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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objeto o exame de aspectos da história

da Justiça do Trabalho da Segunda Região durante o período de 21 anos de

regime ditatorial no país. Regime que se iniciou com o golpe civil-militar de

1964, que depôs o Presidente João Goulart, e se encerrou em 1985, com a

retomada  do  Poder  Executivo  pela  sociedade  civil,  através  da  eleição

indireta  para Presidente da República,  em Colégio  Eleitoral,  de Tancredo

Neves.  Esse  período  é  estudado  através  da  analise  de  algumas  lides

coletivas, incluindo as greves operárias e da evolução de cláusulas sociais

em  instrumentos  normativos  e  sua  constitucionalização.  Com  essa

abordagem verificamos, especialmente,  a forma pela qual as relações de

trabalho se estruturaram em face da conjuntura econômica, política e social

e da situação histórica em que se inseriam; o âmbito das lutas operárias,

suas conquistas coletivas; a atuação da Justiça do Trabalho em face das

reivindicações  e  finalmente  quais  as  matérias  foram   incorporadas  pelo

ordenamento jurídico, em especial a Constituição Federal de 1988.

No estudo específico da evolução de algumas cláusulas sociais nas

sentenças  normativas  e  convenções  coletivas  no  período  de  ditadura,

utilizamos  basicamente  o  método  indutivo,  a  partir  do  exame  de  três

categorias profissionais de grande importância na Região, quais sejam, a

dos  metalúrgicos  do  ABC,  químicos  e  farmacêuticos  de  São  Paulo  e

Bancários de São Paulo,  e quatro sindicatos que representam categorias

menores ou com menor destaque social e político no período: os sindicatos

dos trabalhadores nas indústrias de papel e papelão, chapeleiros, bebidas e

alimentação, com destaque para os anos de 72/73, 78/79 e 84/85.

Trata-se de tema de relevância para a compreensão das profundas

modificações sofridas pela sociedade brasileira na época e principalmente

pela forma pela qual foi possível a redemocratização do país e os processos

sociais e políticos atuais.
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Para melhor entender o significado desse período se faz necessária

a  analise  da  conjuntura  daqueles  anos,  -  e  esse  o  objeto  amplo  deste

trabalho,  verificando,  de  um  lado,  o  papel  desempenhado  pelo  governo

militar e pelos empresários, parceiros na defesa de seus de interesses de

classe,  e  de  outro,  os  trabalhadores,  classes  médias  depauperadas  e

classes  populares  em  geral.  Interessa  verificar,  também,  o  papel

desempenhado pelo Poder Judiciário nessas disputas. 

Verificamos, ao longo do período, quais foram as conquistas sociais

dos trabalhadores elegendo para análise três núcleos, a saber, questões de

gênero,  saúde  do  trabalhador  e  organização  sindical,  e  se  essas  se

constituíram em avanços e se consolidaram na sociedade brasileira ou ao

contrário, ocorreu retrocesso e foram esquecidas. Esse o objeto principal do

trabalho desenvolvido.

2. A conjuntura econômica e social: governo militar e empresários.

No mundo a guerra fria. No Brasil,  31 de março e 1º  de abril  de

1964. Jango é deposto. Resultado de um golpe de Estado, ainda que não

declarado, o regime militar foi marcado pela interrupção das atividades livres

e democráticas  dos Poderes  da União  e  de toda a sociedade civil;  pela

censura,  perseguições  políticas,  suspensão  de  direitos  constitucionais,

prisões, torturas e mortes.

O Presidente  da  República  eleito,  Jânio  da  Silva  Quadros,  havia

renunciado e assumido seu vice, João Goulart (1961-1964), num momento

em  que  as  disputas  estratégicas  e  os  conflitos  indiretos  entre  Estados

Unidos e União Soviética chegavam ao seu ápice, em 1962, com a Crise dos

Mísseis, quando a URSS instalou esses equipamentos bélicos em território

Cubano, retirando-os após 13 dias de tensão.  

O  governo  de  Jango  Goulart,  em  meio  à  crise  política,  tentou

sustentar-se com o apoio popular, convocando grandes manifestações, ao

mesmo tempo em que o temor da instalação do comunismo no Brasil era

disseminado por empresários, banqueiros, classe média e Igreja Católica.

João Goulart, em grandes comícios, defendia as Reformas de Base,

prometendo  mudanças  radicais  na  estrutura  agrária,  econômica  e

educacional  do  país.  A oposição  conservadora  se  organizou,  sendo  sua
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maior demonstração pública a Marcha da Família com Deus pela Liberdade.

A crise política aumentou. Os militares tomaram o poder. Entre 31 de março

e 1º  de abril  de 1964 unidades militares saíram às ruas e assumiram o

comando de prédios públicos no Rio de Janeiro e em Brasília. 

No dia 2 de abril o Congresso, já sob o comando militar, declarou

vaga  a  Presidência  da  República  -  estando  ainda  o  Presidente  em solo

brasileiro - e empossou o Presidente da Câmara dos Deputados, Pascoal

Ranieri  Mazzilli  como  Presidente.  Jango  desautoriza  movimentos  de

resistência para evitar uma guerra  civil,  e  deixa o país,  refugiando-se no

Uruguai.1 

Inicia-se  assim um dos  maiores  períodos  de  exceção  da  história

institucional brasileira. Instaurou-se ditadura que governava por meio de atos

institucionais, alterando a feição da Constituição de 1946, promulgada após

longa discussão democrática. 

 Em 9 de abril é editado o Ato Institucional nº 1 – o AI-1, cassando

mandatos políticos de opositores ao regime. 

Depois dele foram promulgados outros 16 atos institucionais e 104

atos complementares. O Executivo decretou eleição indireta do Presidente

da República e seu vice2 pelo Congresso. 

O  Marechal  Castelo  Branco  foi  eleito  pelo  Congresso  Nacional

Presidente da República em 15 de abril de 1964 e instituiu o bipartidarismo:

Movimento  Democrático  Brasileiro  (MDB)  -  oposição,  -  e  a  Aliança

Renovadora Nacional (ARENA) - representante do governo. A denominação

de “Partido” que antecedia o nome dos agrupamentos políticos foi eliminada.

Todos  os  partidos  políticos  até  então  existentes  foram  dissolvidos  ou

passaram  à  clandestinidade.   No  campo,  as  Ligas  Camponesas  foram

brutalmente reprimidas e foram cassados os governadores de Pernambuco,

Miguel Arraes, de Sergipe, Seixas Dória e de Goiás, Mauro Borges.  

Em 1966  a  Lei  5.107,  de  13  de  setembro,  instituiu  o  Fundo  de

Garantia do Tempo de Serviço, que passou a ser o regime dominante de

1 http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/Verbetes_HTM/2412_12.asp
2 http://www.cpdoc.fgv.br/dhbb/verbetes_htm/5744_1.asp
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contratação -  ainda que dependente da opção do trabalhador, rompendo o

sistema de estabilidade no emprego até então vigente, nos termos do art.

492 da CLT. Essa alteração criou insegurança entre os trabalhadores, vez

que autorizava demissões, ainda que sem justa causa, tendo reflexos em

suas  organizações  de  classe.  Em 24  de  janeiro  de  1967,  o  Congresso

Nacional  já  expurgado  de  oposição,  transformado  em  Assembléia

Constituinte  pelo  Ato  Institucional  nº  4,  promulgou  nova  Constituição,

institucionalizando o novo  regime e incorporando os Atos Institucionais  e

legislação esparsa do regime até então e estabelecendo a predominância do

executivo sobre os demais poderes. 

1968 foi o ano das grandes manifestações de rua de trabalhadores e

estudantes  em  quase  todo  mundo,  a  partir  do  movimento  de  maio,  na

França, que reivindicavam reformas no sistema educacional entre outras; no

Brasil  os  estudantes  começaram  reivindicando  mais  vagas  nas

Universidades  e  o  fim  dos  “excedentes”,  e  em  questão  de  semanas,

ganharam as ruas em grandes passeatas onde clamavam pelo  o  fim da

ditadura, tendo ocorrido enfrentamentos com a policia. Também ocorreram

greves operárias importantes, em Contagem, Minas Gerais, e Osasco.   

O  AI-5,  de  13  de  dezembro  de  1968,  editado  no  governo  do

presidente General  Costa e Silva, é considerado o mais duro de todos e

teve como objeto principal a repressão política dos movimentos grevistas,

estudantis e de grupos de esquerda que assumiram a luta armada como

forma de resistência à ditadura. Esse Ato autorizava o Presidente a fechar o

Congresso  Nacional,  Assembléias  Legislativas  e  Câmaras  Municipais;

autorizou o executivo a intervir nos Estados e Municipios, cassar mantado de

deputados e vereadores.  Também suspendeu garantias constitucionais de

vitaliciedade  e  inamovibilidade  de  militares  e  juízes;  proibiu  reuniões  de

cunho político; instituiu a censura prévia a assuntos politicos e morais, que

se  estendia  aos  órgãos  de  imprensa,  à  música,  ao  teatro  e  ao  cinema.

Suprimiu o instituto do habeas corpus para os chamados crimes políticos, e

deu poder ao Executivo para legislar sobre todos os assuntos. Vigorou até

dezembro de 1978.3

3 http://www.acervoditadura.rs.gov.br/legislação_6.htm 
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A repressão  parecia  chegar  ao  ápice,  com a edição,  em 29  de

setembro  de  1969,  do  Decreto-Lei  898,  a  Lei  de  Segurança  Nacional,

prevendo penas de prisão perpétua  e morte em casos de condenação em

situação de "guerra psicológica adversa, ou revolucionária, ou subversiva".4

A  estratégia  de  poder  do  regime  militar  incluía  o  completo

aniquilamento de participação democrática nos atos do governo e controle

de  todos  e  quaisquer  órgãos,  inclusive  imprensa,  de  forma  a  garantir  a

atuação em favor da nova ordem governamental. 

Assim,  apesar  de  parte  da  imprensa  apoiar  politicamente  os

militares, houve os que sofreram forte censura, sendo tolhidos de exercer o

direito à informação. Foram vários os jornalistas e diretores desses meios

que  foram cassados,  presos,  de  forma a  assegurar  o  controle  quanto  à

divulgação de fatos desfavoráveis ao governo.

O Congresso Nacional foi fechado e muitos políticos desistiram da

vida pública em razão de perseguições, prisões, tortura. É de ser recordado

o desaparecimento do deputado Rubens Paiva.

Desde os primeiros dias após o golpe agiram grupos terroristas de

direita  no  país,  paramilitares,  sendo  o  mais  conhecido  deles  o  CCC  –

Comando  de  Caça  aos  Comunistas.  Essas  organizações  realizaram

dezenas de atentados, como o do Riocentro e de bomba atirada na sede da

OAB, no Rio de Janeiro.

Com  o  General  Emílio  Garrastazu  Médici  na  presidência  (1969-

1974),  o  Brasil  viveu  o  período  mais  repressivo  do  governo  militar,

denominado "anos de chumbo", na expressão cunhada por Elio Gaspari. 

Ao longo  de todos esses anos e por  toda a  década de 1970 os

grupos  organizados  de  esquerda  foram  dizimados,  sendo  a  tortura  nas

prisões  método  institucionalizado.  A  morte  e  os  desaparecimentos  de

pessoas sem que os órgãos de segurança prestassem contas das prisões

realizadas se repetiam.

 

No plano da política econômica, o regime adotava a idéia fazer o

bolo crescer para depois dividi-lo. Assim, na mesma medida em que apoiava

4 http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/upload/legislacao/23.pdf  ) e      
htpp://www.justitia.com.br/artigos/4714cb.pdf
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a atividade empresarial,  mantendo não só as empresas estatais de base,

não  poupando  investimentos  nas  indústrias  de  bens  duráveis,  como  a

indústria automobilística, mantinha os trabalhadores em regime de arrocho

salarial, com legislação que controlava reajustes salariais. As importações de

veículos eram proibidas e a indústria  nacional  de carros desenvolveu-se.

Somente  em  1990,  com  o  governo  de  Fernando  Collor  de  Mello,  as

importações de veículos e bens de consumo não duráveis foram liberadas.

Na década de 70, o Brasil apresentava economia crescente, tendo

havido um intervalo de inflação controlada. Nesse período, foram realizadas

grandes obras como a Transamazônica e a Ponte Rio - Niterói.  Elio Gaspari

em sua obra A Ditadura Escancarada, ressalta que:

“O Milagre  Brasileiro  e os Anos  de Chumbo foram simultâneos.  Ambos
reais, co-existiam negando-se. Passados mais de trintas anos, continuam
negando-se. Quem acha que houve um, não acredita (ou não gosta de
admitir) que houve o outro. (p.13)” 

Também, segundo Milton Martins, "O estado de espírito do governo quanto

à tutela da política salarial,  pode ser mais bem compreendido pelo que dissera o então

Ministro do Planejamento, Reis Veloso: 

Não seria favorável,  em benefício do próprio trabalhador,  deixar  que os
sindicatos  negociassem  seus  aumentos  diretamente  com  os
empregadores. Se eles tiverem força política, muito bem. Se não, levam a
pior, criando disparidades entre as diversas categorias salariais. Em 1963,
o  Sindicato  dos  Metalúrgicos  conseguiu  aumento  de  80%  para  seus
sócios; o da Construção Civil, 40% e o dos Padeiros, zero por cento.”5

 
Assim,  a  estratégia  dos  militares  consistia  no  aniquilamento  das

manifestações  democráticas,  com a  manutenção  de  uma  democracia  de

fachada, em um sistema de dois partidos, um de apoio ao governo outro de

oposição consentida, somado ao controle dos órgãos que ainda poderiam

questionar ou impedir a sua perpetuação no poder. Tudo isso financiado por

importantes setores da sociedade,  notadamente,  as grandes empreiteiras

que eram beneficiadas pela concessão de obras públicas.

No governo do General Geisel (1974-1979), a crescente organização

da  sociedade  civil  e  a  aparição  de  dirigentes  sindicais  eleitos  pelos

trabalhadores  no  cenário  político  e  social  pressionaram  fortemente  o

5 MARTINS, Milton. Sindicalismo e Relações Trabalhistas. São Paulo:LTR, 1995, pg.119.
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governo e os empresários a iniciar a "abertura lenta gradual e segura"6 e a

adotar novas formas de negociação. Os sindicatos conquistaram mais poder

e mobilizaram os trabalhadores.  Movimentos grevistas surgiram cada vez

mais  fortalecidos,  e  garantindo  visibilidade  e  reconhecimento  de  direitos

junto ao Poder Judiciário.

Ainda se fazia presente, entretanto, o clima de terror em todos os

níveis sociais.  Em outubro de 1975, morreu no DOI-CODI -  Destacamento

de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna -

vítima de tortura, o jornalista Wladimir Herzog (a versão oficial foi de suicídio

por enforcamento em uma cela), e em janeiro de 1976, no mesmo local foi

morto o operário Manoel Fiel Filho. Por essa razão, a crise interna entre as

linhas dura e moderada do governo resultou na queda do comandante do II

Exército, General Ednardo D'Ávila Mello. 

Em 1977 os estudantes saíram às ruas por liberdades democráticas,

mantendo-se mobilizados a partir de então, num processo de reconstrução

de  suas entidades, apoiando a reorganização da sociedade civil e as greves

de  trabalhadores  metalúrgicos  e  de  outras  categorias,  como  a  dos

professores e os da Saúde, que se iniciavam.

A emenda constitucional n. 11 de 13.10.1978, com vigência a partir

de primeiro de janeiro de 1979 revogou o AI-5, entre outras alterações na

Constituição de 1969. Às reivindicações por melhores salários e condições

de trabalho e vida, juntaram-se as reivindicações políticas pela democracia.

Vieram  as  lutas  dos  trabalhadores,  com  grandes  greves  e  os

movimentos  pela  anistia  e  pelas  eleições  diretas,  com  a  realização  de

manifestações com milhares  de pessoas,  no país  inteiro.  Fafá  de Belém

cantava Milton Nascimento nos comícios e Chico Buarque, com o “Bêbado e

o Equilibrista” reivindicava a volta dos exilados, dentre eles de Betinho, “o

irmão do Henfil”. Os partidos políticos se reorganizaram e outros nasceram.

O pluripartidarismo retornou, assim como exilados, com a anistia, e centenas

de presos políticos foram deixando as prisões. 

Não se pode deixar de registrar que o regime militar contou sempre

com o apoio e confiança de parte da sociedade brasileira, primeiramente por

6 NETO, Antonio. Trabalhadores do Brasil: Uma história do movimento sindical. São Paulo: Icone, 
2007, pg.82.
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aqueles que dele se beneficiaram diretamente, especialmente a parcela do

empresariado nacional vinculado às grandes obras realizadas pelo Governo,

bem como de outras atividades que encontraram grande desenvolvimento

no período. Também contingentes de classe média e populares, envolvidos

pela propaganda nacionalista e a economia desenvolvimentista do governo

militar.

3. Os trabalhadores.

Entre  1964  e  1965  houve  intervenção  em  452  sindicatos,  45

federações e 4 confederações e entre 1965 e 1970 mais 1.000 intervenções

em sindicatos e outras 4 federações. No período da ditadura, portanto houve

cerca de 1.500 intervenções em entidades sindicais de trabalhadores.7 Esse

número  equivalia  a  70% das  entidades  sindicais  com mais  de  5.000,00

associados.8

Ao mesmo tempo em que o governo militar destituiu diretorias de

sindicatos eleitas e as substituiu por interventores do Ministério do Trabalho,

passou a editar grande quantidade de legislação trabalhista vinculada ao

direito  individual.  Essa  legislação,  extremamente  detalhista,  deu  novo

contorno  às  demandas,  aumentando  a  procura  pela  assistência  dos

departamentos jurídicos dos sindicatos e pela Justiça do Trabalho.

O  Desembargador  Aposentado,  Dr.  Carlos  Orlando  Gomes,  em

entrevista  concedida  à  Escola  da  Magistratura  da  2ª  Região,  em 26  de

fevereiro de 2010, assim trata do assunto:  

“No período da ditadura militar, sem eufemismo dizer, como eles gostariam
que  fosse,  houve  uma  enxurrada  desesperante.  Vários  diplomas  legais
procurando regulamentar a mão de obra no território nacional. Pensando
como salvadores da pátria, que eles se achavam, toda essa legislação, na
verdade  assoberbava  o  Poder  Judiciário  Trabalhista,  exatamente  por
causa da inaplicabilidade  dessas leis,  no interesse do trabalhador.  Elas
eram legislações feitas para o patronato, não para o trabalhador.  Aquilo
que conquistaram com luta, com greves, com a disputa pelo direito estava
sendo prejudicado. O Ministério da Fazenda estava entregue nas mãos de
alguém  que  era  profundamente  voltado  para  a  economia  no  interesse
patronal. Os Ministros do Trabalho a mesma coisa, não havia na verdade
um Ministro Técnico. Com todo o respeito que ele merece, o então Ministro
Jarbas Passarinho, um homem que me parece imbuído de bom propósito,
mas  que  estava  maculado  pelos  vícios  da  caserna  militar  e  pelos
interesses dos militares em manter o “status quo” existente. Então, o que

7  WWW.webartigos.com/sindicalismo/pag1.html 
8 Lopes, Paulo Guilherme de Mendonça e Rios, Patrícia, “Justiça no Brasil – 200 anos de história” Conjur
Editorial. São Paulo,2009.
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aconteceu:  Havia  uma justiça  já  desaparelhada,  passou a ter  encargos
maiores; aumentaram as ações trabalhistas, os movimentos sociais.”9

Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, em seu livro "O Estado e

a  Burocratização  do  Sindicato  no  Brasil",  faz  estudo  da  atuação  dos

sindicatos no período da ditadura, verificando como foram manipulados e de

que forma as estratégias utilizadas pelo governo alcançaram a adesão de

muitos de seus supostos representantes.

A autora demonstra como a burocratização das entidades sindicais

serviu de meio de controle sobre sua atividade e de como se deu a

ampliação  da  presença  governamental  no  setor  econômico,  seja

como  incentivador  ou  interventor.  Explicita  qual  era  a  ótica

governamental em relação ao movimento sindical:

“E  quando  a  democracia  populista,  com  sua  pregação  nacionalista  e
ligações  com  grupos  de  esquerda,  parecia  às  classes  dominantes,
ameaçar o equilíbrio e a estrutura da sociedade, o golpe de 31 de março
de 1964 veio recolocar de maneira mais exata - dentro de seus marcos
legais  -  o  movimento  sindical,  diminuindo  a  área  de  atuação  de  seus
dirigentes. Todo o esforço do governo, após 64, seria o de consertar os
excessos  anteriores  que  como acentua um dos  articuladores  do  golpe,
desvirtuavam  as  altas  finalidades  do  sadio  sindicalismo,  conforme
concebido pelo presidente Getulio Vargas (op. cit. p. 35). 
...
Não há,  pois, uma negação do sindicalismo,  mas sim do rumo que ele
estava tomando, através da existência do Comando Geral do Trabalhador
e da função política desempenhada pelos sindicatos. Somente enquanto
elemento integrador ele seria importante para a sociedade capitalista. Os
'excessos'  foram  tolerados  enquanto  convenientes  à  política  trabalhista
oficial.(pg.90) 10

Com  os  sindicatos  tutelados  e  sem  voz,  reduziam-se  as

manifestações  dos  trabalhadores,  apesar  de  serem  incentivados  a  se

sindicalizar, em razão do aumento da atividade assistencial disponibilizada

pelas entidades, como serviços médicos, dentários, colônias de férias.

Ainda para Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins,  "Nessa política

trabalhista  há,  nitidamente,  uma identificação dos interesses  dos  trabalhadores  aos  dos

empresários, ao mesmo tempo em que, tanto quanto, no Estado Novo, se condena e quer

se evitar a participação política do operário”(op.cit).

9 Entrevista concedida pelo Dr. Carlos Orlando Gomes, à EMATRA em 26.fevereiro.2010
10 MARTINS, Heloisa Helena Teixeira de Souza. O Estado e a Burocratização do Sindicalismo no Brasil.

São Paulo:Hucitec, 1979.
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Arnaldo  Sussekind,  então  Ministro  do  Trabalho,  assim  fixava  a

função das entidades sindicais: 

“Neste  sentido  a proposição  do técnico  reflete  a  concepção  do  próprio
Estado a respeito de uma de suas instituições. Fora dela o sindicato não
tem existência legal e legítima, sendo objeto de pressões e punições.”11 

Para Sussekind, segundo a mesma autora, 

“O Fundo Social Sindical prejudicava muito mais a autonomia do sindicato,
mas  apesar  de  bastante  criticado,  nenhum  governo  a  não  ser  o  do
Presidente Castelo Branco, propôs sua extinção. Por que a extinção do
Fundo diz respeito à autonomia sindical? Simplesmente porque era com os
auxílios concedidos por ele que se atrelavam os dirigentes sindicais aos
interesses  do  governo.  Quem  pede  e  recebe  um  auxílio  -  que  era
arbitrariamente  dado,  cujo  deferimento  não  obedecia  a  uma
regulamentação, a uma disciplinação - fica preso, pelo menos por gratidão
àquele  que  dá  o  auxílio.  Foi  isso  que  criou  o  'pelego'  sindical.  Foi
precisamente o Fundo Sindical que criou essa figura.” (op.cit. p.106).

Milton Martins, no livro “Sindicalismo e Relações Trabalhistas” afirma

quanto às relações trabalhistas: 

“com certa timidez até, começou a intervenção estatal na política salarial,
por se constituir num elemento inflacionário. Afinal, o ano de 1964 fechara
com quase 92% de inflação. (op. cit. p. 127).

Entre 1964 e 1967 não houve movimentação sindical significativa,

entretanto, em 1968, como já visto, foi um ano de grande ebulição política e

os trabalhadores não estiveram ausentes. Em Minas Gerais, ocorreu a greve

de Contagem, quando operários metalúrgicos da empresa Belgo Mineira, em

16  de  abril,  paralisaram  suas  atividades.  O  sindicato  havia  sofrido

intervenção,  em  1964,  e  sua  diretoria  cassada,  mas  as  lideranças

continuaram a atuar na condição de oposição aos interventores, no interior

da  fábrica,  de  forma discreta,  articulando  comissões  de  fábrica.  A greve

atingiu outras três empresas e 15 mil  operários em três dias.  O Ministro

Jarbas Passarinho decretou a ilegalidade da greve, se deslocou até a cidade

e anunciou um abono de salarial de 10%. A polícia tomou a cidade, foram

proibidas reuniões e manifestações e realizadas prisões, o que garantiu o

encerramento do movimento grevista. 

Em Osasco, os Metalúrgicos vinham se organizando em comissões

de  fábrica  e  haviam  criado  uma  oposição  sindical  aos  interventores  do

11 SUSSEKIND, Arnaldo et AL.  Instituições de Direito do Trabalho. 19. ed. V. 2. São Paulo: LTr,  2000,
pag.96.
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sindicato, baseados principalmente na organização da Frente Nacional do

Trabalho, a FNT, de origem católica, e o chamado grupo de Osasco, que, em

1967 ganhou as eleições sindicais e elegeu seu presidente José Ibrahim.

Na manifestação em comemoração ao dia 1º de maio, em 1968, na

cidade,  o  Governador  Abreu  Sodré  foi  expulso  do  palanque  pelos

manifestantes, e iniciou-se no dia seguinte greve nas principais empresas, a

partir  da  Cobrasma.  Foram quatro  ou  cinco  dias  em que  se  mesclaram

negociação e repressão, com ocupação policial em toda a cidade. Houve

intervenção no sindicato dos metalúrgicos e muitas prisões.12

a. Metalúrgicos do ABC

Os municípios de São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema,

o  ABC  Paulista,  além  de  integrarem  o  Estado  de  maior  importância

econômica  do  país,  contavam  desde  a  década  de  50,  com  um  parque

industrial  de  destaque,  em  razão  da  concentração  de  indústrias

automobilísticas. No final da década de 1970, os trabalhadores metalúrgicos

desses municípios iniciaram onda de paralisações que mudou a história do

Brasil. As primeiras manifestações grevistas foram realizadas no interior das

fábricas, com os sindicatos limitando-se ao papel de mediadores entre os

patrões e os operários parados. Como salienta Duarte Pereira: 

“Mas  já  em  novembro  de  1978,  na  capital  paulista  e  em  Osasco  e
Guarulhos,  e  em  abril  do  ano  seguinte,  no  ABC,  os  sindicatos  eram
levados  a assumir  a condução dos  movimentos  paredistas,  ajudando a
generalizá-los.”13

A insatisfação da classe operária com as medidas governamentais

editadas  era  patente.  Os  direitos  de  cidadania  estavam restringidos  e  o

próprio  direito  de  reunião  era  limitado.  É  nesta  conjuntura  que  outras

instituições  integrantes  da  sociedade  se  aliam  aos  movimentos  sociais,

como por exemplo, parte da Igreja Católica, através da Pastoral Operária,

que à época “reconheceu a existência da luta de classes causada pela própria estrutura e

natureza do capitalismo”.14

12 SANTANA,  Marco  Aurélio.  Caminhando  Contra  o  vento:  as  mobilizações  dos  operários  brasileiros,  in
Margem Esquerda, vol 11. São Paulo:Boitempo.2008.

13 PEREIRA, Duarte. Um Perfil  da Classe Operária - A Ditadura nas Fábricas. São Paulo: Hucitec, 1981.

14 Comissão Arquidiocesana de Pastoral Operária. Pastoral Operária: Situação, Método e Proposta. 
São Paulo, 1984.
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Esse Sindicato,  ao contrário de outros,  contava com uma recente

história de reivindicação e organização de sua categoria. De fato, a fundação

da  primeira  Associação  Profissional  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias

Metalúrgicas e de Material Elétrico de São Bernardo do Campo e Diadema

ocorreu em 12 de maio de 1959, e se transformou em sindicato em 26 de

agosto daquele ano.

As greves operárias no final da década de 1970 surpreenderam a

sociedade brasileira, que não estava mais acostumada às demandas dos

trabalhadores, sufocadas durante tanto tempo pelo governo militar.  Essas

greves  obrigaram  o  empresariado  a  assumir  novos  posicionamentos,

especialmente quanto às negociações coletivas.  O retorno dessa prática,

ainda tímida, se constituiu em dado novo no cenário nacional, apesar dos

empresários serem os grandes beneficiados pelos resultados econômicos da

condução  da  política  governamental.  É  bem  verdade  que  a  partir  de

determinado  momento  o  chamado  milagre  econômico  começou  a  dar

mostras  de  fraqueza  e  a  inflação  passou  a  criar  grande  insegurança

econômica.

O certo é que os metalúrgicos do ABC paulista se constituíam em

categoria  profissional  altamente  qualificada  e  que  foi  capaz  de  realizar

grandes  greves  por  melhorias  salariais.  Essas  greves,  além  dos  efeitos

acima  mencionados,  imprimiram  profundas  modificações  na  forma  de

conduzir as negociações trabalhistas que até então era praticada entre as

empresas e os sindicatos dos trabalhadores.

De fato,  as  negociações coletivas  na  maior  parte  das  vezes  não

passavam de ato formal,  de repetição das cláusulas das Convenções ou

Dissídios  Coletivos  anteriores,  sendo  os  reajustamentos  salariais  fixados

pelos índices  determinados pelo  Executivo,  nos termos do art.  6º  da  Lei

4.725/65. 

Entre  1972  e  1973  estava  no  auge  o  denominado  “milagre

econômico” e se iniciou a sua primeira grande crise, com o advento de surto

de  inflação.  As  atividades  sindicais  e  políticas  estavam  silenciadas  pela

ditadura e a maioria das direções sindicais era composta de interventores ou

de  direções  consentidas  pelo  Ministério  do  Trabalho.  As  direções  eleitas
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preocupadas com a representação  que receberam de suas bases agiam

dentro de estreitos limites, tentando, por dentro das entidades, alargá-los,

sempre com o risco de terem seus mandatos cassados. 

Emblemático  nessa  questão,  o  acórdão  proferido  pelo  Tribunal

Superior  do  Trabalho  nos  autos  de  dissídio  coletivo  da  categoria  dos

Metalúrgicos do ABC, relativo à data base de 1972. Tratou-se de dissídio

julgado pelo TRT/SP, que concedeu percentual de reajuste salarial de 23%.

A Procuradoria do Trabalho, legitimada a recorrer pelo art. 8º da Lei 5584/70,

interpôs  recurso  ordinário  para  redução do  percentual  de reajuste,  tendo

então sido proferida a seguinte decisão:

“A  despeito  de  considerar  de  nenhuma  eficácia  a  redução  quando  a

empresa se  propõe  ao aumento  e o  está  pagando,  dou  provimento  ao

recurso  para  reduzir  o  aumento  para  21%.”  (Proc.TST  –  RO  –DC  –

175/72).

      Nessa conjuntura,  normalmente os Sindicatos delegavam a

tarefa das negociações coletivas às Federações, órgãos sindicais de nível

superior, com base Estadual, que as conduziam de forma padronizada para

todos os sindicatos por elas abrangidos.

A situação se alterou totalmente nas campanhas salariais de 1978 e

1979,  em  razão  da  deflagração  de  greves  que  se  disseminaram  pelas

grandes empresas automobilísticas da região e que alcançaram repercussão

nacional e internacional.  

A campanha salarial de 1978 foi um marco no sindicalismo brasileiro

e se constituiu no que depois foi chamada na “campanha da denúncia do

dissídio coletivo”. Nesse ano o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC decidiu

em assembléia encaminhar a pauta de reivindicações aos empresários sem

cláusula  de  reajuste  salarial,  que  sempre  constituiu,  evidentemente,  a

reivindicação  central  dos  trabalhadores.  Tomou  essa  decisão  radical

justamente para evidenciar o fato de que não importasse qual fosse o índice

perseguido  pela  categoria,  receberiam  apenas  o  fixado  pelo  Governo,

aplicado  pelo  TRT  e  TST.  Na  assembléia  que  aprovou  a  pauta  de

negociações, a diretoria do sindicato, já sob a liderança de seu presidente

Lula, defendeu essa proposta, sob o argumento de que não deveriam mais

compactuar  com  a  farsa  das  negociações.  O  índice  de  reajuste  nesse
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dissídio  coletivo,  como  o  previsto  pelos  trabalhadores,  foi  o  fixado  pelo

Executivo, para a data base da categoria. 

Em 12 de maio de 1978 - quando já encerrada a campanha salarial

e divulgado o resultado do julgamento do dissídio coletivo, os trabalhadores

da  fábrica  da  empresa  Scania,  ao  receber  o  pagamento  com o  reajuste

salarial  oficial,  deflagraram a primeira  greve na região do ABC.  A ela  se

seguiram outras, inaugurando novo tipo de negociações salariais, agora por

fábrica, iniciando o movimento do sindicalismo “de base” ou de “porta de

fábrica”.

Segundo o DIEESE, no ano de 1978, meio milhão de trabalhadores

entraram em greve, número que subiu para 3.241.500, no ano seguinte, com

430 greves, sendo 43% delas no setor industrial.15

A campanha salarial de 1979 já encontrou trabalhadores e patrões

em novo patamar de organização. A greve desse ano, que durou 15 dias, foi

organizada e dirigida pelo Sindicato e as paralisações, em sua maior parte,

se deram fora das instalações fabris. Foi preparada a partir de reuniões por

fábricas, e elaborada pauta de negociação unificada, de 34 Sindicatos de

Metalúrgicos no Estado de São Paulo, com a coordenação da Federação.

Após  três  rodadas  de  negociação,  os  empregadores  não  apresentaram

contra  proposta  efetiva  à  pauta  de  reivindicações,  e  insistiam em que  o

reajuste  fosse  retroativo  à  data  do  reajuste  concedido  no  ano  anterior,

anulando, assim as conquistas das greves de 78 e exigindo cláusula através

da qual os Sindicatos se comprometiam a não realizar greves no período de

um  ano.  No  dia  12  de  março  a  Federação  fechou  acordo  com  os

empresários,  com  exceção  do  Sindicato  dos  Metalúrgicos  do  ABC,  que

decretou  greve  a  partir  do  dia  13.  Nesse  dia  foi  realizada  a  primeira

assembléia.  Diversamente  das  greves  do  ano  anterior,  a  de  1979  foi

realizada com os trabalhadores fora das fábricas e a sede do Sindicato se

tornou  o  ponto  de  encontro  dos  grevistas,  que  ali  recebiam  o  suporte

necessário para a continuidade do movimento. Em 15 de março a greve foi

julgada ilegal pelo TRT, pela aplicação estrita da Lei 4.330 de 1º de junho de

15 DIEESE, Balanço Anual, Greves, setembro de 1980,p.18, in Antunes, Ricardo, O novo Sindicalismo, 
op.cit.
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1964, que, na prática, colocou na ilegalidade qualquer movimento paredista

dos trabalhadores.

Mas  a  greve  continuou.  Os  metalúrgicos  receberam  o  apoio  de

outros sindicatos, da igreja e de parlamentares. A presença da policia era

cada vez mais forte e no dia 23 de março o Ministro do Trabalho, Murilo

Macedo decretou a intervenção na diretoria do sindicato e a proibição da

realização  de  assembléias  no  Estádio  da  Vila  Euclides.  Ainda  assim  os

trabalhadores  não  voltaram ao  trabalho  e  a  diretoria  do  sindicato  e  seu

presidente  Lula  retornaram  à  liderança  da  greve,  com  a  realização,  no

domingo,  dia  25,  de  missa  na  igreja  matriz  de  São  Bernardo,  onde  se

reuniram 15.000 trabalhadores, dentro e fora da igreja, mas o movimento

estava enfraquecendo e se iniciaram negociações para uma “trégua” de 45

dias, com o retorno ao trabalho. No dia 27, em assembléia no Estádio de

Vila Euclides, liberado pelas autoridades,  70.000 trabalhadores votaram o

fim da greve. Foram 15 dias de movimento. Para sustentá-lo foi criado o

Fundo de Greve, que distribuía alimentos para as famílias dos grevistas, e

contou com a solidariedade de grande contingente da população da área

metropolitana de São Paulo. Após o retorno ao trabalho ainda houve muitas

negociações por empresas, mas as dificuldades para chegar a acordos se

mantiveram.

O movimento grevista alastrou-se para outras categorias. O operário

da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, Santo Dias foi assassinado.

Nesse mesmo ano houve alteração legislativa quanto aos reajustes

salariais,  que  passaram  a  ser  semestrais,  com  reposição  de  perdas

inflacionárias  escalonadas,  de  acordo  com  faixas  salariais,  vinculados  à

variação  do  INPC  (Índice  Nacional  de  preços  ao  consumidor),  o  que

arrefeceu a luta por reajustes salariais nos anos seguintes. 

No  dia  1º  de  maio  de  1979  foi  realizada  manifestação  em

comemoração ao dia do trabalho que congregou 60 entidades e mais de

cento e cinquenta mil pessoas. Nesse mesmo dia o governo encaminhou ao

Congresso proposta de alteração na CLT, que ainda mantinha os sindicatos
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atrelados ao Governo. No dia 15 de maio foi suspensa a intervenção e a

diretoria foi reconduzida.16  

O  ano  de  1979  fechou  com  o  balanço  de  429  greves  que

paralisaram, no total, mais de 3 milhões de trabalhadores em várias partes

do país.17 

Em 1980 a greve da campanha salarial durou 41 dias e se iniciou em

13  de  março,  tendo  sido  julgada  ilegal  dois  dias  depois.  Em seguida  o

Ministro  do  Trabalho,  Murilo  Macedo,  decretou  nova  intervenção  no

Sindicato e destituiu sua diretoria, mas mesmo assim a categoria continuou

em greve e se manteve sob a liderança dos dirigentes de seu sindicato.

Somente  quando,  em  assembléia  no  estádio  de  Vila  Euclides,  100  mil

trabalhadores decidiram pelo retorno ao trabalho a diretoria foi reconduzida

aos cargos, entretanto, quatro ou cinco dias depois parte de seus dirigentes

foi  presa,  ficando  detida  cerca  de trinta  dias.  Aberto  processo perante  a

Justiça Militar, com enquadramento na Lei de Segurança Nacional, inclusive

de  seu  presidente,  Luis  Inácio  Lula  da  Silva,  foram condenados  pela  2ª

Auditoria  da  Justiça  Militar  e  posteriormente  absolvidos  pelo  Superior

Tribunal de Justiça. 

Essas greves de 1978,  1979 e  1980 puderam ser  mantidas pela

organização dos trabalhadores nas fábricas e também pela formação, pelo

sindicato, do fundo de greve, que contou com o apoio decidido de grande

parte da sociedade civil organizada em oposição à ditadura, tanto no ABC,

São Paulo  e Grande São Paulo.  Diretorias de outros sindicatos e outras

entidades da sociedade civil, como por exemplo, a APEOESP, o Sindicato

dos Artistas de São Paulo, Sindicato dos Jornalistas, estudantes, OAB/SP,

Comitê Brasileiro pela Anistia, Comissão de Justiça e Paz, Arquidioceses,

especialmente nas pessoas de Dom Paulo  Evaristo Arns e  Dom Claudio

Hummes,  além  de  inúmeras  pessoas  se  deslocavam  até  a  sede  do

sindicato, em São Bernardo do Campo para prestar sua solidariedade aos

grevistas,  levando carros abarrotados de mantimentos,  roupas e os mais

16 RAINHO, Luís Flávio e BARGAS, Osvaldo Martines. As Lutas Operárias e Sindicais dos Metalúrgicos 
em São Bernardo. 1977/1979 Vol.I.São Bernardo do Campo:Associação Beneficiente e Cultural dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, 1983.

17 Lopes, Paulo Guilherme de Mendonça e Rios, Patrícia, “Justiça no Brasil – 200 anos de história” 
Conjur Editorial. São Paulo,2009
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variados  produtos,  assim colaborando  de  forma inestimável  para  que  os

trabalhadores pudessem construir esse importante marco democrático.

b. Metalúrgicos de São Paulo

Na  cidade  de  São  Paulo  também  grandes  alterações  estavam

ocorrendo no período, assim como em todo o país. Não se pode tratar da

matéria sem mencionar a importância da luta sindical ocorrida no sindicato

dos Metalúrgicos de São Paulo, presidido por Joaquim dos Santos Andrade,

o Joaquinzão, que construiu um verdadeiro sistema assistencial para-estatal,

para a categoria e conduzia as relações com os empregadores de forma a

sempre evitar confrontos e manter o poder, em colaboração com o regime.

Sua  diretoria  foi  antagonizada  por  antiga  e  organizada  oposição,  o

Movimento de Oposição Metalúrgica de São Paulo, MOMSP, que disputou

sistematicamente todas as eleições sindicais dos anos 70 e 80. Entre o final

da década de setenta e início da seguinte, muitas outras oposições sindicais

foram  se  organizando  e  paulatinamente  retomando  as  direções  dos

sindicatos, afastando as diretorias pelegas, herdeiras dos interventores. 

É de se assinalar a grande influência que a Oposição Metalúrgica

teve no fomento e disseminação das lutas sindicais na cidade de São Paulo,

servindo como importante referência política para muitas outras categorias.

As disputas pela direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, com

oposições sindicais organizadas, nos anos de 1978, 81 e 84, nas quais foi

vencedor  o  situacionista  Joaquinzão,  sempre  foram  extremamente

polarizadas  e  mobilizaram não  só  os  trabalhadores  metalúrgicos  de São

Paulo,  mas uma enorme gama de apoiadores de outras  categorias,  que

vinham reforçar as fileiras nas campanhas eleitorais, de ambos os lados.

Eram comuns as delações dos militantes de oposição que freqüentassem o

sindicato,  pela  própria  diretoria  da  entidade,  aos  empregadores.  Isso

normalmente acarretava perda dos empregos e era feito para o afastamento

dos concorrentes da luta sindical. 

Em relação à eleição de 1978, Maria Nelma Gomes Coelho, em sua

tese de doutorado “O movimento sindical Metalúrgico na Zona Sul de São

Paulo: 1974 a 2000” destaca:
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“Embora quando apurados os votos e tenha a Chapa 1, de Joaquim dos
Santos Andrade saído vencedora, segundo Faria, foi impossível avaliar os
resultados objetivos das urnas, uma vez que as eleições ocorreram num
clima de total irregularidade e de fraude: “urnas sem lacre, urnas que não
cumpriam o itinerário das fábricas, não permissão aos fiscais,  por parte
dos  mesários,  de  ficarem  no  local  de  votação,  proibição  de  os  fiscais
assinalarem o lacre da urna, não exigência de identificação do votante em
vários locais.  
Apesar de todas as irregularidades que levaram ao questionamento judicial
do processo eleitoral a apuração é interrompida pelo procurador da Justiça
do  Trabalho,  após  contagem  de  36.538  votos,  devido  a  evidência  de
fraude, Joaquim dos Santos Andrade foi empossado.” 18

No período, em todo o Brasil, e mais notadamente na cidade de São

Paulo, inúmeras categorias organizaram oposições sindicais que aos poucos

foram  vencendo  eleições  e  alterando  a  forma  de  atuação  sindical  dos

trabalhadores. 

c. Bancários 

O  Sindicato  dos  Bancários  de  São  Paulo  foi,  nos  anos  70,

depositário de categoria profissional vasta e importante, não só pelo número

de representados, mas também pelo fato de se constituir de trabalhadores

de classe média, relativamente politizados, trabalhando em setor estratégico

da economia – bancos. Assim, as suas greves, na conjuntura daqueles anos,

atingiam diretamente o centro do capital financeiro impingindo perdas reais

aos  empregadores,  o  que  dava  à  categoria  alto  poder  de  barganha nas

negociações coletivas.

O  Sindicato  vinha  de  uma  história  de  inserção  nos  movimentos

sociais  pré-64 e  por  ocasião do golpe  teve sua  diretoria  cassada,  assim

como outros sindicatos de bancários e a própria Contec,  a Confederação

Nacional  dos  Trabalhadores  em  Empresas  de  Crédito,  criada  em  1958,

livremente,  pelos  trabalhadores.  Em  1965,  com  a  autorização  para

realização de eleições no sindicato, foi eleita uma diretoria desvinculada dos

interventores, formada de militantes provenientes de comissões de bancos

anteriores a 1964. O trabalho dessa diretoria, entretanto, foi limitado pelo

18FARIA, Hamilton José Barreto de. “A experiência  Operária  dos anos de Resistência.  A
Oposição  Sindical  Metalúrgica  de  São  Paulo  e  a  Dinâmica  do  Movimento  Operário
(1964/1978”).  Dissertação  de Mestrado.  PUC,  1986,  p.337, obra citada por  Maria  Nelma
Gomes Coelho, em “O movimento sindical Metalúrgico na Zona Sul de São Paulo: 1974 a
2000.”  Tese  de  doutorado.  Universidade  de  São  Paulo.  Faculdade  de  Filosofia  Letras  e
Ciências Humanas. São Paulo, 2007
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isolamento,  vez  que  os  demais  sindicatos  dos  bancários  e  a  Federação

continuavam sob intervenção.  

Formou-se uma oposição sindical  que disputou,  sem sucesso,  as

eleições de 67. Em 1968 ocorreram greves, a oposição sindical tentou atuar,

mas na negociação coletiva a diretoria firmou acordo, em dissídio coletivo,

aceitando a proposta do TRT, de reajuste de 30%. Com a repressão ao MIA -

Movimento  Intersindical  contra  o  Arrocho,  que  também tinha  tido  grande

atuação  no  primeiro  de  maio  que  deflagrou  o  movimento  grevista

metalúrgico em Osasco desse mesmo ano, a oposição sindical, denominada

Participação Ativa, dissolveu-se. 

No final de 68 foi decretado o AI-5. A partir de então as diretorias do

sindicato passaram a atuar dentro dos marcos concedidos pelo regime e as

cláusulas  das  negociações  coletivas  se  afiguravam  repetitivas  e  eram

aprovadas nas assembléias sem discussão. 

Nas  eleições  de  1972  e  1975  formaram-se  chapas  de  oposição,

sendo que nesta última a situação ganhou por pequena margem de votos. O

movimento,  a partir  de então foi  se fortalecendo, passando a contar com

trabalhadores de diversas tendências políticas, e na campanha salarial de

1977  a  oposição  lançou  o  Movimento  Bancário  pela  Transformação  do

Sindicato.   Nesse  ano  o  Governo  havia  reconhecido que  os  cálculos  do

Dieese, a respeito da inflação do período de 1973 e 74 estavam corretos, e

que,  portanto,  os  índices  oficiais  fixados  naquela  época  haviam  sido

manipulados. Esse fato desencadeou, no movimento sindical, a busca pela

reposição  dessas  perdas  e  os  bancários  também  desenvolveram  essa

reivindicação.  Nesse  ano  foram  também  realizadas  as  primeiras

manifestações estudantis depois do golpe e havia grande efervescência na

sociedade por liberdades democráticas.    

Em  agosto  de  1978  a  categoria  bancária,  reivindicando  na

campanha salarial 65%, foi à greve, sob a liderança da Oposição Bancária.

No dia seguinte a polícia invadiu  o sindicato,  onde ficava o comando da

greve, e fez prisões. A greve se esvaziou e a diretoria do sindicato firmou

acordo  bastante  desfavorável  com  patrões,  com  o  dissídio  já  ajuizado

perante o TRT. Nas eleições do ano seguinte, 1979, a Oposição Bancária foi

eleita, iniciando uma nova etapa na vida sindical da categoria.
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O ano de 1983 teve importância especial no movimento sindical. Já

no seu início começaram a ser editadas pelo governo medidas de arrocho

salarial,  através  de  decretos.  A  política  de  endividamento  do  Estado,

conduzida  pelo  General  João  Batista  Figueiredo  e  seus  antecessores

desaguou em pedido de empréstimo do Brasil junto ao FMI, no final de 1982,

para  pagamento  do  serviço  da  dívida  externa.  Como  resultado  das

exigências do FMI, os salários foram reajustados abaixo os índices de custo

de vida do período, ocasionando o denominado “arrocho salarial”. Em janeiro

de  1983 foi  editado o Decreto-Lei  2.012,  que estabelecia  faixas salariais

escalonadas,  para  aplicação  de  reajustes  pelo  INPC,  garantindo  sua

integralidade apenas para os salários que variavam de um a três salários

míninos,  com redução do reajuste  escalonado para salários superiores a

esse  patamar.  Ao  longo  do  ano  foram  aditados  pelo  menos  mais  seis

Decretos-Leis de alteração da política salarial, todos recessivos.

Essa política, aliada a grande desemprego e concentração da renda,

com  empobrecimento  de  importantes  camadas  da  população,  gerou  o

acirramento da tensão social,  tendo ocorrido ondas de saques no Rio de

Janeiro e em São Paulo.

Os sindicatos se movimentaram contra a nova política salarial e as

principais  categorias  foram  às  greves,  tentando  obter  reajustes  salariais

superiores aos legais. A partir de 6 de julho os petroleiros de Paulínia, Bahia

e em São José dos Campos, além dos metalúrgicos do ABC, entraram em

greve  contra  os  pacotes  de  arrocho  salarial.  O  Ministério  do  Trabalho

interveio nos sindicatos e a greve foi suspensa, mas o movimento não foi

estancado. 

Em uma reunião com cerca de 300 sindicalistas, foi marcada greve

geral de 24 horas contra os “pacotes” governamentais de política salarial,

para o dia 21 de julho de 1983. Nesse dia, apesar da grande repressão, a

greve atingiu os grandes centros urbanos do país. A greve pode não ter sido

geral, mas sua convocação foi suficiente para, no dia anterior ao fixado para

a greve, a polícia invadir a sede de vários sindicatos e prender diretorias

inteiras.  Naquele  dia  e  noite  adentro,  na  Assembléia  Legislativa  de  São

Paulo, deputados estaduais de oposição permaneceram em vigília até que
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todos  os  dirigentes  sindicais  estivessem em segurança  e  liberados  pela

polícia. 

O Sindicato dos Bancários teve sua sede invadida e oito diretores,

além  do  jornalista  responsável  pela  “Folha  Bancária”  foram  presos.  Foi

decretada a intervenção no sindicato e a cassação da diretoria, pelo Ministro

Murilo Macedo, com a nomeação de uma Junta interventora.

Significativo  o  depoimento  do  diretor  do  Sindicato  dos  Químicos,

José Domingos, a respeito do episódio:

“Fomos para a Assembléia Legislativa e saímos de lá dentro dos carros
dos deputados de esquerda da época.  Fomos para os pontos de  onde
íamos  sair  para  fazer  a  greve  geral,  mas  alguns  companheiros  não
conseguiram  chegar.  Tínhamos  um  Comando  Jurídico.  Montamos
escritórios em vários lugares, porque se a ditadura pegasse um escritório
ficava outro. Então você saía com um monte de fichas telefônicas e um
papelzinho com os números de telefones. Se aparecesse alguma viatura
policial, agente comia todos os papeizinhos! Alguns companheiros foram
presos, mas a greve acabou acontecendo. Foi uma greve geral contra a
ditadura militar e por aumento de salário. Foi uma greve com um sucesso
incrível. Paramos tudo o que deu para parar: fábricas, empresas de ônibus.
Foi uma as greves gerais de maior sucesso que a gente fez. Logo depois
aconteceu o congresso de fundação da CUT” 19

A diretoria  cassada  do  Sindicato  dos  Bancários  permaneceu  em

atividade, liderando a categoria, inclusive na campanha salarial desse ano,

entretanto, em razão da cassação não pode participar das negociações com

os  empregadores,  e  não  foi  possível  fechar  um  acordo.  Foi  instaurado

dissídio coletivo e o TRT determinou a aplicação das cláusulas do acordo

dos bancários do interior do Estado.

Em 1984 a  campanha pelas  eleições  diretas  para  Presidente  da

República atingiu o seu auge. As grandes mobilizações e as lutas do ano

anterior  resultaram  em  recrudescimento  do  movimento  sindical  e  em

setembro, data base dos bancários, essa categoria conseguiu a aplicação de

100% do INPC para todas as faixas salariais,  impondo derrota  à política

salarial do governo.

Em 15 de janeiro de 1985, no Colégio Eleitoral, foi eleito Tancredo

Neves, pela via indireta, e em 15 de março, como decorrência da sua morte,

assumiu a presidência da República José Sarney. 

19 Fontes, Paulo, in A Química da Cidadania, op.cit, pag. 54
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Em março  do  mesmo  ano  realizou-se  eleições  no  Sindicato  dos

bancários, com vitória da chapa Resistência, encabeçada por Luiz Gushiken,

encerrando 20 meses intervenção no Sindicato.20

d. Químicos de São Paulo

O então Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo, que

hoje  abrange  também  os  trabalhadores  nas  Indústrias  de  Plásticos,

representava  categoria  mais  heterogênea  e  tinha  entre  a  sua  base

profissional trabalhadores em grandes empresas multinacionais do setor de

produção de fármacos e também empresas de base, na área de produção

de produtos químicos e fertilizantes. Além disso, grande parte da categoria,

de menor qualificação profissional, trabalhava em empresas tradicionais de

tinturarias, cosméticos, fibras de vidro, entre outras. 

Tendo sido um dos mais atuantes sindicatos de trabalhadores antes

de 1964, com o golpe militar sofreu intervenção do Ministério do Trabalho e

teve  sua  diretoria  cassada  e  perseguida.  No  Final  da  década  de  1960,

assumiu  a  Presidência  do  Sindicato  Waldomiro  Macedo,  que  dirigiu  o

sindicato até 1982. Em seu longo período de direção da entidade, manteve a

linha de colaboração com o regime, criando forte sistema assistencialista,

construindo sede própria e colônia de férias. 

O termo “pelego”, utilizado para esse tipo de sindicalismo remete à

pele curtida de carneiro, que se coloca entre o cavalo e o cavaleiro, no sul

do país, para diminuir os solavancos do animal. A imagem indica o dirigente

sindical que evita o confronto e atua como um mediador nos conflitos entre

os trabalhadores e os empregadores. 

A partir do final da década de 1970, a oposição sindical no Sindicato

dos  Químicos  começou  a  se  articular,  inicialmente  dentro  do  próprio

Sindicato, e em outubro de 1982, ganhou as eleições, elegendo Domingos

Galante Neto, com o slogan: “Devolver o Sindicato para a categoria”.21

20 KAREPOVS, Dainis (coord.) A história dos bancários. Lutas e Conquistas. 1923-1993. São Paulo,1994,
pg. 104.

21 FONTES, Paulo. (org.) A Química da Cidadania. Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo: 20
anos de lutas, democracia e conquistas.São Paulo:Viramundo, 2002.
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O  Sindicato  então  se  constituía  no  segundo  mais  importante  na

cidade  de  São  Paulo,  com  base  industrial.  Construiu-se  a  partir  dessa

eleição, um novo modelo de sindicalismo na categoria, “de porta de fábrica”,

instituindo forte comunicação com sua base e obtendo grande legitimidade

nas  negociações  coletivas,  o  que  garantiu  avanços  significativos  em

cláusulas sociais a favor de seus representados. Também se tornou um pólo

de  confluência  e  apoio  para  movimentos  populares,  outras  oposições

sindicais, sindicatos com diretorias recém eleitas ou cassadas, tornando-se

referência  nacional  nas  lutas  do  período  e  contribuindo  de  forma

determinante para a fundação da CUT. 

Até o inicio da década de 80, as negociações coletivas da categoria

eram conduzidas de forma unitária pela Federação, de base estadual, que

atuava  representando  22  sindicatos.  Com a  eleição  da  nova  diretoria,  o

Sindicato  dos  Químicos  passou  a  negociar  sozinho,  ou,  em  algumas

ocasiões, juntamente com o Sindicato dos Químicos de Santo André, cujo

presidente,  Agenor  Narciso,  tinha  linha  de  atuação  semelhante.

Apresentavam suas próprias pautas de reivindicações, resultantes de ampla

discussão  nas  categorias.  Essas  pautas  passaram  a  incluir  novas

reivindicações e privilegiar, nas negociações, as relativas às condições de

trabalho dos empregados e garantias de representação sindical. 

No ano de 1983 os principais sindicatos na cidade de São Paulo,

com  exceção  do  Sindicato  dos  Metalúrgicos  -  no  qual  a  Oposição

Metalúrgica  nunca  ganhou  as  eleições,  se  encontravam  com  diretorias

oriundas  dessas  oposições  sindicais,  ou  com  renovação  das  antigas

diretorias.  Podem  ser  citados  a  título  exemplificativo,  os  sindicatos  dos

Químicos e Farmacêuticos de São Paulo e do ABC, Plásticos, Bancários,

Motoristas,  Coureiros,  Engenheiros,  Médicos,  Artistas,  Jornalistas,

Professores, trabalhadores nas indústrias das Bebidas, entre outros, tendo o

Sindicato  dos  Químicos  participado  ativamente  da  já  mencionada  greve

geral, realizada em 21 de julho desse ano.

Nas campanhas salariais de 84 e 85 foram conquistados reajustes

salariais acima dos índices legais e incluídas novas clausulas sociais. Em

1985 o Sindicato dos químicos liderou campanha salarial unificada de várias

categorias  industriais,  e  conquistou  a  unificação  da  data  base  para  a
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categoria em 1º de novembro de cada ano e redução de jornada, de 48 para

44  horas  semanais,  o  que  somente  foi  estendido  para  todos  os

trabalhadores na Constituição de 1988.

Essa campanha unificada desencadeou o maior número de greves

na  cidade  até  então,  e  foi  baseada  nas  categorias  dos  Químicos  e

Farmacêuticos,  dos  Plásticos  -  que  haviam  acabado  de  eleger  a  sua

oposição sindical, e a Oposição Metalúrgica - MOMSP. O próprio sindicato

dos metalúrgicos aderiu  ao movimento e  também passou a organizar  as

greves.  A CUT já  estava  em atividade  e  unificava  as  reivindicações.  O

movimento foi expressivo porque se baseava na organização por fábricas, e

na comunicação estreita das lideranças locais com os dirigentes sindicais. O

novo modo de fazer sindicalismo se consolidou e a recém criada CUT saiu

desse processo fortalecida.

e. Criação da CUT e CGT

Em 28 de agosto  de 1983,  logo após a  greve geral  de julho,  foi

fundada a CUT – Central Única dos Trabalhadores, durante o II Congresso

Nacional da Classe Trabalhadora – Conclat, realizado em São Bernardo do

Campo, nos antigos estúdios cinematográficos Vera Cruz. Em seguida, foi

fundada a CGT – Central  Geral dos Trabalhadores,  ficando cristalizada a

divisão do movimento sindical  entre  os “sindicatos combativos”,  formados

pelo sindicato dos metalúrgicos do ABC, diretorias advindas das oposições

sindicais,  petroleiros,  entre  outros  e  a  “unidade  sindical”,  liderada  pelo

Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, tendo como figura de destaque o

seu presidente Joaquinzão. 

Baseada  nas  concepções  de  entidade  criada  e  movida  pela

democracia de base, contra a estrutura sindical vigente e contra a política

salarial do governo, a CUT - assim como a CGT, foi criada à margem da

estrutura  legal  e  não  foi  reconhecida  como  entidade  representativa  dos

trabalhadores. As Centrais foram mantidas na ilegalidade até a publicação

da Lei 11.648 de 31 de março de 2008, que reconheceu a sua existência

jurídica como órgãos  de representação horizontal  dos trabalhadores,  vez

que excluídas da estrutura vertical de representação por categoria.  
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O processo de unificação das lutas sindicais,  no período pós-64,

iniciou-se  em  78,  quando  as  lideranças  envolvidas  no  processo  de

renovação sindical impediram a realização do Congresso da Confederação

Nacional  dos Trabalhadores nas Indústrias,  dirigidas por  Ary Campista,  e

realizaram encontro alternativo. Entre 1979 e 81 foram realizados encontros,

conclaves  e  congressos  que  reuniam  sindicatos  de  vários  setores,  com

vistas à unificação das lutas.

Concomitantemente  estava  em  andamento  o  movimento  pela

criação do Partido dos Trabalhadores, que veio a ser fundado em 1980, pela

maioria da corrente de sindicalistas “de base” ou “autêntica”,  movimentos

sociais, intelectuais e parcela da Igreja católica.  

Em  1981  foi  realizada  a  Conferência  da  Classe  Trabalhadora  –

Conclat, na Praia Grande, com 3.108 delegados, cuja resolução principal foi

a  construção  de uma Central  Sindical,  marcando para  o  ano  seguinte  a

realização  de  nova  Conferência,  e  elegendo  comissão  Pró-CUT.  Foram

realizados  os  Enclats,  os  Encontros  da  Classe  Trabalhadora,  para  a

preparação da II Conclat.22 

A Conferência, marcada para 1982 foi adiada, e marcada nova data.

Em  1983,  às  vésperas  da  data  marcada  houve  divergência  entre  as

lideranças quanto à confirmação da realização da Conferência e quanto à

participação das oposições sindicais e de representantes de Federações e

Confederações  que até  então não haviam participado do movimento.  Os

sindicalistas chamados “autênticos” resolveram realizar a Conclat na data já

fixada e os ligados à “unidade sindical” não participaram. Logo depois de

fundada  a  CUT,  na II  Conferencia,  foi  fundada a  CGT.  Ocorreram ainda

tentativas de unificação do movimento, sem sucesso.23

O Desembargador aposentado José Carlos Arouca comenta aquele

momento, em entrevista concedida para a EMATRA, em 5 de fevereiro de

2010:

“E  eu  escrevi  naquela  ocasião,  a  Conclat  foi  a  coisa  mais
extraordinária  no  movimento sindical,  só que ela  tem a divisão do
movimento sindical...Anunciada. E não deu outra. E a partir daí, quer
dizer, o entrave era o Joaquinzão. Porque o José Francisco da Silva
que era Presidente da Contag, dos rurais,  ficou, juntamente com o
Arnaldo,  o  Joaquinzão  e  o  Hugo  Pérez,  com o  grupo  do  Arnaldo

22 AROUCA, José Carlos. Curso Básico de Direito Sindical.São Paulo:LTr,2009.
23 http://www.abcdeluta.org.br
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Gonçalves. E no grupo do Lula ficou o Olívio Dutra, o Jacó Bittar, todo
aquele grupo que vai fundar a CUT e o PT.
...
Aí  o  grupo  do  Joaquinzão  funda  a  CGT,  Central  Geral  dos
Trabalhadores.  Há  um  racha  violento  com  o  Magri,  Joaquinzão  e
Magri.”

Nos anos seguintes foram formadas várias outras Centrais Sindicais

de trabalhadores, refletindo as tendências políticas no interior do movimento

sindical,  sendo atualmente em número de seis: CUT – Central Única dos

Trabalhadores, Força Sindical, UGT – União Geral dos Trabalhadores, CTB

–  Central  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  do  Brasil,  NCST  –  Nova

Central  Sindical  dos  Trabalhadores  e  CGTB  –  Central  Geral  dos

Trabalhadores do Brasil, conforme reconhecido pela Portaria SIT nº 230 de

27.maio.2011,  que  alterou  a  composição  da  Comissão  Tripartite  Paritária

Permanente – CTPP, do Governo Federal.  

f. Os sindicatos com menor expressão política 

Com a polarização das posições no interior do movimento sindical, a

tendência dos demais sindicatos foi a de se alinhar com um ou outro lado, na

medida em que suas práticas se identificavam com um dos dois tipos de

atuação sindical.  É verdade que nenhum desses pólos era perfeitamente

homogêneo  estando  abrigadas  em  cada  uma  das  legendas  várias

tendências sindicais e políticas.

De  qualquer  forma  temos  que  todo  o  avanço  democrático,  e  de

melhoria  das  condições  de  vida  e  trabalho,  além das  garantias  sindicais

obtidas pelos grandes sindicatos no período também beneficiou as entidades

com menor  número  de  trabalhadores  ou  com menor  expressão  social  e

política, tendo a Justiça do Trabalho tido importante papel no sentido de fixar

e estender, também para esses sindicatos, as conquistas dos primeiros. 

Podemos tomar como exemplo desses sindicatos o Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de São Paulo,  o

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerveja e Bebidas do Estado

de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de

Papel Papelão e Cortiça do estado de São Paulo e dos Chapeleiros, cuja

atuação neste cenário repressivo restringiu-se por muito tempo à tentativa
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de negociação direta com as indústrias, para garantir o reajuste salarial que,

via de regra não repunha as perdas monetárias do ano devido a política de

arrocho salarial adotada pelo Governo. 

Atuando desta forma, o reajuste salarial nunca era o mesmo para

toda a categoria de trabalhadores, ao contrário muitas vezes no âmbito de

empresas  localizadas  no  mesmo  Município  dentro  do  mesmo  setor

econômico, o reajuste salarial era diverso, o que demonstra o quão frágil se

afigurava estas negociações.

Muitas vezes o Sindicato, ao negociar a reposição salarial aceitava

os  índices  estipulados  pelos  empregadores  para  evitar  a  propositura  de

Dissídio Coletivo, vez que muitas vezes a Justiça do Trabalho os fixava em

patamar inferior.

Se no princípio a sua atuação sindical  restringiu-se a negociação

dos  reajustes  salariais  anuais,  posteriormente,  com  a  mudança  da

conjuntura social também esses sindicatos passaram a introduzir em suas

pautas  de  reivindicações  outros  direitos,  tais  como,  férias  de  30  dias

remuneradas, fornecimento de comprovantes de pagamento mensais com

discriminação das verbas pagas e descontadas, fixação de piso normativo,

descontos  de  contribuições  assistenciais  a  favor  do  sindicato  de  classe,

garantia provisória de emprego à mulher gestante até 90 dias após o término

da licença legal, assim como aos empregados eleitos para exercer mandato

sindical,  além de pedidos de proteção à integridade física do trabalhador,

relacionados com a higiene e segurança do trabalho, com vistas a minimizar

os riscos inerentes do trabalhador quando do exercício de suas funç

g. A transição à democracia

Nos  anos  que  se  seguiram,  cada  vez  mais  as  lutas  sindicais

somaram-se às reivindicações democráticas da sociedade e o regime foi

sendo desmontado. O governo militar foi levado a realizar o que chamou de

“transição lenta, gradual e segura”. Em 28 de agosto de 1979 foi publicada a

Lei 6.683, a Lei da Anistia. 

A campanha nacional por eleições diretas, a partir  de 1982, foi  a

maior  mobilização  popular  da  história,  segundo  Boris  Fausto.  Os  atos

realizados  em  São  Paulo  e  no  Rio  de  Janeiro  reuniram  um milhão  de
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pessoas cada um,  no início  de 1984.  Ainda assim a “Emenda Dante de

Oliveira”  por  eleições  diretas,  foi  derrotada  no  Congresso,  por  22  votos.

Foram  realizadas  eleições  indiretas  no  Colégio  Eleitoral,  resultando  na

eleição de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil do período, em 1985.

Estava encerrado assim, o período de 21 anos de regime militar no país.

A partir  de 1986 a agenda política foi  determinada pela luta pela

instalação  de  Assembléia  Nacional  Constituinte  livre,  soberana  e

democrática,  o  que  implicava  na  eleição  direta  de  uma  assembléia

constituinte.  A  atuação  do  chamado  “centrão”  no  Congresso  Nacional,

entretanto, conseguiu manter o poder, atribuindo ao  Congresso Nacional os

poderes constituintes,  o que resultou na edição, em outubro de 1988, da

nova Constituição Brasileira,  a “Constituição Cidadã”,  como a denominou

Ulisses Guimarães, então Presidente do Congresso.

Todas essas lutas, entretanto, não foram suficientes para romper de

forma  definitiva  com  a  estrutura  sindical  anterior,  sendo  mantidos  os

institutos da unicidade sindical e do imposto sindical, ao lado do princípio

constitucional  da  liberdade  sindical.  Esse  o  grande  paradoxo  no  nosso

tempo, não tendo ainda a sociedade brasileira conseguido implementar a tão

necessária reforma das relações coletivas de trabalho.

4. O Poder Judiciário: a Justiça do Trabalho.

O Poder Judiciário, com o golpe de 64 também sofreu a ingerência

do executivo. Foram expurgados de suas funções 49 juízes. Ao todo, mais

de 1.400 pessoas foram afastadas de suas funções públicas civis e 1.200

nas Forças Armadas. Em junho de 1964 foi criado o SNI, o Serviço Nacional

de Informações, idealizado pelo General Golberi do Couto e Silva, que tinha

por atividade a busca e uso de informações sobre questões de “subversão

interna” e instalou o medo e a prática de delações no país.

Em  1968,  com  a  edição  do  AI-5  foram  aposentados

compulsoriamente os Ministros do STF Victor Nunes Leal, Evandro Lins e

Silva  e  Hermes  Lima.  Em solidariedade  aos  colegas,  o  Ministro  Antonio

Gonçalves  de  Oliveira,  então  Presidente  do  Supremo  Tribunal  Federal

imediatamente  requereu  sua  aposentadoria,  ato  seguido  pelo  Ministro
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Antonio Carlos Lafayette de Andrada. O STF perdeu, dessa forma, cinco de

seus treze Ministros, na ocasião.24 

Em 1977, a Emenda Constitucional nº  7, chamada de “pacote de

abril”, fez alterações também no Judiciário, em especial na competência do

Supremo Tribunal Federal e instituiu o Conselho Nacional da Magistratura.

Em14 de março de 1979, durante o governo do General Geisel, foi editada a

LOMAN – Lei  Orgânica da Magistratura.  Com ela  foi  instituído o estágio

probatório  de  dois  anos  para  a  obtenção  da  vitaliciedade  pelos  juízes,

proibição  do  exercício  de  outra  função,  salvo  um cargo  de  magistério  e

criada  a  possibilidade  do  Conselho  da  Magistratura  avocar  processos

disciplinares e para conhecer de reclamações contra magistrados, além de

inúmeras outras medidas.

Na área jurídica, como no resto da sociedade, houve oposição ao

regime. A OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente após 1974

assumiu  posicionamento  pela  restauração  da  democracia.  Professores  e

juristas, igualmente manifestavam-se contra as arbitrariedades do governo,

assim como os estudantes. Novas cassações atingiram prefeitos, deputados

federais e estaduais, vereadores, militares e juízes. 

Assim, o Judiciário, com as vozes de oposição silenciadas e com

sua autonomia cerceada, tendo perdido o poder de revisão dos atos dos

demais  poderes,  passou  a  ter  papel  institucional  de  colaboração  com o

executivo, apesar de atos isolados de alguns de seus membros.  

A Justiça do Trabalho da Segunda Região começou o período com

jurisdição sobre o Estado de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Em 1964

funcionava,  na  Capital,  na  Rua Brigadeiro  Tobias,  722.  Contava  com 23

Juntas  de  Conciliação  e  Julgamento e  no  Tribunal  9  Juízes,  sendo  sete

togados e 2 vogais. Em 1968 o número de juízes do Tribunal foi elevado a

17,  sendo  11  togados e  6  vogais.  Foram também criadas  a  divisão  por

Turmas, em número de três. 

Em 1970 houve a aquisição de dois prédios, um na Av. Rio Branco,

285, para a instalação do Tribunal, no local onde hoje funciona o serviço de

24 Lopes, Paulo Guilherme de Mendonça e Rios, Patrícia, “Justiça no Brasil – 200 anos de história” 
Conjur Editorial. São Paulo,2009.
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distribuição dos feitos da segunda instância, e outro na Av. Ipiranga, nº 1225,

para  a  instalação  das  Juntas.  Em 1974,  houve  instalação  de  mais  nove

JCJs,  na  Av.  Casper  Líbero,  88,  em  imóvel  anteriormente  utilizado  pela

Gazeta  Esportiva,  época  em  que  desse  local  era  dada  a  partida  da

tradicional corrida de São Silvestre, no dia 31 de dezembro de cada ano.

O primeiro desmembramento da jurisdição da Justiça do Trabalho da

Segunda Região ocorreu em 1975, quando foi criada a Nona Região, para o

Estado do Paraná. O Estado do Mato Grosso deixou de fazer parte da sua

jurisdição em 1981, com a criação da Décima Região, e finalmente em 1986

houve a criação da Décima Quinta Região, para o atendimento ao interior do

Estado de São Paulo, atingindo, a Segunda Região, a conformação atual,

com jurisdição na Capital, Grande São Paulo e Baixada Santista.

Em 1980 o número de Juízes do Tribunal foi novamente elevado,

passando a vinte e sete. Das dez vagas criadas, quatro foram destinadas a

vogais e seis para juízes togados, sendo destas, duas reservadas ao quinto

constitucional,  uma  para  a  advocacia  e  uma para  membro  do  Ministério

Público. Nesse ano a sede do Tribunal foi transferida para prédio situado na

Rua da Consolação, 1272, onde funciona até a presente data. A decisão de

mudança do prédio do Tribunal da Av. Rio Branco para a Rua da Consolação

provocou protestos dos advogados, que entendiam que o novo prédio era

desnecessariamente grande e luxuoso. Houve um ato público em frente ao

prédio da Av. Rio Branco, com faixas, cartazes e discursos com alto falantes

e início de passeata em direção à Rua da Consolação. O movimento, inédito

até então, causou surpresa e teve repercussão em órgãos de imprensa.  

Em 1982 o Estado de São Paulo contava com 98 Juntas, deixando

muitos municípios sem a presença da Justiça do Trabalho, o que obrigava a

atuação complementar da Justiça Comum para causas trabalhistas, como

previa a CLT. Em 1984 o número de Turmas no Tribunal passou a oito.

Assim, a Justiça do Trabalho chegou à posse do primeiro Presidente

Civil do país, em 1985, com 89 Juntas de Conciliação e Julgamento e 40

Juízes no Tribunal. 

Os  dois  quadros  abaixo  demonstram  a  evolução  do  número  de

processos  ajuizados na  primeira  instância  no período.  Observe-se que a

redução  no  número  de  processos  ajuizados  nos  períodos  imediatamente
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posteriores  aos  desmembramentos  de  jurisdição  -  ocorridos  em  1975

(Paraná), 1981 (Mato Grosso) e 1986 (interior do Estado de São Paulo), foi

momentânea  e que  nos  anos  seguintes  as  ações  ajuizadas  voltaram ao

patamar  anterior,  agora  com  maior  concentração,  dada  a  redução  da

extensão da jurisdição. 25 

Em 1964 foram ajuizados 123.581 processos trabalhistas e foram

recebidos  pelo  Tribunal  6.809.  Em  1985  as  Juntas  de  Conciliação  e

Julgamento  receberam  225.378  e  o  Tribunal  31.032  processos,  em

elevação, no período,  de 83% para os processos de primeira instância e

356% para a segunda instância.

 Processos autuados em 1ª instância (período: 1941 a 1980)
        fonte: Serviço de Informação e Estatística do TRT/SP

  
 Processos autuados em 1ª instância (período: 1981 a 1990)
                  fonte: Serviço de Informação e Estatística

Segundo o depoimento do Desembargador Carlos Orlando Gomes,

na entrevista já mencionada, havia sido realizado um concurso público para

juízes em 1974 e foi realizado outro em 1978. Neste havia cerca de 500

candidatos e foram aprovados 81. 

25 WWW.trtsp.jus.br.gest_doc\presqhist 
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 Falando do período, Orlando Gomes assim define as condições de

trabalho de juízes e servidores:

“... nós tivemos fases horríveis, de vencimentos parcos, nós tínhamos
14 Juntas,  depois  vieram mais  10  pela  Cásper  Líbero,  o  que não
resolveu nada, era um acúmulo de processos... que tomava o meu
tempo à noite, nos finais de semana, fazendo sentença e ganhando
mal”.
...
“Havia uma justiça já desaparelhada, passou a ter encargos maiores,
aumentaram  as  ações  trabalhistas,  os  movimentos  sociais.  O
movimento dos trabalhadores cresceu de tal monta, que tivemos uma
justiça inerte, morosa, sobrecarregada e que não via, e como não vê
até hoje, apesar de tudo que se tem feito,  a prestação jurisdicional
breve, que seria o ideal.”
...
“O mesmo durante todo o processo da redemocratização do país, a
Justiça  do  Trabalho  continuou  sendo  a  pobre  no  concerto  do
Judiciário  Brasileiro.  Nós  não  tínhamos  verbas  suficientes  para
atender as necessidades primárias da Justiça do Trabalho. Os nossos
salários  eram  péssimos,  qualquer  chefe  de  serviço  na  empresa
privada ganhava três ou quatro vezes mais do que nós. Nós fazíamos
processo de reclamação trabalhista onde as partes eram mais bem
remuneradas do que o próprio julgador e não tinham a avalanche de
trabalho que nós tínhamos. Não foram poucos os colegas que tiveram
problemas  cardíacos,  alguns  feneceram,  mas  a  democracia
infelizmente não cuidou devidamente do aparelhamento do judiciário
trabalhista, que era quem ia recompor a tranquilidade social.”
...
“Faltava  o  material,  os  funcionários  tinham  que  comprar  lápis,
comprar  caneta Bic,  porque o Tribunal  não tinha.  Não tinha verba,
então  o  aparelhamento  do  Judiciário  ainda  hoje  sofre  as
consequências.” 

Esses depoimentos demonstram a situação de total descompasso

entre as necessidades da Justiça do Trabalho e suas exigências. Não só a

falta de estrutura física para o desenvolvimento digno das atividades dos

juízes  e  servidores  e  o  atendimento  aos  jurisdicionados  fazia  parte  das

dificuldades do período.  Também a permanente vigilância dos órgãos de

repressão  política  e  sua  intervenção  em várias  atividades  da  instituição

eram sentidas e contribuíam para a manutenção da situação caótica. 

O Desembargador aposentado José Carlos Arouca, em entrevista já

citada,  relata  casos  de  intervenção  do  governo  militar  na  Justiça  do

Trabalho:

“... a Justiça do Trabalho, naturalmente foi a mais visada pela ditadura
em relação ao Poder Judiciário,  e mais do que ela era o Supremo
Tribunal  Federal.  Vocês  estão  lembrados  que  o  Supremo Tribunal
reagiu, já, no governo do Castello Branco, o que motivou a cassação
de vários Ministros. E o Supremo teve uma forma de reação quanto à
ditadura  em  nome  da  legalidade,  da  legalidade  possível  daquele
momento.
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...  Agora,  se  fosse  para  resumir  o  papel  da  Justiça...  O  ponto
fundamental  para  mostrar  a  submissão  da  Justiça  do  Trabalho  à
ditadura  foi  a  súmula  que  definiu  que  os  atos  praticados  pela
revolução não era passíveis de revisão judicial.” 

O  entrevistado  cita  o  caso  do  ator  Mario  Lago,  que  teve  seu

processo  de  reintegração  na  Rádio  Nacional  julgado  procedente  e  por

determinação  do  TST,  os  autos  foram  arquivados,  e  tece  o  seguinte

comentário: 

“Que absurdo, isto é o papel que a Justiça do Trabalho - ela tem que
qualquer dia se redimir disso que ela fez. Porque isso marcou a falta
de grandeza da Justiça do Trabalho. Agora, o Tribunal de São Paulo,
não,  no Tribunal  de  São Paulo nós tivemos a cassação do Carlos
Figueiredo Sá. Nós tivemos a figura do Hélio Tupinambá Fonseca que
também  foi  presidente.  O  Hélio  Tupinambá  Fonseca,  eu  assisti  a
cena em que ele se apresentou no Tribunal,  pediu para assumir  o
lugar dele - ele era o  decano, e fez uma manifestação de rebeldia,
porque ele foi  aposentado duas vezes;  ele  pediu  a aposentadoria,
mas foi aposentado pela ditadura. E a Justiça do Trabalho teve aqui
muitos momentos de grandeza,...”

Mais um exemplo da intervenção do regime no sindicalismo e na

Justiça do Trabalho, citado por Arouca:

 “Era vogal, na 4º Junta, o Capitão Oliveira, ele nem soldado foi. Nem
soldado ele era, mas ele inventou que era Capitão, e como ele tinha o
apoio  da  polícia,  do  DOPS...  Ele  era  Presidente  do  Sindicato  da
Alimentação,  e da Federação da Alimentação.  Foi um dos maiores
pelegos que teve no sindicalismo brasileiro.”

Quanto  à  ingerência  e  controle  ideológico  do  governo  militar  no

Poder Judiciário, Orlando Gomes relata: 

“Eu ingressei  na  Justiça  do  Trabalho,  e ainda na fase  da ditadura
militar. O absurdo era a chamada “inteligência”, eu poria entre aspas,
do  aparelhamento  policial.  Nós  éramos  ainda  candidatos  à
nomeação, não tínhamos sido nomeados ainda, e a nossa nomeação
dependia  do  resultado  dessas  diligências  que  eram  feitas.
Devassavam a vida dos candidatos.”

Havia concursos públicos, mas que não garantiam a obtenção da

vaga. Existia o processo de formação de lista tríplice também para os juízes

de carreira, e a nomeação era de competência do Presidente da Republica.

O Dr. José Carlos Arouca, aprovado em concurso realizado em 1963, nunca

foi  nomeado.  Décadas depois  ingressou  na Magistratura  Trabalhista  pelo

quinto  constitucional  dos  Advogados  e  teve  reconhecido  o  seu  direito  à

nomeação, em processo baseado na Lei da Anistia.
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O primeiro concurso público para Juiz do Trabalho foi realizado, na

Segunda Região, em 1953 e desse ano até 1963 foram realizados quatro

concursos. No período de vinte e um anos de governo militar,  de 1964 a

1985 foram realizados mais seis concursos públicos, do V ao X Concurso,

nos anos de 1971, que teve homologação somente em 25 de abril de 1973,

em 1979, com homologação um ano e dois meses depois, 1981, 1982, 1983

e 1984, aprovando, ao todo, 216 juízes no período.26

Além disso, ainda existiam Juízes togados admitidos sem concurso

público,  por  nomeação  do  Executivo,  um resquício  da  época  em que  a

Justiça do Trabalho não pertencia ao Poder Judiciário. Com a Constituição

de  1946 foi  extinta  essa possibilidade,  mas os juízes permaneceram em

seus cargos até a aposentadoria, por respeito ao direito adquirido. 

Esses relatos demonstram que a par do sistema sindical e judicial de

intervenção  e  controle  pelo  regime,  que  contou  com  a  subserviência  e

simpatia ativa de grande parcela, como de resto em toda a sociedade, houve

um grande esforço de gerações de Juízes, servidores e advogados para que

a  Justiça  do  Trabalho  conquistasse  independência,  respeito  e  dignidade.

Nessa trajetória  também se deve destacar  a  longa luta pela extinção da

representação classista, que veio a se efetivar em 1995.   

Assim, temos que no período em estudo a estratégia dos militares

consistia no aniquilamento das manifestações genuinamente democráticas,

com a manutenção de uma democracia de fachada, em um sistema de dois

partidos, um de apoio ao governo outro de oposição consentida, somado ao

controle de todos os órgãos possíveis de questionar ou impedir a realização

dos  atos  necessários  à  perpetuação  no  poder.  Tudo  isso  financiado  por

importantes setores da sociedade,  notadamente,  as grandes empreiteiras

que  eram  beneficiadas  pela  concessão  de  obras  públicas  sem  prévia

licitação.

É  nesse  contexto,  de  intervenção  no  Poder  Judiciário  e  nos

Sindicatos, acompanhado da intenção do governo militar em manter a forma

de financiamento de toda a estrutura montada por setores importantes da

26 Conforme tabela de realização de concursos fornecida pelo setor de concursos de magistrados do 
TRT/2ª Região 
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economia, por exemplo, construção civil e indústria automobilística, que se

pode  compreender  as  decisões  e  atuação  da  Justiça  do  Trabalho  da

Segunda Região nessa época.

Não podemos nos esquecer que na época do período militar, o medo

estava  entranhado  em grande  parte  da  sociedade  brasileira,  dificultando

sobremaneira que o conflito entre Capital e Trabalho - natural em países nos

quais os Poderes funcionam plenamente -, fosse solucionado pelos canais

institucionais, sobretudo pelo Judiciário Trabalhista, ao qual foi concedido,

pela Constituição, o poder de resolver os conflitos coletivos.

 Mas, à medida que o governo militar foi se enfraquecendo, como

resultado das demandas democráticas da sociedade brasileira, o Judiciário

Trabalhista  também  foi  se  fortalecendo,  passando  a  agir  com  mais

independência.

Assim,  o exame desse contexto histórico,  envolvendo o ambiente

político-institucional e econômico, é essencial para uma análise crítica das

decisões  judiciais.  A  contextualização,  portanto,  é  essencial  para  uma

aproximação  da  realidade  da  época,  com a  ressalva  de  que  no  âmbito

limitado do presente estudo, inevitável a ausência de aspectos relevantes

que compunham tal contexto.

 

5. Os dissídios coletivos das categorias em exame: clausulas.

Considerados esses parâmetros,  tomamos a tarefa  de apreciar  a

evolução  das  cláusulas  sociais  de  instrumentos  normativos,  elegendo,

dentre elas, três núcleos que consideramos estruturantes e paradigmáticos

das lutas dos trabalhadores: o das garantias para mulheres; os voltados para

a saúde dos trabalhadores e o de garantias sindicais.

Estruturantes  porque  representam  preocupação  permanente  dos

trabalhadores  no  período  e  se  encontravam  presentes  em  praticamente

todas as pautas de reivindicações, nas categorias profissionais em exame.

Paradigmáticas porque enquanto reivindicações sempre apontaram

para  os  anseios  mais  profundos  por  igualdade  e  liberdade  na  classe

trabalhadora:  a  igualdade  entre  os  homens  e  as  mulheres  e  a

responsabilidade social pela maternidade; a preservação da própria vida e
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sua integridade física e mental e o exercício da solidariedade de classe e da

autonomia coletiva da vontade, através da atividade sindical. 

Importa  notar  que  no  exame  das  cláusulas  dos  instrumentos

normativos do período e das categorias profissionais em exame utilizamos

os reajustes salariais como referência acessória, apenas como mais um dos

elementos de comparação em nossa análise, não tendo se constituído em

objeto de nosso estudo. 

Primeiramente  vamos  abordar  as  clausulas  das  Convenções  e

Dissídios Coletivos no interior de cada uma das categorias profissionais já

mencionadas,  para  verificação  da  sua  evolução  interna  e  em  seguida

utilizaremos o recorte temático, com a análise conjunta de todas elas.

Para podermos estabelecer termo de comparação o mais objetivo

possível,  entre  as  categorias,  fixamos  o  exame  das  cláusulas  em  três

momentos,  que  levaram  em  consideração  a  importância  da  conjuntura

nacional, já analisada nesse trabalho: os anos de 1972 e 1973; os anos de

1978 e 1979 e os anos de 1984 e 1985. Em alguns casos, o exame de

normas coletivas de outros períodos serviu como referência ou termo de

comparação para esse estudo. Em outros, não foi possível a localização das

fontes primárias de dissídios coletivos dos anos supra indicados, razão pela

qual não compuseram o presente estudo.  

a. Metalúrgicos do ABC

Temos que em relação à categoria representada pelo Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico

de São Bernardo do Campo e de Santo André, hoje denominado Sindicato

dos Metalúrgicos do ABC, a primeira sentença normativa verificada foi a do

ano de 1973.27 O exame dessa decisão indica que não foi fixada nenhuma

cláusula relativa a mulheres, à saúde do trabalhador e às garantias sindicais,

apesar de terem os trabalhadores incluído em sua pauta de reivindicações o

27 1973: Sind. da Ind . de Esquadrias e Construções Metálicas do Estado de SP e Federação das Ind. do 
Estado de São Paulo X Federação dos Trab. nas Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do 
Estado de SP, Sindicato dos Metalúrgicos do Interior e Sind. dos Trab. nas Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Santo André, São Caetano do Sul e de S. B. do Campo. Arquivo digital  TRT/SP  
00003344 do TRT. Dissídio coletivo nº 56/73-A
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pedido de reconhecimento de garantia de emprego para delegados sindicais

e aumento das garantias de cipeiros, além de fornecimento de calçados e

uniformes, recebimento de adicional  de insalubridade ou periculosidade e

reconhecimento  dos  atestados  médicos  emitidos  pelo  sindicato.  Essas

últimas cláusulas foram rejeitadas pelo TRT sob o fundamento de falta de

amparo legal para os adicionais de insalubridade e periculosidade,  que o

direito somente pode ser criado por lei, para atestados médicos do Sindicato

e  quanto à  CIPA,  por  aplicação do  art.  164 da  CLT.  Não houve  recurso

ordinário para o TST.

No ano de 1978 temos que o suscitante do dissídio coletivo foi o

Sindicato patronal.28 Nesse processo a cláusula reivindicada em relação à

mulher gestante era a seguinte:

“Manutenção da cláusula que assegura a estabilidade à empregada
gestante, até 60 dias após o retorno ao trabalho, findo o período de
afastamento compulsório”.

 
A decisão do dissídio foi a seguinte:

“Por maioria, o TRT deferiu o pedido. O TRT concedeu estabilidade à
gestante, com a percepção dos salários e a estabilidade provisória,
até 60 (sessenta) dias após o término do período de licenciamento
legal”.

 

Essa reivindicação e seu deferimento demonstram que entre 1972 e

1978 a categoria dos metalúrgicos obteve a garantia  de emprego para a

mulher gestante, após a licença legal, pelo prazo de 60 dias. Vale lembrar

que à época a lei garantia à gestante tão somente a licença maternidade de

90 dias e era comum a dispensa das empregadas ao retornar ao serviço,

após  o  parto,  além  das  dispensas  assim  que  o  empregador  tivesse

conhecimento da gestação. Também era prática disseminada a exigência de

apresentação de atestados negativos de gravidez quando da admissão.

Nesse ano de 1978, encontramos ainda, em relação à saúde dos

trabalhadores, a seguinte reivindicação: 

28 1978.  Sind. Ind. de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado de SP e outros X Sind. dos 
Trab. nas Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de S.B. Campo e Sind. de  Santo André. - 
Arquivo digital TRT/SP nº 00004895. Dissídio coletivo nº 52/78-A
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“Ao  empregado  vítima  de  acidente  de  trabalho,  ou  doença
profissional,  será  garantida  a  permanência  em  serviço,  após  o
recebimento da alta médica, observando-se a seguinte escala: 
a)se  houve  necessidade  de  afastamento  do  serviço,  mas
aparentemente não resultou incapacidade de qualquer natureza, pelo
espaço de 30 dias;
b)se  do  acidente  ou  doença resultou  incapacidade  não superior  a
25%, pelo espaço de 180 dias;
c)se resultou incapacidade superior a 25%, pelo espaço de um ano.

A Cláusula foi assim julgada:

 “GARANTIA  DE  EMPREGO  AO  ACIDENTADO.  Garante-se  aos
acidentados  no trabalho,  incapacitados  para  continuar  a  exercer  a
função  que  vinham  exercendo,  e,  em  condições  de  exercer,  ou
exercendo, qualquer função compatível com seu estado físico após o
acidente,  que  serão  eles  mantidos  na  empresa,  sem  prejuízo  da
remuneração antes percebida. 
§  1º  -  Estarão  abrangidos  por  esta  garantia  os  já  acidentados  no
trabalho com contrato em vigor nesta data, na mesma empresa em
que se acidentaram, assim com os que vierem a se acidentar durante
a vigência desta Convenção. 
§ 2º - Estes empregados não poderão ser despedidos a não ser em
razão de prática de falta grave.
3º  -  Essa  garantia  é  assegurada  durante  a  vigência  da  presente
Convenção. 

Observa-se que a reivindicação foi  no sentido de que mesmo os

trabalhadores que não apresentassem sequelas após acidente do trabalho

tivessem  garantido  período  de  estabilidade,  o  que  não  foi  aceito  pelos

empregadores.  Também  não  foram  admitidos  os  prazos  de  garantia  de

emprego  reivindicados,  que  chegavam  a  um  ano  para  os  que

apresentassem  sequelas  superiores  a  25%.  Além  disso  a  garantia  de

emprego fixada ficou limitada ao prazo da Convenção Coletiva, apesar de

reconhecer expressamente o direito dos acidentados em data anterior à sua

assinatura.

Consta  também  reivindicação  de  fornecimento  gratuito  de

macacões, aventais, botas, luvas, óculos, capacetes, e outros equipamentos

individuais de segurança, quando exigidos pela natureza do serviço, que foi

acolhida  pelo  TRT. Nenhuma  cláusula  relativa  a  garantias  de  atuação

sindical  ou  representação  dos  trabalhadores  foi  alcançada.  

O Sindicato dos trabalhadores apresentou recurso ordinário para o TST, que

foi negado.
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Já  no  ano  de  1979,  os  autos  do  Dissídio  Coletivo  nº  48/79-A  29

indicam como suscitante a Procuradoria Regional da Justiça do Trabalho da

Segunda  Região  e  réus  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias

Mecânicas  e  de  Material  Elétrico  de  São  Bernardo  do  Campo  e  outros.

Foram os Sindicatos dos Empregadores que pediram à DRT a instauração

do dissídio.

Houve julgamento do dissídio, apesar  da greve ter sido declarada

ilegal.  As cláusulas reivindicadas no Dissídio Coletivo foram julgadas,  em

número  de 14.  Quanto  às  mulheres,  o  Sindicato  pretendia,  na  pauta  de

reivindicações  apresentada  aos  empresários  estabilidade  provisória  à

empregada gestante até 60 dias após o término do período de licenciamento

legal, mesmo se admitida recentemente. O julgamento manteve a cláusula

anterior,  confirmada  por  reiterada  jurisprudência,  à  época,  ou  seja,

estabilidade  à  gestante,  com  a  percepção  dos  salários  e  a  estabilidade

provisória até 60 (sessenta) dias após o término do período de licenciamento

legal.

Em  relação  ao  tema  da  saúde  do  trabalhador,  nesse  ano  foi

reivindicada estabilidade para o empregado vítima de acidente de trabalho,

em serviço  compatível  com as  suas  condições  pessoais,  ainda  que  em

período de experiência, nos seguintes termos: 

“estabilidade  para  os  empregados  acidentados,  mesmo  que  não  tenham

ultrapassado o período de experiência.”

Esse pedido foi rejeitado no julgamento do dissídio, tendo sido fixada

a cláusula nos seguintes termos:

“GARANTIA DE EMPREGO AO ACIDENTADO. Garante-se aos acidentados no

trabalho, incapacitados para continuar a exercer a função que vinham exercendo,  e, em

condições de exercer,  ou exercendo,  qualquer  função compatível  com seu estado físico

após o acidente, que serão eles mantidos na empresa, sem prejuízo da remuneração antes

percebida. § 1º - Estarão abrangidos por esta garantia os já acidentados no trabalho com

contrato em vigor nesta data, na mesma empresa em que se acidentaram, assim como os

29 1979. Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região X Sind. dos Trab. nas Ind. Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de S. B., do Campo, Sind. dos Trab. nas Ind. Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico de Santo André. Arguivo digital TRT/SP  - 00005282. Dissídio Coletivo nº 48/78-A.
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que vierem a se acidentar durante a vigência desta Convenção. § 2º - Estes empregados

não poderão ser despedidos a não ser em razão de prática de falta  grave. § 3º -  Essa

garantia é assegurada durante a vigência da presente Convenção.”

]O pedido de fornecimento de uniformes, botas, óculos, luvas, etc.,

segundo  as  exigências  do  serviço,  ou  de  acordo  com  a  imposição  da

empresa, sempre gratuitamente foi deferido, assim como o reconhecimento

dos atestados médicos e odontológicos passados pelos departamentos de

assistência médica-dentária do Sindicato, quando mantêm convênio médico

com o INAMPS, não tendo havido nenhuma cláusula relativa  a garantias

sindicais. Não houve recurso para o C. TST.

No  ano  de  1984  o  suscitante  do  dissídio  coletivo  foi  a  Federação  das

Indústrias  do  Estado  de  São  Paulo,  além  do  Sindicato  da  Indústria  de

Proteção,  Tratamento  e  Transformação  de  Superfície  do  Estado  de  São

Paulo  e  outros  dezessete.30 Foi  firmado  acordo  nesse  dissídio  coletivo,

sendo fixadas 54 cláusulas, o que comprova o resultado, no julgamento, da

ampliação da importância do movimento sindical na categoria. 

A cláusula de garantia de emprego para a gestante  teve o prazo

estendido para 90 dias, mas com a obrigatoriedade de comprovação, em 30

dias, do estado gravídico. A reivindicação, na ocasião foi de

“Estabilidade para a gestante do início da gravidez até 90 dias após
retornar ao trabalho.”

E a cláusula acordada ficou com a seguinte redação:

“Cláusula 21ª: “GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE.  A)Serão
garantidos emprego e salário à empregada gestante, até 90 (noventa)
dias  após  o  término  do  afastamento  legal,  além  do  aviso  prévio
previsto na CLT ou nesta Convenção; B) Se rescindido o contrato de
trabalho, a empregada deverá, se for o caso, avisar o empregador do
seu estado de gestação, devendo comprová-lo dentro do prazo de 30
(trinta)  dias,  posteriores  ao  Aviso  Prévio.  Nos  casos  de  gestação
atípica, não revelada, esse será estendido para 60 (sessenta) dias,
devendo  tal  situação  ser  comprovada  por  atestado  médico  do
INAMPS;  C)A  empregada  gestante  não  poderá  ter  seu  contrato
rescindido, a não ser em razão de falta grave, ou por mútuo acordo
entre  empregado e empregador  -  com a assistência  do  respectivo
Sindicato representativo da categoria profissional.”

30 1984. Dissídio coletivo nº 70/84-A - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Sind. da 
Indústria de Proteção, Tratamento e Transformação de Superfície do Estado de S. Paulo e outros 
dezessete x Sind. dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de 
São Bernardo do Campo e Diadema, conf. doc. depositado no setor de Gestão Documental do TRT/SP.  
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Verifica-se que foram inseridas, por exigência patronal, a exigência

da empregada avisar seu estado gravídico ao empregador e comprová-lo 

Foram  também  fixadas  nove  cláusulas  relativas  à  saúde  do

trabalhador, relativas à complementação salarial do período de afastamento

previdenciário, com limitação temporal; indenizações por morte ou invalidez,

auxílio funeral; garantia de emprego para acidentados e doença profissional;

medidas de proteção individual e coletivas; emissão de CAT; trabalho dos

técnicos  em segurança  do  trabalho  e  atestados  médicos  emitidos  pelos

sindicatos. 

Dessas destaca-se as seguintes:

Cláusula  16ª  -  complementação  de  auxílio  previdenciário  -  A-ao
empregado  em  gozo  de  benefício  de  auxilio  previdenciário  fica
garantida,  entre  o  16º  e  o  60º  dia  de  afastamento,  uma
complementação de salário em valor equivalente  à diferença entre o
efetivamente  percebido  da  Previdência  Social  e  o  salário  nominal,
respeitando sempre para efeito da complementação o limite máximo
de  contribuição  previdenciária;  B-quando  o  empregado  não  tiver
direito  ao  Auxílio  Previdenciário,  por  não  ter  ainda  completado  o
período  de  carência,  exigido  pela  previdência  social,  a  empresa
pagará seu salário nominal entre o 16º e o 60º dia de afastamento,
respeitando também o limite máximo de contribuição previdenciária;
C-não sendo conhecido o valor básico da previdência social, no caso
do  item  "A",  a  complementação  deverá  ser  paga  em  valores
estimados. Se ocorrerem diferenças, a maior ou a menor, deverão se
compensadas  no  pagamento  imediatamente  posterior;  D-o
pagamento  previsto  nesta  cláusula,  deverá  ocorrer  junto  com  o
pagamento mensal dos demais funcionários.

Cláusula 19ª - indenização por morte ou invalide - A- na ocorrência de
morte natural ou invalidez permanente por motivo de doença atestada
pelo INAMPS, a empresa pagará, aos dependentes no primeiro caso
e  ao  próprio  empregado  na  segunda  hipótese,  uma  indenização
equivalente ao salário nominal do empregado. No caso de invalidez
permanente  esta  indenização  será  paga  somente  se  ocorrer  a
rescisão contratual; B -Esta indenização será paga em dobro no caso
de a morte ou a invalidez permanente ter sido causada por acidente
do  trabalho  ou  doença  profissional,  definidos  de  acordo  com  a
legislação específica e atestado pelo INAMPS. Na hipótese de morte,
o pagamento desta indenização será feito aos dependentes, com as
facilidades previstas na Lei 6.858/80, no Decreti 85.845/81 e na OS nº
INPS/SB-053.40 de 16.11.81.

A  redação  das  cláusulas  relativas  às  medidas  de  proteção  e

comunicação de acidente do trabalho é a seguinte: 

“Clausula 29ª: MEDIDAS DE PROTEÇÃO. A)As empresas adotarão
medidas de proteção prioritariamente de ordem coletiva, em relação
às  condições  de  trabalho  e  segurança  dos  trabalhadores;  B)O
Sindicato  oficiará  à  empresa  as  queixas  fundamentadas  por  seus

42



trabalhadores,  em relação  às  condições  de  trabalho  e  segurança;
C)No prazo de 30 (trinta)  dias a empresa responderá ao Sindicato,
por escrito, informando os resultados dos levantamentos efetuados,
especificando  as  medidas  de  proteção  adotadas,  ou  que  serão
adotadas,  e  em  que  prazo;  D)No  primeiro  dia  de  trabalho  do
empregado,  a  empresa  fará  o  treinamento  com  equipamentos  de
proteção e dará conhecimento das áreas perigosas e insalubres.” 

“Cláusula 30ª: COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO. As
empresas enviarão ao Sindicato dos Trabalhadores,  nos meses de
abril,  julho, outubro e janeiro, cópia do anexo 1, co mpleto, previsto
no item 5.22, letra “d” da NR nº. 5, para fins estatísticos. No caso de
acidente  fatal,  ocorrido  nas  dependências  da  empresa  o Sindicato
deverá ser comunicado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na
ocorrência  de  acidente  fatal  de  trajeto,  a  mesma comunicação  ao
Sindicato deverá ser feita no mesmo prazo, a partir da data em que a
empresa tomou conhecimento do fato.”

Nessas duas cláusulas fica demonstrado o reconhecimento patronal

da  importância  da  atuação  sindical,  e  da  institucionalização  do

acompanhamento  do  sindicato  dos  trabalhadores  quanto  às  questões  de

saúde dos trabalhadores. 

Também nesse ano foram estabelecidas pela primeira vez cláusulas

de  garantias  para  a  atuação  sindical,  como  garantia  de  atendimento  de

diretor  do  sindicato  por  representante  das  empresas;  fixação  de  datas  e

locais para campanhas de sindicalização e completa regulamentação das

eleições das CIPAs e forma de sua atuação. Essas Comissões passam a

ampliar  seu  âmbito  de  atuação  e  são  eleitos  representantes  dos

trabalhadores  que  tinham  enraizamento  sindical  ou  a  organização  dos

trabalhadores no interior das fábricas, e passam a atuar como embriões de

comissões de fábrica.

 

No ano de 1985 o dissídio, em razão da greve, foi instaurado pelo

Presidente  do  Tribunal.31  A reivindicação  da  clausula  de  gestante  foi  a

mesma do ano anterior e no acordo realizado pelas partes, nos autos do

dissídio, foi fixada a seguinte cláusula:

31 1985.  Dissídio  Coletivo  nº  12/85-A.  Suscitante:  Exmo.  Sr.  Juiz  Presidente  do  Egrégio  Tribunal
Regional do Trabalho da Segunda Região x Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Sindicato
da Indústria de Proteção, Tratamento e Transformação de Superfícies do Estado de São Paulo e Outros e
Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  Metalúrgicas,  Mecânicas  e  de  Material  Elétrico  de  São
Caetano do Sul  e  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas Indústrias  Metalúrgicas,  Mecânicas  e  de Material
Elétrico de São Bernardo do Campo.
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“GARANTIA  DE  EMPREGO  À  GESTANTE.  A)Será  garantido
emprego e salário à empregada gestante, até 90 (noventa) dias após
o término do afastamento legal, além do aviso prévio previsto na CLT
ou  neste  Acordo;  B)Se  rescindido  o  contrato  de  trabalho,  a
empregada deverá se for o caso, avisar o empregador do seu estado
de gestação, devendo comprová-lo dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias posteriores ao aviso prévio. Nos casos de gestação atípica, não
revelada, esse prazo será estendido para 90 (noventa) dias, devendo
tal situação ser comprovada por atestado médico do INAMPS; C)O
contrato de trabalho da empregada gestante poderá ser rescindido: I -
Mediante o integral cumprimento da garantia salarial prevista na letra
A supra; II - Em razão de falta grave; III - Por mútuo acordo entre a
empregada  e  o  empregador  e,  neste  caso,  com a  assistência  do
respectivo Sindicato representativo da categoria profissional.”

Verifica-se portanto que não houve avanços em relação à garantia

de emprego da mulher gestante, sendo repetida a cláusula do ano anterior.

Quanto ao tema da saúde do trabalhador, nesse ano a reivindicação

foi de que:

“Será  garantido  emprego  e  salários  aos  acidentados  no  trabalho,
incapacitados ou não de exercerem suas funções. Só poderão ser
demitidos em razão de falta grave e com assistência do Sindicato.” 

Os termos acordados foram:

“GARANTIA AO EMPREGADO ACIDENTADO. I - Será garantida aos
empregados,  acidentados  no  trabalho  ou  portadores  de  doença
profissional,  a  permanência  na  empresa  sem  prejuízo  da
remuneração  antes  percebida  desde  que  dentro  das  seguintes
condições: a)que apresentem redução da capacidade laboral e, b)que
tenham  se  tornado  incapazes  de  exercer  as  funções  que  vinham
exercendo e, c)que apresentem condições de exercer qualquer outra
função compatível com seu estado físico após o acidente e, d)no caso
de doença profissional, que ela tenha sido adquirida no atual emprego
e enquanto esta perdurar. II - Tanto as condições supra do acidente
do  trabalho  quanto  a  doença  profissional  deverão,  sempre  que
exigidas, ser atestadas pelo INAMPS. III - Estão incluídos na garantia
desta cláusula os já acidentados no trabalho com contrato em vigor
nesta  data,  na  empresa  em  que  se  acidentaram.  Estão  incluídos,
também,  os  portadores  de  doença  profissional  nestas  mesmas
condições.  IV  -  Os  empregados  contemplados  com  as  garantias
previstas nesta cláusula não poderão ter seus contratos de trabalho
rescindidos pelo empregador, a não ser em razão de prática de falta
grave, mútuo acordo entre as partes com assistência do Sindicato da
categoria  profissional,  ou  quando  tiverem  adquirido  direito  à
aposentadoria, nos seus prazos máximos.”

Aqui  temos  conquista  importante  da  categoria,  que  obteve  na

negociação  coletiva  o  direito  a  garantia  de  emprego  para  o  empregado

acidentado  e  para  o  portador  de  doença  profissional,  enquanto  esta

perdurar. Essa clausula passou a fazer parte da maioria das Convenções
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Coletivas de grandes e pequenas categorias, até ser erigida em Lei. (art. 118

da Lei 8213/91). 

Também  foram  fixadas  cláusulas  de  complementação  do  auxilio

previdenciário,  indenização  por  morte  ou  invalidez,  medidas  de  proteção

coletivas, convênio médico,  plantão ambulatorial para os empregados que

trabalham em jornada noturna, nas empresas com mais de 200 empregados,

fornecimento de uniformes e  recebimento de atestados médicos emitidos

pelo Sindicato. O destaque é a cláusula relativa a eleições das CIPAS, nos

seguintes termos:

As empresas convocarão obrigatoriamente eleições para as CIPAS,
com 60 dias  de antecedência,  dando publicidade do ato,  enviando
cópias aos Sindicatos da categoria profissional nos primeiros 10 dias
do período estipulado.
 

Essa  cláusula  tem importância  porque estabelece  a  possibilidade

dos empregados se organizarem para a participação nessas comissões, e

garante a participação nesse processo, do Sindicato. 

Verificamos,  portanto,  a  enorme  mudança  entre  os  primeiros

instrumentos normativos estudados e os últimos, atestando o resultado das

mobilizações  dos  trabalhadores  e  sua  atuação  sindical  na  obtenção  de

melhores condições de trabalho.  

b. Químicos e Farmacêuticos

Na  categoria  dos  empregados  nas  Indústrias  Químicas  e

Farmacêuticas de São Paulo, no ano de 1972, verificamos que a negociação

coletiva foi encaminhada pelo próprio sindicato e não pela Federação, como

era regra na época.32 

A  pauta  de  reivindicações  dos  trabalhadores  nesse  ano  era  de

apenas nove clausulas, como segue:

1. aumento salarial de 28%;
2. não compensação dos aumentos anteriores;
3. igual aumento para admitidos após a data base;
4. salário normativo na mesma proporção do vigente; 
5. garantia do salário do substituído (para contratado

                                             em vaga);

32 1972:  Dissídio  coletivo.  Sindicato  dos Trabalhadores nas  Ind.  Químicas  e  Farmacêuticas  de  SP x
Federação das Ind., Sind. das Ind. de Adubos e Cola do Estado de SP e outros 6. – (cod. digital 00003184
site TRT). Dissídio coletivo nº 199/72 A, ajuizado em 12/10/72, Advs. Almir Pazzianoto Pinto (autor) e
Sérgio Rubens Maragliano (réus), Data base: 1º de novembro, Relator Antonio Lamarca. Revisor Gabriel
Moura Magalhães Gomes
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6. abono de férias no valor de 1 salário mínimo para os
                                             empregados que recebam até 3 salários mínimos;

7. obrigatoriedade de entrega de recibo salarial com
                                             discriminação dos títulos;

8. desconto assistencial de Cr$ 10,00;
9. multa por descumprimento das cláusulas supra.

O parecer do Ministério Público (Vinicius Ferraz Torres), foi pela

adoção da  proposta  de  conciliação  (reajuste  de  20%)  e  rejeição  das

demais reivindicações. Também foi aceito o desconto assistencial desde

que comprovadas as despesas pelo sindicato.

O acórdão Regional deferiu aos trabalhadores quatro cláusulas,

com ressalvas  e  voto  vencido  do  juiz  Lamarca,  que  deferia  também

salário normativo e multa pelo descumprimento das demais cláusulas.

Foram elas:

1. Reajuste de 20%
2. igual reajuste para admitidos após a data base
3. recibo de pagamento
4. desconto assistencial de Cr$ 10,00.

O Sindicato  dos trabalhadores recorreu ordinariamente para o

TST, tendo sido o Relator do processo o Ministro Barata Silva. O parecer

do Ministério Público foi pela rejeição do recurso dos trabalhadores. O

acórdão  do  TST  manteve  as  cláusulas  já  fixadas  pelo  Regional  e

acresceu a fixação de salário normativo.

 Houve recurso extraordinário patronal ao STF, quanto ao salário

normativo, arguindo a inconstitucionalidade do Pré-julgado 38, recurso

esse  que  teve  seu  seguimento  denegado  por  despacho  do  Ministro

Presidente do TST, Mozart Victor Russomano.

 

O que se pode concluir desse processo é que no ano de 1972

não  foram  reivindicadas  cláusulas  relativas  a  mulheres,  saúde  do

trabalhador nem organização sindical. O único núcleo de reivindicações

foi  o  salarial,  com  garantias  básicas,  e  não  houve  atendimento  de

praticamente  nenhuma cláusula,  com fixação  do  reajuste  pelo  índice

oficial. O salário normativo, só fixado no TST, já era matéria pacificada

por Pré-Julgado.  O Ministério  do Trabalho teve atuação contrária  aos

interesses  dos  trabalhadores  em  duas  ocasiões:  no  TRT,  ao  se

manifestar  contra  as  suas  reivindicações,  e  de  forma  igual  no  TST,
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quando  se  manifestou  contra  o  acolhimento  do  recurso  dos

trabalhadores.  

O Sindicato dos Trabalhadores iniciou o processo reivindicando

23%, na petição inicial e no recurso reduziu a reivindicação para 21%,

mas mesmo assim não obteve reajuste maior do que o fixado na origem,

de 20%.

No ano seguinte, 1973, já sob a presidência de Waldomiro Macedo,

o dissídio  coletivo  suscitado pelo  sindicato  dos  Trabalhadores foi  julgado

procedente em parte, com fixação de sete cláusulas. Não obteve nenhuma

cláusula relativa a mulheres e saúde dos trabalhadores, mas foi fixada uma

cláusula autorizando a eleição de delegados sindicais nas empresas, com a

mesma estabilidade que os diretores do sindicato, com garantia de emprego

de até  90  dias  após  o  término  do  mandato,  sem fixação  de  número  de

delegados nem prazo de mandato, não havendo informação a respeito da

efetividade dessa cláusula.33  

Nesse  ano  o  Sindicato  tinha  em  sua  base  de  representação

trabalhadores em 1.528 empresas,  com 43.700 empregados.  A pauta  de

reivindicações foi a seguinte:

1. reajuste salarial pelo índice oficial acrescido de aumento salarial de
    10%;
2. igual aumento para admitidos após a data base;
3. salário normativo na mesma proporção do vigente; 
4. estabilidade para a mulher gestante, na forma do art. 165, XI da
    CF(de 1967), até 60 dias após o retorno da licença;
5. recibo de pagamento;  
6. garantia do salário do substituído (para contratado em vaga);
7. abono de férias no valor de 1 salário mínimo para os empregados
    que recebiam até 3 salários mínimos;
8. salário família – um salário-conjuge ou companheiro, no valor de
    Cr$30,00 por mês; 
9. estabilidade ao acidentado até 180 dias após a alta;
10.reconhecimento do delegado sindical, com iguais direitos dos
     dirigentes sindicais ( estabilidade provisória) 
11.desconto assistencial.

A proposta conciliatória apresentada pelo Tribunal Regional, em

audiência de dissídio foi de apenas quatro cláusulas, a saber, reajuste de
33 1973: Dissídio coletivo. Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. Químicas e Farmacêuticas de SP x
Federação das Ind., Sind. das Ind. de Produtos Farmacêuticos do Estado de SP e outros 8. – (cod.
digital  00003495  site  TRT).  Dissídio  coletivo  nº  215/73,  ajuizado  em  11/10/73.  Advs.  Almir
Pazzianoto Pinto (autor) e Sérgio Rubens Maragliano e Benjamim Monteiro (réus). Data base: 1º de
novembro. TRT: relator Marcos Manus. Revisor Ferreira de Souza
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19%,  também para  os  admitidos  após  a  data  base;  fornecimento  de

recibos  de pagamento,  salário  normativo  no  valor  de  5/12  do  salário

mínimo e desconto assistencial  de Cr$ 12,00. A proposta foi  rejeitada

pelos  trabalhadores.  O  parecer  do  Ministério  Público  (Vinicius  Ferraz

Torres) foi no sentido da concessão de reajuste de Cr$ 18,5% (menos

que  a  proposta  do  Juiz  que  conduziu  a  audiência)  e  desconto

assistencial de Cr$ 12,00, com rejeição das demais reivindicações. 

O acórdão Regional, por maioria, com ressalva do juiz Lamarca

e voto divergente do juiz Marcos Manus, foram deferidas as seguintes

cláusulas aos trabalhadores: 

1. Reajuste de 19%; 
2. igual reajuste para admitidos após a data base;
3. recibo de pagamento
4. salário normativo no valor de 5/12 de 19% sobre o salário mínimo;
5. reconhecimento dos delegados sindicais
6. desconto assistencial de Cr$ 12,00
7. multa pelo descumprimento das demais cláusulas.

 Houve  recurso  do  sindicato  patronal  ao  TST pretendendo  a

retirada das cláusulas relativas ao delegado sindical e salário normativo

e recurso do sindicato  patronal  das  lavanderias contra  a  contribuição

assistencial de Cr$ 12,00.

Também  recorreu  o  sindicato  dos  trabalhadores,  pleiteando

maior  reajuste  salarial  (fundamentando  com  a  inflação  do  período),

estabilidade de gestante e salário do substituto

O parecer do Ministério Público foi pela rejeição do apelo dos

trabalhadores e acolhimento dos recursos patronais. O TST, julgando o

dissídio decidiu:

1. excluir a estabilidade para delegados sindicais;
2. manter a contribuição assistencial mediante prévia autorização dos
    trabalhadores;
3. limitar o salário normativo ao pré-julgado 38
4. deferir salário substituto
5. estabilidade gestante

O sindicato patronal interpôs recurso extraordinário para o STF,

quanto à concessão de estabilidade de gestante. 

Em  despacho  histórico  de  quatro  páginas,  de  importância

fundamental  para  o  direito  do  trabalho  e  todos  os  trabalhadores

brasileiros,  o  Ministro  Presidente  do  TST,  Mozart  Victor  Russomano,
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denegou seguimento ao recurso extraordinário e reafirmou o direito das

mulheres gestantes à garantia de emprego até 60 dias após o término do

afastamento. 

Segundo informações verbais do Dr. Almir Pazzianoto, advogado

dos trabalhadores nesse dissídio coletivo, essa foi a primeira cláusula de

garantia  de  emprego  à  empregada  gestante  do  Brasil,  conquista  da

categoria química, depois de muitos anos de tentativas de inserir essa

reivindicação em pautas e negociações coletivas. 

Destaca-se do despacho o trecho que segue:

“Trata-se de um capítulo relevante da história da proteção à mulher
que está na contingência de trabalhar para manter sua família e ajudar
a mantê-la. Considero um privilégio ao Tribunal Superior do Trabalho
haver escrito esse capítulo e tenho a íntima, profunda convicção de
que não será o Egr. Supremo Tribunal Federal, sempre coerente na
sua  linha  de  tradições  que  riscaria  essa  bela  paradigma  da
jurisprudência normativa. 
.....
Brasília, 18.out.1974. Mozart Victor Russomano – Presidente.” 

    Temos, portanto,  que no ano de 1973 foram inseridas em

cláusulas  normativas  da  categoria  química  as  primeiras  relativas  às

questões de gênero e reprodução: a de garantia à gestante e a de um

salário-família, para empregados da mesma família. Também foi inserida

uma  cláusula relativa à organização sindical, a de  garantia de emprego

para o delegado sindical. Interessante notar que no Tribunal Regional foi

admitida a de delegado sindical, mas não a da gestante, sendo que no

Tribunal Superior do Trabalho, inverteu-se a situação. Verifica-se nessa

posição do TST a valoração do direito individual sobre o coletivo, não se

deixando de reconhecer o grande avanço que significou a cláusula da

gestante, de fato, de caráter histórico nas relações de trabalho. 

Observe-se ainda que mais uma vez o Ministério  do Trabalho

teve  atuação  contrária  aos  interesses  dos  trabalhadores,  tanto  na

instância originária quanto no TST, mais conservadora mesmo do que o

resultado  do  julgamento,  em que  foram deferidas,  como  visto  acima,

cláusulas  inovadoras  em  favor  dos  empregados:  no  TRT,  delegados

sindicais e no TST, a de gestante.  
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Interessante notar, ainda que ao recorrer para o TST, o sindicato

dos  trabalhadores  não  insistiu  em  todas  as  suas  reivindicações,

denotando esforço especial para o acolhimento de suas razões quanto

às que entendia mais importantes. 

A grande  conquista  desse  dissídio  foi  a  garantia  de  emprego

para a mulher gestante, de 60 dias após o término da licença, garantia

que  se  estendeu às  demais  categorias  e  se  manteve  nas  sentenças

normativas posteriores, sendo adotada nos anos seguintes pelos TRTs, e

Convenções  Coletivas  de  todo  o  Brasil,  e  finalmente  foi

constitucionalizada na Carta de 1988.

O  dissídio  Coletivo  de  1978  foi  instaurado,  como  nos  anos

anteriores (com exceção dos que decorriam de greve) e como exigia a

Lei,  através de convocação dos sindicatos das categorias econômicas

para negociação em Mesa Redonda, perante a Delegacia Regional do

Trabalho,  na  qual  foi  apresentada  pauta  de  reivindicação  com  25

cláusulas.34  

Foi  reivindicada  a  manutenção  da  cláusula  de  garantia  de

emprego para a empregada gestante, com extensão do período para até

seis meses após o parto. No âmbito da saúde do trabalhador o pleito foi

de fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual e

quanto à organização sindical, a pauta reivindica abono de falta para o

empregado  poder  comparecer  à  entidade,  aceitação,  por  parte  do

empregador  de  atestados  médicos  fornecidos  pelo  sindicato  e

constituição de comissão paritária, no âmbito das empresas, para fixação

das funções no âmbito da categoria, além de estabilidade para delegado

sindical, no número máximo de cinco por empresa. Tendo sido inviável a

conciliação  perante  a  DRT,  o  processo  foi  enviado  pelo  Delegado

Regional do Trabalho, Vinicius Ferraz Torres em 10 de outubro de 1978,

para o Tribunal Regional do Trabalho.  

34 1978: Dissídio coletivo. Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. Químicas e Farmacêuticas de SP x 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Sindicato Da Indústria de Produtos Farmacêuticos do 
Estado de São Paulo e outros. – (cod. Digital 00005391, sitio do TRT/SP 2ª Região). Dissídio coletivo nº 
281/78, ajuizado em 21.set.1978, Advs. Almir Pazzianoto Pinto (autor) e Sérgio Rubens Maragliano 
(réus), Data base: 1º de novembro, Relator Floriano Correa Vaz.
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A proposta conciliatória, consistente em 16 cláusulas estabelecia

reajuste  salarial  pelo  índice  oficial,  manutenção  da  cláusula  de

estabilidade  da  empregada  gestante  no  período  de  60  dias  após  o

término  da  licença  maternidade,  fornecimento  de  uniformes  e

equipamentos  de  proteção,  reconhecimento  dos  atestados  médicos

emitidos pelo Sindicado e afastamento de até três empregados para o

exercício de mandato sindical.  

Não tendo havido acordo, a Procuradoria do Trabalho, na pessoa

do Procurador Paulo Chagas Felisberto opinou pela adoção da proposta

de conciliação do TRT, apresentada na audiência. 

O  sindicato  dos  Trabalhadores  e  os  Sindicatos  do  ramo  de

Adubos e Defensivos entabularam acordo de 13 cláusulas, que, quanto

às  cláusulas  em  exame,  mantinha  o  período  de  estabilidade  da

empregada gestante em 60 dias após o término do afastamento e as

empresas  se  comprometeram  a  fornecer  uniformes  e  equipamentos,

desde  que  “exigidos  pelo  empregador”.  Como  recomendação  foi

estabelecido  que  na  medida  do  possível  as  empresas  aceitassem

atestados  médicos  emitidos  pelo  sindicado  dos  trabalhadores.  Nada

mais.

Em  sessão  de  julgamento,  o  procurador  opinou  pela  não

homologação do acordo.  O TRT o homologou em 5 de dezembro de

1978, estendendo seus efeitos para os demais Sindicatos Patronais.

Aqui  mais  uma  vez  verifica-se  que  ainda  que  o  acordo  não

atendesse a maioria das cláusulas reivindicadas pelos trabalhadores e

aquelas  acordadas  repetiram  em sua  maioria  cláusulas  anteriores,  a

Procuradoria  do  Trabalho  se  colocou  contra  a  sua  homologação,  em

parecer que não foi adotado pelo Tribunal.

No ano de 1979, a Federação dos Trabalhadores em Indústrias

Químicas  e  Farmacêuticas  e  seus  sindicatos  de  base,  dentre  eles  o

Sindicato  de  São  Paulo,  objeto  de  nosso  estudo,  firmaram,  com  a

Federação das Indústrias de São Paulo e seus sindicatos associados,

que tinham data base em 1º de novembro, Convenção Coletiva.
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Esse acordo  fixou 23 cláusulas e houve instauração de dissídio

coletivo 35 com pedido, pela Federação dos Trabalhadores, de extensão

da Convenção Coletiva também para o ramo patronal  dos defensivos

animais e álcool.

Quanto à empregada gestante, foi mantida a mesma garantia,

mas  acrescida  a  exceção  da  estabilidade  para  as  empregadas  com

contrato a prazo determinado e para as dispensas por justa causa.

Na cláusula de fornecimento de uniformes e equipamentos de

proteção individual foi incluída a previsão de entrega gratuita, desde que

o empregado devolvesse o equipamento desgastado, e a exigência de

fornecimento somente nos casos em que o equipamento fosse exigido

pelo empregador.   

Houve  o  reconhecimento  da  validade  dos  atestados  médicos

emitidos  pelo  sindicato,  com  valor  vinculante  (não  mais  mera

recomendação).

A Convenção Coletiva de 1979 inovou por ser a primeira, para a

categoria química, a estabelecer garantia para o empregado vítima de

acidente do trabalho. No caso do empregado, ao retornar ao trabalho do

afastamento pelo INSS, não ter condições de realizar o mesmo trabalho,

mas estando apto a trabalhar em outra função, a garantia de emprego se

dava pelo mesmo período do afastamento, até o máximo de 45 dias. 

Encaminhado o processo para o Tribunal, os sindicatos patronais

suscitados, em audiência, aderiram aos termos da Convenção Coletiva,

sendo arquivado o dissídio coletivo.   

O fato de ter sido firmada convenção coletiva nesse ano de 1979

é representativo da  maior mobilização dos trabalhadores nesse período

e reflexo das greves que vinham ocorrendo no ABC Paulista, o que levou

as entidades patronais a negociarem com os trabalhadores. Mesmo não

tendo havido avanço significativo, em relação à sentença normativa do

ano anterior, o que se destaca nessa negociação é a fixação de cláusula

de garantia de emprego para os empregados acidentados no trabalho. A
35 1979: Dissídio coletivo. Federação dos Trabalhadores nas Ind. Químicas e Farmacêuticas de SP x  
Sindicato Nacional das Indústrias de Defensivos animais e Sindicato das Indústrias de Fabricação de 
Álcool do Estado de São Paulo. – (cod digital 00005552, sitio do TRT/SP 2ª Região). Dissídio coletivo nº 
307/79, ajuizado em 29.nov.1979, Advs. Almir Pazzianoto Pinto (autor) , Data base: 1º de novembro. 
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cláusula ainda não contemplava os que fossem portadores de doença

profissional, e o período de estabilidade era pequeno, mas foi de grande

importância  sua  fixação,  vez  que  nos  anos  posteriores  as  garantias

foram se estendendo.

No ano de 1984 o movimento sindical já se encontrava em outro

patamar,  tendo  ocorrido,  como  já  visto,  greve  geral  em  1983  e

deflagração de inúmeras greves na Cidade de São Paulo e na região

metropolitana.  Havia  ocorrido  mudança  na  direção  do  sindicato,  nas

eleições de 1982 e nesse ano o Sindicato dos Trabalhadores negociou

com  as  entidades  patronais  em  conjunto  com  o  Sindicato  dos

Trabalhadores Químicos  e Farmacêuticos de Santo André, dirigido pelo

seu Presidente Agenor Narciso. 

O sindicato de São Paulo firmou acordo isolado e o de Santo

André firmou o acordo encaminhado pela Federação dos Trabalhadores

(de base estadual), ambos nos autos do dissídio coletivo instaurado.36

O  grande  diferencial  dessa  negociação  coletiva  é  que  foi

conquistada a redução da jornada de 48 horas semanais. A redução foi

de uma hora por ano, a partir de então, até o patamar de 44 semanais.

 O acordo  foi  homologado em 24  de  setembro  de  1985,  por

maioria de votos. Consta do voto vencido da Relatora Juíza Neusenice

de Azevedo Barretto Küstner que às fls. 390/391 dos autos foi emitido

parecer Procuradoria do Trabalho no sentido de não ser homologadas as

cláusulas de abono de faltas ao  empregado estudante  e  estabilidade

para o empregado em idade de alistamento militar. O voto da relatora foi

no sentido de excluir além dessas, outras cláusulas do acordo. 

Esse Acordo nos autos de Dissídio Coletivo significou expressivo

avanço  nos  direitos  dos  trabalhadores,  e  contém  49  cláusulas  e  4

recomendações.  Foram  acrescidas  cláusulas  que  nunca  haviam

integrado acordos ou sentenças normativas antes. Quanto à empregada

gestante, além da garantia de emprego ser estendida de 60 para 90 dias

após o afastamento previdenciário, em caso de dispensa por pedido de
36 1984: Dissídio Coletivo TRT/SP 263/84-A. Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. Químicas e 
Farmacêuticas de SP e outro x Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e outros 16 Advs. Manoel
Antonio Ariano e Antonio Rodrigues de Freitas Jr. (autores) e João Roberto Smith de Oliveira Manaia 
(réus), Data base: 1º de novembro, Relator Juiz Antonio Wilber Bezerra e Revisor José Eduardo Duarte 
Saad.
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demissão ou acordo entre as partes antes desse prazo se estabeleceu a

necessidade  de  assistência  sindical  na  rescisão.  Além  disso,  ficou

estabelecido  que  as  empresas  deveriam  proporcionar  à  gestante

condições compatíveis com seu estado físico, sob orientação de médico

próprio ou contratado.  Estabeleceu-se longa cláusula de fornecimento

de creche ou reembolso de despesas, até o filho atingir a idade de seis

meses.  

Em atenção à saúde do trabalhador foram fixadas cláusula de

garantia  de emprego  ao  empregado acidentado,  de  120  dias  após  o

retorno,  e  estendendo  o  benefício  aos  empregados  portadores  de

doença profissional. Além disso, foi estabelecida a complementação de

benefício  previdenciário  (auxilio  doença)  do 16º  ao  150º  dia,  para  os

empregados com mais 90 dias de emprego, e sua repercussão no 13º

salário.  Foi  criada  a  obrigação  da  empresa  no  fornecimento  dos

formulários  para  a  previdência  social  (Atestado  de  Afastamento  e

Salários  –  AAS),  comunicação  dos  acidentes  de  trabalho  (CAT)  e

reconhecimento dos atestados médicos e odontológicos emitidos pelo

Sindicato.

Foram  ainda  estabelecidas  cláusulas  que  garantiam  os

empregados a encaminhar reclamações para os convênios médicos das

empresas, realização de exames médicos periódicos, trabalho exclusivo

na  área  de  segurança para  os  Técnicos  em Segurança  do Trabalho,

fornecimento  de  equipamentos  de  proteção  individual,  adoção  de

medidas  coletivas  de  prevenção  de  acidentes,  regulamentação  de

eleição para CIPA e fornecimento de alimentação.

No âmbito da representação sindical, houve abono para faltas do

diretor do sindicato no exercício de seu mandado, instituição de quadro

de  aviso  para  comunicação  sindical,  multa  para  a  ausência  de

recolhimento  de  mensalidades  sindicais  dos  sócios  da  entidade,

fornecimento de relações dos contribuintes e  contribuição  assistencial

em parcela única, no valor de 2% do salário reajustado, observado o teto

de vinte e cinco mil cruzeiros.
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Além de beneficiar os trabalhadores na base, com a criação de

grande número de cláusulas, esse instrumento normativo propiciou aos

dirigentes sindicais grande atuação, no sentido de torná-lo efetivo em

todas as empresas da categoria.

Em 1985  foi  realizada  negociação  conjunta  do  Sindicato  dos

Químicos e Farmacêuticos de São Paulo  com o Sindicato da mesma

categoria de Campinas, Valinhos, Paulínia e Sumaré e de Santo André,

além do  Sindicato  dos  trabalhadores  nas  Indústrias  Plásticas.   Essa

negociação  encaminhada  por  quatro  sindicatos  de  trabalhadores  foi

possível pela posição de liderança e destaque que os dois sindicatos que

no  ano  anterior  negociaram com os  empregadores  em  separado  da

Federação  (São  Paulo  e  Santo  André)  passaram  a  ocupar  entre  os

demais  sindicatos  dos  trabalhadores  da  mesma  categoria,  de  outras

bases  territoriais.  Também  foram  importantes  no  processo  de

fortalecimento  da  CUT,  criada  dois  anos  antes  e  para  a  criação  do

departamento dos químicos da CUT e criação da CUT Estadual, da qual

foi seu primeiro presidente o diretor do sindicato de São Paulo, Jorge

Coelho.    

No  acordo37 foram fixadas  50  cláusulas,  mantidas  as  do  ano

anterior acima examinadas, de garantia para a gestante, estendendo os

direitos  de  creche  para  a  mulher  que  adota  filhos,  aumentando  a

estabilidade para o acidentado de 120 para 180 dias (seis meses) e a

complementação de auxilio acidentário de 150 para 180 dias. 

Em  relação  á  cláusula  de  fornecimento  de  equipamentos  de

proteção, a antiga vinculação à exigência de seu uso, pelo empregador,

deu  lugar  à  sua  necessidade  para  execução  do  serviço,  além  da

gratuidade do fornecimento de uniforme, quando exigido pela empresa.

Também foi  estabelecido que para o  trabalhador em setor  de

produção,  os  cinco  primeiros  dias  de  serviço,  quando  da  admissão

deveriam ser dedicados ao treinamento para uso de EPIS.

37 1985: Dissídio Coletivo TRT/SP 304/85-A. Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. Químicas e 
Farmacêuticas de SP e outros x Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e outros 12 Advs. 
Manoel Antonio Ariano, Pedro Carlos Sampaio Garcia e Antonio Rodrigues de Freitas Jr. (autores) e João
Roberto Smith de Oliveira Manaia (réus), Datas base: 1º de novembro, 1º de dezembro, 7 de dezembro e 
1º de janeiro. Relator Juiz Aluysio Simões de Campos.
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   Prosseguiu-se com a redução de jornada, de 47 para 46 horas

semanais.  Foi  estabelecida  cláusula  de  limitação  e  controle  da

contratação de trabalhadores temporários.

As  recomendações,  em  número  de  quatro,  no  sentido  dos

trabalhadores em turnos terem à disposição serviços médicos durante a

noite e em finais de semana, limitação dos horários de início e término

dos  turnos,  regras  para  o  caso  de fechamento  do estabelecimento  e

pagamento de adiantamento salarial.

Conclui-se  do  exame  desses  instrumentos  normativos  que  a

ampliação dos direitos dos trabalhadores se deu em sincronia com o

fortalecimento da atividade sindical, e da mobilização da sociedade pela

redemocratização.

c. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e de

Bebidas.

Os sindicatos com menor número de representados ou com menor

expressão política também estavam sujeitos à mesma conjuntura econômica

e social. No caso do sindicato dos trabalhadores no ramo de alimentação,

ocorria a pulverização da categoria, dividida em grande número de indústrias

localizadas em diversos Municípios de São Paulo, muitas vezes trabalhando

em empresas pequenas, dificultando o aparecimento de lideranças sindicais

capazes  de  congregar  os  trabalhadores.  Como  as  demais  categorias,

também sofriam  com o  arrocho  salarial  e,  especialmente  nas  empresas

menores, trabalhavam em condições muito ruins, expostos à umidade, calor

e ao contato de agentes nocivos, em jornadas prolongadas. 

Verifica-se que no dissídio coletivo suscitado em 1968 pelo Sindicato

dos Trabalhadores nas Indústrias de Trigo, Milho, Mandioca, Aveia, Arroz Sal

Milho, Azeite, Óleos Alimentícios e Rações Balanceadas de São Paulo, São

Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo e Osasco em face

da Federação das Indústrias Alimentícias do Estado de São Paulo e mais 08

indústrias do setor alimentício, processo TRT/SP nº 31/68-A38 foi pleiteado
38 1968. Dissídio Coletivo TRT/SP 31/68-A. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Trigo, Milho,
Mandioca, Aveia, Arroz Sal Milho, Azeite, Óleos Alimentícios e Rações Balanceadas de São Paulo, São
Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo e Osasco X Federação das Indústrias Alimentícias
do Estado de São Paulo, S/A Martinelli e outras sete indústrias, ajuizado em 31.01.1968. Advogados: J.C.
da Silva Arouca (autor) e Maria Romana, Alfredo Elias Machado de Oliveira e  Mário Guimarães Ferreira
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reajuste salarial de 40%. A tentativa de conciliação restou frustrada e em

julgamento, o TRT fixou reajuste no índice de 20%. O cálculo do reajuste

realizado pela Assessoria Econômica do Tribunal foi de 18,66%. O Sindicato

dos  Trabalhadores  interpôs  recurso  ao  TST,  que  foi  acolhido  sob  o

fundamento de que após a data base o salário mínimo foi reajustado em

25%. O reajuste foi fixado em 23%, com parecer contrário da Procuradoria.

 Com  esta  decisão  o  TST,  que  em  grande  parte  dos  dissídios

coletivos da categoria, reduzia o índice fixado com fundamento na política

econômica  do  Governo,  atuou  de  forma  autônoma,  conferindo  ao

trabalhador índice de reajuste maior do que o apurado pelo órgão estatístico,

assim como ao proposto pelo próprio Ministério Público do Trabalho.

 O  mesmo  ocorreu  à  época  em  relação  ao  Sindicato  dos

Trabalhadores nas Indústrias de Cervejas e Bebidas em Geral do Estado de

São Paulo,  que representava categoria  menor.  Normalmente os dissídios

suscitados por esta categoria eram encerrados por acordo e se restringiam à

fixação  do  reajuste  anual,  ainda  que  em  sua  pauta  de  reivindicações

houvesse o pleito de outros direitos.

As pautas de reivindicações destes sindicatos não sofreram grande

alteração nos anos de 1971 e 1972, vez por outra, era reinserida cláusula

cujo direito já havia sido negado em anos anteriores quer nas tratativas de

acordo, quer pela própria Justiça do Trabalho por ocasião do julgamento do

dissídio. Em alguns deles foram fixados direitos através de acordo coletivo

firmado diretamente com indústrias específicas do setor de alimentação e

bebidas, relacionados com condições específicas de trabalho.

Em  1971,  o  dissídio  coletivo  suscitado  pelo  Sindicato  dos

Trabalhadores nas Indústrias  de Trigo,  Milho,  Mandioca,  Aveia,  Arroz Sal

Milho, Azeite, Óleos Alimentícios e Rações Balanceadas de São Paulo, São

Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo e Osasco em face

da Federação das Indústrias Alimentícias do Estado de São Paulo e mais 08

indústrias do setor alimentício,  Processo TRT/SP nº 13/197139 teve como

(réus). Arquivo digital 00001743 do sítio do TRT/SP. Relator. Juiz Roberto Barreto Prado.
39 1971-Dissídio  Coletivo  TRT/SP nº  13/71-A.  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  de  Trigo,
Milho, Mandioca,  Aveia,  Arroz Sal  Milho,  Azeite,  Óleos Alimentícios e  Rações  Balanceadas de São
Paulo, São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do Campo e Osasco X Federação das Indústrias
Alimentícias do Estado de São Paulo, S/A Martinelli Industrial, Salineiras Sames e outras sete indústrias,
ajuizado  em  26.01.1971.  Sindicato  dos  Trabalhadores  sem  advogado  nos  autos,  firmado  por  seu
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pauta  de  reivindicação,  além  do  reajuste  salarial,  o  reconhecimento  do

direito  ao  pagamento  das  férias  em  dobro;  a  fixação  de  piso  salarial  e

desconto de contribuição assistências dos salários dos trabalhadores com

repasse ao Sindicato. O TRT de São Paulo julgou o dissídio concedendo

reajuste  de  24%  à  categoria  (inferior  ao  pleiteado  pela  categoria)  e  o

desconto em folha de pagamento das contribuições assistenciais, decisão

esta que foi mantida pelo TST.

 A partir de 1972 se constata maior atuação da Federação do setor,

com  a  elaboração  de  pautas  de  reivindicações  que  contemplavam  as

pretensões dos sindicatos de base.  Como exemplo,  neste  mesmo ano a

Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Alimentícias do Estado de São

Paulo suscitou dissídio coletivo em face de vários Sindicatos representativos

das  indústrias  do  Setor  em  São  Paulo  Proc.  TRT/SPO  nº  110/72  40

acrescentando  à  pauta  de  reivindicações,  além  do  pedido  de  reajuste

salarial:

a) fixação de piso salarial para a categoria;
b) contribuição assistencial a favor do Sindicato descontada do

                      salário do trabalhador;
c) férias de 30 dias com remuneração;
d) fornecimento pelo empregador de comprovantes de pagamento

                      contendo de forma discriminada os títulos e valores pagos e  
                      descontados;

e) extensão dos benefícios concedidos no dissídio 
                      aos trabalhadores do setor no meio rural.

Essa  última  cláusula,  inusual  em  dissídios  coletivos,  ocasionou

discussão que chegou à apreciação do Supremo Tribunal Federal, a respeito

do  enquadramento  sindical  do  empregado  rural  e  ainda  quanto  à

competência da Justiça do Trabalho para fixar valores salariais iniciais para

a categoria. Tanto o TRT como o TST reconheceram a extensão dos direitos

aos trabalhadores da zona rural, inclusive em relação ao piso salarial.

presidente Ermelindo Soares de Camargo.  Advs.  dos réus Maria  Romana,  Alfredo Elias Machado de
Oliveira e  Mário Guimarães Ferreira. Arquivo digital 00002706 do sítio do TRT/SP. Relator TRT Juiz
José Teixeira Penteado e no TST, Juiz Newton Lanounier.

40 1972. Dissídio Coletivo TRT/SP 110/72-A. Federação das Indústrias dos Trabalhadores nas Indústrias
de Alimentação de São Paulo e outros sindicatos do setor X Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado
de São Paulo, ajuizado em 13.06.1972. Advogados: J.C. da Silva Arouca (autores) e Paulo Jorge de Lima
(réu). Arquivo digital 00003091 do sítio do TRT/SP. Relator. Juiz Gilberto Barreto Fragoso, no TST Juiz
Raymundo de Souza Moura e no STF Ministro Soares Munõs 
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 A controvérsia iniciou-se com a interposição de Recurso Ordinário

de ambas as partes contra a decisão proferida pelo TRT. A Federação dos

Trabalhadores, pleiteando a fixação de valor maior para o piso salarial da

categoria e o Sindicato das Indústrias do Açúcar do Estado de São Paulo,

insurgindo-se contra a inclusão dos trabalhadores do setor rural das usinas

de açúcar no âmbito da representação da entidades sindicais suscitantes do

dissídio, pois, segundo este, esta inclusão se traduzia em expressa ofensa

legal e constitucional. O TST, ao julgar a lide,  deu provimento em parte ao

recurso  do  Sindicato  patronal  para  condicionar  o  desconto  salarial  à

expressa autorização do trabalhador, mantendo o reajuste salarial definido

também para os trabalhadores rurais e ao da Federação dos Trabalhadores

para fixar o novo valor do piso salarial da categoria.

O Sindicato patronal inconformado interpôs o Recurso Extraordinário

ao Supremo Tribunal Federal, sob alegação de ofensa à lei e à Constituição,

recurso  esse  que  não  foi  conhecido  por  inexistência  de  ofensa  à

Constituição Federal.

Através desse dissídio, neste setor, foi reconhecida a igualdade de

direitos  entre  os  trabalhadores  urbanos  e  rurais  das  indústrias  de

alimentação, como também restou fixado um piso salarial a ser respeitado

pelas  indústrias  na  contratação  de  seus  trabalhadores.  Estas  decisões

representam um marco  num período  marcado  por  negociações  coletivas

restritas. Além disso, estas decisões tem grande importância, antecipando a

discussão da igualdade de direitos entre trabalhadores rurais e urbanos, que

teve reconhecimento Constitucional em 1988.

Ainda  em 1972,  o  Sindicato  dos Trabalhadores nas  Indústrias  de

Bebidas em Geral  de Campinas suscitou perante  o Tribunal Regional  do

Trabalho de São Paulo dissídio coletivo em face de Cia. Antarctica Paulista-

Indústria Brasileira  de Bebidas e Conexos,  Proc.TRT/SP nº  203/7241 cuja

pauta de reivindicação era a seguinte:

a) reajuste salarial de 30%;

41 1972. Dissídio Coletivo TRT/SP nº 203/72-A. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Bebidas de
Campinas X Cia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos, ajuizado em 16.10.1972.
Advogados: Guiomar Borges Ribeiro (autor) e Custódio Mariante (réu). Arquivo Digital  00003187 do
sítio do TRT/SP. Relator. TRT Juiz Gabriel Moura Magalhães Moura. 
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b) férias de 30 dias integralmente remuneradas;
c) piso salarial correspondente a 30% do salário mínimo vigente;
d) supressão do trabalho aos sábados, com a diluição das horas nos
    demais dias  da semana, com a manutenção do número de horas  
    semanais com o compromisso dos trabalhadores em manter a
    mesma produtividade.

Neste dissídio as partes acordaram somente para fixar o índice de

reajuste salarial (20%) e fixação de salário normativo no valor de 20% do

salário mínimio. O acordo foi homologado pelo TRT.

Como se pode notar, até então, tanto nos dissídios suscitados pelo

Sindicato  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  de Alimentação  quanto  pelos

suscitados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de Bebidas, não

há  nenhuma  reivindicação  relacionada  a  direitos  da  mulher,  saúde  do

trabalhador ou de garantias sindicais.

No ano de 1973 a pauta de reivindicações constantes nos dissídios

coletivos destes dois Sindicatos (Alimentação e Bebidas) passou a incluir a

fixação  de  multa  a  favor  do  empregado  por  cláusula  descumprida  pelo

empregador, fornecimento de uniformes aos trabalhadores quando lhes era

exigido o seu uso pelo seu empregador, tendo o TRT acolhido estes pedidos.

Pela primeira  vez,  em 1974,  em um dissídio coletivo do setor  de

Alimentação foi incluída na pauta de reivindicações garantia de estabilidade

para dirigente sindical indicado pelo Sindicato ou Assembléia Geral.42 Esse

pedido foi rejeitado em julgamento perante o TRT. Somente em 1976 tanto

na pauta de reivindicações do setor de alimentação como no de bebidas foi

incluída cláusula de estabilidade provisória para a gestante, de até 90 dias

após o término da licença legal. Processos TRT/SP nºs 19 e 21/7643 em que

as partes conciliaram-se não incluindo nos termos da avença esse direito

vindicado.

 Mas não foi só. Neste ano de 1976 podemos constatar que o rol de

direitos  vindicados  nos  dissídios  coletivos,  principalmente  os  suscitados

42 1974.  Dissídio Coletivo TRT/SP nº 12/74-A. Arquivo digital 000003647 do sitio do TRT/SP.  Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias de Trigo, Milho, Mandioca, Aveia, Arroz Sal Milho, Azeite, Óleos 
Alimentícios e Rações Balanceadas de São Paulo, São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo do 
Campo e Osasco X Federação das Indústrias Alimentícias do Estado de São Paulo. 
43 1976. Dissídios Coletivos –TRT/SP Arquivos digitais  00004249 e 00004251 do sitio www.trtsp.jus
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entre as federações do setor de alimentação, cresceu consideravelmente,

passando a conter o que segue:

a) concessão de reajuste salarial de 50% para todos os
                       integrantes da categoria

b) fixação de salário normativo
c) fornecimento de comprovantes de pagamento com

                      discriminação dos títulos e valores pagos e descontados; 
d) fornecimento gratuito de uniforme para aos trabalhadores que

                       tinham que usá-lo por exigência patronal; 
e) abono de faltas do empregado que realiza curso, para fins de

                      prestação de exames;
f) pagamento de igual salário ao do substituído ao trabalhador

                      que vier substituí-lo em seus afastamentos; 
g) estabilidade provisória no emprego à empregada gestante até

                      90 dias após o término da licença legal; 
h) contribuição asssistencial revertida a favor do Sindicato e

                      descontada do salário do trabalhador;
i) obrigatoriedade da empresa considerar como de serviço, o

                      período de afastamento de até 02 anos de seus empregados
                      para o exercício de mandato sindical;

j) multa pelo inadimplemento pelo empregador, de qualquer 
                      das cláusulas normativas estabelecidas, com valores
                      revertidos ao empregado. 

Neste dissídio, Proc. TRT/SP 34/7644, o TRT, em acórdão de lavra do

Juiz Otávio Pupo Nogueira Filho, fixou o reajuste salarial  em 31%, deferiu o

desconto  em  folha  da  contribuição  assistencial,  acolheu  o  pedido  de

estabilidade provisória à trabalhadora gestante até 60 dias após o período

de  licença  legal  e  o  de  abono  de  faltas  do  empregado  estudante  para

realização de exames, rejeitando os demais pedidos, em decisão que  foi

mantida pelo C.TST.

Verifica-se que tanto nos demais dissídios coletivos suscitados por

estes  setores  no  mesmo  ano  quanto  nos  do  ano  seguinte  sempre  se

constata a inclusão das cláusulas nas pautas. Nos anos de 1978 e 1979 se

observa  mais  uma  ampliação  na  pauta  de  reivindicações  desses

trabalhadores, constando além das repetitivas também as seguintes:

a) obrigatoriedade do empregador informar por escrito ao
                      trabalhador demitido as razões de sua demissão por justa
                      causa, sob pena de dispensa injusta;
            b)       que para os intervalos destinados a refeições e repousos
                      durante a jornada de trabalho sejam respeitados os limites
                      legais;
            c)       fixação do adicional de 30% sobre as duas primeiras horas
                      extras  e às demais de 50%, sempre que a sua
                      prestação não decorrer de serviços inadiáveis ou por força
                      maior;
            d)      garantia do valor do menor salário pago à função exercida por

44 1976-Dissídio Coletivo – cód.00004264 do sitio www.trtsp.jus
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                      empregado demitido sem justa causa, ao trabalhador admitido 
                      para a mesma função;
            e)       garantia de emprego ao trabalhador em idade de convocação
                      para o serviço Militar desde o edital convocatório ate 90 dias
                      após a baixa ou desengajamento;
            f)        garantia a estabilidade no emprego do empregado acidentado.
            g)       aceitação de atestados médicos para justificar as ausências no
                      serviço, com pagamento das diárias e repouso;
            h)       obrigatoriedade da empresa considerar como tempo de serviço
                      e efetivo de até três empregados seus eleitos para o exercício
                      de mandato sindical;
            i)        garantia de estabilidade de emprego dos trabalhadores
                      acidentados em função compatível com seu estado físico sem
                      redução salarial;
            j)       reconhecimento aos delegados de empresa da estabilidade no
                      emprego, enquanto durarem seus mandatos;
            k)       garantia de estabilidade de emprego aos integrantes da CIPA ,
                      médicos e engenheiros de segurança do  trabalho que atuem
                      nas empresas;
            l)        pagamento de indenização de 1/3 do valor referente às férias;
            m)      pagamento das diferenças do FGTS quando da despedida do
                      trabalhador estável pela Lei antiga45 

Grande  parte  destas  reivindicações  veio  a  ser  aceita  pelos

empregadores, mediante acordo firmado perante a Justiça do Trabalho, ou

fixado em sentença normativa.  No entanto,  a  estabilidade ao trabalhador

acidentado, sua readaptação e recolocação em função compatível com sua

capacidade física; o pagamento de adicional para as horas extras prestadas

superior  ao  legal;  a  aceitação  como  justificativa  das  faltas  ocorridas  no

emprego dos atestados médicos; a garantia de estabilidade de emprego dos

integrantes da CIPA, médicos e engenheiros de segurança do  trabalho; o

pagamento  de  1/3  de  férias;  o  pagamento  das  diferenças  do  FGTS  ao

empregado que teria direito de indenização por antiguidade quando de sua

despedida sem justa causa, eram as reivindicações rejeitadas com maior

frequência  pelos  empregadores.  Apesar  disto  essas  reivindicações  foram

apresentadas  em  todos  os  dissídios  coletivos  suscitados  por  estas

categorias, mesmo porque outras categorias de trabalhadores representadas

por sindicatos maiores e de maior força de negociação, também os inseriam

em seus dissídios, sendo que muitos deles já tinham tido o reconhecimento

desses direitos em anos anteriores.

45 1978. Dissídios Coletivos  Proc. TRT/SP nºs 24/78; 28/78; 35/78; 38/78 e 55/78 códs. 00004869; 
00004870; 00004879; 000004882 e 00004898, respectivamente no sitio www.trtsp.jus
1979. Dissídios Coletivos Procs. TRT/SP nºs  44/79; 73/79; 95/79 e 324/79 códs. 00005278; 00005304; 
00005323 e 00005570, respectivamente no sitio www.trtsp.jus 
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d.  Categoria  dos  trabalhadores  nas  Indústrias  de  papel  e

papelão.

Quanto ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos

de Papel, Papelão e Cortiça de São Paulo, temos que, confirmando o

que acima foi dito, nos dissídios coletivos dos anos de 1973 e 1978 e

1979 acompanhou o ritmo de desenvolvimento das cláusulas de outros

sindicatos de categorias menos expressivas, em relação aos primeiros

acima estudados.

Em  1973  a  pauta  de  reivindicações  desse  Sindicato  incluía

somente reajuste salarial e contribuições para o Sepaco (Serviço Social

da  Indústria  de  Papel  e  Papelão  do  Estado  de  São  Paulo)  e

assistenciais.  Foi  firmado  acordo,  que  foi  homologado,  com  a

concordância do Procurador.46

Quanto às cláusulas relativas às questões de gênero, verifica-se

que  apenas  no  ano  de  1978  foi  homologado  acordo  no  TRT  com

previsão de garantia de emprego para a empregada gestante "até 60

dias após o término do afastamento remunerado previsto no art. 392 da

CLT".  

No acordo firmado nos autos de dissídio coletivo em 1984, com

38 cláusulas,47 homologado por maioria de votos pelo TRT/SP, constou

estabilidade para a empregada gestante até 60 dias após o término do

afastamento  legal;  obrigatoriedade  de  fornecimento  de  uniformes  e

equipamentos de proteção individual, quando exigidos pelo empregador;

garantia de emprego de 60 dias para o acidentado, após o término do

afastamento  previdenciário;  aceitação  de  atestados  médicos  emitidos

pelo Sindicato, complementação de auxilio  doença e cláusula inusual,

estabelecendo a obrigatoriedade de fixação das eleições para CIPA com

20  dias  de  antecedência  e  com  publicidade  dos  atos.  Além  dessas

46 1973:  Dissídio  Coletivo  TRT/SP  193/73-A.  cod.  00003473,  sitio  do
TRT/SP/Institucional/gestãodocumental/acervohistórico.  Sindicato  dos  Trabalhadores  na  Indústria  de
Artefatos de Papel, Papelão e cortiça de São Paulo,  x Sindicato da Indústria do Papel, Celulose e Pasta de
Madeira para Papel no Estado de São Paulo e outros2. Apensado o processo TRT/SP 192/73-A,Datas
base: 1º de outubro. Relator Juiz Rubens Ferrari. Procurador Vinicius Ferraz Torres.
47 1984: Dissídio Coletivo TRT/SP 198/84-A. Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, 
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo e outros 16 x Sindicato da Indústria do Papel, Celulose e Pasta 
de Madeira para Papel no Estado de São Paulo e outros2. Datas base: 1º de outubro. Relator Juiz José 
Henrique Marcondes Machado. Procurador José Eduardo Duarte Saad.   
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também foi fixada cláusula que garantia o direito do diretor do sindicato

ser  atendido  pela  empresa  e  cláusula  específica  que  tratava  da

contribuição  ao  Sepaco   e  sua  destinação,  observando-se  que  essa

entidade mantém tradicional Hospital na Capital de São Paulo. 

No  ano  seguinte,  1985,  o  acordo  das  partes  nos  autos  do

dissídio  coletivo  foi  homologado  parcialmente,  com  exclusão  das

cláusulas relativas à fixação de foro, às contribuições para o Sepaco e o

compromisso  de  ampla  negociação  coletiva,  vencido  o  Juiz  Roberto

Ferraiolo que o homologava integralmente. 48 

Nesse  acordo  houve  renovação  das  cláusulas  relativas  à

gestante,  uniformes; garantia de emprego para o empregado afastado

pelo INPS, complementação do auxílio-doença; aceitação dos atestados

médicos emitidos pelo sindicato e atendimento do dirigente sindical pelas

empresas.  

Foi  acrescida  cláusula  nova  que  estendia  aos  dirigentes  de

associações profissionais e pré-sindicais das indústrias de papelão as

garantias de emprego dos dirigentes sindicais.

Interessante notar que de todas as categorias aqui estudadas, os

acordos em dissídios desses dois anos, da categoria dos trabalhadores

em indústrias  de  papelão  foram os  que  mais  obtiveram garantias  de

organização sindical.  

Nos demais dissídios do período pesquisado, no âmbito sindical,

só foi fixada cláusula para  repasse de taxas patronais para construção

de hospital e para concessão de assistência médica e odontológica. No

caso do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Papelão,

todos os dissídios foram resolvidos com acordo e não houve recursos. 

e. Chapeleiros

Quanto  ao  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Fábricas  de

Chapéus,  os  chamados  chapeleiros,  os  ganhos  em  negociações

coletivas foram ainda mais restritos.  Verifica-se que em 1978, quando
48 1985: Dissídio Coletivo TRT/SP 249/85-A. Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, 
Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo e outros 16 x Sindicato da Indústria do Papel, Celulose e Pasta 
de Madeira para Papel no Estado de São Paulo e outros2.  Adv. Parte dos autores: Argemiro Gomes. Datas
base: 1º de outubro. Relator Juiz Rubens Tavares Aidar. Procurador José Eduardo Duarte Saad.  
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outros  sindicatos já estavam com pautas de reivindicações abrangentes,

apresentou pauta de apenas 5 cláusulas, a de reajuste pelo índice oficial

acrescido de produtividade, sem especificar o índice pretendido; salário

normativo;  salário  normativo  para  os  admitidos  após  a  data  base;

contribuição assistencial e fixação de prazo de vigência.

   Foi  realizada conciliação nos autos do dissídio coletivo, em

audiência. O Procurador, Paulo Chagas Felisberto desta feita concordou

com os termos acordados, e houve homologação pelo TRT.49  

O mesmo ocorreu no ano seguinte, em 1979. As cinco cláusulas

anteriores foram acrescidas de mais  duas:  pedido de antecipação de

reajuste e não compensação dos aumentos por promoção. Não tendo

havido acordo perante a DRT, os autos foram enviados ao TRT e firmado

acordo em audiência. Mais uma vez o Procurador do Trabalho concordou

com os termos do acordo, vez que o reajuste foi fixado  exatamente no

índice oficial, e as demais cláusulas repetiam as anteriores.50 

Por esses documentos se verifica que as categorias com menor

poder de mobilização e com diretorias ainda herdeiras dos interventores

ou  que  não  realizaram  movimento  em  direção  à  autonomia  e

independência em relação ao Estado e aos empresários não obtinham

vantagens nas negociações, sendo estas na maioria das vezes limitadas

à matéria de reajustamento salarial, pelos índices oficiais, ao menos até

1979.

6. Exame das cláusulas pelo recorte temático.

Pode  ser  observado  que  em  grande  parte  das  pautas  de

reivindicações do período estudado, das categorias em exame, estiveram

reivindicações,  quando não cláusulas que representaram os três núcleos

temáticos que nos propomos a examinar,  quais sejam: garantias para as

49 1978: Dissídio Coletivo Dissídio Coletivo TRT/SP 291/78. Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. De 
Chapéus, Guarda-Chuvas e Bengalas de SP  x Sindicato das Indústrias de Chapéus do Estado de São 
Paulo Adv. Loretta Museli (réu), Autor sem advogado. Data base: 1º de outubro. Relator Júlio de Araújo 
Franco Filho e Revisor Plínio Ribeiro de Mendonça.

50 1979: Dissídio Coletivo Dissídio Coletivo TRT/SP 231/78-A. Sindicato dos Trabalhadores nas Ind. De 
Chapéus, Guarda-Chuvas e Bengalas de SP  x Sindicato das Indústrias de Chapéus do Estado de São 
Paulo Adv. Loretta Museli (réu), Autor sem advogado. Data base: 1º de outubro. Relator Aluysio 
Mendonça Sampaio. Revisor Aurélio Mendes de Oliveira. 
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mulheres gestantes; saúde do trabalhador e garantias sindicais. Também se

pode concluir que no período em que a ditadura esteve em seu auge, até

meados de 1977, exercia controle generalizado sobre os sindicatos, sendo 

que as negociações coletivas não passavam de atos formais. Nesse

período os  trabalhadores não puderam expressar  força política  suficiente

para obter a inclusão, nos instrumentos normativos, dessas cláusulas, seja

diretamente com os empregadores através de Convenções Coletivas, seja

nos julgamentos dos dissídios coletivos, no Poder Judiciário. 

a. Mulheres

No Brasil, o movimento feminista teve suas reivindicações baseadas

em questões econômicas e  políticas,  diferentemente do que ocorreu nos

EUA e Europa, que eram centradas principalmente no exercício de direitos

civis. Aqui a necessidade de sobrevivência  faz com que as mulheres entrem

no mercado de trabalho quando ainda adolescentes. No período estudado a

participação  das  mulheres  nos  sindicatos,  na  militância  política,  nos

movimentos sociais e nos processos de reivindicações foi se intensificando,

apesar  de  ser  ainda  claramente  minoritária,  em  relação  à  participação

masculina. 

A participação  social  e  política  da  mulher,  tanto  no  bojo  do  que

entendemos hoje como movimento feminista quanto em outras áreas, existe

desde o inicio da industrialização. Apesar dos grandes avanços civilizatórios,

ainda  existem grandes  diferenças  sociais  e  econômicas  entre  homens e

mulheres,  inclusive  com  recebimento  de  salário  inferior  pelo  mesmo

trabalho. 

No âmbito sindical, como no político, os padrões da época limitavam

a participação feminina. O movimento feminista somente ganhou força, no

Brasil,  em meados dos anos 70,  enquanto nos EUA e na Europa isto já

ocorria  há  muito.  A crescente  visibilidade  da  organização  feminina,  em

especial no movimento pela Anistia, no movimento contra a Carestia e nos

clubes de mães criados nas periferias, pelas Pastorais da Igreja Católica,

incentivou a participação das mulheres também nos sindicatos.   
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Entre 21 e 28 de janeiro de 1978 foi realizado o “I Congresso da

Mulher Metalúrgica”, em São Bernardo do Campo, com a participação de

800  mulheres,  que  se  estimou  em  10%  das  mulheres  da  categoria

metalúrgica da época. Esse encontro teve por conclusão a aprovação de

um  documento  de  Resoluções,  cujas  principais  reivindicações  eram

igualdade de remuneração entre homens e mulheres, sem discriminação de

cor e idade; melhoria de condições de trabalho e sua adequação à presença

feminina; criação de condições sociais que permitissem a redução do tempo

gasto  pela  mulher   com as  atividades  domésticas,  com a  instituição  de

creches,  escolas-parques  e  equipamento  social  básico;  declaração  de

oposição  às  tentativas  de  alteração  legislativa  à  proibição  de  trabalho

noturno para mulheres e criação de comissão junto à Diretoria do Sindicato

para aumentar a participação sindical das mulheres.  

As mulheres bancárias fizeram seu “I Encontro da Mulher Bancária”

em  1981,  onde  foram  discutidos  temas  como  creches,  discriminação,

salários,  carreira,  mulher  gestante,  assédio  masculino,  controle  de

natalidade, planejamento familiar e direitos da mulher.

Já o Sindicato dos Trabalhadores Químicos de São Paulo, logo que

a oposição se elegeu, em 1982, criou uma Secretaria de Mulheres, que por

sua vez instalou um Coletivo de Mulheres. Esse núcleo mantinha atividades

permanentes e realizou  um primeiro  Seminário  voltado para a Saúde da

Mulher Trabalhadora. Foi também um dos primeiros Sindicatos a ter entre

seus diretores número expressivo de mulheres: seis entre os vinte e quatro

diretores.51

O exame das  cláusulas  dos  dissídios  coletivos  supra  estudados,

quando  ao  tema,  faz  concluir  que  até  o  final  da  década  de  1960  não

constavam  nem  das  pautas  de  reivindicações  nem  das  sentenças

normativas cláusulas relativas às mulheres.  No ano de 1973 foi  fixada a

primeira cláusula de estabilidade para a mulher gestante, depois de renhida

batalha  judicial,  como  já  visto,  na  categoria  química.  Essa  cláusula,  de

garantia de emprego para a gestante até 60 dias após o término da licença

maternidade, foi adotada para inúmeras categorias, e no decorrer da década

51 FONTES,Paulo. (org.) A Química da Cidadania. Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo:
20 anos de lutas, democracia e conquistas.São Paulo:Viramundo, 2002.
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de 80 teve não só seus prazos elastecidos como foram criadas cláusulas

para implantação de creches, garantias de aleitamento e estabilidade para a

mulher  adotante.  Também  começaram  a  fazer  parte  de  pautas  de

reivindicações a licença paternidade, inicialmente com abono de um dia para

registro  do  filho,  depois  com afastamento  de  alguns  dias  nessa  mesma

ocasião.        

Também no Poder Judiciário as mulheres foram rompendo com a

exclusividade masculina na magistratura, tendo sido a Justiça do Trabalho a

que primeiro e mais abrigou mulheres juízas.  Verifica-se das relações de

aprovados nos concursos públicos para a magistratura da Segunda Região

que o primeiro concurso público que teve mulheres aprovadas foi o segundo,

realizado  em  1955,  sendo  elas  Neusenice  Azevedo  Barreto,  Giselda

Lavorato Pereira e Zélia Martins Brandão, entre 48 homens.

O primeiro concurso havia sido realizado em 1953, com a aprovação

de 15 homens.  O terceiro já  contou com o dobro de mulheres,  entre 45

homens.  No  quarto  concurso,  realizado  em  1964,  foram  aprovadas  14

mulheres e 47 homens. O quinto, de 1971, contou com 24 mulheres e 56

homens.  O  concurso  seguinte,  realizado  em  1978,  aprovou  apenas  13

candidatos,  sendo  duas  mulheres  e  11  homens.  No  sétimo  concurso,

realizado  em 1981,  pela  primeira  vez  o  número  de  mulheres  aprovadas

superou o de homens, tendo sido aprovadas 14 mulheres e 10 homens. No

oitavo concurso, datado de 1982, foram 8 mulheres e 10 homens. No nono,

o número de mulheres foi de 10 para 9 homens. O décimo concurso, de

1984,  o  último  realizado  no  período  em  estudo,  foram  aprovadas  30

mulheres para 32 homens.

No período, portanto, foram aprovadas 102 mulheres e 175 homens,

de forma que as mulheres se constituíram em 71% dos aprovados. 

Verifica-se, assim, que, sendo pioneiras as mulheres aprovadas já

em 1955, desde a década de oitenta o número de mulheres praticamente se

igualou ao de homens aprovados e de lá para cá esse número aumentou,

sendo que atualmente as mulheres magistradas na Segunda Região já são

maioria.52 

52 Informações da secretaria de concursos do TRT/SP 2ª Região

68



Verifica-se,  portanto,  que  as  mulheres  em todo  esse  período  se

constituíram em parcela importante e organizada da sociedade que muito

contribuiu  para  as  mudanças  sociais,  econômicas  e  políticas  do  período

estudado. 

  
b. Saúde do trabalhador.

Em relação à questão de saúde do trabalhador,  Arnaldo Sussekind
relata: 53 

“Não  há  dúvida  de  que  coube  a  governos  da  Revolução  de  1964  a
iniciativa  de  atacar  o problema,  mas é de lamentar  que,  depois  de  um
impacto inicial, com a afirmação do Presidente Geisel de que ‘todos somos
responsáveis’,  e  da  expedição  de  portarias,  normas  e  instruções,
pouquíssimo se tivesse realizado porque ao Ministério  do Trabalho  não
foram dados elementos humanos para a fiscalização do cumprimento da
lei.  Além  do  mais,  as  medidas  preventivas  existentes  não  chegam  a
atemorizar algumas empresas recalcitrantes, que preferem pagar exíguas
multas a adotar medidas de proteção aos trabalhadores, esquecendo-se
de que prevenção não é despesa, mas investimento.” 

Os índices alarmantes de acidentes de trabalho no país alcançaram

repercussão  internacional  e  o  governo  foi  pressionado  a  tomar  medidas

concretas  no sentido  da  prevenção  a  acidentes  e  doenças  profissionais.

Além disso,  esse  combate  era  vinculado  ao  desenvolvimento  de  política

assistencialista por parte dos sindicatos sob intervenção, como contraponto

ao ativismo político dos sindicatos no período pré-64.  Nesse contexto  foi

editado  grande  corpo  de  normas  visando  o  controle  e  prevenção  de

acidentes. Para essa tarefa o Ministério do Trabalho contava com o suporte

de diretorias sindicais que mantinham contato direto com as empresas e lhes

forneciam cursos  e  orientações  a  respeito  de  segurança  e  medicina  do

trabalho.

Com a vitória das oposições sindicais e a retomada do sindicalismo

“autêntico”, essa relação se alterou profundamente, tendo sido rompida essa

relação  assistencialista,  tanto  em relação  ao  suporte  dado  às  empresas

quando à assistência médica aos próprios associados, que foi sendo limitada

progressivamente,  com  alteração  de  seu  caráter  individual,  passando  a

privilegiar a atuação coletiva para melhoria das condições de trabalho.

Essas  diretorias  criaram departamentos  de  saúde  do  trabalhador,

que passaram a atuar diretamente no interesse coletivo, com independência,

53 SUSSEKIND, Arnaldo et AL. Instituições de Direito do Trabalho. 19. ed. V. 2. São Paulo: LTr, 2000.
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instrumentalizando  as  categorias  profissionais  em  suas  reivindicações  e

obtendo importantes vitórias na área. Muito comuns no período, em especial

na década de 1980 as ações coletivas,  com substituição processual  dos

Sindicatos,  de  adicional  de  insalubridade  e  periculosidade,  em  que  se

discutia a situação de fábricas inteiras.

Nos dissídios coletivos estudados vimos que as primeiras cláusulas

nessa área  diziam respeito a fornecimento de uniformes e equipamentos de

proteção  individual,  cujo  fornecimento  estava  sempre  condicionado  à

exigência  de  seu  uso,  pelo  empregador,  mesmo  que  as  Normas

Regulamentadoras da Portaria Ministerial nº 3214 já estivessem em vigência

desde 1974.

Essas  Normas,  em especial  a  NR15,  relativa  à  insalubridade,  já

estabelecia a obrigatoriedade de uso de EPIs, de forma que seu uso não

dependia da vontade do empregador. Mais tarde vieram as cláusulas que

previam as medidas coletivas de proteção à saúde, de aceitação mais difícil

pelos empregadores.

As garantias de emprego para os trabalhadores acidentados foram

tendo também seus prazos dilatados, com aceitação de atestados médicos

emitidos  pelos  sindicatos  e  extensão  dos  direitos  para  os  portadores  de

doenças profissionais. O fim da exclusividade das empresas no fornecimento

de CAT, que passou a ser autorizada também por órgãos públicos de saúde

do  trabalhador  e  sindicatos,  ampliou  o  acesso  dos  trabalhadores  aos

benefícios previdenciários decorrentes de acidentes e doenças profissionais.

A luta por melhoria de condições de trabalho se manteve, ao longo

do período:  nas categorias compostas de empresas com tecnologia mais

antiga e pequenas empresas, por fornecimento e uso de equipamentos de

proteção e segurança no trabalho enquanto que nas indústrias de ponta já

se discutia os efeitos na saúde da automação e o aparecimento das doenças

por esforços repetitivos, especialmente na categoria bancária e metalúrgica. 

A garantia  de  emprego  para  o  acidentado  e  doentes  com  nexo

causal com o trabalho foi normatizada com a Lei 8.213/91.

   

c. Garantias Sindicais
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Em relação  às  conquistas  sindicais,  importante  registrar  que,  no

período do regime militar, como já visto, o governo teve ingerência direta nas

direções sindicais, e depois manteve seu controle através da legislação, dos

órgãos de informação e controle das eleições sindicais, atuando no sentido

da  formação  de  verdadeira  casta  de  dirigentes  que  não  o  desafiava.

Verificamos  também  que  ao  longo  do  período  muitos  sindicatos  se

renovaram “por dentro” e em outros foram vitoriosas oposições sindicais que

deram outro  rumo ao  movimento  dos trabalhadores.  Durante  as  grandes

mobilizações  de  1978  e 79 e  na  década  de  80,  quando  o Ministério  do

Trabalho  decretou  intervenções,  como  as  ocorridas  no  Sindicato  dos

Metalúrgicos do ABC e no Sindicato dos Bancários, as diretorias cassadas

mantiveram sua legitimidade política junto às suas categorias e continuaram

dirigindo-as em suas reivindicações.  As intervenções curtas,  ocorridas no

final do período em estudo, em sindicatos atuantes, de cunho explicitamente

repressivo não conseguiram desarticular o movimento dos trabalhadores. 

Houve na época intensa organização nos locais de trabalho, através

de CIPAS, comissões de fábrica, delegados sindicais, com ou sem garantias

de  emprego,  que  se  constituíam  em  organizações  de  base  dos

trabalhadores, multiplicando o poder de ação dos sindicatos.

Nas  negociações  coletivas  que  foram  objeto  de  nosso  exame

verificamos  que  apesar  de  constantemente  incluídas  nas  pautas  de

reivindicações cláusulas que reforçavam a ação e autonomia sindical, como

criação  de  comissões  paritárias  de  negociação  e  estabilidade  para

delegados  sindicais,  normalmente  só  se  obtinha  cláusulas  relativas  à

colocação  de  quadro  de  avisos  do  sindicato,  abono  de  ausências  e

afastamento  para  diretores  dos  sindicatos.  Em  comparação  com  as

cláusulas destinadas às mulheres e à saúde dos trabalhadores,  esse bloco

de  reivindicações  foi  o  que  menos  avançou,  o  que  não  é  de  estranhar,

porque  evidentemente  é  o  que  se  constitui  em  construção  coletiva  de

autonomia  de  classe  dos  empregados,  sendo  a  que  sofria  a  maior

resistência por parte dos empregadores. 

7. Constitucionalização dos temas em estudo. 
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À guisa de conclusão podemos afirmar que algumas das conquistas

dos  trabalhadores  abrangidas  por  nosso  estudo,  tão  duramente  obtidas

nesses anos de regime militar foram, por um esforço amplo da sociedade

civil,  incorporadas  na  legislação  recente  de  nosso  país,  já  na  fase  de

redemocratização,  em  especial,  na  Constituição  Federal  de  1988,

considerada a Constituição Cidadã.

Temos certo que os trabalhadores impulsionaram o movimento pela

redemocratização  do  país  e  abriram  espaço  político  e  social  para  suas

demandas  passando  a  conquistar  resultados  mais  satisfatórios  às  suas

reivindicações a partir da eclosão das greves no ABC paulista, em 1978 e

1979. 

Esse  espaço  se  ampliou  e  aprofundou  com a  ampla  adesão  de

setores sociais organizados, populares e de classe média. Na década de 80,

em  São  Paulo,  o  movimento  sindical,  a  partir  de  oposições  sindicais  e

renovações de diretorias de sindicatos, alterou a anterior forma de atuação

das entidades e alcançou novos patamares de conquistas sociais para suas

categorias,  culminando,  esse  processo,  com  a  formação  das  Centrais

Sindicais independentes do sistema sindical legal, hoje reconhecidas por lei. 

O presente estudo, em nossa visão, permite concluir  que naquele

período o Judiciário Trabalhista, no exercício de seu poder normativo atuou

nos estreitos limites de uma legislação conservadora, passando a acolher as

reivindicações dos trabalhadores a partir do momento em que eles passaram

a ter  maior  poder político e muitas vezes quando os empregadores já o

faziam.  É  de  se  destacar  ainda  o  imenso  esforço  que  os  julgadores

despendiam para que as partes chegassem a acordos o mais satisfatórios

possíveis, naquela conjuntura.

A procuradoria  do  Trabalho,  hoje  Ministério  Público  do  Trabalho,

composta de início de Procuradores nomeados pelo Poder Executivo, nas

questões  coletivas,  tinha  atuação  ainda  mais  conservadora,  extrapolando

sua função de fiscal da lei para se constituir em verdadeira instituição de

defesa do regime. Assim, era comum a Procuradoria recorrer ao TST dos

acórdãos Regionais, ainda que as partes não o fizessem, sempre no sentido

da redução de direitos, seja quanto aos índices de reajustes salariais seja

quanto a cláusulas sociais, que via de regra eram suprimidas nas instâncias
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superiores, como já visto. A partir de meados de 1984, vemos uma paulatina

modificação na atuação da Procuradoria, com a redemocratização do país.

A atuação do TST nos dissídios coletivos era a mais desfavorável

aos  trabalhadores,  tendo  sido  pacificado,  através  de  Pré-Julgado  que  o

poder normativo só poderia fixar salário e dar interpretação para direitos pré-

existentes  e  diante  disso  julgava  improcedentes  muitas  das  cláusulas

deferidas  pelo  Tribunal  da  Segunda  Região  que  se  apresentava  mais

sensível às reivindicações dos trabalhadores. 

Quanto aos salários o TST aplicava estritamente os índices fixados

pelo executivo, o que na prática equivalia a negar o próprio poder normativo.

Esse comportamento inflexível foi o estopim da primeira campanha salarial

de  denúncia  do  Sindicato  dos  Metalúrgicos  do  ABC,  em  1978,  e  que

desencadeou  as  primeiras  grandes  greves  na  região.  Também  explica

porque  muitas  categorias  preferiam  firmar  Convenções  Coletivas

diretamente  com  os  empregadores,  e  registrá-las  na  DRT,  evitando  o

ajuizamento de dissídios coletivos, ou tentavam ao máximo firmar acordos

em dissídios coletivos, que eram homologados pelo Tribunal Regional.

Para  nós  as  lutas  dos  trabalhadores  nesse  período  culminaram,

mais  do que em simples normatização das suas principais  conquistas,  a

construção de cidadania e dignificação dos atores sociais nelas envolvidos e

com a percepção, hoje sedimentada na sociedade, da efetiva existência de

um  núcleo  de  direitos  sociais.  Núcleo  esse  que  se  constitui  no  marco

civilizatório dos direitos humanos do trabalhador, classificados como direitos

humanos de segunda geração. 

De  fato,  a  Constituição,  apesar  de  elaborada  com  as  limitações

inerentes  de  um regime  que  não  estava  completamente  liberto  de  suas

amarras  autoritárias,  não  tendo  sido  promulgada  por  uma  Assembléia

Nacional Constituinte exclusivamente eleita para esse fim, como clamava a

sociedade  civil,  foi  concebida  pelo  Congresso  Nacional  existente,

transformado em poder constituinte e reflete os grandes embates sociais e

políticos daquele momento; afirma os princípios duradouros da democracia e

fixa importantes conquistas dos trabalhadores. Entre elas assegura, no art.

6º:
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“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

E no art. 7º, inciso I,:

“relação de emprego protegida contra despedida arbitrária  ou sem justa
causa,  nos  termos  de  lei  complementar,  que  preverá  indenização
compensatória, dentre outros direitos;”

Esse  dispositivo  ainda  não  foi  regulamentado,  de  forma  que

prevalece o disposto  no art.  10º,  II,  do Ato  das Disposições Transitórias,

quanto  às  garantias  de  emprego,  transcrito  em anexo,  que,  no  que  nos

interessa,  estabelece  garantia  de  emprego  para  dirigentes  sindicais  e

mulheres gestantes  e cria outras garantias relativas à saúde do trabalhador,

às  garantias  da  maternidade  e  paternidade,  membros  de  Comissões

Internas de Prevenção de Acidentes nas empresas, seguro contra acidentes

do trabalho. 

Ainda  destacamos  os  arts.  7º,  8º,  9º,  10º  e  11º  da  Constituição

Federal,  que  tratam  dos  direitos  individuais  dos  trabalhadores,  da

organização sindical e do direito de greve, igualmente transcritos no anexo

ao presente trabalho. 

Esses artigos comprovam que muitas as cláusulas aqui estudadas

relativas a mulheres, saúde dos trabalhadores e garantias sindicais foram

alçados à categoria de matéria constitucional,  reconhecidos como direitos

fundamentais dos trabalhadores.

8. Conclusões

Para nós o aparecimento do movimento sindical no período como

fato social, sua visibilidade para a sociedade, passando a chamar a atenção

da coletividade para as necessidades específicas das classes trabalhadoras

e  a  consciência  de  que  as  demandas  do  mundo  do  trabalho  só  obtêm

vitórias quando os trabalhadores demonstram força política para negociá-las,

se constituiu em condição essencial e necessária para a volta da democracia

no país e colocou a classe trabalhadora no centro da conjuntura política.

Essa organização dos trabalhadores e de grande parte da sociedade civil

possibilitou, em 1979, a promulgação da Lei da Anistia, as eleições, ainda

que indiretas, para presidência da República, em 1985 e a promulgação de
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nova  Constituição  Federal  em  1988.  Esses  eventos  alteraram  de  forma

profunda a forma pela qual os Tribunais Trabalhistas passaram a avaliar os

trabalhadores e julgar os dissídios coletivos. As reivindicações foram sendo

acolhidas progressivamente como justas e legais, tendo, o Poder Judiciário

cada vez mais uma visão crítica da legislação criada nos anos de regime

autoritário, que por fim foi sendo revogada, como “entulho autoritário” que de

fato era. 

ANEXO

Constituição Federal,

Art. 7º, inciso XVIII: 

“licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120

dias;

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos,

nos termos da lei;

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde

higiene e segurança

XXIII  –  adicional  de  remuneração  para  as  atividades  penosas,  insalubres  ou

perigosas, na forma da lei

XXXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5

(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas

XXVIII seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em culpa ou dolo;

XXX- proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de

admissão por motivo de sexto, idade, cor ou estado civil;

 

Art. 8º: É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei  não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato,

ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a

intervenção na organização sindical; 

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,

representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será

definida  pelos  trabalhadores  ou empregadores  interessados,  não podendo ser  inferior  à

área de um Município; 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;  
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IV - a assembléia geral  fixará a contribuição que, em se tratando de categoria

profissional,  será  descontada  em  folha,  para  custeio  do  sistema  confederativo  da

representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;  

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 

VI  -  é  obrigatória  a  participação  dos  sindicatos  nas  negociações  coletivas  de

trabalho; 

VII  -  o  aposentado  filiado  tem  direito  a  votar  e  ser  votado  nas  organizações

sindicais; 

VIII  -  é  vedada  a dispensa do empregado sindicalizado  a  partir  do  registro  da

candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente,

até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.  

Parágrafo  único.  As  disposições  deste  artigo  aplicam-se  à  organização  de

sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.

Art.  9º  É assegurado o direito  de  greve,  competindo  aos  trabalhadores  decidir

sobre  a  oportunidade  de  exercê-lo  e  sobre  os  interesses  que  devam  por  meio  dele

defender.  

§  1º  -  A lei  definirá  os  serviços  ou  atividades  essenciais  e  disporá  sobre  o

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

Art.  10.  É  assegurada  a  participação  dos  trabalhadores  e  empregadores  nos

colegiados  dos órgãos  públicos  em que seus interesses  profissionais  ou  previdenciários

sejam objeto de discussão e deliberação. 

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição

de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento

direto com os empregadores.  

Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal

Art. 10, inciso II: 

Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) para o empregado eleito  para o cargo de direção de comissões internas de

prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu

mandato;

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco semanas

após o parto;
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par. 1º Até que a lei venha a disciplinar i disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o

prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias
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