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RESUMO

A crise financeira mundial ocorrida nos EUA em 2008 que atingiu grande parte dos
mercados globalizados teve como um de seus efeitos a ocorrência de dispensas coletivas
nas empresas, no Brasil, notadamente, com o caso Embraer. Diante deste contexto, este
trabalho busca analisar as dispensas coletivas cotejando a preservação de empregos
conforme os ditames da Constituição Federal de 1988. Para isso, será apresentado os
mecanismos legais previstos na legislação trabalhista brasileira e a decisão dos Tribunais a
qual constituiu o precedente do caso Embraer. Oportunamente, será estudado as formas
alternativas à demissão em massa existentes no Brasil e demonstrada as soluções previstas
no Direito Comparado. A partir dos argumentos expostos, será criticado o projeto de lei
existente na Câmara dos Deputados e indicada a possível resposta para a omissão
legislativa presente em nosso ordenamento jurídico à luz das normas constitucionais.

Palavras-Chave: Crise Financeira Mundial, Mercados globalizados, dispensa coletiva,
normas constitucionais.



ABSTRACT

As a consequence of the global financial crisis that initially took place in the United States
in 2008 and afterwards affected great part of the world markets, collective dismissals
occurred in several enterprises in Brazil – as in the case of Embraer. In face of that, this
work intends to analyze the collective redundancies collating employment preservation in
accord with the standards of the 1988 Federal Constitution. Therefore, the legal
mechanisms provided by the Brazilian labor’s legislation and the decision by the Courts
that constitute the precedent for Embraer’s case will be presented. In time, alternative
forms to avoid collective dismissal existent in Brazil’s Labor Code will be presented, and
solutions available in Comparative Law will be exposed. From the previous analyses, the
labor bill discussed in the House of Representatives will be criticized and indicated the
possible response to the legislative omission in our legal system in light of constitutional
norms.

Keywords: World Financial Crisis, Globalized markets, collective dismissals,
constitutional norms.
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INTRODUÇÃO

Diante do contexto da grave crise econômica mundial o presente trabalho se

propõe a fazer a análise da legislação trabalhista brasileira quanto às suas disposições sobre a

dispensa coletiva por causas objetivas cotejando os valores constitucionais referentes ao

trabalhador e à iniciativa privada.

Esse tema se mostra de grande relevância social na medida em que não há na

legislação brasileira a tutela específica para casos de dispensas em massa por motivos

econômicos, estruturais, tecnológicos e análogos. Assim, a dignidade do trabalhador, seu

posto de trabalho, a existência e bom desempenho da empresa juntamente com o

desenvolvimento socioeconômico nacional não podem ser expostos a constante omissão

legislativa e violação da Constituição Federal de 1988.

Para isso, primeiramente, serão feitas considerações quanto aos mecanismos

existentes, no que tange à ruptura contratual trabalhista em massa, em nosso ordenamento

jurídico, abarcando as inovações da Convenção 158 da OIT e o caso paradigmático da

Embraer. Irão ser debatidas as decisões referentes ao dissídio coletivo bem como o

entendimento dos Tribunais envolvidos e suas consequências para o Direito e a sociedade.

Fundamental afirmar que também será discorrido criticamente sobre as formas

alternativas à dispensa coletiva que possam ser adotadas pelo empregador. Na mesma

oportunidade será apresentado um breve estudo no Direito Comparado sobre as legislações

europeias acerca do tema.

Ao fim será indicada a proposta de lei que tramita na Câmara dos Deputados

referente ao assunto e serão feitas as devidas considerações críticas, conscientes da

constitucionalização do Direito vivida pela sociedade e seu potencial resultado transformador,

ao passo que objetiva a eficácia dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo.
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1. MECANISMOS LEGAIS PARA A DISPENSA COLETIVA NO DIREITO

TRABALHISTA BRASILEIRO

O fenômeno da crise econômica e seus efeitos reflexos são cada vez mais

visíveis na sociedade globalizada em que vivemos a partir dos acontecimentos ocorridos em

meados de Outubro de 2008 nos Estados Unidos da América. O sistema econômico e

financeiro mundial foi abalado gerando falhas de mercado e imperativas reduções na

produção industrial e no consumo de bens e serviços.

Com isso, sofreu também o Brasil alguns desses efeitos, dentre eles, em

especial, a retração de alguns setores da indústria ocasionando reflexos na empregabilidade

para salvaguardar a atividade empresarial e, portanto, levantando questões de grande

relevância para o Direito do Trabalho. Estaria o ordenamento jurídico trabalhista pátrio

preparado para solucionar dispensas coletivas por motivos econômicos?

Este debate se define mais claramente ao passo que não há em nosso

ordenamento jurídico nenhuma espécie normativa que discipline a dispensa coletiva; tão

somente há a regulação das formas de rescisão individual com justa causa do contrato de

trabalho pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que não se mostram satisfatórias

diante do cenário de crise financeira global da qual vivemos.

Entretanto, como pilar do pacto social, há no topo normativo de nosso

ordenamento, a Constituição Federal de 1988 (CF/88), que estabelece direitos a serem

observados nas relações empregatícias de forma sempre a proteger o trabalhador, por este ser

o pólo hipossuficiente nos contratos de trabalho, alienando sua força frente ao capital,

representado pelo empregador. A partir destes dispositivos constitucionais analisar-se-á a

seguir o eixo de discussão que será perseguido ao longo deste estudo.



13

A Constituição de 1988 em seu artigo 7º, I e VI, define que é direito do

trabalhador a uma “relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa

causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros

direitos”; com “irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo

coletivo”.

Estes são os pontos nevrálgicos dessa discussão, pois há que se cotejar hoje,

com vistas a estrutura econômica em crise no mundo e seus efeitos, uma forma de se atender

aos princípios constitucionais de proteção ao trabalhador - esculpidos na forma de direitos

sociais e garantias fundamentais do ser humano –, seguir o regime disposto na CLT, e ao

mesmo tempo manter a unidade produtora geradora de empregos, pagadora de tributos,

proporcionadora de ganhos sociais, leia-se o cumprimento da função social da propriedade

presentes nos artigos 5º, XXIII, e 170, II, da Constituição Federal.

Além disso, há outros princípios constitucionais basilares de extrema

relevância, qual sejam, a valorização do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da

República, constantes do artigo 1º, IV, e do artigo 170, “caput”, e incisos III, IV, VII, VIII,

referente à ordem econômica; os objetivos da República, contidos no artigo 3º, I, III, de

construir uma sociedade livre, justa, e solidária, e erradicar a pobreza e a marginalização e

reduzir as desigualdades sociais e regionais; e por fim, a ordem social baseada no primado do

trabalho, buscando atingir o bem-estar e a justiça sociais, artigo 193; todos da Constituição

Federal.

Convém dizer ainda que, apesar dos referidos ditames constitucionais, a

aludida lei complementar para regulamentar a proteção ao trabalhador contra a despedida

arbitrária ou sem justa causa, estabelecida no artigo 7º, I, da Constituição Federal, nunca foi

editada pelo Poder Legislativo. Já atentando para esta omissão, o Constituinte Originário

dispôs no ADCT em seu artigo 10, I, o pagamento de 40% do saldo do FGTS a título

indenizatório, conforme o regulado na lei instituidora deste Fundo Social (artigo 6º, "caput" e

§ 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966).
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Todavia, isto não oferece a saída mais adequada quando se trata de dispensas

coletivas em situações de crise econômica financeira mundial. Isso porque, o ato empresarial

que extingue o contrato de trabalho, por mais que supostamente seja um direito potestativo do

empregador fundamentado em seu poder diretivo e na ausência da referida lei complementar,

não pode desconsiderar aspectos sociais e econômicos.1

Deste modo, não basta o empregador exercer o seu direito de ruptura do

vínculo empregatício atendendo formalmente a lei, pagando as verbas rescisórias advindas do

ato (aviso prévio; 13º salário proporcional; férias proporcionais, com mais 1/3; conforme

período contratual, com acréscimo de 40% - atendidos os 10% de contribuição social que o

empregador deve recolher em obediência a Lei Complementar 110/2001 para benefício do

Fundo de Garantia; direito à concessão do seguro-desemprego prevista no inciso II, art.7º,

CF/88 e regulamentada na lei 7.998/90).

O empregador tem que estar ciente que apesar da incorporação nos Tribunais

da regra da dispensa sem motivo jurídico relevante, essa não é a regra constitucional – o

Constituinte objetivou apenas minorar os danos ocorridos por eventual omissão legislativa ao

estipular a compensação indenizatória, devendo esse fato ser observado mais atentamente

ainda em caso de dispensa coletiva, cuja escala é de muito maior grandeza surtindo efeitos

danosos potenciais na sociedade.

É necessário esclarecer isto, pois a dispensa coletiva não é uma mera ruptura

individual plúrima, e sim aquela que extingue o contrato de um número significante de

pessoas, estando por trás um motivo que se faz real e presente, seja ele econômico,

tecnológico, estrutural ou análogo tendo forte repercussão no país. Assim, esta forma de

terminação contratual é uma verdadeira conjugação de interesses: por parte dos empregados,

que não querem perder sua fonte de sobrevivência; dos empregadores, que se mantiverem o

contingente de empregados correm o risco de perder espaço no mercado competitivo e,

eventualmente, encerrar as atividades; da sociedade; que não quer se ver a mercê do risco

1 GODINHO DELGADO, Mauricio. Curso de Direito do Trabalho. 7. ed., São Paulo: LTr, 2008, p. 1110.
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econômico interno e externo do capital, podendo afetar mais setores da economia, e que ao

final disso irá ter de custear os desamparados pela demissão em massa.2

Neste sentido, é válido discorremos sobre outro ponto muito interessante

debatido no tocante ao tema em referência. Pode o empregador se utilizar de seu direito

potestativo, implícito no artigo 444, da CLT, para realizar a dispensa coletiva

desmesuradamente?

Renato Rua de Almeida, em um de seus trabalhos acadêmicos,3 acertadamente,

defende a tese que este direito do empregador não é só limitado às regras de proteção ao

trabalho, aos contratos celebrados coletivamente e às autoridades competentes. Como

mostrado anteriormente, o autor também faz alusão ao direito constitucional social de

proteção a relação de emprego no artigo 7º, I, CF/88, e inova ao trazer à discussão a hipótese

de ocorrência de violação contratual por abuso de direito por parte do empregador, fundada no

princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos nas relações contratuais, constantes dos

artigos 187 e 422 do Código Civil de 2002 (CC 2002).

Deste modo, é defendido que os direitos sociais, especialmente os trabalhistas,

tem sua eficácia horizontal garantida, ainda mais quando se trata de omissão legislativa em

não editar a lei complementar visando à proteção do trabalhador.

Dentro desta lógica hermenêutica considera-se aplicável o regime de

responsabilidade contratual por abuso de direito do empregador na inobservância do dever da

boa-fé objetiva, sendo uma das formas de cristalizar a regra constitucional, pelos artigos 927 e

944 do CC 2002. O empregador ao verificar que se passa um abalo empresarial de ordem

econômica, deve ser diligente em não cometer a dispensa em massa arbitrária, pois como

explicado, suas consequências são de forte relevância para a sociedade. Ele deve informar e

2 DA SILVA, Antonio Álvares. Dispensa Coletiva e seu Controle pelo Judiciário. Suplemento Trabalhista n.
06/2009, vol. 73, São Paulo: LTr, Revista Ltr., 2009, p. 657.
3 DE ALMEIDA, Renato Rua. Subsiste no Brasil o Direito Potestativo do Empregador nas Despedidas em
Massa? Suplemento Trabalhista n. 04/2009, vol. 73, São Paulo: LTr, Revista Ltr., 2009, p. 391-392.
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esclarecer aos obreiros sobre a causa real e objetiva da dispensa. Feito estes procedimentos o

empregador não evita tão só a dispensa arbitrária sem justa causa, como também atende ao

direito à informação – artigo 5º, XIV, CF/88 –, e o reconhecimento das convenções e acordos

coletivos de trabalho – artigo 7º, XXVI, CF/88 -. Trata-se do exercício condicional do direito

potestativo por ato unilateral do empregador de efetuar a resiliçao em massa dos contratos do

trabalho. A Constituição e o regime da responsabilidade civil devem ser observados.

Na mesma linha de pensamento, Fernando Schnell4 considera que o exercício

de tal direito deve prioritariamente se ater aos limites éticos e sociais do direito. A

Constituição Federal tirou de cena o individualismo e o liberalismo e no seu lugar entrou o

valor, o interesse social na dinâmica da propriedade e dos contratos. Se o empregador demitir

sem pudor aos direitos do trabalhador, incorre em abuso do direito de livre iniciativa, deve a

dispensa ser socialmente justificada acomodando as normas e princípios constitucionais.

O ato unilateral que termina a relação de emprego tem que obrigatoriamente

observar os dizeres de toda sistemática constitucional não sendo admissível uma valorada

indenização dirigida ao ora desempregado como seguro-garantia por seus direitos

fundamentais.

Este tópico se torna de grande importância na medida em que o Tribunal

Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas), no caso Embraer, fundamentou sua decisão

no mérito, dentre outras razões, no fato de que a dispensa coletiva dos empregados era

flagrantemente abusiva por não ter havido negociação coletiva ou qualquer espécie de

prestação de informação entre empregador e empregados. Mais do que isso, a tese de

subsistência do exercício do direito potestativo do empregador em realizar a “denúncia vazia”

dos contratos de trabalho foi acatada em sede de liminar pelo Tribunal Superior do Trabalho

(TST) no mesmo caso em questão, tendo como razão a não obrigatoriedade de informar e

4 SCHNELL, Fernando. Abuso de Direito na Despedida Arbitrária – A incidência do art. 187 do Código
Civil na despedida arbitrária como forma de efetivação do direito à segurança no emprego previsto no
inciso I do art. 7º da Constituição Federal. Suplemento Trabalhista n. 04/2010, vol. 74, São Paulo: LTr,
Revista Ltr., 2010, p. 454-461.
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minimamente negociar com os empregados a despedida em massa, sem efetivar os direitos

constitucionais diante do rompimento contratual. Tal questão será tratada de forma específica

no Caso Embraer nos próximos itens deste capítulo.

Não sendo menos importante, aponta Renato Rua5, tais deveres anexos à boa-fé

nas negociações coletivas são encontrados também nas Convenções da Organização

Internacional do Trabalho (OIT) ns. 98, 135, 154, já ratificadas pelo Estado Brasileiro,

juntamente com as Recomendações de ns. 94 e 129, do mesmo Organismo, ao se referirem a

“informações, comunicações e consultas” entre a direção da empresa e os trabalhadores. Mais

à frente tratar-se-á da Convenção 158 da OIT, a qual veio dispor sobre a dispensa arbitrária

sem justa causa e não possui validade jurídica atualmente no Brasil.

Feita estas considerações apontadas por Rua sobre o direito potestativo do

empregador em demitir, vale discorrer brevemente sobre algumas das diretrizes que regem as

relações contratuais trabalhistas, quais sejam os princípios (i) da continuidade da relação de

emprego, (ii) da norma mais favorável, (iii) da inalterabilidade contratual lesiva, (iv) da

alteridade.

Tais matrizes principiológicas vêm só a corroborar o que foi pactuado em

nossa Constituição, visando sempre a proteção ao trabalhador. Possuem enorme importância

para o tema aqui tratado, pois caso não observado estes parâmetros deve o Judiciário agir de

forma a aplicar e ver efetivado estes direitos suplantados em regras abstratas, princípios de

direito.

Assim, no que tange ao primeiro princípio – da continuidade da relação de

emprego – este por definição sustenta a permanência do vínculo empregatício, com a

integração do trabalhador na estrutura e dinâmica empresariais.6

5 DE ALMEIDA, Renato Rua. op. cit., p. 392.
6 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1099.
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Sua raiz vem claramente do tempo de promulgação da CLT, nos anos 1930 e

1940, em que todo o molde justrabalhista era virado para o fortalecimento do vínculo

empregatício contra despedidas sem justa causa (estabelecimento de indenizações em caso de

rescisão calculada conforme o período contratual do empregado, artigos 477 e 478, CLT, hoje

revogados; a estabilidade decenal, segundo a qual o empregado que completasse 10 anos de

contrato não poderia ser dispensado exceto por comprovada falta grave, artigo 492 e 500,

CLT).7

O que se objetivou então foi evitar o mero despedimento do empregado visto

os reflexos sociais de uma tomada de decisão imotivada por parte do empregador. Este deve

sempre observar o caráter teleológico do Direito do Trabalho em conservar a relação

empregatícia, sendo que, para fins de dispensa por motivos econômicos, tal princípio é de

fundamental relevância.

Vale lembrar que já houve certa atenuação desde a promulgação da CLT para

os dias de hoje de tal princípio.  A estabilidade decenal antes referida foi esvaziada pela lei

5.107 em 1966 ao introduzir o sistema de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o

que viabilizou maior liquidez ao mercado de trabalho dada as necessidades prementes

econômicas da época, não mais obstaculizando as extinções contratuais de funcionários com

mais de dez anos de vínculo e condicionando esta regra aos depósitos regulares, acrescidos de

percentual rescisório em hipótese de dispensa imotivada.

A CF/88 veio reforçando tal postulado nos artigos 7º, I e XXI, vedando a

dispensa arbitrária ou imotivada e prevendo o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.

Entretanto, a jurisprudência atualmente não confere a eficácia plena a estes direitos sociais

trazendo controvérsia e imprecisão jurídica significantes para nosso tema aqui estudado. Cabe

refletir uma nova postura do Judiciário no que concerne aos direitos e garantias fundamentais

da pessoa do trabalhador.

7 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1100.
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Da mesma forma que já houve a atenuação da leitura deste princípio seria

interessante atentar para o fato de que talvez seu fundamento deva também ser mitigado em

casos de dispensas por motivos econômicos. Isto porque, tal princípio não pode ser dotado de

tamanha rigidez interpretativa ao ponto de manter empregos ao custo da atividade empresarial

ser extinta, dado que não se recupera de efeitos da crise econômica e consequente retração no

mercado consumidor e perda substancial de mercado competitivo.

Não se pode adotar extremos. A regra principiológica visa a manutenção dos

empregos e em algumas situações será imperativa a ruptura contratual. E esta deve então ser

feita da forma mais digna ao trabalhador e, como irá será discutido nos capítulos seguintes, há

formas de realizar a terminação para assegurar a sobrevivência da fonte produtora, para que

futuramente estes mesmos trabalhadores sejam readmitidos nos campos de trabalho; sempre

harmonizando as regras constitucionais.

No que tange ao segundo princípio citado – da norma mais favorável – como

bem explica Godinho8, por definição, é um dos princípios que:

(...) mais se proximamente buscam atender ao objetivo central do Direito
do Trabalho, que é o de elevar as condições de pactuação da força de
trabalho no mercado.
A teor desse princípio, caso o operador jurídico esteja contraposto a
distintas possibilidades interpretativas consistentes da regra jurídica,
deverá optar por aquela que melhor realize o sentido teleológico essencial
do Direito do Trabalho. Ainda segundo tal princípio, caso o operador
esteja diante de regras ou diplomas jurídicos conflitantes, deverá
considerar prevalecente aquele que também melhor se ajuste aos
objetivos centrais do ramo justrabalhista.

Sobre tal princípio afirma também o ilustre doutrinador Amauri Mascaro

Nascimento9, que sua atuação se dá por uma tríplice dimensão. Existe a fase pré-jurídica

(momento de elaboração legislativa sem caráter normativo, sendo um constante norte a ser

seguido pelo legislador), e a fase jurídica, na qual interagem o critério de hierarquia e o de

interpretação, após criadas as normas trabalhistas.

8 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1103.
9 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1104.
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O critério de hierarquia se mostra quando há o conflito de regras, sendo eleita

uma que prevalece por ser mais favorável ao trabalhador. Já o critério de interpretação surge

quando o aplicador do direito deve optar pela interpretação mais vantajosa ao trabalhador

dado um conjunto de regras conflitantes ou de interpretações existentes no caso.

Ora, como indicado nas palavras da melhor doutrina de Godinho acima, tal

princípio, apesar de sua tripla dimensão, não deve escapar na sua aplicação do “sentido

teleológico do Direito do Trabalho”.

Verifica-se que o intérprete, ao julgar hipóteses de despedidas coletivas por

motivos econômicos, deve estar atento aos fins do Direito do Trabalho, não só a proteção do

trabalhador stricto sensu – evitar a terminação contratual – mas também lato sensu –

perseguir os objetivos centrais lógico-sistemáticos da ordem jurídica justrabalhista. Como

explicita a doutrina, deve ser vislumbrado que a ruptura de alguns contratos ou até mesmo

eventuais modificações estão conectadas à preservação de empregos, para como último

resultado haver a manutenção da atividade empresarial, abrindo oportunidade para que esta

reaja ao episódio de crise e depois esteja hábil a readmitir empregados e gerar riquezas

novamente para a sociedade.

No que se refere ao terceiro princípio citado – da inalterabilidade contratual

lesiva –, segundo Godinho, sua origem está no Direito Civil no princípio da inalterabilidade

contratual, esculpido na expressão pacta sunt servanda, como cláusula geral de direito.

Portanto, não é aceitável a alteração unilateral do contrato no prazo de sua vigência

estabelecido pelas partes.

Entretanto, no Direito Civil este princípio sofreu mudanças pela construção da

fórmula rebus sic standibus, que relativiza a proibição das alterações nos contratos de forma

unilateral, ao passo que isto poderia ocorrer caso as circunstâncias objetivas (sem
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interferência das partes) do contrato causassem sério desequilíbrio contratual, que não

pudessem ser previstos anteriormente no momento de pactuação, autorizando a parte que

restasse em prejuízo buscar a alteração do contrato.10

Diferentemente do que ocorreu no ramo civilista, no justrabalhista esta

evolução interpretativa não se verifica. Aliás, neste ramo se incentiva as alterações

contratuais, mas somente aquelas que forem favoráveis ao empregado. O postulado do rebus

sic standibus, é rechaçado, pois não é toda e qualquer alteração que se permite.

A CLT dispõe em seus artigos 2º, “caput” e 468 imposições legais de restrição

a alterações contratuais, intimamente ligada à diretriz constitucional dos artigos 7º, VI (a

irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo) e 8º, VI (é

obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho), da CF/88.

No artigo 2º temos um dos princípios citados anteriormente, o princípio da

alteridade, que protege o trabalhador do risco do empreendimento, que deve ser

exclusivamente do empregador, não podendo em nenhuma hipótese fatores externos à

atividade afetarem o contrato de trabalho.

Já o artigo 468 é o postulado base para as alterações depois do regime da

Constituição de 1988. A norma trabalhista diz que “nos contratos individuais de trabalho

apenas é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim

desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de

nulidade da cláusula infringente desta garantia”.

Visto este enquadramento legal, os Tribunais Trabalhistas firmaram a

jurisprudência no sentido de que toda alteração potencialmente lesiva ao empregado ou

10 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1004.
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derivado de fatores externos à sua responsabilidade no contrato de trabalho – crises

econômicas, políticas monetárias como os Planos Bresser, Verão, Collor, Real, ou políticas

cambiais – deve ser assumida pelo empregador. Além disso, vale enfatizar que, conforme rege

o artigo 468, alterações consensuais bilaterais que importem mudanças potencialmente

prejudiciais, diretas ou indiretas, são nulas de pleno direito.

A hipótese legal prevista para eventuais alterações no contrato de trabalho por

parte do empregador é o critério do jus variandi – adequação da imperatividade da dinâmica

advinda da atividade empresarial à realidade -, mas que mesmo assim é por demais restrito,

importando tão somente alterações de pequeno porte, notadamente de caráter gerencial do

negócio desenvolvido e não uma alteração brusca das cláusulas do contrato de trabalho.

As mudanças que não são significativas a doutrina aponta como sendo parte do

exercício do jus variandi ordinário e aquelas que promovem modificações permanentes ou

provisórias até mesmo lesivas ao empregado de jus variandi extraordinário, mas que são

autorizadas pelo contrato ou por norma jurídica, ou pela jurisprudência.

São exemplos do exercício do jus variandi extraordinário: parágrafo único do

artigo 468 (dispõe sobre a reversão); artigo 461, § 4º (dispõe da alteração funcional de

trabalhador, em face de deficiência física ou mental, em contexto de programa previdenciário

para a recuperação do trabalhador); artigo 469, § 3º (dispõe sobre a alteração do local de

trabalho); artigo 450 (dispõe sobre a determinação para ocupação interina de cargo

comissionado ou da substituição provisória de um empregado por outro); Lei 3.207/57 em seu

artigo 2º, § 1º autorizadora da transferência da zona de trabalho do empregado vendedor sob

remuneração variável); Súmulas do TST de n. 265, n. 291, n. 248. Ressalte-se que a

Constituição Federal de 1988 permite ainda pelo artigos 7º incisos, XIII e XIV a alteração de

jornada de trabalho e compensação mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho e a
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alteração de jornada de turnos ininterruptos de revezamento de seis horas, via negociação

coletiva.11

Deste modo, observa-se o quão restrita e limitada é a possibilidade de alteração

contratual por parte do empregador. Serão tratadas a seguir inovações vindas com a

Convenção 158 da OIT buscando proteger o trabalhador e ao mesmo tempo conferir

dinamismo à atividade empresarial sem colocá-la em risco de extinção em situações de crises

objetivas externas alheias à vontade do empregador.

1.1 A CONVENÇÃO 158 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO

E SUAS INOVAÇÕES FRENTE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E A

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

A Convenção 158 veio a disciplinar o Término da Relação de Trabalho por

Iniciativa do Empregador, sendo adotada pelos países membros da OIT em Genebra, em

1982, durante a 68ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho12 e tem sua origem na

lei alemã de 1951.13

Este conjunto normativo trata tanto das ocasiões de dispensa individual quanto

coletiva, mas entende que a primeira tem caráter distinto da última, devendo esta ser realizada

por um ato sucessivo e não instantâneo. Assim, deverá o empregador, quando estiver frente a

esta situação, obedecer vários passos, iniciando-se por um cronograma de dispensas que vise a

11 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1010-1011.
12 Organização Internacional do Trabalho (OIT). Disponível em: <http://www.ilo.org/ilolex/english/convdi.htm>
Acesso em: 6 abr. 2010.
13 Citação retirada da nota de rodapé do artigo da LTr de Antonio Álvares da Silva, p. 653. “Na Lei de proteção
contra a dispensa alemã de 1951 se afirma que a dispensa não será válida se não for socialmente justificável:
wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. E esta justificação social repousa exatamente em motivos ligados à pessoa
do empregado e ao seu comportamento ou a exigências inevitáveis da empresa que tornem impossível o
prosseguimento da relação empregatícia. (...)”.
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proteger os trabalhadores, arquitetando meios mais suaves como por exemplo, evitar a

demissão de funcionários mais antigos, buscar alternativas como suspensão dos contratos de

trabalho, negociar com os sindicatos representantes da categoria, chamar a participação dos

órgãos governamentais responsáveis, entre outras formas.

Porém, a internalização da referida Convenção, por possuir carregado

sentimento político sendo um meio efetivador de política pública para empregos, foi atingida

por muitas polemicas e dificuldades.

Como bem aponta Godinho14 a incorporação15 da Convenção 158 da OIT

durou por pouco tempo em nosso ordenamento jurídico, mal se tendo a oportunidade de sentir

os efeitos de suas disposições. Em 29 de agosto de 1992 o Congresso Nacional ratificou a

Convenção por meio do Decreto Legislativo n.68; em 05 de janeiro de 1995 houve o depósito

do instrumento ratificado junto a Repartição Internacional do Trabalho da OIT. Pela lógica

sistêmica das normas dispostas na Convenção, quando há o depósito do instrumento há

automaticamente o início da vigência desta no respectivo Estado depois de 12 meses

(conforme artigo 16, item III, da própria C.158). Portanto, a C. 158 só entrou em vigor em 05

de janeiro de 1996 apesar de, em 11 de abril de 1996, através do Decreto 1.855 do Presidente

da República, ter ocorrido a publicação do texto normativo referido objetivando o marco

inicial de vigência no ordenamento pátrio.

Muito embora tenha havido a internalização do texto normativo, como dito

anteriormente dotado de muita controvérsia na sociedade, o Presidente da República

depositou a denúncia à C.158 na OIT em 20 de novembro de 1996, produzindo a perda dos

14 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1110.
15 Neste sentido vale esclarecer as etapas para internalização de um Tratado: (i) Celebração do Tratado através da
assinatura do Presidente (ou a quem ele delegar, art. 84, VIII, CF/88 – presente a discricionariedade do ato); (ii)
Encaminha-se para o Congresso Nacional aprovar (por maioria absoluta) ou não.  Na hipótese de aprovação será
emitido um Decreto Legislativo (art.49, I, CF/88); (iii) Ratificação pelo Presidente em âmbito internacional
(conforme sua discricionariedade), (iv) Depósito em órgãos internacionais do instrumento de ratificação; (v)
Emissão do Decreto Executivo (também chamado de Promulgação ou Presidencial) pelo Presidente.
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efeitos do diploma somente um ano depois (a partir de 20 de novembro de 1997), através do

Decreto n. 2.100 de 25 de dezembro de 1996.16

Ainda assim, em setembro de 1997, houve o ajuizamento de Ação Direta de

Inconstitucionalidade (ADIN) por parte da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) 17,

entidade patronal, com pedido liminar, questionando a adequação à Constituição Federal da

C.158, alegando que não houve o atendimento a regra do artigo 7º, I, que obriga a disciplinar

a matéria através de promulgação de lei complementar, não sendo dotada, portanto, a norma

citada de auto-executabilidade. Ainda nesta mesma ação no STF foi questionada a legalidade

do ato do Presidente da República que realizou a denúncia – encerrando a vigência do referido

diploma -, pois este deveria ser conduzido pelo Congresso Nacional, conforme artigo 48 e 49

da Constituição Federal.18 Ou seja, a C. 158 perderia seus efeitos primeiro pela ação

endereçada ao STF em setembro de 1997 – que teve o pedido liminar deferido e aguarda até

hoje o julgamento final da respectiva ação - ou, de qualquer forma, no mês seguinte de acordo

com a denúncia feita pelo Governo Brasileiro.

Neste sentido interessante mostrarmos a opinião publicada pelo magistrado

Jorge Luiz Soto Mayor, membro do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sua

obra sobre a auto-aplicabilidade da C. 158 da OIT19.

Soto Mayor, acertadamente, argumenta que a inexistência de lei regulamentar

não deve obstaculizar a eficácia de garantias fundamentais previstas constitucionalmente, mas

tão somente dispor diretrizes acerca da despedida arbitrária ou sem justa causa. Argumentos

formais de que a C. 158 não está de acordo com a regra constitucional, pois não atende ao

quorum qualificado previsto para leis complementares, devem ser rechaçados, visto que a

16 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1111.
17 ADIN nº 1.480-3 de 04.07.97.
18 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. Crise Econômica, Despedimentos e Alternativas para a
Manutenção dos Empregos. Suplemento Trabalhista n. 01/2009, v. 73, São Paulo: LTr, Revista Ltr., 2009, p.
09.
19 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Convenção 158 da OIT. Dispositivo que veda a dispensa arbitrária é auto-
aplicável. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 475, 25 out. 2004. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5820> Acesso em: 05 abr. 2010.
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elaboração destas requer muito mais formalismos e demonstra grande amadurecimento

institucional em âmbito internacional quanto à matéria tratada, não devendo passar

despercebida a disposição do § 2º, do artigo 5º de nossa Constituição Federal de que os

Tratados são complementares e integrantes das garantias individuais e coletivas.

Também muito importante salientar que Soto Mayor chama atenção que

normas de proteção ao trabalho possuem notadamente caráter de direitos humanos, sendo

refletidas até mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos20 e no Protocolo de San

Salvador (Protocolo Adicional a Convenção Interamericana) 21, assinado em 17 de novembro

de 1998, e, por isso, a Constituição Federal consagrou a prevalência das normas com este

caráter em seu artigo 4º, II. O autor aponta ainda que, apesar da posição do STF de que

tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos, como regra, são incorporados

com status de lei infraconstitucional (ou seja, ordinária ou complementar), não há óbice pela

C. 158 para dispor sobre conteúdo de lei complementar, já que sem esta Convenção não se

efetivariam direitos constitucionais, (a C.158 preenche lacunas, omissões do legislador,

tutelando estes direitos), e no mais o próprio Supremo adotou a posição doutrinária de Celso

Ribeiro Bastos22 de que não existe ordem hierárquica entre lei complementar e lei ordinária.23

Vale lembrar que mesmo quando as Convenções não são ratificadas pelos

Estados-membros, estes estão vinculados pela Declaração da OIT a buscarem o respeito, a

implementação e adequação ao ordenamento jurídico nacional aos princípios fundamentais

contidos na Constituição da própria OIT, que de certo modo está explicitada nos instrumentos

(como as Recomendações e Convenções). Como a C. 158 possui claramente tais princípios

fundamentais e estes estão em sintonia com aqueles tutelados constitucionalmente, é de se

vislumbrar a plena aplicabilidade do referido diploma no ordenamento jurídico pátrio.

20 Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Artigos XXIII, XXIV e XVIII.
21 Ver seu em seu artigo 7º, em especial item d, sobre condições justas e equitativas de trabalho: “Estabilidade
dos trabalhadores em seus empregos, de acordo com as características das indústrias e profissões e com as causas
de justa separação. Nos casos de demissão injustificada, o trabalhador terá direito a uma indenização ou à
readmissão no emprego ou a quaisquer outras prestações previstas pela legislação nacional”.
22 MAYOR, Sotto. Dicionário de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994, pp. 99-100.
23 Posição Jurisprudencial conforme RE 146.733; RE 84.994-SP (RTJ 87/204); e ADIN 1-DF (RTJ 156/721).
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Isto se dá de forma mais evidente ainda, como indica Soto Mayor, pois em seu

conteúdo podemos vislumbrar tanto o caráter conceitual (nos três primeiros artigos do

diploma) quanto o normativo. Assim, conforme prevê o artigo 4º da C. 158, na hipótese da

dispensa individual apenas se dará término ao contrato de trabalho quando existir uma causa

justificada relacionada com a capacidade ou comportamento do trabalhador e, na hipótese de

dispensa coletiva, quando baseado nas necessidades de funcionamento da empresa,

estabelecimento ou serviço, fundamentado em motivos econômicos, tecnológicos, estruturais

ou análogos (acrescenta o autor que o detalhamento destes motivos seria interpretado

conforme disposições doutrinárias e jurisprudenciais sobre o artigo 165 da CLT).

Teremos, então, nas dispensas coletivas, com a aplicação da C. 158 da OIT em

nosso ordenamento justrabalhista, verdadeira inovação, que se ajusta até mesmo com o

disposto no artigo 114, §2º, da Constituição, referente ao incentivo ao diálogo entre a

representação dos empregados e empregadores quanto à problemática da ruptura contratual

em massa. Entretanto, é importante defender que a regra insculpida nesse dispositivo é mais

mera recomendação constitucional de caráter conciliatório, de autocomposição do que uma

condição (de concordância expressa das partes) para ajuizamento de dissídio coletivo, não

tendo que se falar em extinção ou redução do Poder Normativo da Justiça do Trabalho, visto

que é assegurado a todos a inafastabilidade do Poder Judiciário, prevista no artigo 5º, XXXV,

CF/88.24

Esta inovação é concretizada quando a Convenção 158 determina que a

demissão coletiva deve ser realizada em etapas sucessivas, como já dito, buscando formas

alternativas de solução25 que não sejam tão danosas aos trabalhadores e nem tão gravosas à

iniciativa privada de modo a engessar a atividade empresarial gerando prejuízos em última

consequência à sociedade – que arcará com as perdas advindas do grande número de

desempregados, da geração de riqueza com o pagamento de tributos das empresas e do avanço

tecnológico e desenvolvimento econômico para o país – aos trabalhadores – que perderam

24 DE OLIVEIRA, Francisco Antonio. Dissídio Coletivo – Impulso Bilateral – A tese de
inconstitucionalidade. Suplemento Trabalhista n. 05/2009, vol. 73, São Paulo: LTr, Revista Ltr., 2009, p. 555.
25 Serão tratadas de forma mais detalhada no próximo capítulo referente a “Situações Alternativas para Demissão
em Massa”.
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sua fonte de renda, portanto, sobrevivência – e à própria empresa – que corre o risco de

extinção da atividade, ocasionando a redução do potencial de desenvolvimento econômico

regional.

Em suma, a Convenção 158 traz inovações ao passo que retira a possibilidade

legal de dispensa imotivada (vinculando à boa-fé e verossimilhança dos motivos alegados

previstos no diploma para eventual ruptura contratual) e assegura mecanismos para a

manutenção de emprego, tutelando interesses de todas as partes – Estado, trabalhadores,

iniciativa privada, representações sociais, e Ministério Público -, atendendo comandos

constitucionais e evitando uma súbita e brusca tensão social com o advento da dispensa em

massa.

Frente à retirada da hipótese legal de dispensa imotivada pela Convenção 158

da OIT o Dieese, por meio de sua Nota Técnica n. 61,26divulgou importante estudo estatístico

analisando os efeitos da dispensa imotivada e oportunamente os benefícios do referido

instrumento.

Segundo tal estudo, com o crescimento econômico vivido a partir de 2004 a

taxa média de desemprego sofreu sensível redução - em 2007 foi apurado o valor de 15,2%,

tendo, portanto uma redução de 7,7% frente a 2006, nas seis regiões metropolitanas em que é

realizada a PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada pelo Dieese, Fundação

Seade, a qual é apoiada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e instituições e governos

locais27- consequentemente, refletindo num maior número de negociações coletivas

realizadas.

Porém, o Dieese afirma que, como há ainda na legislação brasileira a previsão

de dispensa imotivada por parte do empregador, este resultado não tem a capacidade de ser

26 Nota Técnica n. 61 de março de 2008, A Convenção 158 da OIT e a garantia contra a dispensa imotivada,
divulgada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
27 Nota técnica. op. cit., p. 3.
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perene no tempo e ter perspectivas de aumento. Isso porque, como aponta o estudo, no Brasil

existe elevada taxa de rotatividade de mão-de-obra devido à permissão legal presente na CLT,

conferindo o poder ao empregador de anular ou modificar ganhos ou conquistas estabelecidas

pelos trabalhadores nas negociações coletivas.

Como muitos empregados são demitidos, renova-se o quadro admissional e

realiza-se novas negociações, havendo uma perda estrutural de direitos, vantagens adquiridas

anteriormente no tempo. Assim, se extrapola os parâmetros razoáveis de rotatividade

inerentes ao mercado afetando o crescimento dos índices econômicos e de empregabilidade,

sendo apontado na pesquisa uma taxa demasiadamente elevada de rotatividade de mão-de-

obra no intervalo de 10 anos (período de 1997-2007) que atinge patamares acima de 40% em

todo o país. Dados mais recentes da pesquisa indicam:

Em 2007 14,3 milhões de trabalhadores foram admitidos e 12,7 milhões
foram desligados das empresas. Do total de empregados desligados,
59,4%, ou 7,6 milhões foram dispensados por meio de demissões sem
justa causa ou imotivada.28

Acerca da perda estrutural de direitos e vantagens adquiridas no tempo, o

Dieese também publica interessante informação no estudo em referência. Com a possibilidade

do exercício do direito de rescindir imotivadamente provocando a rotatividade no mercado os

entes patronais reduzem seus custos com folha de pagamento, demite-se funcionários com

salários mais altos e contrata-se outros com salários menores; há o fenômeno do

contingenciamento. Indica o Dieese:

Os salários dos trabalhadores admitidos no triênio 2005-2007 foram
sempre inferiores aos dos trabalhadores desligados (nem todos por justa
causa). Os percentuais de redução foram 11,42%, em 2005, 11,06%, em
2006, e 9,15%, em 2007. Ou seja, no momento da contratação, os novos
trabalhadores são, na maior parte, contratados com salários menores, o
que implica redução gradual do salário médio.29

28 Nota técnica. op. cit., p. 4.
29 Nota técnica. op. cit., p. 5.
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Como já dito, com elevado número de demissões – em especial no tocante

àquelas em massa – há sempre uma socialização dos prejuízos por parte de todos indivíduos,

contribuintes. Com o advento de tanta rotatividade verificou-se uma realocação contínua de

recursos em 2008, no montante de R$13,2 bilhões de reais, para pagamento de seguro

desemprego pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) ao invés de potenciais

investimentos em benefício ao trabalhador, conforme dados divulgados pelo Dieese.30

Defende, por fim, o Dieese que a dispensa imotivada surte efeitos inversamente

proporcionais ao crescimento da produtividade nas empresas. Afirma-se quanto maior o

tempo de permanência no emprego do trabalhador melhor será seu desempenho nas

atividades, tendo a oportunidade de haver maiores investimentos em sua qualificação, e,

portanto, maior produtividade, e com esta promove-se inovações, trazendo externalidades

positivas econômica e socialmente – a empresa ganha desenvolvimento tecnológico e

rentabilidade e a sociedade desfruta desta circulação de bens e serviços por meio do consumo.

Por outro lado, a Confederação Nacional da Indústria, fundamental agente

representante do empresariado do país, através de seu site31 e seu artigo dedicado à

Convenção 158 da OIT e publicado em meio eletrônico32, possui diferentes considerações

acerca do assunto.

Os argumentos da CNI se baseiam na incompatibilidade da Convenção com a

globalização e o progresso do desenvolvimento no país. Mais especificamente, suas alegações

são no sentido de que a ratificação não geraria incentivos à criação de empregos,

principalmente dos jovens; seria capaz de provocar dispensas em massa antes de entrar em

vigor; congestionaria a Justiça do Trabalho; aumentaria o custo do trabalhador, refletindo no

Custo Brasil; estimularia a contratação informal de trabalhadores; a convenção gera incertezas

dos direitos rescisórios do empregado quando dispensado.

30 Nota técnica. op. cit., p. 5-6.
31 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS. Disponível em: <http://www.cni.org.br>
32 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS. CNI 158. Disponível em:
<http://www.google.com.br/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=cni+158> Acesso em: 16 abr. de 2010.
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Afirma-se também, conforme matéria veiculado no Jornal Valor Econômico,33

que a Convenção 158 é inconstitucional dado que não respeita o artigo 7º da Constituição

Federal, o qual adotou o sistema de indenizatório para rescisão do contrato de trabalho. Além

disso, com o entendimento do STF de que os sindicatos possuem amplo poder de substituição

processual, sendo capaz de ajuizar ações sem autorização dos representados, e o advento da

lei 11. 430/2006 que inverte o ônus da prova nos casos de danos a saúde do trabalhador, se

prevê fatores adicionais de risco ao desenvolvimento do país.

Todavia tais argumentos podem ser facilmente refutados.

Quanto à falta de incentivo à empregabilidade dos jovens e o impulso a

dispensas em massas antes do vigor da Convenção, isto não se sustenta ao passo que se existe

a expansão do negócio nenhuma empresa tende a não contratar devido ao arcabouço legal, tão

menos a demitir; empresas não seriam capazes de dispensar trabalhadores frente a ameaça de

lei nova, pois sofreriam com os efeitos de eventual declaração de ilegalidade da rescisão,

gerando enorme passivo trabalhista e custos judiciais.

Quanto ao acréscimo de ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, deve-se

apontar o fato de que a CLT e a própria C.158 e a Constituição prestigiam a solução

alternativa de controvérsia por meio da conciliação e autocomposição das partes e há ainda a

garantia de acesso ao Judiciário por eventuais lesões a direito, o que leva a crer que novas leis

trabalhistas não necessariamente aumentam a demanda judicial, esta é um direito subjetivo do

indivíduo quando vê sua esfera jurídica lesada.

Quanto ao aumento do custo do trabalhador e do emprego informal; é possível

afirmar que a C.158 não cria ou aumenta nenhum tributo, o custo legal é inerente a atividade

33 CNI é contra a aprovação da Convenção 158 da OIT. Disponível em:
<http://www.cni.org.br/portal/data/pages/FF808081272B58C0012730BE5CEF7DE4.htm> Acesso em: 16 abr.

2010.
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desenvolvida e ainda vislumbra a proteção constitucional destinada ao trabalhador e

preservada como garantia fundamental; a contratação informal não é verossímil da mesma

forma, pois o empregador sabe dos riscos legais desta conduta e ainda tomaria pra si um

potencial passivo trabalhista e custo com advogados e o órgão administrativo competente, se

o empregador necessita e deseja crescer, o procedimento natural é a contratação nos ditames

da lei trabalhista para firmamento do negócio.

Quanto à geração de incertezas aos direitos rescisórios do empregado quando

dispensado deve-se deixar claro que a C.158 vem complementar e acrescentar proteções ao

trabalhador, ela é aditiva à lei trabalhista e à Constituição, não excludente. Assim, poderá

permanecer a indenização prevista no art. 10 do ADCT na mesma base e alíquota como

também pode ser aumentada ou diminuída.

Por último, a tese de que a Constituição Federal adotou o sistema rescisório de

compensação não se verifica. Esta é uma interpretação feita pelos Tribunais Trabalhistas

frente à ausência de lei complementar, omissão legislativa, sendo que a jurisprudência é

volátil, refletindo a ciência do Direito que acompanha a evolução da sociedade a qual por

essência é dinâmica em seus valores. A permissão da jurisprudência do Supremo de

substituição processual e o advento da referida lei protetiva quanto à inversão do ônus da

prova, são direitos reconhecidos pelo Judiciário e Legislativo independente de vigor da C.158

e já produzem efeitos no mundo jurídico, portanto, não são riscos adicionais, mas sim direitos

deflagrados.

Feita a análise das divergências no campo sócio-político sendo representadas

por estes importantes atores no ambiente de negócios e do desenvolvimento econômico do

país, passa-se ao estudo prático do Caso Embraer.
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1.2 O CASO DA EMBRAER E A QUEBRA DE PARADIGMA(S) (DAS DECISÕES;

NO ORDENAMENTO; NOS TRIBUNAIS)

No dia 19 de fevereiro de 2009, circulou em toda mídia brasileira a notícia

sobre a demissão em massa de mais de 4.200 funcionários da Embraer, com base na urgente

redução de custos frente o novo cenário de recessão econômica mundial, que, segundo a

Embraer, afetou diretamente sua atividade, tendo como mercado principal o EUA e outros

países significativamente atingidos pela crise internacional.

Nesse contexto, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e

Região, o Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu e a Federação de Metalúrgicos de São

Paulo instauraram dissídio coletivo contra a Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica e a

ELEB Embraer Ltda34 perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas, o

qual é competente para dirimir o conflito.

Argumentam os sindicatos, ora suscitantes, ao ajuizarem o referido dissídio,

que a conduta da Embraer e da ELEB, ora suscitadas, ao proclamarem o ato demissivo de

caráter coletivo, revestiu-se de ilegalidade e abusividade. Isso porque, não teriam sido

observados tanto princípios democráticos da relação de trabalho no mundo contemporâneo

quanto o direito à informação e à boa-fé que a regem, bem como normas internacionais da

Organização Internacional do Trabalho – Convenção n. 98 e Recomendações 94 e 163 – que

ressaltam o dever de transparência nas negociações coletivas entre os representantes das

categorias e o empregador, forma pela qual a Embraer deveria primeiramente optar, buscando

melhores soluções para as partes antes de tomar a decisão de efetuar o desligamento em massa

de empregados.

34 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho. 15ª Região. Dissídio Coletivo. n. 00309-2009-000-15-00-
4/Campinas. Relator: Des. José Antonio Pancotti. Plenário. DOESP: 30/03/2009.
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No mais, os Suscitantes reportam-se a violações no ato da Embraer de

dispositivos constitucionais tais como dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do

trabalho e da livre iniciativa (CF, art. 1º, III e IV), do acesso à informação (CF, art. 5º, XIV),

do reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho (CF, art. 7º, XXVI), da

representação sindical e da participação obrigatória dos sindicatos nas negociações (CF, art.

8º, III e VI) e indicam como caminho a ser observado as disposições no direito comparado

sobre o tema, que poderiam ser integradas ao nosso ordenamento jurídico.

Assim, foi concedida liminar em favor dos Sindicatos para “determinar a

suspensão das rescisões contratuais operadas, desde o dia 19/02/2009, pela suscitada, sem

justa causa ou sob o fundamento de dificuldades financeiras decorrentes da crise econômica

global (fls. 192/193), assim como as que vierem a ocorrer sob igual forma ou justificativa, até

a data da audiência de conciliação.”35

Vale dizer que foi deferida a participação do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias de Construção de Aeronaves, Equipamentos Gerais Aeroespacial, Aeropeças,

Montagem e Reparação de Aeronaves e Instrumentos Aeroespacial do Estado de São Paulo –

SINDIAEROESPACIAL como assistente litisconsorcial, na forma do art.50, Código de

Processo Civil, por entender o E. Tribunal que a decisão proferida deveria surtir efeitos em

toda a universalidade de empregados da suscitada, independentemente da unidade industrial

em que se situa dentro de municípios no Estado de São Paulo.

A Associação Brasileira de Defesa dos Direitos e Garantias Fundamentais do

Cidadão – ABRAC formulou pedido de intervenção no processo na qualidade de amicus

curiae, pretendendo a anulação do ato demissivo em massa e pugnando pela defesa do

contraditório e pelo princípio da unidade constitucional como modo de hermenêutica

fundamental. Além disso, a ABRAC postulou pela reintegração de todos os empregados

dispensados, sem prejuízo de outras demissões, desde que os trabalhadores sejam avisados

35 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho. op. cit., p. 3.
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previamente, de forma que os permita o acesso a informação e a reunião para reagirem contra

o ato de dispensa.

Entretanto, o E. TRT da 15ª Região, após enriquecida análise da jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina, acertadamente

rejeitou a intervenção da ABRAC na forma de amicus curiae. Com base no contexto

jurisprudencial, foi entendido que não há razões de intervenção do amicus curiae já que não

foi oferecido ao relator determinante contribuição da qual se mostre necessária para a solução

da lide ou que tenha por objetivo a superação de grave questão referente à legitimidade

democrática da decisão a ser proferida pelo Judiciário.

Ademais, a luz dos §§ 1º e 2º do art. 7º da Lei nº 9.868/99 o relator

fundamentou sua decisão com base no binômio representatividade/relevância da ABRAC.

Vislumbrou-se que o conjunto de pessoas representado pela instituição de nada seria

beneficiado ou prejudicado pela decisão a ser prolatada no caso em questão, já que os efeitos

desta só se repercutirão na esfera dos trabalhadores da empresa Embraer e, por mais que se

trate de demissão coletiva, a preocupação em tutelar outras categorias é meramente genérica e

abstrata.

Neste sentido, também foi esclarecido, conforme jurisprudência dos Tribunais

Superiores, que não cabem pretensões que são originalmente dos sindicatos – constituídos

legalmente para representar categorias de trabalhadores e, portanto, seus interesses -, mesmo

que estas sejam para complementar pedidos formulados pelo autor da ação, pois a intervenção

é na qualidade de amigo da corte e não de parte.

No que tange às alegações da Embraer, na qualidade de suscitada, esta

apresenta suas razões na plataforma do direito potestativo de demitir e ausência de legislação

complementar que discipline a disposição constitucional presente no art. 7º, I, que veda a

dispensa arbitrária.
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Primeiramente foi arguida a limitação do Poder Normativo, pois este não é

capaz de criar normas disciplinadoras da dispensa coletiva e reverter as demissões ocorridas, e

que, conforme jurisprudência do STF, não se pode admitir a instituição de cláusulas que se

sobreponham à legislação, pois a matéria discutida nos autos é exclusivamente de domínio de

lei.

No que se refere à regularidade das demissões, a Embraer reporta-se – sendo

isso o mais significante para o presente estudo – à ausência de legislação que discipline a

dispensa arbitrária vedada pela Constituição Federal, já dito anteriormente, bem como a já

comentada denúncia pelo Estado Brasileiro da Convenção nº 158, OIT, assim, não sendo o

empregador obrigado a justificar a resilição do contrato de trabalho e tão somente devendo

adimplir com a obrigação indenizatória correspondente aos 40% sobre os depósitos do FGTS.

Outro ponto fundamental arguido pela Embraer se refere à negociação coletiva

prévia. A suscitada afirmou que procedeu diligentemente quanto à dignidade dos

trabalhadores, avisando previamente sobre os resultados de venda da empresa, concedendo

benefícios e observando critérios flexíveis quando da demissão. Alerta também que o

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos sempre adotou posição muito rígida

quanto à flexibilização das normas trabalhistas via negociação coletiva, sob o argumento de

que a empresa estaria violando normas da CLT, da Constituição Federal e normas

internacionais sobre sindicalização e a própria negociação coletiva. Sustenta a Embraer, por

fim, que as disposições do art. 114, §2º, da CF/88, e art. 616 da CLT não constituem o dever

de negociar como requisito para a validade da dispensa coletiva, não podendo ser declarada,

portanto, sua nulidade.

Diante disso, o ponto mais interessante a ser observado frente ao caso concreto

foi a maestria da quebra de paradigma da decisão ora proferida pelo relator do E. TRT da 15ª

Região que se utilizou de argumentos e fontes de direito de forma inovadora.
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A renomada decisão contemplou as disposições do direito comparado,

considerando países como França, Portugal, Argentina, México, Espanha e União Europeia,

alinhadas à Convenção 158 da OIT que, no Brasil, fora denunciada para julgar o caso e

aplicar o direito pertinente.

Certamente não podemos deixar de apontar a utilização no acórdão da leitura e

interpretação de Ronald Dworkin36, Robert Alexy37, Paulo Bonavides38e Norberto Bobbio39

sobre a força normativa dos princípios. Com isso, permitiu-se, por mais que não haja lei

complementar – presença de lacuna legislativa, procedimental - sobre o tema, ao julgador

realizar a auto-aplicabilidade das normas constitucionais cristalizando o axioma do princípio

da proteção ao trabalhador.

Outro ponto de suma importância que foi sustentado é o fato de apesar de ter

sido deferida liminar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.480-3 de

04.07.97, movida pela Confederação Nacional dos Transportes, pretendendo declarar a

inconformidade da Convenção 158 da OIT com nossa Constituição Federal, o relator do

presente caso entendeu que decisão do STF reconheceu o conteúdo programático desta

Convenção, e tão somente deferiu aquela liminar sob o argumento que esta não pode ser

entendida como substituta de lei complementar. Assim, não há impedimentos legais para que

os comandos descritos naquelas normas internacionais sejam encarados como princípios

gerais de direito do trabalho, baseando-se tal interpretação na doutrina da força normativa dos

princípios construída pelos autores anteriormente citados.

Desta forma, a referida decisão entendeu ser condenável o modo como a

demissão coletiva foi conduzida e efetivada, ao passo que o empregador em nenhum

momento buscou minorar seus efeitos, sua repercussão na vida do trabalhador, procedendo a

negociação prévia, exceto quando deferida liminar em favor dos suscitante. Somente desta

!" DWORKIN, Ronald. Levando o direito a sério. Tradução de Nelson Boein. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
37 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1997.
38 BONAVIDES, Paulo. Direito Constitucional. 1998, p. 18 e 265.
39 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 7. ed., UnB, 1996, p. 191.
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maneira o suscitado promoveu a autocomposição das partes, que mesma assim restou

infrutífera.

Nestes termos, o relator declarou a abusividade do ato demissional, por violar à

dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e a cidadania e

demais postulados constitucionais, pela ausência de negociação coletiva prévia e espontânea

pelas partes, revestindo tal ato discricionário de abuso do poder econômico do empregador e

falta de boa-fé objetiva, conforme o art. 422, Código Civil.

Com a manutenção dos contratos de trabalho pelos motivos expostos a

Embraer interpôs recurso ao TST40 pleiteando o efeito suspensivo da decisão proferida pelo

TRT de Campinas, podendo então ter a permissão judicial para as demissões realizadas

revestidas de legalidade.

O TST concedeu tal efeito suspensivo sustentando que a decisão do juízo a quo

era equivocada. Fundamentou afirmando que nem a Constituição Federal nem nenhum outro

diploma legal obrigam a Embraer a negociar com o sindicato profissional a dispensa dos

trabalhadores. E mais, reafirmou que a Embraer está autorizada a exercer seu direito

potestativo de rescindir os contratos de trabalho imotivadamente, obedecendo as leis vigentes

e pagando verbas indenizatórias no valor de R$ 50 milhões (cinquenta milhões) com base no

cenário fático de crise financeira mundial em que todos os segmentos de mercado sofrem,

especialmente o qual atua a Embraer, como noticiado por todos os meios de comunicação,

sendo esta justificativa mais do que clara e inquestionável.

Passados 4 meses o TST, em 10 de agosto de 2009 com relatoria do ilustre

Ministro Mauricio Godinho – sendo vencido -, julgou o mérito do processo41, por decisão da

maioria de 7 a 2, para declarar a não abusividade do ato demissional da Embraer, reiterando o

que foi afirmado em sede de liminar. Ainda, pelos votos de 5 contra 4, os Ministros

40 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Efeito suspensivo do RO. n. 207660/2009-000-00-00.7. Relator:
Min. Pres. Milton de Moura França. Plenário. DEJT: 14/04/2009.
41 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo. n. 0030900-
12.2009.5.15.000. Relator: Min. Mauricio Godinho Delgado. Plenário. DEJT: 04/09/2009.
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estabeleceram que daquele momento em diante há a necessidade de negociação com

sindicatos profissionais antes da comunicação da dispensa. Entretanto, a decisão em seus

fundamentos confirma que o fato da Embraer apenas ter realizado negociações após a

demissão em massa ter ocorrido não caracteriza abusividade, pois a empresa concedeu

benefícios não previstos em lei, como a prorrogação do plano de saúde dos trabalhadores por

um ano a contar da dispensa e uma indenização adicional de acordo com o tempo de casa de

cada trabalhador. Além disso, na decisão os ilustres Ministros afirmam não existir nenhum

óbice legal à dispensa coletiva no ordenamento brasileiro. E por fim, o Tribunal em sua

decisão afastou a prorrogação dos contratos de trabalho até 13 de março – data da em que

houve tentativa de conciliação pelas partes e audiência no TRT de Campinas – para tão

somente a data de 19 de fevereiro, o que repercute nas diferenças salariais dos trabalhadores.

Com a procedência do recurso da Embraer, o Sindicato dos Metalúrgicos de

São José dos Campos deixou clara a intenção de recorrer ao Supremo Tribunal Federal e até

mesmo a Organização Internacional do Trabalho caso não seja reformada a decisão do TST.

Diante do caso paradigmático apresentado passemos a breve análise crítica.

1.2.1 CRÍTICAS AO CASO EMBRAER – DEBILIDADES DECORRENTES DE

DECISÕES BASEADAS EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS;

NECESSECIDADE DE CERTEZAS NO TRATO DO TEMA

De forma muito oportuna a decisão do TRT de Campinas fundamentou seus

argumentos principalmente com base na força normativa dos princípios. Com isso, tentou-se

preencher a lacuna legislativa existente pelo comando constitucional do artigo 7º, I,

valorizando a ideia básica de proteção ao trabalhador. Muito importante dizer que o uso do

direito comparado juntamente com as disposições da C. 158 da OIT são os caminhos mais

indicados para a solução do caso.
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Nesse sentido que se justifica o notável conteúdo de quebra do paradigma

contido na decisão do TRT de Campinas. Manejaram-se destacáveis soluções jurídicas para o

caso, buscando um consenso entre as partes e valorizando a força de trabalho no cenário já

descrito.

É importante salientar que, embora de grande valia para o caso o uso da força

normativa dos princípios, estes por se tratarem de comandos abstratos comportam forte carga

interpretativa podendo abrir espaço para diferentes entendimentos à luz de cada situação.

Assim, deve-se possuir uma certa delicadeza ao solucionar dissídios coletivos com uso de

princípios, pois estes são mais indicados na falta de norma disciplinadora – o que de fato

houve no caso em tela – sob pena de abrir espaço para insegurança jurídica em hipóteses de

demissões coletivas nos cenários de crise econômica.

Entretanto, uma crítica a ser feita à decisão do TRT de Campinas é direcionada

pela falta do uso de mecanismos alternativos no Direito do Trabalho que possibilitem fugir

das respostas dicotômicas dos tribunais entre indenizar ou reintegrar os trabalhadores. Os

magistrados, frente à ausência de autocomposição das partes, poderiam ser mais insistentes

com a relação a saídas para o caso que tentassem manter o emprego dos trabalhadores e

concomitantemente prevenir maiores prejuízos financeiros à unidade produtora, através da

suspensão dos contratos, inclusão dos trabalhadores em cursos de qualificação, redução da

jornada, entre outras.

Outro ponto a ser debatido é a obrigatoriedade ou não da negociação entre as

partes antes da busca pelo Poder Judiciário quando em caso de dissídio coletivo. A decisão do

TRT baseou-se na ausência de negociação por parte da Embraer com os Sindicatos sendo isso

uma condição de grande relevância para o dissídio, ainda enfatizando que a empresa só

procurou a conciliação depois do deferimento da liminar.

Viu-se, ainda, que houve no curso do caso no TST um interessante debate

sobre este tema. Para o deferimento do pedido de liminar com efeito suspensivo ao Recurso

Ordinário o ilustre Presidente deste Superior Tribunal defendeu a tese daquela obrigatoriedade
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como pilar fundamental nas dispensas coletivas. Porém, no acórdão julgado pelo órgão

colegiado foi estabelecido por apertada decisão dos votos de 5 a 4 dos Ministros que há

imperatividade da negociação das partes.

Esta decisão do TST confirmando a já comentada obrigatoriedade nos dissídios

coletivos – não sendo discutida a natureza do conflito, se jurídica ou econômica - só vem a

deixar mais dúvidas do que soluções a casos futuros semelhantes. Como e por que à Embraer

se permitiu a negatória de conciliar apesar de no contexto dos próprios autos ser decidido que

para todos os outros casos é obrigatória a tentativa de negociação das partes antes do

ajuizamento do dissídio coletivo? Basta então apresentar a justificativa que a empresa

concedeu alguns benefícios aos trabalhadores?

Presente, então, irrazoabilidade da decisão do TST. A esfera jurídica dos

trabalhadores não pode ser dar por amparada através de mera concessão unilateral de

benefícios do empregador. A autocomposição prévia das partes deve ser incentivada pelo

Judiciário, até mesmo porque, como aconteceu no exemplo da Embraer, o que o magistrado

irá insistir primeiramente é na conciliação, ao passo que esta gera um menor grau de

interferência na gestão do empreendimento e permite maior barganha aos trabalhadores,

procurando o Judiciário se manifestar somente naquilo que for abusivo, lesivo aos bens

jurídicos dos trabalhadores. Assim, vale citar como outro meio de incentivo à negociação o

magistrado poder declarar às partes que orientará a sentença conforme o modelo de

arbitragem por ofertas finais – o juiz daria um prazo derradeiro para a negociação, e não

havendo esta, decidir-se-ia de acordo com o que foi ventilado pelas partes -. 42

Também é discutível o argumento do TST de que a ocorrência da crise mundial

e seus elevados índices de prejuízo na economia interna e externa, e consequente participação

da Embraer em mercados afetados seria suficiente para a permissão do exercício do direito

potestativo de demitir. O TST deveria ter buscado apurar de forma mais detalhada tais

informações, verificando sua verossimilhança, até mesmo porque a empresa com tais

alegações pode estar querendo esconder fracassadas operações no mercado financeiro e,

42 DA SILVA, Antonio Álvares. op. cit., p. 662.
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portanto, transferindo os prejuízos ao corpo de empregados – violando frontalmente

princípios já citados – para não atingir seus lucros e resultados no balanço contábil de grande

interesse a investidores.

E mais, argumentou-se no acórdão que não há no ordenamento jurídico

brasileiro regra impeditiva para a dispensa arbitrária ou sem justa causa, pois ainda pendente

legislação complementar. Ora, viu-se pelos fatos já expostos que a melhor doutrina defende

tese exatamente oposta com base no princípio da informação, o qual concretiza boa-fé

objetiva e seus deveres anexos nos contratos de trabalho, advinda do fenômeno da

constitucionalização no campo do direito privado e na busca da efetivação das garantias

fundamentais do indivíduo presentes na Constituição Federal e cristalizadas na C.158 da OIT.

Desta forma é preciso aguardar maior amadurecimento da jurisprudência para

haver a pacificação de tais entendimentos – como a necessidade ou não de negociação prévia

nos dissídios coletivos de natureza econômica; possibilidade do exercício do direito

potestativo do empregador de demitir em massa – dado que ainda há muita divergência nos

tribunais e na doutrina, abrindo caminho para novas teses a serem levantadas.

1.2.2 LIÇÕES DO CASO EMBRAER

A dispensa em massa realizada pela Embraer e julgada pelo TST como não

abusiva divulgada nas principais mídias43 permite uma nova leitura de desafios para o Direito

Coletivo do Trabalho inserido no contexto mundial contemporâneo.

43 TST confirma decisão favorável a Embraer em demissões. 2008. Disponível em:
<http://www.estadao.com.br/noticias/economia,tst-confirma-decisao-favoravel-a-embraer-em-
demissoes,416580,0.htm> Acesso em: 29 abr. 2010.

TST: Embraer pode demitir. 2009. Disponível em:
<http://jbonline.terra.com.br/leiajb/2009/08/11/primeiro_caderno/tst__embraer_pode_demitir.asp> Acesso

em: 29 abr. 2010.
TST decide que demissão em massa na Embraer não foi abusiva. 2009. Disponível em:

<http://www.conjur.com.br/2009-ago-10/tst-decide-demissao-massa-embraer-nao-foi-abusiva> Acesso em: 29
abr. 2010.

Não houve abuso na demissão de 4,2 mil funcionários da Embraer, diz TST. 2009. Disponível em:
<http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1261644-9356,00-
NAO+HOUVE+ABUSO+NA+DEMISSAO+DE+MIL+FUNCIONARIOS+DA+EMBRAER+DIZ+TST.html>
Acesso em: 29 abr. 2010.
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A internacionalização da economia e seus agressivos efeitos na

empregabilidade como já ilustrado é um desses desafios criando uma demanda por parte da

sociedade para ações emergenciais e saneadoras do Estado.

Assim, vislumbrou-se no caso tão comentado a importância da autocomposição

das partes como meio de solução de conflitos. É neste sentido que surge um feixe de

discussão entre Estado e sociedade – representados pelo Poder Judiciário e corpo de

empregados e empregadores respectivamente-.

Esta se mostra na medida em que a lei deve ser interpretada no sentido da

compulsoriedade da autocomposição conforme análise da natureza do dissídio coletivo ou se

o Judiciário deve apenas quando deflagrado a controvérsia em suas mãos, dar incentivos

àquela e não alcançado o êxito proferir como de resultado esperado a sentença normativa

pertinente.

De acordo com a doutrina do Ministro do TST Mauricio Godinho44 a função

constitucional dirigida ao Judiciário de fixar regras jurídicas, nas questões trabalhistas como

de dissídio coletivo e consequentes sentenças normativas, distingue-se da clássica

performance jurisprudencial dos outros tribunais. À Justiça do Trabalho é permitido nas suas

sentenças normativas o estabelecimento de regras abstratas, impessoais, gerais, obrigatórias –

observado o artigo 868 da CLT e a súmula 227 do TST - em decorrência de um único e

específico processo colocado a julgamento, constituindo verdadeira atipicidade de função ao

Judiciário.

Dito isto, vale lembrar o advento da Reforma do Judiciário pela EC n. 45/2004

alterou o artigo 114, § 2º, para determinar, causando grande polêmica, que a recusa de

qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum

acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho

44 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1296.
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decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem

como as convencionadas anteriormente.

Esta modificação é muito criticada, segundo o citado doutrinador, por

configurar demasiada intervenção estatal na gestão coletiva daqueles conflitos. Esclarece

ainda o mesmo que conflitos de natureza econômica são os quais tratam de divergência acerca

de condições objetivas concernentes ao ambiente e contrato de trabalho, com repercussão de

fundo material, enquanto os conflitos de natureza jurídica são aqueles que cuidam da

divergência de interpretação sobre regras ou princípios jurídicos já existentes. 45

Assim, a resposta para esse impasse de forma a evitar a interferência do

Judiciário naquela gestão - através de uma sentença normativa que não prestigie as melhores

escolhas das partes e não alcance um ótimo social - e ao mesmo tempo uma saída digna para o

trabalhador e sustentável economicamente para a empresa é o incentivo ao uso da negociação

coletiva, mesmo que após ajuizado o dissídio. Por este motivo, e outros já citados, incorreta

foi a decisão do TST obrigando as partes a negociarem forçosamente; estas têm que ter a

opção de conciliarem a frente do Judiciário se assim optarem. A Constituição Federal

estabelece ampla liberdade de ação quando o indivíduo ou uma coletividade se vê com seu

direito ameaçado por uma lesão ou de fato lesado.

2. ALTERNATIVAS PARA SITUAÇÕES DE DEMISSÃO EM MASSA

Neste capítulo irão ser analisadas as alternativas que a CLT, frente aos

mandamentos de nossa Constituição Federal, confere ao empregador para que se possa evitar

o despedimento em massa injustificado dos empregadores, quando se vivencia condição de

crise conjuntural econômica na unidade produtora.

45 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1294.
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Para isso serão demonstradas, detalhadamente, cada uma daquelas alternativas

de forma a ser apurada sua eficácia e capacidade de solução de controvérsias, inseridas no

mundo que demanda nova postura de um Direito do Trabalho. É preciso um ordenamento

justrabalhista que seja hábil a contemplar os desafios da internacionalização do capital e suas

repercussões nas respectivas forças de trabalho de cada país.

Em proveito desta oportuna análise, também será comentado de forma breve

dos ordenamentos jurídicos de outros países que adotaram o modus operandi da dispensa por

motivos econômicos, estruturais, tecnológicos ou análogos, bem como seu potencial

progresso para a legislação justrabalhista brasileira.

Atento a estas premissas é de fundamental importância ser lembrado que a

atuação do Poder Público, composto pelo corpo de órgãos fiscalizadores do trabalho e os

elaboradores de Políticas Públicas e pelo do Judiciário concomitantemente com o Ministério

Público do Trabalho possui grande valia para esse caminho de mudanças na concepção de um

sistema jurídico que prestigie tanto a proteção dos direitos trabalhistas bem como a busca do

desenvolvimento econômico perpetrado com dedicação pela iniciativa privada brasileira,

geradora de externalidades positivas à sociedade – riqueza através do pagamento de impostos;

bem estar social por meio da promoção de empregos e do progresso da ciência e tecnologia -.

Feita estas considerações, a primeira alternativa legal a ser discutida será a

Licença Qualificatória Profissional, insculpida na forma de suspensão coletiva do contrato de

trabalho por tempo pré estabelecido, presente em nossa CLT no artigo 476-A.

Como bem apontado por Wladimir Novaes Martinez em seu artigo

acadêmico46, citando o nobre jurista Sérgio Pinto Martins, “a idéia do elaborador da norma é

permitir que os empreendimentos em dificuldades empresariais, bem como aqueles que

enfrentam entressafras (como as rurais) ou certos períodos de estagnação (caso das

construtoras), tenham alguma ajuda do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), desonerando

46 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Licença Qualificatória em face da Crise Econômica. Suplemento
Trabalhista n. 01/2009, volume 73, São Paulo: LTr, Revista Ltr., 2009.



46

fiscalmente por curto tempo a sua folha de pagamento e, assim, possam se recuperar”. Desta

forma, o MTE e a o Ministério da Fazenda devem fiscalizar indiretamente dado que não

haverá obrigações fiscais as partes.

Entretanto, o caput e o §1º do referido artigo impõem a participação do

empregador, do sindicato, e do empregado mediante sua especifica e opcional concordância

formal dos termos da suspensão contratual. Caso o sindicato não esteja presente esta

suspensão não será inválida, sendo a empresa obrigada a restabelecer o contrato desde o

afastamento do empregado. Assim, é exigido que este tipo de modalidade seja elaborada por

meio de previsão em convenção ou acordo coletivo, e, após àquela anuência o empregador

deverá notificar o respectivo sindicato, com antecedência mínima de quinze dias da entrada

em vigor da suspensão. Se não houver a notificação, não será anulado o contrato mas haverá

tão somente a ocorrência de infração administrativa da empresa.

Neste sentido, a norma em tela confere permissão a esta forma de suspensão

contratual por um período de dois a cinco meses, não podendo a empresa utilizar-se dessa

mesma modalidade mais de uma vez no período de dezesseis meses.

É importante esclarecer que não se configura hipótese de desemprego do

trabalhador, este não possuirá direito ao seguro-desemprego, como aponta Martinez. Trata-se

de um afastamento daquele para aperfeiçoamento em sua profissão, melhoramento de suas

competências. O autor ainda diz que o licenciado não deveria trabalhar em outra empresa

neste período, dependendo de autorização expressa do empregador. Este pode celebrar dois

contratos, permitindo que em um turno haja o vínculo empregatício e em outro o exercício da

licença. E mais, se o trabalhador comunicar sua demissão ao final da licença, o mesmo terá de

arcar com disposições da lei trabalhista no tocante a rescisão contratual.

A CLT prevê também que o empregador poderá conceder ao empregado ajuda

compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual

ajustada conforme a lei, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo. Assim,

não há que se falar em contraprestatividade, o que existe é o deferimento facultativo pelo
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empregador de uma bolsa de estudos – como sugerido por Martinez, possivelmente no valor

correspondente a um percentual do salário anterior à licença, a ser acordado entre as partes e

presentes em cláusula contratual-, não havendo natureza remuneratória, e, portanto, também

de salário-de-contribuição no que se refere à esfera previdenciária. Vale deixar claro que

qualquer benefício que a categoria possuir neste interregno da licença também surtirá efeito

para o trabalhador a ser exercido no restabelecimento do contrato, como se observa pela

remissão do caput ao artigo 371 da CLT. Além disso, este período de suspensão contratual

não será computado para férias anuais e para o cálculo do décimo terceiro salário, exceto se o

empregador desejar que seja válido para tais fins e, então, estabelecido no instrumento

coletivo.

O §5º do referido artigo é claro ao estabelecer que “se ocorrer a dispensa do

empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos três meses subsequentes

ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas

indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou

acordo coletivo, sendo de, no mínimo, cem por cento sobre o valor da última remuneração

mensal anterior à suspensão do contrato.” Assim, se verifica um modo de tutela do

trabalhador depois de cumprida a licença.

Muito interessante apontar que o comparecimento do empregado ao curso é

uma exigência para o perpetuamento da licença; caso contrário, há a sua descaracterização,

desobrigando o FAT e o empregador de cumprirem com o pagamento da ajuda financeira e

bolsa de estudos, respectivamente e havendo o retorno ao status quo anterior à suspensão.

Neste sentido a lei indica também no §6º a responsabilidade do empregador no

curso da licença afirmando que “se durante a suspensão do contrato não for ministrado o

curso ou programa de qualificação profissional, ou o empregado permanecer trabalhando para

o empregador, ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento

imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período, às penalidades cabíveis

previstas na legislação em vigor, bem como às sanções previstas em convenção ou acordo

coletivo”.
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Por fim, o ilustre doutrinador Mauricio Godinho aponta que, na ocasião de

prorrogação do prazo de suspensão da licença em referência, prevista no §7º do artigo, o

Estado, por meio do FAT, não se vincula ao pagamento de nenhuma ajuda financeira, sendo

esta um dever da empresa, havendo verdadeira transferência obrigacional de encargos da

seguridade social nos moldes do permissivo normativo da Constituição Federal em seu artigo

194 e 195 caput, os quais determinam também à sociedade - incluindo, o setor privado -

assumir tais parcelas.47

Como segunda alternativa às demissões pode-se indicar a previsão do artigo

139 e seguintes da CLT da figura jurídica das Férias Coletivas. Em termos gerais esta é uma

das primeiras medidas a serem tomadas pelas empresas em ocasiões de dificuldade na gestão

da crise econômica, como afirma a doutrina de Amauri Mascaro, pois confere a vantagem de

ser uma solução não tão decisiva e rompante quanto a demissão, preservando empregos.48

Todavia, para fins de empresas com dificuldades de sobrevivência em um

ambiente de crise econômica, as exigências legais para a concessão desta modalidade acabam

por fazer que não sejam cortados tantos custos quanto desejáveis à atividade – somente

impede a produção e reduz alguns custos fixos, mas os custos trabalhistas persistem por se

tratar de hipótese de interrupção do contrato de trabalho -; e demandam uma série de

observâncias e cumprimentos de obrigações para sua efetivação.

Mauricio Godinho define que o título jurídico concessor das férias coletivas

será o ato unilateral do empregador (art.139, CLT) ou o instrumento negocial coletivo que

determine o gozo das férias (art. 143, §2º, CLT).  Adverte ainda o doutrinador sobre a

consequência das citadas obrigações derivadas da lei destinadas ao empregador quando da

instituição das deste tipo de férias. Assim, haverá a obstrução: da prerrogativa celetista de

empregados da mesma família de gozarem as férias de forma conjunta; do direito potestativo

do trabalhador de conversão de 1/3 das férias em “abono pecuniário” (abono celetista de

férias), passando esta a depender de acordo coletivo; caso gozadas, das férias proporcionais de

47 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1089.
48 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. op. cit., p. 15.
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empregados admitidos com menos de 12 meses, havendo início, depois da fruição das férias

coletivas, novo período aquisitivo de férias para o trabalhador (art.140, CLT).49

Alerta também o autor em referência sobre os procedimentos concessivos deste

tipo legal. A CLT em seu artigo 139, §2º, determina que o empregador terá o dever de

comunicar, com antecedência mínima de 15 dias ao MTE a data de início e fim das férias,

como também os estabelecimentos ou setores da empresa abrangidos. Com esta mesma

antecedência deve o empregador comunicar ao sindicato representativo da categoria (na

hipótese de férias não negociadas e sim unilaterais, artigo 139, §3º) e dar ciência das férias

coletivas nos locais de trabalho.

Assim como nas férias individuais, nas coletivas o empregador deverá em até 2

dias antes do início do respectivo gozo, pagar as parcelas remuneratórias devidas, seu terço

constitucional, a metade do 13º salário (se requisitada pelo trabalhador) e o abono pecuniário

(quando houver a negociação coletiva e a conversão de parte das férias em pecúnia for

acordada). A anotação da CTPS, por se tratar de grande número de trabalhadores, poderá ser

feita no momento de rescisão do contrato de trabalho, conforme o artigo 141, §3º, da CLT.

Como pode ser observado, a instituição de férias coletivas não se mostra uma

saída realmente eficaz quando se pretende o contingenciamento de custos em situações de

crise financeira, seja porque mantém a obrigação do adimplemento de parcelas

remuneratórias, influencia na organização administrativa interna da empresa e demanda

relativo custo de transação junto aos Sindicatos representativos das respectivas categorias

afetadas ou trabalhadores de forma individual, já que a lei não obriga negociação com a

entidade sindical. Apenas adia-se a problemática de demitir.

Outros mecanismos alternativos à demissão prevista pela Constituição Federal,

desde que realizado mediante acordo ou negociação coletiva com sindicato representativo da

49 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 974.
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categoria afetada (artigo 7º, VI e XIII), são as reduções do salário e da jornada de trabalho do

obreiro.

A transação da duração do trabalho, conforme disposta na norma

constitucional, que venha a modificar o parâmetro das oito horas diárias e quarenta e quatro

semanais, está condicionada, segundo a doutrina de Godinho, ao princípio da adequação

setorial negociada. Este, típico do direito trabalhista coletivo, vem aferir e limitar até que

ponto as normas advindas de transação nos acordos e convenções coletivas podem se opor

àquelas aplicáveis no âmbito jusindividual de caráter estatal imperativo.

De acordo com o ilustre doutrinador, tal princípio está intimamente ligado ao

caráter autônomo do direito coletivo do trabalho, direcionando que, em sede dos acordos e

convenções pactuados, só haverá validade jurídica para as normas lá dispostas que

prevalecerem sobre aquelas de impulso estatal jusindividual, caso seja observado dois

critérios objetivos: (i) quando as normas autônomas juscoletivas implementam um padrão

setorial de direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma aplicável; (ii)

quando as normas autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas

de indisponibilidade apenas relativa (e não as de caráter absoluto, como por exemplo, as

normas constitucionais gerais, as normas advindas de tratados internacionais em vigência a

luz do art.5º, §2º, CF/88 e as normas infraconstitucionais).50

No primeiro não se verifica, usualmente, um afronte a indisponibilidade de

direitos dos trabalhadores. São os casos em que aqueles instrumentos normativos coletivos só

vem a melhorar a condição do trabalhador, elevando seu patamar de direitos acima do já

previsto na CF/88, CLT e legislações extravagantes aplicáveis.

Porém pelo segundo critério há uma violação pelas normas autônomas

juscoletivas, mas apenas afetam parcelas de indisponibilidade relativa, sendo estas

caracterizadas por sua própria natureza (por exemplo, a modalidade de pagamento salarial) ou

50 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 852.
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pela existência de expresso permissivo jurídico heterônomo em seu favor (como se vê nos

incisos do artigo 7º da Constituição Federal).

Vale notar, então, que toda norma autônoma juscoletiva que derive de ato de

renúncia de direito de terceiros - definido por Godinho como ato de despojamento unilateral

sem contrapartida do agente adverso, este no caso o empregador - não possui validade

jurídica, e tão somente aquelas que surgirem de atos com natureza de transação – definidos

pelo ilustre doutrinador como ato de despojamento bilateral ou multilateral com reciprocidade

entre os agentes envolvidos – são capazes de produzir normas jurídicas. 51

Assim, pode-se afirmar que é válida a negociação coletiva que venha a reduzir

a jornada de trabalho dos empregados, até mesmo com a respectiva redução salarial, desde

que corresponda a um ato transacional, observando os dois critérios já citados. Entretanto, se

essa redução não acontecer no plano fático durante a dinâmica empresarial restará inválida a

negociação – exemplo em que há redução de salários mas os trabalhadores computam a

mesma quantidade de horas por mês ou até mais do que anteriormente pactuado -, mesmo que

haja concordância do empregado, visto a existência do princípio da inalterabilidade contratual

lesiva, aludida no artigo 468 da CLT, e outros mais já ilustrados.

Diante disso, se verifica que este mecanismo alternativo de solução frente à

demissão em massa envolve elevados custos de transação e ainda suscetível de invalidação

pelo Judiciário, caso seja entendido que não houve verdadeiro ato de transação em norma

definidora de redução de salários e jornada e persista prejuízo ao empregado. Mais uma vez se

mostra presente a ineficácia deste mecanismo legal ao passo que inserido no contexto de crise

econômica na atividade empresarial não promove resultados juridicamente seguros, ou ainda

quando somados a uma postura inflexível dos sindicatos em negociar impede a realização das

referidas reduções, acabando por não se evitar a ruptura contratual em massa, alegando-se

futuramente em sede de dissídio coletivo no Judiciário o exercício do direito potestativo em

demitir do empregador. Persiste, por fim, se não declarada a abusividade deste direito, a lesão

ao trabalhador e gera-se prejuízo a toda a sociedade.

51 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 853.
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Uma outra forma alternativa prevista no artigo 501 e seguintes da CLT é a

constatação de ocorrência de força maior - sendo portanto motivo alheio à vontade do

empregador - que afete substancialmente a situação econômico financeira da empresa,

assegurando ao empregador “a redução geral dos salários dos empregados da empresa,

proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%

(vinte e cinco por cento), respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região.”

Além disso, confere direito ao empregador, quando ocorrido o motivo de força

maior que determine a extinção da empresa, ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o

empregado, demitir este mediante pagamento de indenização correspondente à metade da que

seria devida em caso de rescisão sem justa causa (na hipótese de empregado estável) e reporta

para efeitos indenizatórios a aplicabilidade dos artigos 477 e 478 aos empregados estáveis e

do artigo 479, reduzido o quantum igualmente à metade, aos empregados contratados por

prazo determinado.

Entretanto, como oportunamente aludido pelo ilustre doutrinador Amauri

Mascaro do Nascimento, a problemática está em se apurar se crise econômica financeira é

força maior capaz de gerar o enquadramento legal previsto. 52 E, por decorrência lógica, já se

pode afirmar que esta não é uma escolha viável ao empregador, que eventualmente encontra-

se sob efeito da crise ocorrida nos tempos atuais, pois a forte carga de indeterminância do

conceito jurídico frente ao ordenamento favorece o significante risco de o Judiciário

Trabalhista declarar possível ato ilegal ou abusivo.

Diante disso, é oportuna a reflexão: poder-se-ia dizer que o fracasso de

empresa, frente a crise da internacionalização da economia, que agiu com estratégia agressiva

no mercado de derivativos, fundos de liquidez duvidosa, ou demais operações financeiras

visando a capitalização de recursos de terceiros, ocorrendo o abalo de sua estrutura financeira

é um motivo de força maior, para o qual não concorreu o agente para o  resultado? Pouco

provável a resposta positiva do Judiciário Trabalhista.

52 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. op. cit., p. 08.
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Mais importante do que a indeterminação do conceito é o fato de que o artigo

503 condiciona a referida redução acima aludida a prejuízos devidamente comprovados

sofridos pela empresa. Todavia, tanto o ato unilateral que reduz salários por força maior ou

por prejuízos comprovados se coaduna com o disposto na Constituição Federal no artigo 7º,

VI. Como já exposto, a partir da entrada em vigor da CF/88 tal ato patronal de redução, em

qualquer circunstancia fática, não poderá se dar de forma unilateral e somente mediante

instrumento coletivo, negociação com a entidade sindical representativa da categoria. 53

Assim, tal mecanismo legal é mais uma hipótese ineficaz da CLT em contornar

problemas vividos pelas empresas em ocasião de crise estrutural financeira, tendo que ser

obedecido sempre os comandos constitucionais asseguradores das garantias individuais aos

trabalhadores com a realização de negociação coletiva.

Válido dizer ainda sobre a lei 4.923/65 que também previu a redução de

jornada, e consequentemente a salarial nas mesmas condições que o artigo 503 da CLT

dispõe, face a conjuntura econômica adversa ocorrida na empresa. Este diploma foi ainda

cauteloso em seu artigo 2º com os direitos trabalhistas em assegurar tais reduções mediante

acordo com a entidade sindical.

Porém, este diploma encontra-se derrogado pela Constituição Federal, ao passo

que o §2º do aludido artigo dispõe que, não havendo acordo com a entidade sindical, poderá a

empresa submeter o caso à Justiça do Trabalho - a fim de reduzir salário e jornada contratuais

comprovando a norma autorizadora fática de conjuntura econômica adversa vivenciada – e

como dito o artigo 7º, incisos VI e XIII estabelecem que tais alterações contratuais só podem

ser feitas se ocorrer negociação coletiva com os sindicatos representativos da categoria,

conjugando garantias também previstas a estes atores sociais no artigo 8º, incisos III e VI.

53 GODINHO DELGADO, Mauricio. op. cit., p. 1033.
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Vale, então, reiterar que a Constituição Cidadã de 1988 estabelece que para

qualquer alteração contratual que reduza jornada e consequentemente salários – excetuada as

alterações feitas por comprovado interesse extracontratual do obreiro54 – é obrigatória,

imperativa, a realização de negociação coletiva com os sindicatos representativos da

categoria.

Existe ainda a construção pela doutrina55 e aceita amplamente na

jurisprudência56 da figura do Plano de Demissão Voluntária (PDV). Esta é uma opção

conferida ao empregado, alternativa às modalidades previstas em lei para a dispensa, a aderir

a um programa de demissões sugerido pela empresa, em que consta uma séria de incentivos

trabalhistas gerando a ruptura do contrato de trabalho por iniciativa daquele próprio

empregado.

De acordo com Amauri Mascaro, o PDV veio como consequência da intenção

das empresas em reduzir o corpo de funcionários por diversas razões, sejam elas por motivos

econômicos ou tecnológicos, reorganização de sua estrutura interna, entre outros. Vale

lembrar que neste programa a empresa só poderá oferecer vantagens que venham ampliar os

direitos já previstos, isto é, o empregador deve pagar o instituído em lei mais a indenização

proposta pelo programa, sob pena de ilegalidade.

O empregado terá um prazo determinado para aceitação do programa sugerido

com suas condições, as quais também podem surgir como fruto de negociação coletiva com a

entidade sindical. Tal programa deve ser escrito e conter todos os detalhes como datas de

início dos desligamentos, critérios para aferição da indenização e setores da empresa afetados.

54 Hipótese na qual a doutrina de Godinho afirma que permite mediante acordo bilateral a redução de jornada e
salários, pois existe um interesse “essencialmente pessoal do empregado” fora do âmbito do contrato de trabalho
que mesmo frente a respectiva alteração é favorável ao trabalhador, havendo a harmonização dos comandos
constitucionais. É o exemplo de empregado que exerce uma atividade de baixa qualificação e por se graduar em
curso que o melhor dê condições de vida e emprego, requer pela alteração para se dedicar a nova empreitada,
mas por cautela pede a manutenção do seu posto de trabalho.
55 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. op. cit., p. 11.
56 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RO-AR 43.586/98. Sessão de Dissídio Coletivo. Relator: Min.
Moacyr Roberto Tesch Auersvald.
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Entretanto, muito importante salientar que, conforme já disposto na

jurisprudência, o empregado poderá ajuizar ação trabalhista questionando o não pagamento de

outros títulos que a ele seriam destinados57 e o não cumprimento pelo empregador das

obrigações referidas no PDV58, bem como é indenizatória a natureza do pagamento em razão

do programa59; não há incidência de imposto de renda sobre a indenização60; e os efeitos de

quitação dos valores presentes no recibo de pagamento do plano não repercutem sobre outros

não especificados em título quantitativo pago61.

Percebe-se, então, que a instituição do PDV é de grande onerosidade para

empresa, pois esta tem que criar incentivos pecuniários à demissão, objetivando a aderência

pelos empregados, havendo, portanto, alto custo de transação e financeiro. Ora, fácil de se

visualizar que este custo financeiro não é algo extremamente contornável para a empresa que

vivencia dificuldades originadas pela crise na economia mundial, situação em que tal

alternativa se torna inócua, ineficaz, não figurando no campo de escolhas do empregador,

senão restando a demissão arbitrária em massa.

Conclui-se, então, por meio desta breve exposição, que a legislação trabalhista

está plenamente defasada ou se encontra ineficaz quanto aos seus dispositivos que tentam de

alguma forma mitigar a demissão em massa de empregados no caso de empresa afetada por

circunstância de cenário de grave crise na economia mundial. É imperativo um novo olhar do

Poder Executivo (ratificando a C.158 e publicando decreto instituidor no ordenamento

jurídico do país), Legislativo (preenchendo lacuna legislativa) e Judiciário (conferido eficácia

à Constituição Federal com nova interpretação e reestruturação da jurisprudência existente)

para efetivar a norma contida no artigo 7º, inciso, I e outras mais da CF/88, contemplando

valores e garantias fundamentais destinados a sociedade, a iniciativa privada e aos

trabalhadores.

57 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho. 2ª Região. Recurso Ordinário 2.970.330.959. Relator: Gualdo
Amauri Formica. 7ª Turma.
58 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região. Recurso Ordinário 766.396. Relator: Humberto D.
Rufino.
59 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista 238.021/95. Relator: Min. Milton de Moura
França. 4ª Turma.
60 Constante na OJ n.207, TST, SDI-1.
61 Constante na OJ n.270, op. cit.



56

2.1 NOVOS CAMINHOS TRAÇADOS NO DIREITO COMPARADO: EXPOSIÇÃO E

ANÁLISE CRÍTICA.

Neste tópico será analisada de forma breve a disposição legal de alguns países

europeus no que se refere à ocorrência de demissão em massa e seus desdobramentos.

Importante notar que no Direito Comunitário Europeu há uma padronização do

arcabouço jurídico, funcionando como uma diretriz geral a ser cumprida por todos os Estados-

Membros, independentemente da disposição do seu direito interno. Assim, temos as diretrizes

de normas comunitárias n. 75 e n.129 de 7 de fevereiro de 1975 e as de n. 92 e n.56 de 24 de

junho de 1992, que se harmonizam, buscando uma aplicação uniforme do direito no que tange

às dispensas coletivas, com as normas da C.158 da OIT.62

Será possível, então, se vislumbrar potenciais mudanças na legislação brasileira

por meio do estudo do Direito Comparado, podendo trazer mais proteção à dignidade do

trabalhador e mais certezas para a sociedade e empregadores quando da hipótese de crise

financeira empresarial.

2.1.1 FRANÇA

O Código do Trabalho francês dispõe no artigo 1.321-1 sobre a dispensa

coletiva por motivos econômicos, se alinhando com a Diretiva da CE e a C.158 da OIT,

estipulando que são aquelas “efetuadas por um empregador por um ou muitos motivos não

inerentes à pessoa do empregado resultante de uma supressão ou transformação do emprego

ou de uma modificação substancial do contrato de trabalho, consequente notadamente das

dificuldades econômicas ou de transformações tecnológicas.”

62 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. op. cit., p. 09.
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Constatado esta ocorrência a lei francesa estabelece obrigatoriamente um

procedimento realizado pela empresa que consiste em um plano a ser apresentado por um

perito contábil aos representantes dos empregados, notadamente a entidade sindical,

indicando a situação econômica da empresa. A partir deste momento se iniciará as

negociações entre as partes, e o órgão administrativo competente (Ministério do Trabalho)

participará de perto deste procedimento mas não de forma intrusiva e sim com o intuito

fiscalizatório das causas reais para dispensa, os motivos econômicos.63

Este plano deverá conter, segundo o artigo citado, critérios a serem obedecidos

para realizar os despedimentos em certa ordem, quais sejam: o número de dependentes do

empregado, se este tem ou não filhos; o tempo de serviço na empresa, a situação do

empregado, se este tem dificuldade para conseguir novo emprego, haja vista sua idade ou por

ser portador de alguma deficiência física; as habilidades do empregado à luz do seu cargo.64

Terá ainda que constar neste plano, antes de realizar as demissões em massa,

medidas pela empresa em tentar realocar o empregado para uma função semelhante ou até

inferior se assim for de seu consentimento ou até uma realocação profissional fora dos

quadros internos da empresa para o mercado externo e, por último, contemplar a possibilidade

de um treinamento de qualificação profissional do empregado para melhor realocação dentro

e fora da empresa. Também poderá ser previsto, conforme vontade das partes, outras saídas

como redução da jornada, aviso prévio mais prolongado, suspensão do contrato de trabalho

que pode ir de 4 a 10 meses, sendo 65% pago pelo Fundo Nacional do Emprego, dentre mais.

Interessante notar que a lei francesa impõe uma notificação prévia aos

trabalhadores conforme o número de demissões a serem realizadas. Por exemplo, sete dias

quando o número de demissões é menor que 10; trinta dias quando o número de demissões é

63 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. op. cit., p. 10.
64 GRANGÉ, Jöel e NOUEL, Gide Loyrette. Employment and Labor Law: Jurisdictional Comparisons. 2. ed.,
Grã Bretanha: European Lawyer, 2007, p. 148-150.
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menor que 100; quarenta e cinco dias quando o número de demissões é entre 100 e 249 e

sessenta dias quando o número de demissões é maior que 249.65

Por último é importante apontar que a legislação francesa prevê sanções

criminais e civis para empregadores que não observarem tal procedimento no que tange a

dispensas coletivas. Na esfera penal, aquele que ocupa o cargo principal ou o grupo que lidera

a empresa pode pegar pena de 1 ano de reclusão e/ou pagar uma multa de no máximo 3.750

euros, se for reincidente neste mesmo ato pode chegar a 2 anos de reclusão e/ou multa no

valor máximo de 7.500 euros. Na esfera civil, as sanções variam conforme o desrespeito a lei

(se a empresa demitiu sem existir motivo real; não cumprimento das formalidades do

procedimento para dispensa; não observância da ordem de demissão; apresentação de um

plano insuficiente) e envolvem o pagamento de danos aos trabalhadores e até mesmo

declaração de nulidade de todas as demissões e respectiva reintegração dos postos de trabalho.

Verifica-se, diante dos fatos expostos, o intuito do legislador francês em

procurar amenizar e negociar a dispensa coletiva com todos os sujeitos envolvidos, de forma a

assegurar a proteção ao trabalhador e também garantir à empresa a manutenção da sua

atividade de maneira competitiva em situação de crise financeira, conforme princípios

estabelecidos na Diretriz Europeia já citada e na C.158.

2.1.2 PORTUGAL

O Código do Trabalho de 2003 Português trata em seus artigos 419 a 422 dos

despedimentos coletivos, conferindo para a realização deste a obrigatória observância de

várias etapas num sistema bilateral de discussão entre empregador e os empregados ou sua

coletividade.

65 GRANGÉ, Jöel e NOUEL, Gide Loyrette. op. cit., p. 150.
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Nestes artigos é definido também que demissão coletiva é aquela ruptura

contratual pelo empregador que se dá simultaneamente ou sucessivamente em um período de

3 meses e afeta, no mínimo, 2 a 5 trabalhadores conforme o número de empregados existentes

na empresa.

Assim, a lei portuguesa obriga como primeiro passo para se efetuar a demissão

coletiva a notificação escrita do sindicato dos trabalhadores e do respectivo órgão ministerial

competente chamado Ministério do Emprego e Solidariedade Social. Caso não haja sindicato

representativo, a notificação tem que dirigida a cada trabalhador potencialmente afetado e

estes dentro do prazo de dias poderão constituir um Comitê para sua representação.

A segunda etapa consiste nos 10 dias posteriores à notificação, em que a

representação dos trabalhadores e o empregador se reúnem objetivando apurar mais

informações sobre a ruptura em massa e negociar sua extensão e seus efeitos, bem como fazer

com que haja a máxima redução possível do número de trabalhadores a serem demitidos. Isto

poderia se dar pela redução da jornada laboral, suspensão dos contratos, treinamento e

requalificação dos empregados e evitar a despedida daqueles que estão perto da data para

obtenção da aposentadoria. Se houver a negatória por parte do empregador em negociar, a

demissão coletiva restará inválida.

A terceira etapa se dá pelo acompanhamento do respectivo Ministério citado

procurando incentivar as partes sobre a negociação bem como observar se as normas

trabalhistas estão sendo cumpridas. Não é conferido a esse órgão administrativo nenhum

poder de decisão; sua participação é dirigida à conciliação e à fiscalização do cumprimento

das leis.

A quarta e última etapa é caracterizada pela decisão, com ou sem acordo,

expondo, em caso de demissão, a cada trabalhador expressamente o motivo pelo qual esta

ocorreu e a data de cessação de suas atividades, bem como a quantia compensatória que deve

ser paga até a data do término do contrato (esta quantia será o montante referente a um mês de

trabalho mais o equivalente a um salário por ano trabalhado, mas não menos que o
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equivalente a 3 meses de salário, no caso para salvaguardar aqueles que não possuem muito

tempo de trabalho na empresa), forma e lugar de pagamento, sendo enviada cópia também

para o respectivo Ministério competente e para a representação dos trabalhadores.66

Desta forma, temos a adequação muito oportuna da legislação portuguesa à

C.158 da OIT na medida em que busca contornar a terminação contratual mediante etapas

sucessivas através da modalidade negocial e conciliatória das partes, em concepção

multilateral do órgão administrativo, havendo por fim a justificação dos motivos ao

trabalhador da demissão ocorrida.

2.1.3 ESPANHA

A legislação trabalhista espanhola já dispunha sobre dispensas coletivas e a

incorporação das disposições advindas da União Europeia não surtiu grandes modificações.67

Assim, na Espanha as dispensas coletivas se dão por causas de natureza

econômica, técnica, organizacional e de produção, se em um período de noventa dias a

ruptura contratual afetar 10 empregados em empresas com menos de 100; 10% de

empregados em empresas que possuem de 100 a 300; 30 empregados em empresas que

possuem mais do que 300.

A dispensa em massa se iniciará mediante pedido de autorização pelo

empregador ao órgão competente (Ministério do Trabalho) e ao mesmo tempo pela consulta a

representatividade dos trabalhadores. A empresa terá que enviar um documento junto com

este pedido de autorização que comprove todas as causas especificadas da dispensa. Caso a

autoridade administrativa entenda não estarem presentes os requisitos previstos em lei dará

prazo ao empregador de dez dias para enviar nova notificação e na ausência desta será

66 MESQUITA, Abel; PLMJ, A.M. Pereira, LEAL, Sáragga; MARTINS, Oliveira; Júdice e Associados, RL,
Law Firm. Employment and Labor Law: Jurisdictional Comparisons. 2. ed., Grã Bretanha: European Lawyer,
2007, p. 285-286.
67 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. op. cit., p. 10.
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desconsiderado todo o procedimento. Vale esclarecer, também, que, verificada a hipótese de

demissão coletiva, o órgão administrativo convocará parecer do órgão responsável pela

seguridade social para que propicie a tomada de uma decisão mais racional possível.

A negociação entre empregador e a representatividade dos trabalhadores, em

regra, terá a duração de 30 dias ou 15 dias para empresas que possuam menos que 50

empregados e neste período as partes tentarão se conciliar de forma a chegar ao menor

número possível de dispensas, mitigando-as e estabelecendo uma forma que a atividade

empresarial consiga persistir no tempo, havendo a aprovação da maioria dos membros

daquela representatividade.

Por fim, o empregador informará ao Ministério do Trabalho os resultados. Se

este órgão detectar alguma ilegalidade neste resultado, seja por vício ou abuso de direito, será

enviado o caso para o Judiciário e possivelmente será declarada sua nulidade. Não alcançado

nenhum resultado na negociação, o órgão administrativo, dentro de quinze dias da

comunicação deste, irá proferir uma decisão que irá contemplar no todo ou em parte o pedido

do empregador. O silêncio deste órgão importará na anuência por completa da demissão em

massa. Importante dizer que os trabalhadores que forem demitidos terão o direito de receber

uma indenização correspondente a vinte dias de salário por ano de serviço até o máximo de

doze salários mensais, podendo, é claro, ser negociado tais valores entre as partes.68

3. SUGESTÕES A PROJETO DE LEI REFERENTE À DEMISSÃO EM MASSA POR

MOTIVOS ECONÔMICOS

O presente capítulo final terá como objetivo indicar sugestões ao atual projeto

de lei 5.352/2009, que trata sobre dispensa coletiva e futuros outros projetos que possam vir a

surgir.

68 SAGARDOY, Iñigo e SAGARDOY, Abogados. Employment and Labor Law: Jurisdictional Comparisons.
2. ed., Grã Bretanha: European Lawyer, 2007, p. 320-322.
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Ainda nesta oportunidade será debatido também o fenômeno atual da

constitucionalização do Direito, caminho pelo qual se acredita atingir a melhor proteção aos

direitos e garantias fundamentais ao indivíduo trabalhador e, portanto, capaz de ser o

catalisador para as pleiteadas mudanças em nosso ordenamento no que tange à dispensa

coletiva.

Foi verificada no curso deste estudo a carência legislativa referente ao tema da

dispensa em massa provocada por motivos econômicos conjugada com a omissão de tutela

constitucional contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Os acontecimentos decorrentes

da crise financeira mundial e os casos de ruptura contratual trabalhista em massa de grandes

empresas como Embraer, Usiminas e Peugeot alertaram a alguns membros da Câmara

Nacional quanto àquela omissão. A partir destes fatos os deputados Ivan Valente e Manuela

D’Ávila (PCdoB), juntamente com outros mais, apresentaram o referido Projeto de Lei

5.353/2009 que ora tramita na Câmara dos Deputados aguardando apreciação conclusiva das

Comissões Legislativas, conforme artigo 24, II, do Regimento Interno desta Casa.69

Entretanto, há que ser feito comentários frente a esta proposta legislativa.

O legislador claramente se inspirou no direito estrangeiro no que se refere à

matéria em tela e acertadamente atendeu aos comandos constitucionais de proteção ao

trabalhador e promoção do diálogo entre as partes com a devida participação dos sindicatos

representativos de categorias. Porém, o respectivo PL ainda carece de algumas disposições e

possui outras um tanto polêmicas.

Primeiramente, se percebe no artigo 1º que o legislador não dispõe como

definição de dispensa coletiva os despedimentos por causa tecnológica, tentando substituí-la

por técnica, o que não se dá por muito apropriado, pois esta última é uma espécie do gênero

da primeira, acabando por restringir o campo de incidência da norma. O correto a ser adotado

69 Projeto de Lei e outras proposições. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=437270> Acesso em: 26 mai. 2009.
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seriam os ditames da C.158 da OIT a qual se refere também a causas tecnológicas e inclui a

todas as já previstas, ampliando o campo de aplicação, às causas análogas.

Estas causas análogas são de fundamental valor ao passo que enquadram atos

da empresa à norma protetiva. Um exemplo que muito tem ocorrido nas empresas é o

fenômeno do downsizing, o qual se dá pelo planejamento racionalizado do negócio

procurando enxugar custos – dentre eles o trabalhista – e manter a atividade o mais eficiente e

competitiva possível70. Ora, isto é a reestruturação organizacional estratégica da empresa

potencialmente lesadora de direitos trabalhistas, hipótese pela qual não é estritamente causa

financeira, econômica ou tecnológica, mas deve ser abarcada pela futura lei.

Outra questão muito polêmica é estabelecer como requisito, em seu artigo 3º,

para realização dos despedimentos em massa a autorização da Superintendência Regional do

Trabalho e Emprego. Este critério advindo da legislação espanhola não se compatibiliza com

perfeição ao nosso ordenamento, sendo preferível o mero informe a este órgão, e assim como

em outros países, que este exerça sua atribuição administrativa de fiscalização, cumprimento

das exigências legais e rigor técnico quanto a esta modalidade de demissão, mantendo o MPT

como participante ciente do procedimento à luz de suas funções institucionais previstas no

artigo 129 da Constituição Federal.

É de grande alarde também que a proposta legislativa em seu artigo 9º,

parágrafo único, estabelece que a indenização “especial” consequente da demissão coletiva é

aplicável nos casos de declaração de falência ou recuperação, extrajudicial ou judicial. Para

tal aplicação é imperativa total delicadeza do Judiciário Trabalhista. Do contrário, os fins

perseguidos pela Nova Lei de Falências (Lei 11.101/2005), a qual purga pela sobrevivência da

unidade produtora geradora de riquezas – inclusive empregos –, poderão se dar por inócuos,

bem como os próprios objetivos de tutelar o empregado, que não terá seu posto de trabalho

reerguido e resguardado o valor a ser pago por sua mão-de-obra. O prejuízo será arcado pela

sociedade e afetará sensivelmente a economia. Esta indenização “especial” merece devida

70 BRIÃO, Andréa. Proteção do Trabalho frente às Dispensas Coletivas. Suplemento Trabalhista n. 04/2010,
vol. 74, São Paulo: LTr, Revista Ltr., 2010, p. 431.
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atenção. Por enquanto no corpo do projeto de lei não foi apontado o prazo para tal pagamento

e isso é de suma importância para a coerção do empregador e segurança ao trabalhador.

Muito importante apontar que o projeto de lei deverá ser aprimorado com mais

detalhes no que tange à responsabilidade contratual do empregador e do sindicato envolvido,

quando realizada a negociação coletiva.

O projeto de lei que se dignar a tratar sobre dispensas coletivas por motivos

objetivos adversos deverá contemplar a negociação coletiva como ferramenta principal para a

preservação de empregos. E sob esta ferramenta é que seus interlocutores garantirão direitos e

cumprirão obrigações e para isso devem obedecer uma conduta em sua relação guiada pela

boa-fé objetiva.

Esta diretriz no campo do Direito Civil vem cada vem mais tomando lugar na

seara trabalhista fruto da constitucionalização do Direito, como bem defendida por Renato

Rua,71 a boa-fé objetivas e seus deveres anexos – dever de informação, lealdade, confiança –

devem atuar no comportamento dos agentes seja na fase pré-contratual ou na sua execução

para salvaguardar um ponto ótimo na negociação coletiva.

A cláusula geral de boa-fé objetiva e sua aplicação na negociação coletiva,

principalmente em casos de dispensa em massa, vêm sendo defendida com ênfase por outros

doutrinadores, se revelando como efetivadora dos direitos e garantias previstos no artigo 8º III

e VI atribuindo força aos sindicatos representativos e também reiterando a eficácia das C. 98 e

154 da OIT que dispõem sobre esta matéria.

Neste sentido, esta cláusula geral tem função de vedar qualquer tentativa

omissiva ou comissiva capaz de trazer desequilíbrio na relação de forças entre o empregador e

o sindicato; ela força as partes a adotarem comportamentos comprometidos com a verdadeira

71 DE ALMEIDA, Renato Rua. Negociação Coletiva e Boa-fé objetiva. Suplemento Trabalhista n. 04/2010,
vol. 74, São Paulo: LTr, Revista Ltr., 2010, p. 394-395.
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intenção de discutir, acordar e cumprir as questões ali levantadas. Esse efeito é derivado dos

seus deveres anexos: informar todo o conteúdo que esta sendo negociado; agir com lealdade

ao fixar normas de mútuo consentimento para reger a relação de emprego.72

A compreensão da relevância da presença dos deveres de boa-fé objetiva nos

contratos de trabalho e nos instrumentos coletivos, juntamente com o entendimento de que o

abuso de direito é a linha fronteiriça para o exercício do direito potestativo de demitir do

empregador, devem estar expressamente previstas no projeto de lei que venha a regulamentar

a dispensa coletiva por causa objetivas. Isto será o marco de eficácia aos direitos e garantias

fundamentais do trabalhador e fará jus aos fundamentos constitucionais.

Expostas tais circunstâncias é que se torna mais do que oportuno o comento

sobre a constitucionalização do ordenamento jurídico brasileiro, gerado a partir da obra de

Ronald Dworkin,73 o qual tratou dos princípios como normas jurídicas, e com influência do

reconhecimento da Teoria da Força Normativa dos Princípios na contemporaneidade

desenvolvida pelo jurista alemão Konrad Hesse.74

Segundo Hesse, com o advento do Neoconstitucionalismo houve uma

transformação do papel do Estado frente aos direitos individuais. O que se vislumbrava antes

no Pós I Guerra com uma atuação estatal dotada de abstenção a fim de respeitar aqueles

direitos foi superado. Nesse novo tempo em que vivemos houve uma franca ampliação do

texto nas Constituições demandando atitudes, que negativas não violem direitos, mas também

as positivas que tenham estes protegidos e mais do que isso busquem sempre sua valorização

e promoção na sociedade. Esta conduta terá que ser abarcada por diversos temas agora

instituídos na Constituição e são os mais variados indo da esfera individual à coletiva,

transpassando pela educação, saúde, previdência, cultura, família, trabalho esporte, índios,

etc. O foco principal da Constituição são agora os direitos fundamentais.

72 EBERT, Paulo Roberto Lemgruber. Direito à Negociação Coletiva e as Despedidas em Massa. Os Deveres
de participação do Sindicato Profissional nas tratativas prévias e de atuação das partes segundo a boa-fé.
Suplemento Trabalhista n. 04/2010, vol. 74, São Paulo: LTr, Revista Ltr., 2010, p. 452.
#! DWORKIN, Ronald. op. cit.
#$ HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luis
Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, pp. 278-281
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Para que seja realizada esta conduta o Estado irá resguardar, respeitar as

condições mínimas para o exercício desses direitos, ultrapassando a compreensão subjetiva

dos mesmos e conferindo a dimensão objetiva. Esta possui o efeito irradiador atingindo

relações jurídicas, privadas ou públicas, em todo ordenamento, fazendo com que a aplicação e

interpretação de outras normas sejam levadas em conta, em especial aquelas que contemplam

uma textura mais aberta da linguagem.75

Portanto, se faz presente a ubiquidade da Constituição Federal de 1988. Seus

dizeres, valores, garantias estão espalhados, eles penetram na sociedade com sua força

normativa resultando na Constitucionalização do Direito. Sobre as facetas deste fenômeno

afirma Daniel Sarmento76:

(a) a Constituição passa a tratar, em maior ou menor detalhe, de temas
que antes eram disciplinados pelo legislador, retirando uma série de
decisões do alcance das maiorias legislativas de cada momento; e (b) os
princípios e valores da Constituição penetram em todo o ordenamento
jurídico impondo uma “filtragem” constitucional do ordenamento, vale
dizer a releitura dos conceitos e institutos dos mais diversos ramos do
Direito à luz da Constituição.
Por outro lado, a constitucionalização do Direito vai desafiar antigas
fronteiras como Direito Público/Direito Privado e Estado/sociedade civil.
Isto porque, numa ordem jurídica constitucionalizada a Constituição não
é apenas a lei fundamental do Estado. Ela é a lei fundamental do Estado e
da sociedade. Nenhum ramo do Direito escapa completamente às suas
malhas. Se, por um lado, a pluralidade e a complexidade dos interesses
presentes numa sociedade cada vez mais heterogênea continuam
justificando e demandando uma crescente especialização no âmbito
jurídico por outro, há agora um centro de gravidade capaz de recolher e
juridicizar os valores mais importantes da comunidade política no afã de
conferir alguma unidade axiológica e teleológica ao ordenamento. (grifo
nosso)

Assim, é preciso deixar claro o caráter dirigente de nossa CF/88, negando a

procedimentalidade dos seus princípios e caracterizando-os como substantivos e até mesmo

compromissórios, porém, dotados de normatividade suficiente para sua aplicação e

interpretação.

75 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2006, p.174.
76 SARMENTO, Daniel. op. cit., p. 177.
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Eis que surge como epicentro constitucional a dignidade da pessoa humana

cuja atenção é obrigatória tanto pelo Estado quanto pela sociedade. Isso se mostra ao passo

que todo princípio constitucional possui o seu núcleo duro, seu mínimo existencial que deve

ser preservado sob qualquer circunstância para resguardo de cada indivíduo e da própria

sociedade.77

Frente a estas considerações é com grande satisfação que se constata a

vinculação direta de todos atores sociais aos direitos fundamentais, caracterizando o efeito

horizontal dos mesmos, conferindo materialidade, aplicabilidade imediata (irradiação) no

cotidiano das relações intersociais.78

É neste cenário de filtragem constitucional surtindo efeitos horizontais aos

direitos e garantias que se abre espaço para o ativismo judicial. Na omissão do legislador que

não procura assegurar ao trabalhador sua dignidade mediante edição de lei que proteja sua

relação empregatícia contra a despedida arbitrária ou sem justa causa é imperativa a conduta

jurisdicional para salvaguardar tais direitos (como julgado pelo TRT 15ª Região no caso

Embraer). A constatação da força normativa dos princípios, o caráter dirigente da

Constituição é o motor da aplicabilidade imediata dos direitos sociais de conteúdo

eminentemente trabalhista e tantos mais espalhados pelo texto constitucional.

De igual forma, o legislador pode e deve proteger tais direitos mediante projeto

de lei que verse sobre dispensa coletiva por causas objetivas apreciando expressamente a boa-

fé objetiva e seus deveres anexos, pois se perfazem pelo direito à informação constante do

artigo 5º, inciso XIV, tendo como canal para isso a atividade sindical pela negociação coletiva

tão contemplada no artigo 8º, incisos III e VI, todos da CF/88.

77 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia jurídica dos Princípios Constitucionais: o princípio da dignidade
da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
78 DIMOULIS, Dimitri. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.
113.
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É possível concluir, então, que frente ao Neoconstitucionalismo tendo como

fenômeno principal a constitucionalização do ordenamento jurídico, há uma forte

consideração pelos Fatores Reais de Poder insculpidos nos direitos e garantias fundamentais

resultando na sua eficácia imediata teorizado por Hesse.

O que não se pode conceber, em suma, é a ignorância destes direitos

consagrados pela Constituição Cidadã. Nessa hipótese, se estaria desprezando a ideologia

construída por Hesse e valorizando a concepção sociológica defendida por Lassale79, a qual

prega que a Constituição não passa de uma mera folha de papel na medida em que só

contempla a soma dos reais fatores de poder social, ou seja, não havendo a preservação

daqueles direitos ao indivíduo e à sociedade o comando constitucional é vazio, simplesmente

ineficaz não certificando poderes para a sociedade frente ao Estado.

Por fim, já mais do que chegou a vez do Direito do Trabalho viver e conviver

com o fenômeno da constitucionalização. O ato do empregador que extingui os contratos de

trabalho de maneira massiva por motivos de causa objetiva sempre será delimitado pelos

direitos fundamentais do trabalhador à luz do ditame constitucional. Isso será aplicado pelo

Judiciário, proferindo decisões, pelo Legislativo, preenchendo lacunas, pelo Executivo,

apreciando em sua Administração meios que asseverem tais direitos seja por ratificação de

tratados internacionais ou qualquer outra forma, e pela própria Sociedade, no papel da

iniciativa privada que respeitará e dará efetividade às normas constitucionais.

CONCLUSÃO

Ao longo deste estudo foi possível notar que a legislação trabalhista brasileira

se encontra plenamente defasada no que tange às dispensas coletivas por motivos econômicos,

estruturais, tecnológicos e análogos.

79 LASSALE, Ferdinand. A essência da Constituição. Trad. Walter Stönnes. Rio de Janeiro: Líber Juris, 1985.
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Inicialmente se verificou que diante da internacionalização da economia, que

atinge todos os países, a crise financeira ocorrida em 2008 nos Estados Unidos da América

surtiu efeitos avassaladores nos mercados globais. Este efeito comprimiu economias, havendo

a consequente descapitalização das grandes empresas, e com isso, a redução do crédito e do

consumo de bens e serviços. Por dedução lógica todos estes fatores afetaram a

empregabilidade em escala também global, obrigando governos a cotejarem dispensas

coletivas, dignidade dos trabalhadores, preservação de empregos e empresas.

Os mecanismos justrabalhistas para a dispensa coletiva se mostraram

ineficazes, a CLT apenas prevê as modalidades de dispensa com e sem justa causa em âmbito

individual e oferece saídas alternativas que não respondem satisfatoriamente ao governo,

empresariado e trabalhadores. Não houve a internacionalização da Convenção 158 e

polêmicas à parte, este instrumento claramente era o único até então que continha uma

solução viável para a situação que se vive até hoje.

Não demorou muito tempo para os efeitos alcançarem as grandes empresas

brasileiras. A Embraer realizou a dispensa em massas de seus trabalhadores e, apesar da

resposta do TRT 15ª Região deflagrando sua ilegalidade e abusividade, o TST se contentou

com o fato de que causas objetivas, mal justificadas perante a sociedade e trabalhadores,

ocorridas no meio externo econômico são suficientes para motivar o rompimento unilateral do

contrato de trabalho de mais de 4.200 trabalhadores, apenas lhes dando um valor pecuniário

indenizatório, ignorando o valor social do trabalho, a dignidade do trabalhador, a restrição

constitucional contra a despedida arbitrária e todos outros mais direitos e garantias

fundamentais ao indivíduo consagrados na Constituição Cidadã de 1988.

Também foi demonstrado pelo Direito Comparado como a relevante questão

das dispensas coletivas são tratadas em etapas sucessivas, buscando a tutela do trabalhador

através da negociação coletiva entre entidade sindical e empresa, com o olhar do órgão

administrativo competente, que juntos elaboram planos alternativos e motivam aquelas

dispensas aos trabalhadores, valorizando sua dignidade e tentando fazer com que a empresa

sobreviva a crise que se passa.
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Conclui-se, então, que a melhor forma de preservar empregos e

concomitantemente buscar a sobrevivência da empresa, atendendo aos comandos

constitucionais, se dá pela: (i) edição de nova lei – onde seja disciplinada a dispensa coletiva

por causas objetivas – pelo Poder Legislativo, preenchendo a lacuna existente; (ii) conquanto

existente esta lacuna, que o Poder Judiciário frente ao fenômeno de constitucionalização do

Direito, contemplando os direitos fundamentais na sua eficácia horizontal e na sua força

normativa, haja de forma ativista a fim de impedir que trabalhadores se vejam lesados pelo

abuso de exercício do direito do empregador e resguarde a sociedade empresária para

sobreviver a conjuntura econômica adversa e futuramente volte a gerar externalidades

positivas para a sociedade; (iii) ação do Poder Executivo, que deve promover a ratificação da

Convenção 158 da OIT e junto com o Congresso internalizá-la em nosso ordenamento

elaborando novas Políticas Públicas para empregos mediante cenário de crise econômica.
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ANEXO A – CONVENÇÃO N. 158 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO

TRABALHO

DECRETO Nº 2.100, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Torna pública a denúncia, pelo Brasil, da Convenção da OIT nº 158 relativa ao Término da

Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador.

O Presidente da República torna público que deixará de vigorar para o Brasil, a partir de 20 de

novembro de 1997, a Convenção da OIT nº 158, relativa ao Término da Relação de Trabalho

por Iniciativa do Empregador, adotada em Genebra, em 22 de junho de 1982, visto haver sido

denunciada por Nota do Governo brasileiro à Organização Internacional do Trabalho, tendo

sido a denúncia registrada, por esta última, a 20 de novembro de 1996.

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

Fernando Henrique Cardoso, Luiz Felipe Lampreia

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, MAURO BENEVIDES,

Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo

o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 68, DE 1992

Aprova o texto da Convenção nº 158, da Organização Internacional do Trabalho (OIT),

sobre o Término da Relação do Trabalho por Iniciativa do Empregador, adotada em

Genebra, em 1982, durante a 68ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
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O CONGRESSO NACIONAL, decreta:

Art. 1º É aprovado o texto da Convenção nº 158, da Organização Internacional do Trabalho

(OIT), sobre o término da Relação do Trabalho por Iniciativa do Empregador, adotada em

Genebra, em 1982.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam

resultar em revisão da referida convenção, bem como aqueles que se destinem a estabelecer

ajustes complementares.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 16 de setembro de 1992.

SENADOR MAURO BENEVIDES

Presidente

DECRETO Nº 1.855, DE 10 DE ABRIL DE 1996

Promulga a Convenção 158 sobre o Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do

Empregador, de 22 de junho de 1982.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso

VIII, da Constituição, e

Considerando que a Convenção Número 158, da Organização Internacional do Trabalho,

sobre o Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador, foi assinada em

Genebra, em 22 de junho de 1982;

Considerando que a Convenção ora promulgada foi oportunamente submetida ao Congresso

Nacional, que a aprovou por meio do Decreto Legislativo número 68, de 16 de setembro de

1992;

Considerando que a Convenção em tela entrou em vigor internacional em 23 de novembro de

1985;
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Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de Ratificação do instrumento

multilateral em epígrafe, em 05 de janeiro de 1995, passando o mesmo a vigorar, para o

Brasil, em 05 de janeiro de 1996, na forma de seu artigo 16;

DECRETA:

Art. 1º A Convenção número 158, da Organização Internacional do Trabalho, sobre o

Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador, assinada em Genebra, em 22

de junho de 1982, apensa por cópia ao presente Decreto, deverá ser executada e cumprida tão

inteiramente como nela se contém.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, em 10 de abril de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Luiz Felipe Lampreia

ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA A CONVENÇÃO NÚMERO 158, DA

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, SOBRE O TÉRMINO DA

RELAÇÃO DE TRABALHO POR INCIATIVA DO EMPREGADOR, CONCLUÍDA EM

GENEBRA, EM 22 DE JUNHO DE 1982/MRE

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO

CONVENÇÃO 158

CONVENÇÃO SOBRE TÉRMINO DA RELAÇÃO DE TRABALHO POR INICIATIVA

DO EMPREGADOR

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do

Trabalho, e reunida nessa cidade em 2 de junho de 1982, na sua Sexagésima-Oitava Sessão;

Tendo tomado nota das normas internacionais contidas na Recomendação sobre o Término da

Relação de Trabalho, 1963, foram registradas importante novidades na legislação e na prática
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de numerosos Estados-Membros relativas às questões que essa Recomendação abrange.< p>

Considerando que em razão de tais novidades é oportuno adotar novas normas internacionais

na matéria, levando particularmente em conta os graves problemas que se apresentam nessa

área como conseqüência das dificuldades econômicas e das mudanças tecnológicas ocorridas

durante os últimos anos em grande número de países;

Após ter decidido adotar diversas proposições relativas ao término da relação de trabalho por

iniciativa do empregador, questão que constitui o quinto item da agenda da Reunião, e

Após ter decidido que tais proposições tomariam a forma de uma Convenção, adota, na data

22 de junho de 1982, a presente Convenção sobre o Término da Relação de Trabalho, 1982:

PARTE I

Métodos de Aplicação, Área de Aplicação e Definições!

Artigo 1

Dever-se-á dar efeito às disposições da presente Convenção através da legislação nacional,

exceto na medida em que essas disposições sejam aplicadas por meio de contratos coletivos,

laudos arbitrais ou sentenças judiciais, ou de qualquer outra forma de acordo com a prática

nacional.

Artigo 2

A presente Convenção aplica-se a todas as áreas de atividade econômica e a toda as pessoas

empregadas.

Todo membro poderá excluir da totalidade algumas das disposições da presente Convenção as

seguintes categorias de pessoas empregadas:

a. os trabalhadores de um contrato de trabalho de duração determinada ou para

realizar uma determinada tarefa;

b. os trabalhadores que estejam num período de experiência ou que tenha o tempo

de serviço exigido, sempre que, em qualquer um dos casos, a duração tenha

sido fixada previamente e for razoável;
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c. os trabalhadores contratados em caráter ocasional durante um período de curta

duração.

2. Deverão ser previstas garantias adequadas contra o recurso a contratos de trabalho de

duração determinada cujo objetivo seja o de iludir a proteção prevista nesta

Convenção.

a. Na medida que for necessário, e com a prévia consulta das organizações de

empregadores e de trabalhadores interessadas, quando tais organizações existirem, a

autoridade competente ou o organismo apropriado de cada país poderá tomar medidas

para excluir da aplicação da presente Convenção, ou de algumas de suas disposições,

certas categorias de pessoas empregadas, cujas condições de emprego forem regidas

por disposições especiais que, no seu conjunto, proporcionem uma proteção pelo

menos equivalente à prevista nesta Convenção.

2. Na medida que for necessário, e com a prévia consulta das organizações de

empregadores e de trabalhadores interessadas, quando tais organizações existirem, a

autoridade competente ou o organismo apropriado de cada país poderá tomar medidas

para excluir da aplicação da presente Convenção ou de algumas de suas disposições,

outras categorias limitadas de pessoas empregadas, a cujo respeito apresentam-se

problemas especiais que assumam certa importância, levando em consideração as

condições de emprego particulares dos trabalhadores interessados ou a dimensão ou

natureza da empresa que os emprega.

3. Todo Membro que ratificar a presente Convenção deverá enumerar, no primeiro

relatório sobre a aplicação da Convenção que submeter em virtude do artigo 22 da

Constituição da Organização Internacional do Trabalho, as categorias que tiverem sido

excluídas em para essa exclusão, e deverá indicar nos relatórios subseqüentes a

situação da sua legislação e prática com relação às categorias excluídas e a medida em

que é aplicada ou se tenciona aplicar a Convenção essa categorias.

Artigo 3

Para os efeitos da presente Convenção as expressões “término” e “término da relação de

trabalho” significam término da relação de trabalho do empregador.
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Parte II

Normas de Aplicação Geral

SEÇÃO A

Justificação do Término

Artigo 4

Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a menos que exista para isso uma

causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas

necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço.

Artigo 5

Entre os motivos que não constituirão causa justificada para o término da relação de trabalho

constam os seguintes:

a) a filiação a um sindicato ou a participação em atividades sindicais fora das horas de

trabalho ou, com o consentimento de empregador, durante as horas de trabalho;

b) ser candidato a representante dos trabalhadores ou atuar ou ter atuado nessa qualidade;

c) apresentar uma queixa ou participar de um procedimento estabelecido contra um

empregador por supostas violações de leis ou regulamentos, ou recorrer perante as autoridades

administrativas competentes;

d) a raça, a cor, o sexo, o estado civil, as responsabilidades familiares, a gravidez, a religião,

as opiniões políticas, a ascendência nacional ou a origem social;

e) a ausência do trabalho durante a licença-maternidade.

Artigo 6

A ausência temporária do trabalho por motivo de doença ou lesão não deverá constituir causa

justificada de término da relação de trabalho.
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A definição do que constitui uma ausência temporal do trabalho, a medida na qual será

exigido um certificado médico e as possíveis limitações à aplicação do parágrafo 1 do

presente artigo serão determinadas em conformidade com os métodos de aplicação

mencionados no artigo 1 da presente Convenção.

SEÇÃO B

Procedimentos Prévios ao Término por Ocasião do Mesmo

Artigo 7

Não deverá ser terminada a relação de trabalho de um trabalhador por motivos relacionados

com seu comportamento ou seu desempenho antes de se dar ao mesmo a possibilidade de se

defender das acusações feitas contra ele, a menos que não seja possível pedir ao empregador,

razoavelmente, que lhe conceda essa possibilidade.

SEÇÃO C

Recurso Contra o Término

1. O trabalhador que considerar injustificado o término de sua relação de trabalho terá o

direito de recorrer contra o mesmo perante uma organismo neutro, como, por exemplo, um

tribunal, um tribunal do trabalho, uma junta de arbitragem ou um árbirto.

2. Se uma autoridade competente tiver autorizado o término, a aplicação do parágrafo 1 do

presente artigo poderá variar em conformidade com a legislação e a prática nacionais.

3. Poder-se-á considerar que o trabalhador renunciou a seu direito de recorrer contra o término

de sua relação de trabalho se não tiver exercido tal direito dentro de um prazo razoável após o

término.

Artigo 9

1. Os organismos mencionados no artigo 8 da presente Convenção estarão habilitados para

examinarem as causas alegadas para justificar o término da relação de trabalho e todas as

demais circunstâncias relacionadas com o caso, e para se pronunciar sobre o término ser ou

não justificado.



81

2. A fim do trabalhador não estar obrigado a assumir por si só o peso da prova de que seu

término foi injustificado, os métodos de aplicação mencionados no artigo 1 da presente

Convenção deverão prever uma ou outra das seguintes possibilidades, ou ambas:

a) caberá ao empregador o peso da prova da existência de uma causa justificada para o

término, tal como foi definido no artigo 4 da presente Convenção;

b) os organismos mencionados no artigo 8 da presente Convenção estarão habilitados para

decidir acerca das causas alegadas para justificar o término, levando em conta as provas

apresentadas pelas partes e em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela

legislação e a prática nacionais.

3. Nos casos em que forem alegadas, para o término da relação de trabalho, razões baseadas

em necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço, os organismos

mencionados no artigo 8 da presente Convenção estarão habilitados para verificar se o

término foi devido realmente a essas razões, mas a medida em que esses organismos estarão

habilitados também para decidirem se tais razões seriam suficientes para justificar o término

deverá ser determinada pelos métodos de aplicação mencionados no artigo 1 desta

Convenção.

Artigo 10

Se os organismos mencionados no artigo 8 da presente Convenção chegarem à conclusão de

que o término da relação de trabalho é justificado e se, em virtude da legislação e prática

nacionais, esses organismos não estiverem habilitados ou não considerarem possível, devido

às circunstâncias, anular o término e, eventualmente, ordenar ou propor a readmissão do

trabalhador, terão a faculdade de ordenar o pagamento de uma indenização adequada ou outra

reparação que for considerada apropriada.



82

SEÇÃO D

Prazo de Aviso Prévio

Artigo 11

O trabalhador cuja relação de trabalho estiver para ser dada por terminada terá direito a um

prazo de aviso prévio razoável ou, em lugar disso, a um indenização, a não ser que o mesmo

seja culpado de uma falta grave de tal natureza que seria irrazoável pedir ao empregador que

continuasse a empregá-lo durante o prazo do aviso prévio.

SEÇÃO E

Indenização por Término de Serviços e Outras Medidas< p> De Proteção dos Rendimentos

Artigo 12

1. Em conformidade com a legislação e a prática nacionais, todo trabalhador cuja relação de

trabalho tiver sido terminada terá direito:

a) a uma indenização por término de serviços ou a outras compensações análogas, cuja

importância será fixada em função, entre diretamente pelo empregador ou por um fundo

constituído através de cotizações dos empregados; ou

b) a benefícios do seguro desemprego, de um sistema de assistência aos desempregados ou de

outras formas de previdência social, tais como benefícios por velhice ou por invalidez, sob as

condições normais às quais esses benefícios estão sujeitos; ou

c) a uma combinação de tais indenizações ou benefícios.

1. Quando o trabalhador não reunir as condições de qualificação para ter direito aos benefícios

de um seguro desemprego ou de assistência aos desempregados em virtude de um sistema de

alcance geral, não será exigível o pagamento das indenizações ou benefícios mencionados no

parágrafo 1, item a), do presente artigo, pelo único fato do trabalhador não receber benefício

de desemprego em virtude do item b) do parágrafo mencionado.
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2. No caso de término devido a falta grave, poder-se-á prever a perda do direito a desfrutar

das indenizações ou benefícios mencionados no parágrafo 1, item a), do presente artigo pelos

métodos de aplicação mencionados no artigo 1 da presente Convenção.

PARTE III

Disposições Complementares sobre o Término da Relação de Trabalho por Motivos

Econômicos, Tecnológicos Estruturais ou Análogos

SEÇÃO A

Consulta aos Representantes dos Trabalhadores

Artigo 13

1. Quando o empregador prever términos da relação de trabalho por motivos econômicos,

tecnológicos, estruturais ou análogos;

a) Proporcionará aos representantes dos trabalhadores interessados, em tempo oportuno, a

informação pertinente, incluindo os motivos dos términos previstos, o número e categorias

dos trabalhadores que poderiam ser afetados pelos menos e o período durante o qual seriam

efetuados esses términos:

b) em conformidade com a legislação e a prática nacionais, oferecerá aos representantes dos

trabalhadores interessados, o mais breve que for possível, uma oportunidade para realizarem

consultas sobre as medidas que deverão ser adotadas para evitar ou limitar os términos e as

medidas para atenuar as conseqüências adversas de todos os términos para os trabalhadores

interessados, o mais breve que possível, uma oportunidade para realizarem consultas sobre as

medidas que deverão ser adotados para evitar ou limitar os términos e as medidas para atenuar

as conseqüências adversas de todos os términos para os trabalhadores afetados, por exemplo,

achando novos empregos para os mesmos.

2. A aplicação do parágrafo 1 do presente artigo poderá ser limitada, mediante os métodos de

aplicação mencionados no artigo 1 da presente Convenção, àqueles casos em que o número de

trabalhadores, cuja relação de trabalho tiver previsão de ser terminada, for pelo menos igual a

uma cifra ou uma porcentagem determinadas do total do pessoal.
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3. Para efeitos do presente artigo, a expressão “representantes dos trabalhadores interessados”

aplica-se aos representantes dos trabalhadores reconhecidos como tais pela legislação ou a

prática nacionais, em conformidade com a Convenção sobre os Representantes dos

Trabalhadores, em 1971.

SEÇÃO B

Notificação à Autoridade Competente

Artigo 14

1. Em conformidade com a legislação e a prática nacionais, o empregador que prever términos

por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos, deverá notificá-los o mais

breve possível à autoridade competente, comunicando-lhe a informação pertinente incluindo

uma exposição, por escrito, dos motivos dos términos previstos, o número e as categorias dos

trabalhadores que poderiam ser afetados e o período durante o qual serão efetuados esses

términos.

2. A legislação nacional poderá limitar a aplicabilidade do parágrafo 1 do presente artigo

àqueles casos nos quais o número de trabalhadores, cuja relação de trabalho tiver previsão de

ser terminada, for pelo igual a uma cifra ou uma porcentagem determinadas do total do

pessoal.

3. O empregador notificará às autoridades competentes os términos referidos no parágrafo 1

do presente artigo com um prazo mínimo de antecedência da data em que seriam efetuados os

términos, prazo que será especificado pela legislação nacional.

PARTE IV

Disposições Finais

Artigo 15

As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas, para serem registradas, ao

Diretor da Repartição Internacional do Trabalho.
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Artigo 16

1. Esta Convenção obrigará exclusivamente àqueles Membros da Organização Internacional

do Trabalho cujas ratificações tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral.

2. Entrará em vigor 12 (doze) meses após a data em que as ratificações de 2 (dois) Membros

tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral.

3. A partir desse momento, esta Convenção entrará em vigor, para cada Membro, 12 (doze)

meses após a data em que sua ratificação tiver sido registrada.

Artigo 17

1. Todo Membro que tiver ratificado a presente Convenção poderá denunciá-lo no fim de um

período de 10 (dez) anos, a partir da data da entrada em vigor inicial, mediante um ato

comunicado, para ser registrado, ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho. A

denúncia tornar-se-á efetiva somente 1 (um) ano após a data de seu registro.

2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segunda ratificação que lhe tiver

sido comunicada, o Diretor-Geral fará notar aos Membros da Organização a data em que a

presente Convenção entrará em vigor.

Artigo 19

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das

Nações Unidas, para efeitos do registro e em conformidade com o artigo 102 da Carta das

Nações Unidas, uma informação completa sobre todas as ratificações, declarações e atos de

denúncia que tiver registrado, de acordo com os artigos precedentes.

Artigo 20

Cada vez que o considerar necessário, o Conselho de Administração da Repartição

Internacional do Trabalho apresentará à Conferência um relatório sobre a aplicação da

Convenção e considerará a conveniência de se incluir, na agenda da Conferência, a questão de

sua revisão total ou parcial.
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Artigo 21

1. No caso da Conferência adotar uma nova Convenção que implique uma revisão total ou

parcial do presente, e a não ser a nova Convenção contenha disposições em contrário:

a ratificação, por um Membro, da nova Convenção revista implicará, ipso jure , a denúncia

imediata da presente Convenção, não obstante as disposições contidas no artigo 17, sempre

que a nova Convenção revista tiver entrado em vigor;

a partir da data de entrada em vigor da nova Convenção revista, a presente Convenção deixará

de estar aberta para ratificação por parte dos Membros.

A presente Convenção permanecerá em vigor em todos os casos em forma e conteúdo atuais,

para aqueles Membros que a tiverem ratificado e que não ratificarem a Convenção revista.

Artigo 22

As versões inglesa e francesa do texto desta Convenção são igualmente autênticos.

RETIFICAÇÃO

DECRETO Nº 1.855, DE 10 DE ABRIL DE 1996

Promulga a Convenção 158 sobre o Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do

Empregador, de 22 de junho de 1982.


