de pessoal civil no âmbito da 

administração pública direta, das autarquias e fundações públicas.   

Verifica-se que mesmo as matérias não reservadas à lei precisam integrar 

conteúdo normativo de autoridade administrativa para ter validade de aplicação, o 

que reduz a margem de negociação que possa resultar na produção de norma 

coletiva autônoma. Nessa situação, para que a vontade soberana dos interlocutores 

sociais que participaram do processo negocial seja respeitada, é necessário que a 

autoridade administrativa exerça o seu poder político e jurídico de forma 

democrática, observando o espírito geral da Constituição, mantendo a boa fé e os 

acordos empenhados. 

Esse também é o entendimento sobre os artigos 51, IV; 52, XIII; e 96 da CF, 

que asseguram aos órgãos de cúpula dos poderes legislativo e judiciário a 

competência privativa para tratar sobre os assuntos acima citados.     

Esse é o panorama legal do Brasil, extremamente regulamentado e rígido, 

conserva vestígios do Estado unilateralista em contraste com a ordem democrática 
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que propugna, mas que aos poucos se abre para o reconhecimento dos direitos 

coletivos dos servidores públicos civis, que se completam com o direito à 

participação na determinação das condições de trabalho com a Administração 

Pública. 

Os limites Constitucionais e infraconstitucionais são reais, conforme se pode 

ver, e até impeditivos para a configuração de uma negociação coletiva nos moldes 

da realizada pelo setor privado. E não poderia ser diferente. Afinal, o Estado-

empregador tem como alvo o atendimento do interesse público, o que justifica a 

existência de mecanismos de controle para que os atos dos seus gestores não 

sejam desvirtuados de sua finalidade. Todavia, esses limites não podem ser 

obstáculos para que a negociação no setor público encontre sua própria face, que 

harmonize o sistema pactuado com o estatutário, em que não haja exclusão de 

temas e os acordos firmados sejam integralmente respeitados pelas autoridades 

administrativas e legislativas, quando de sua transformação em norma formal 

heterônoma.  

             

   

3.3 EXPERIÊNCIAS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO SETOR PÚBLICO 

BRASILEIRO 

 

 

 A discussão travada no Brasil após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 sobre a admissibilidade do instituto da negociação coletiva na 

Administração Pública Brasileira, em que os mais eminentes operadores do direito 

manifestaram-se de forma taxativa sobre a sua impossibilidade, não foi bastante 

para barrar os movimentos sindicais em seu favor, que foram ganhando força a 

partir da década de 80. Tanto assim que várias foram as experiências de negociação 

perpetradas no âmbito de órgãos públicos das diferentes esferas administrativas, 

com resultados que podem ser considerados exitosos. 

Com efeito, paulatinamente, iniciou-se um processo por parte dos gestores 

públicos de reconhecimento da legitimidade dos interesses e dos conflitos 

corporativos do setor, os quais não poderiam ser tratados sem o emprego do 

diálogo, dando vez à autonomia coletiva dos servidores para influírem sobre suas 

condições de trabalho e, por conseguinte, na melhoria da qualidade dos seus 
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serviços. Merece destaque o Sistema Permanente de Negociação Coletiva de 

Trabalho do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São 

Paulo – IAMSPE (implantado em 1989) e o Sistema de Negociação Permanente da 

Prefeitura Municipal de São Paulo – SINP – SP (celebrado oficialmente em 2002), 

que serviram de base para a implantação da Mesa Nacional de Negociação 

Permanente pela Administração Pública Federal.  

Os dois sistemas fundaram-se na negociação dos conflitos e demandas do 

trabalho no setor público, segundo o paradigma da eficiência e da qualidade dos 

serviços públicos. Os resultados das mesas de negociação realizadas mostraram a 

sua viabilidade para a composição dos interesses do Estado e de seus 

trabalhadores e  para promoção da eficiência na prestação dos serviços, o que vai 

ao encontro da sua finalidade. Esses sistemas propunham uma abordagem política 

que ia além da discussão das condições de trabalho dos servidores, para alcançar a 

modernização da gestão pública, fato que reforça a importância da negociação como 

espaço de ajuste do interesse público com o dos servidores. Para estes porque 

influem nos processos decisórios que viabilizam a elevação de suas condições do 

trabalho e para a população porque receberão serviços de melhor qualidade. 

Para exemplificar, no âmbito do IAMSPE algumas das melhorias obtidas 

pelos servidores públicos e pela população usuária dos serviços: redução da jornada 

de trabalho de 07 (sete) para 06 (seis) horas; cesta básica; tíquete refeição; 

permissão de acompanhante para pacientes no pronto-socorro; realização de curso 

de auxiliar de enfermagem para os atendentes de enfermagem, quando da extinção 

dessa profissão em 1986, etc.  

A Mesa Nacional de Negociação Permanente da Administração Pública 

Federal foi instituída como um instrumento provisório de interlocução institucional 

entre os representantes do governo e dos servidores públicos com vistas ao 

atendimento das necessidades prioritárias e urgentes: dar tratamento às demandas 

sindicais mais urgentes, apresentadas ao governo federal; promover a construção 

coletiva de um sistema de negociação permanente (MENDONÇA, 2005). 

Ela é composta de duas Bancadas: a do Governo, integrada por 8 Ministérios 

e a Bancada Sindical, composta por 18 entidades sindicais de representação 

nacional. A Mesa Nacional é coordenada pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, por intermédio da Secretaria de Recursos Humanos. Existem 

10 (dez) mesas setoriais que funcionam em 10 (dez) ministérios, as quais podem 
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negociar assuntos que não tratem de questões econômicas. Funcionam ainda 04 

(quatro) Comissões Temáticas: Política Sindical, Seguridade Social, Diretrizes de 

Planos de Carreira e Política Salarial. 

Note-se pela temática das comissões que todas as matérias de interesse dos 

servidores são abertas à discussão, entretanto as negociações se encerram com a 

assinatura de termos de compromisso, que não têm efeito vinculante para as partes, 

o que deixa margem para o seu descumprimento, causando incerteza ao processo. 

É verdade, que os resultados da Mesa Nacional são muito positivos, à vista dos 

benefícios implantados e da valorização de diversas carreiras do serviço público 

federal, mas a segurança jurídica necessária para a consolidação do instituto no 

setor público somente será garantida com edição das normas legais que dêem 

efetividade aos termos da Convenção nº 151, da OIT.  

 

 

3.4 A APROVAÇÃO DA CONVENÇÃO Nº 151 DA OIT 

 

 

As Convenções da Organização Internacional do Trabalho são tratados 

legalmente vinculantes, que, uma vez ratificadas por um país-membro, entram em 

vigor um ano após o depósito de sua ratificação na OIT, obrigando-se o ratificante a 

aplicá-las em sua legislação e em suas práticas nacionais. 

As Recomendações não têm efeitos vinculantes, mas funcionam como 

diretrizes, complementando os princípios e os direitos definidos por uma Convenção. 

O encaminhamento da proposta de ratificação da Convenção nº 151 ao 

Congresso Nacional resultou dos debates entre o governo e os movimentos 

sindicais na Câmara do Serviço Público, no âmbito do Fórum Nacional do Trabalho, 

em que foram negociadas as especificidades dos trabalhadores do serviço público 

dentro do sistema de relações do trabalho brasileiro (DIEESE, 2006).  

Necessário informar que o Fórum Nacional do Trabalho foi o espaço de 

diálogo tripartite, instituído pelo Governo Federal em 2003, com a finalidade de 

coordenar a negociação entre os seus representantes e os dos trabalhadores e 

empregadores sobre a reforma sindical e trabalhista no Brasil. Os resultados 

produzidos foram consubstanciados na Proposta de Emenda Constitucional – PEC 
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nº 369/05, encaminhada ao Congresso Nacional, mas que ainda tramita no referido 

Poder Legislativo.      

 Efetivamente, a resposta do Congresso Nacional aos anseios dos 

trabalhadores do serviço público deu-se com a promulgação dos termos da 

Convenção nº 151, por meio do Decreto Legislativo nº 206, de 07.04.10, que prevê a 

instituição da negociação das condições de trabalho entre as autoridades públicas e 

as organizações de trabalhadores da função pública.  

Cada ente federativo deve encaminhar projetos de lei às Casas Legislativas 

que disponham sobre os princípios, procedimentos, matérias, tipos, efeitos dos 

instrumentos resultantes da negociação coletiva, observando os limites configurados 

no ordenamento pátrio. Tal não é sinônimo de cerceamento à negociação coletiva, 

mas de oportunidade para que a construção do seu modelo não esvazie o seu 

conteúdo essencial. Para tanto, deve ser gestado democraticamente com as 

entidades sindicais, de forma que, efetivamente, os servidores participem e influam 

nos processos decisórios que digam respeito às suas condições de trabalho e 

melhoria da gestão pública, o que, certamente, resultará na resolutividade e 

eficiência dos serviços. 

A Convenção 151 aplica-se a todos os empregados na administração pública, 

quer federal, estadual e municipal, bem como aos trabalhadores de autarquias e 

demais empresas estatais. As únicas categorias que podem ser excluídas são as 

forças armadas, polícia, assim como servidores de alto nível que, por suas funções, 

sejam considerados possuidores de poder decisório ou cargos de direção, e os 

servidores cujas obrigações são de natureza confidencial (GERNIGON; GUIDO; 

ODERO, 2002). 

Consoante escrito alhures, o Brasil também promulgou a Convenção nº 154 

da OIT, pelo Decreto Legislativo nº 1.256, de 29.09.94, a qual exige que os países 

adotem medidas de fomento e estímulo à negociação, tanto no setor privado quanto 

no setor público. Nela está definido o termo “negociação coletiva” em seu art. 2º, que 

assim diz: 

 

Artigo 2 - [...] 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 o fim de: 
(a) fixar as condições de trabalho e emprego; ou 
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(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 (OIT, 2010, on-line). 
 

De fato, Os instrumentos da OIT, (Convenções nº 98, nº 151, nº 154 e 

Recomendação nº 91) centram o conteúdo da negociação nas “condições de 

trabalho e emprego” e na regulação das “relações entre empregadores e 

trabalhadores e entre organizações de empregadores e de trabalhadores. Segundo 

Gernigon, Guido e Odero (2002), a determinação das matérias suscetíveis de 

negociação e de seu conteúdo não é assunto fácil, pois depende do que se entenda 

por tais condições e tais relações. De qualquer forma, a Convenção nº 151, em seu 

art. 7º, prescreve que devem ser tomadas medidas que permitam aos 

representantes dos empregados públicos participarem da definição dessas matérias.    

Conforme Estudo Geral intitulado “Liberdade Sindical e Negociação Coletiva” 

de 1994, realizado pela Comissão de Peritos da OIT, sobre as Convenções 87 e 98, 

citado por Gernigon, Guido e Odero (2002), a noção de condições de trabalho não 

se limita às tradicionalmente conhecidas (jornada de trabalho, horas extraordinárias, 

descanso, salários, etc.), mas atinge matérias que pertencem à esfera de condições 

de emprego, por exemplo, promoções, transferências, supressões de postos sem 

prévia comunicação. Continuam sua avaliação reconhecendo que a tendência 

moderna nos países desenvolvidos é da adoção da negociação coletiva “de gestão”, 

que cuida de procedimentos para resolver problemas como redução de pessoal, 

mudanças de horário e outras questões que excedem as condições de trabalho em 

sentido estrito. 

Ainda sobre o referido estudo, a Comissão de Peritos afirma ser contrário aos 

princípios da Convenção nº 98 (Direito de Sindicalização e Negociação Coletiva), 

ratificada pelo Brasil, excluir da negociação matérias que digam respeito às 

condições de emprego, bem como as medidas aplicadas unilateralmente pelas 

autoridades para restringir a gama de temas que podem ser objeto de negociação.  

Sobre o assunto, alguns países que implantaram a negociação coletiva no 

serviço público impõem limites às discussões de natureza salarial à revelia do 

entendimento da OIT, ou vedando a composição coletiva que trate do tema, ou 

remetendo-a a consulta. Esta figura jurídica, prevista nos normativos da referida 

Organização Internacional, tem abrangência de conteúdo maior que a negociação 
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coletiva, a qual, a princípio, limita-se a regulamentar as condições de trabalho e de 

emprego e as relações entre as partes. 

Importa dizer que, consoante a Recomendação nº 113 da OIT (art. 5º), a 

consulta abarca as questões de interesse comum entre trabalhadores e 

empregadores para permitir um exame conjunto, no intuito de se chegar, na maior 

medida possível, a soluções adotadas de comum acordo e de permitir às 

autoridades públicas obter informações, assessoria e assistência das organizações 

de empregadores e trabalhadores sobre a preparação e aplicação da legislação 

relativa aos seus interesses, a criação e funcionamento de organismos nacionais, 

elaboração e aplicação de planos de desenvolvimento econômico e social. Portanto, 

a consulta é o instrumento de interlocução em que os atores interessados 

influenciam, mas não determinam a tomada de decisões administrativas e 

legislativas que lhe afetem diretamente.    

Sobre os países que tomaram medidas destinadas a restringir ou impedir a 

livre determinação de salários mediante negociação coletiva, sob a alegação da 

necessidade de aplicação de políticas de estabilização, em razão da situação 

econômica por que passavam, a Comissão de Peritos da OIT assim escreveu no 

Estudo Geral citado por Gernigon, Guido e Odero (2002, p. 53), já mencionado 

acima: 

 

Se em razão de uma política de estabilização econômica de ajuste 
estrutural, isto é, por motivos imprecisos de interesse econômico nacional 
um governo estabelece que as taxas salariais não possam ser livremente 
estabelecidas por negociação coletiva, essa restrição deverá ser aplicada 
como medida de exceção, limitar-se ao indispensável, não ultrapassar um 
período razoável e ser acompanhado por garantias destinadas a proteger 
de maneira efetiva o nível de vida dos trabalhadores interessados e 
especialmente daqueles que possam ser mais afetados.           

 

Quanto ao Brasil, foi visto que o seu arcabouço constitucional foi edificado 

sob o conceito da prevalência da vontade do Estado na relação funcional e de 

trabalho com os seus servidores. Essa noção se faz presente nos dispositivos em 

que se confere competência privativa ao Presidente da República para apresentar 

projetos de lei que tratem sobre o regime jurídico dos servidores da União, inclusive 

para os que trabalham no poder legislativo e judiciário (art. 61, parágrafo primeiro, 

letra a); que disponham sobre criação de cargos, empregos e funções ou aumento 

da remuneração da Administração Direta e Autárquica (art. 61, parágrafo primeiro, 
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letra c). É conferida, também, competência privativa ao referido Chefe de Estado 

para editar decretos sobre a organização e funcionamento da Administração 

Federal, quando não implicar em aumento de despesa (art. 84, VI, a) e aos órgãos 

de cúpula dos outros poderes para disporem sobre a mesma matéria no âmbito de 

suas repartições.  

Para ficar somente nestes preceitos, constata-se que os principais assuntos 

que movem as negociações coletivas dos servidores públicos estão sujeitos à 

aprovação da autoridade administrativa, tanto aquelas matérias que precisam passar 

pelo crivo social representado pelo Poder Legislativo, quanto as que são 

regulamentadas por outros textos normativos.  

Esse ordenamento legal alimenta o discurso dos defensores da 

impossibilidade da negociação coletiva no serviço público. Todavia, esse conjunto 

de normas não torna as relações dos servidores intransponíveis à participação. A 

negociação coletiva ganha forma diferenciada, com características próprias, quando 

se ambienta na Administração pública, de modo que a Convenção nº 154, ao tratar 

do assunto, admite flexibilidade na aplicação de suas disposições, em razão dos 

diversos regimes e procedimentos orçamentários nacionais.  

Indubitavelmente, a negociação coletiva no setor público não somente é 

possível como é medida imperativa para a democratização das relações de trabalho, 

a eficiência e a qualidade dos serviços públicos. Os exemplos de outros países e as 

experiências nacionais dão demonstrações inequívocas de que a institucionalização 

da negociação coletiva precisa de soluções conjuntas das autoridades públicas e 

organizações sindicais para que sejam adotados mecanismos que se adaptem à 

legislação existente por demanda de ordem pública, como as referentes a controles 

de gastos, não se traduzindo, todavia, no rechaço das discussões dos temas de 

natureza econômica.   

Ultrapassada essa questão, até porque a incorporação da negociação coletiva 

no ordenamento jurídico pátrio tem prazo estabelecido (doze meses após o depósito 

da ratificação da Convenção nº 151 na OIT), o questionamento direciona-se à 

validade e eficácia dos acordos firmados em negociação coletiva na administração 

pública. 

Na primeira parte deste trabalho foi mostrado que a negociação coletiva é o 

processo pelo qual os legítimos representantes de empregados e empregadores 

estabelecem as bases e as condições das convenções e acordos coletivos de 
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trabalho que deverão regrar as relações individuais e coletivas na esfera da 

categoria (SIQUEIRA NETO, 2002) 

Distingue-se, pois, a negociação da convenção e do acordo coletivo. A 

negociação é o espaço de diálogo que busca aproximar as partes para a 

composição dos seus interesses. O resultado desse procedimento é celebrado por 

meio da convenção ou acordo coletivo de trabalho. Para o setor privado esse 

documento é dotado de efeito jurídico normativo vinculante e obrigatório para as 

partes que o subscrevem e para os seus representados. 

Na verdade, o sistema constitucional e sua legislação complementar e 

ordinária não oferecem resistência à negociação coletiva em si, como instrumento 

de diálogo e participação dos servidores na determinação de suas condições de 

trabalho, mas limitam os efeitos dos instrumentos produzidos no processo, tendo em 

vista que o conteúdo de interesse da classe subordina-se a regras rígidas, 

modificáveis por atos de autoridades administrativas. Importa lembrar que esse 

fenômeno jurídico inclui também as matérias que devem ser dispostas em lei, em 

face da competência privativa da autoridade pública em elaborá-la.  

Como se pode perceber, as matérias de relevância para a relação jurídica 

entre Estado e servidores ou são referidas ou limitadas por lei, sendo reservadas 

para a adoção unilateral por parte da administração. Desta forma, os acordos 

resultantes das negociações coletivas que contemplem aumento de remuneração, 

alteração do regime jurídico, que consubstanciem direitos, deveres, vantagens, 

benefícios, licenças dos servidores, criação de cargos, empregos e funções, a 

organização e funcionamento da administração, devem ser submetidos à aprovação 

da autoridade administrativa que tem competência para dispor sobre a matéria, ou 

para transformá-los em projetos de lei para apreciação do legislativo, ou para 

convertê-los em atos administrativos auto-executórios. Assim dizer, as negociações 

com esse conteúdo não produzirão normas autônomas de exigência imediata para 

as partes.  

Vale lembrar que a competência normativa em matéria de pessoal civil no 

âmbito da Administração Pública Federal Direta, das Autarquias, incluídas as de 

regime especial, e das Fundações Públicas está concentrada na Secretaria de 

Recursos Humanos, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, por força 

do Decreto 7063, de 13.01.10, do Presidente da República, que distribuiu essa 

atribuição Constitucional à referida pasta ministerial, naquilo que não for reservado à 
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lei. Isso significa que a autoridade ordenadora dos atos administrativos é o Ministro 

do Planejamento, restando-lhe a discricionariedade para acatar, modificar ou rejeitar 

o que fora acordado em negociação coletiva. 

Está claro que os acordos oriundos de negociação coletiva no setor público 

somente ganhariam validade e eficácia de aplicação se a legislação fosse alterada 

para flexibilizar o monopólio estatal da edição das normas reguladoras da relação de 

trabalho com os seus servidores. 

Sob o atual panorama jurídico brasileiro, um sistema de negociação menos 

ambicioso do ponto de vista da efetividade dos seus instrumentos, pode apenas 

gerar um protocolo de compromissos, ficando para autoridade administrativa aceitar 

ou não os seus termos, assemelhando-se à consulta. Se o Estado optar por um 

sistema mais avançado, poderá mirar-se no exemplo de Portugal, não apresentado 

neste estudo, mas merecedor de reconhecimento. Naquele país, o acordo, total ou 

parcial, que for obtido consta de documento autônomo subscrito pelas partes e 

obriga o governo a adotar as medidas legislativas ou administrativas adequadas ao 

seu integral e exato cumprimento no prazo de 180 dias, sem prejuízo de outros 

prazos que sejam acordados, salvo nas matérias que careçam de autorização 

legislativa, caso em que os respectivos pedidos devem ser submetidos à Assembléia 

da República no prazo máximo de 45 dias. 

Assim, guardadas as devidas adequações ao arcabouço legal pátrio, para que 

a negociação coletiva no setor público se realize, na plenitude que as limitações 

permitem, é necessária a superação do unilateralismo na determinação das 

condições de trabalho por parte da administração pública, para que os acordos 

firmados sejam fielmente acatados pela autoridade competente quando da sua 

conversão em projeto de lei ou ato auto-executório. Do contrário, a quebra do que 

fora acordado, pode afetar a confiança mútua, causando danos irreparáveis à 

relação entre administração e servidores, inclusive com a deflagração de greves, 

prejudicando assim a coletividade e o interesse público.  

Com efeito, o tratamento democrático das relações de trabalho e dos conflitos 

a elas inerentes resulta na maior produtividade e qualidade dos serviços públicos, o 

que atende à finalidade do Estado. Certamente que a institucionalização de um 

sistema de negociação coletiva pela administração pública que alie os princípios da 

legalidade, da eficiência e da indisponibilidade do interesse público, aos princípios 

negociais da boa-fé, transparência e igualdade entre as partes e que se fundamente, 
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sobretudo, na observância do que fora ajustado entre servidores e gestores 

públicos, se constituirá num espaço de compromisso e credibilidade, o que trará 

como conseqüência natural a construção de uma salutar relação de trabalho entre o 

Estado-empregador e seus funcionários e o aperfeiçoamento da prestação dos 

serviços à população.  

Os obstáculos incrustados no ordenamento legal não tornam contraditórias a 

negociação coletiva e a natureza legal-estatutária do regime jurídico único, desde 

que sejam atendidas as condições de ordem pública, como a existência de previsão 

orçamentária para fazer face aos aumentos das despesas quando a negociação 

envolver matéria pertinente, e as autoridades administrativas e legislativas superem 

sua posição de unilateralidade na determinação das regras de trabalho, para 

recepcionar, integralmente, o conteúdo do acordo coletivo e assim transformá-lo em 

lei ou ato administrativo de executoriedade para as partes. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A negociação coletiva nasceu no seio das relações de trabalho privadas, 

entre o fim do século XIX e início do século XX, em conseqüência da organização 

dos trabalhadores que clamavam por mais participação na edição das normas sobre 

suas condições de trabalho, para fazer frente aos ambientes laborais hostis e 

insalubres a que eram submetidos, herdados da revolução industrial, e para que lhes 

fossem garantidos os direitos que possibilitassem o trabalho digno, uma vez que o 

Estado liberal e absenteísta  favorecia a vontade do capital sobre o trabalho. 

Ressalte-se que foi com o surgimento do Estado Social que o instituto 

negocial ganhou espaço para o seu desenvolvimento em países como França, 

Inglaterra e Espanha, através de diplomas legais que estimularam a sua prática,  

mas, efetivamente, estreou no campo internacional com a criação da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT em 1919, através do Tratado de Versalhes. A 

negociação coletiva foi apontada como um meio para o alcance da paz e da justiça 

social entre empregados e empregadores, motivo pelo qual o assunto esteve na 

pauta das conferências da organização que se seguiram.  

Na linha do estímulo à negociação coletiva, a OIT editou as Convenções 98, 

151 e 154, e Recomendações nº 91 e 163, reconhecendo que os conflitos de 

natureza trabalhista estão presentes tanto no setor privado quanto no setor público, 

não importando sob qual regime esteja submetida a relação entre prestador e 

tomador dos serviços.  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi o marco da afirmação dos 

direitos fundamentais da pessoa humana, dentre eles o direito à livre associação 

sindical e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos, quebrando os 

paradigmas inscritos nos instrumentos legais anteriores que resguardavam ao 

Estado o poder de intervenção nas atividades sindicais. Ocorre que, a exemplo das 

Cartas Constitucionais de 1934 e 1946, o direito à negociação coletiva manteve-se 

preservado aos trabalhadores da iniciativa privada, silenciando quanto aos 

servidores públicos, o que alimentou entendimentos contrários à possibilidade de 

realização da negociação na esfera pública. 

Ademais, a Constituição de 1988 apesar de ter instaurado o Estado 

Democrático de Direito no País, instituindo mecanismos de participação dos grupos 
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sociais nas decisões que afetam seus interesses, preservou dispositivos de cunho 

unilateralista que asseguram ao Estado o poder de ditar normas em sua relação com 

os servidores públicos. Tal ideologia é compreensível do ponto de vista da soberania 

do interesse público sobre o interesse privado, sendo o Estado o agente realizador 

do bem-estar social, mas não se sustenta quando impossibilita a negociação coletiva 

com os seus servidores, por afronta aos princípios democráticos que propugna. 

Vários países adotaram a negociação coletiva no serviço público, a exemplo 

de Itália, Argentina, Portugal e Espanha, os quais institucionalizaram modelos que 

resguardam o interesse público e as peculiaridades do setor. 

Retornando ao Brasil, ocorreram algumas experiências de mesa de 

negociação no serviço público, a despeito dos entraves constitucionais e dos 

entendimentos contrários à sua realização, como a dos trabalhadores da saúde do 

município de São Paulo, cujos resultados fizeram-se sentir não apenas no 

atendimento de suas reivindicações funcionais, mas também na elevação da 

qualidade dos serviços prestados. 

Ressalte-se que os preceitos que dificultam a negociação coletiva no setor 

público estão inscritos, mormente nos artigos 37, caput, e art. 61, parágrafo primeiro, 

inciso II, letras a e c, da Constituição Federal, os quais tratam da observância do 

princípio da legalidade pelo administrador público para a validade dos seus atos, 

reservando ao Presidente da República a exclusividade para editar Projetos de Lei 

sobre aumento de remuneração dos servidores públicos da administração direta ou 

autárquica, a criação de cargos, empregos ou funções públicas, bem como sobre o 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. O art. 169, por 

sua vez, dispõe que essas medidas só poderão ser implementadas se houver prévia 

dotação orçamentária e se houver autorização específica na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

A Lei Complementar nº 101/00, que dispõe sobre a Responsabilidade na 

Gestão Fiscal, impõe à União, Estados e Municípios limites de gastos com pessoal 

em percentuais das suas despesas correntes líquidas. Além disso, o art. 84, inciso 

VI, letra a, da CF, estabelece ser da competência do Presidente da República 

dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração 

federal, quando não implicar em aumento de despesas, nem criação ou extinção de 

órgãos públicos, poder este delegado ao ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão, através do  Decreto nº 7.063, de 13.01.10. 
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A institucionalização da negociação coletiva no serviço público, 

desencadeada pela ratificação da Convenção 151, da Organização Internacional do 

Trabalho, através no Decreto Legislativo nº 206, de 07.04.10, induz a concluir que os 

óbices legais acima citados, obviamente que levarão à construção de modelo 

diferenciado do perpetrado pela iniciativa privada, mas que certamente 

compatibilizará a participação dos servidores públicos estatutários na determinação 

de suas condições de trabalho e o atendimento do interesse público, corporificado 

na melhoria da qualidade dos serviços e na observância da legalidade e do controle 

dos gastos públicos. 

Contudo, sob o atual ordenamento jurídico brasileiro, os instrumentos 

coletivos produzidos em sede de negociação coletiva no setor público estarão 

sempre sujeitos à confirmação da autoridade administrativa para que tenham 

eficácia plena, já que os assuntos de relevância para a relação de trabalho entre o 

Estado e seus servidores ou são reservados à lei, e como tal devem ser submetidos 

ao processo legislativo, ou precisam integrar conteúdo normativo da autoridade 

administrativa para ter validade de aplicação. 

Desse modo, a negociação coletiva no serviço público brasileiro se pautará 

pelos ditames da democracia, dos princípios inerentes ao processo negocial, 

principalmente quanto ao respeito do que fora pactuado entre as partes, se a 

autoridade administrativa que detém a prerrogativa de elaborar Projeto de Lei ou 

editar ato normativo sobre a matéria acordada acatar plenamente os seus termos. 

Para tanto, a negociação precisa revestir-se de todas as cautelas legais em nome da 

incolumidade do interesse público.   

Por fim, este trabalho não poderia deixar de observar que a legislação 

brasileira pode ser reformada para tornar-se mais permeável ao instituto da 

negociação coletiva no setor público, onde o que fora acordado entre a 

Administração e os servidores tenha efetividade entre as partes, sem precisar 

passar pela anuência da autoridade administrativa, à exceção das matérias 

privativas de lei. 

 Sem dúvida que a Academia pode contribuir decisivamente para a 

consolidação dessa alteração legal, através do incentivo às pesquisas na disciplina 

de direito comparado que subsidiem estudos para tanto, bem como por meio do 

estímulo às pesquisas no ramo da administração pública, esboçando mecanismos 
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democráticos de controle do que fora negociado entre a administração-empregador 

e seus servidores. 
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