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A Constituição, em seu artigo 8°, inciso I, determina que a lei não poderá exigir
a 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. Trata-se de manifestação do princípio da liberdade sindical, que veda a
interferência estatal no âmbito dos sindicatos.

Embora seja defeso a interferência estatal nos sindicatos, certo é que se faz
necessária fiscalização para que haja efetiva observância do princípio da unicidade. Para
tanto, estabeleceu-se a obrigatoriedade de registro do sindicato no Ministério do Trabalho
e Emprego. Sobre o tema, dispõe a Súmula 677 do STF:

Até que a lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho
proceder ao registro de entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da
unicidade.

É dizer, a exigência de registro do sindicato no Ministério do Trabalho não
implica ofensa ao princípio da liberdade sindical.

O procedimento de registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho é
regulamentado pela Portaria MTE n° 326, de 1° de março de 2013.

É importante destacar que o registro do sindicato no Ministério do Trabalho é
de extrema relevância para comprovação de sua legitimidade processual, permitindo o
exercício do múnus do artigo 8°, inciso III, da Constituição. Conforme OJ 15 da SDC, do
TST:

A comprovação da legitimidade "ad processum" da entidade sindical se faz por
seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação
da Constituição Federal de 1988.

Evidencia-se, dessa forma, o importante papel exercido pelo Ministério do
Trabalho no controle do princípio da unicidade sindical.

Mas não é só isso: é o Ministério do Trabalho o responsável pelo registro dos
instrumentos coletivos de trabalho, importantes meios de resolução dos conflitos coletivos
e de estabelecimento de condições de trabalho. Esse papel, aliás, foi potencializado no
cenário instituído pela Lei nº 13.467, de 2017 ("Modernização Trabalhista").

Efetivamente, no Direito do Trabalho, as fontes formais podem ser
heterônomas (quando não há participação direta dos destinatários) ou autônomas
(confeccionadas pelas partes diretamente interessadas).

Nessa perspectiva, a Constituição Federal, em seu artigo 7°, inciso XXVI, estipula
como garantia fundamental dos trabalhadores o reconhecimento das convenções e
acordos coletivos de trabalho. Trata-se de manifestação do princípio da
autorregulamentação (ou da criatividade jurídica da negociação coletiva), segundo o qual é
possível aos sindicatos, juntamente com as empresas, a criação de normas e condições de
trabalho, considerando as peculiaridades regionais e econômicas da região.

No Brasil, a edição de normas pelo acerto direto entre sindicatos e empresas
dá-se por meio dos acordos e convenções coletivas de trabalho, depositadas e registrados,
para produção de seus efeitos, no Ministério do Trabalho.

Com a "Modernização Trabalhista", o legislador, ao estabelecer, no artigo 611-
A da CLT, que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre
a lei quando dispuserem sobre as matérias enumeradas no dispositivo, bem como ao
positivar, no artigo 8º, §3º, da CLT, o princípio da intervenção mínima na autonomia da
vontade coletiva, acaba por indicar que o estabelecimento das condições de trabalho por
meio dos instrumentos coletivos negociados é a forma preferencial de criação de direitos
trabalhistas e deve preponderar sobre a própria regulamentação ou intervenção estatal.

Nesse cenário, acentua-se o papel exercido pelo Ministério do Trabalho quanto
ao controle, registro e vigência das negociações coletivas, fornecendo instrumentos que
garantam segurança jurídica às partes convenentes quando da execução desses
instrumentos.

3. Desenvolvimento e Fiscalização das Normas de Segurança e Saúde do
Trabalho

O artigo 7º, inciso XXII, da Constituição prevê, como direito social fundamental
dos trabalhadores, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança.

A Consolidação das Leis do Trabalho dedica o Capítulo V à previsão de normas
de segurança e medicina do trabalho. Embora em grande número, o próprio legislador
reconheceu a possibilidade de órgão público de âmbito nacional - no caso, especificamente
o Ministério do Trabalho - estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre
segurança e medicina do trabalho (CLT, art. 155, I e 200).

A delegação de competência legal resultou, até a presente data, na edição das
36 (trinta e seis) Normas Regulamentadoras (NR), de observância obrigatória pelas
empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta,
bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

Para além da edição dessas normas, o Ministério do Trabalho também possui a
atribuição de fiscalizar seu fiel cumprimento (CLT, art. 626), garantindo, assim, que as
relações de trabalho mantenham-se dignas, em atenção aos primados constitucionais da
dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, mais uma vez evidencia-se o papel fundamental que o Ministério
do Trabalho desenvolve na consecução das normas constitucionais, notadamente na
promoção dos direitos sociais fundamentais.

4. Das Outras Funções Desempenhadas pelo Ministério do Trabalho e da
Possibilidade de sua Extinção ou Desdobramento da Pasta - Leitura à luz do Princípio da
Eficiência Administrativa e do Artigo 10 da Constituição

Conforme enumerado no próprio Despacho nº 1374/2018/SE/MTb, de 27 de
novembro de 2018, são as mais diversas as incumbências do Ministério do Trabalho, tais
como a definição do modelo de Carteira de Trabalho (CLT, art. 13, §2º), as instruções para
o registro dos empregados (CLT, art. 41), a definição de atividades insalubres (CLT, art. 60),
além da adoção de medidas de repreensão ao trabalho infantil e ao trabalho escravo e da
promoção da aprendizagem profissional, todas de inegável importância no cenário
brasileiro.

Acredita-se que a concentração de todas as atribuições atualmente exercidas
por esta Pasta em um único órgão é um imperativo lógico do princípio da eficiência
administrativa e do artigo 10 da Constituição.

Com efeito, a EC nº 19, de 04 de junho de 1998, atenta as disfunções do
modelo de Administração Pública até então adotado no Brasil, promoveu um significativo
câmbio na cultura da gestão pública, introduzindo em nossa Constituições disposições com
vistas à migração do modelo burocrático para o de Administração Pública gerencial. Sem
dúvidas, uma das alterações mais notórias foi a inserção, no caput do artigo 37 da
Constituição, do princípio da eficiência.

Segundo Hely Lopes Meirelles, consiste no conteúdo jurídico do princípio da
eficiência:

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com
presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade,
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das
necessidades da comunidade e de seus membros[4].

Assim, sob a ótica da eficiência, deve a Administração, no exercício de suas
atribuições constitucionais - incluídas, por conseguinte, a promoção de políticas públicas -
, buscar o melhor resultado possível.

E é inegável que o melhor resultado possível na promoção de políticas públicas
dá-se mediante o exercício coordenado de ações governamentais, desenvolvidos por um
único órgão especializado e dotado de estrutura e agentes públicos com experiência e
conhecimentos técnicos para tanto.

Nessa linha, eventual desmembramento e dissolução das atribuições do
Ministério do Trabalho em outras partes, teria o condão de repercutir negativamente na
eficiência da promoção de políticas públicas de trabalho e emprego do país, em
contrariedade ao artigo 37, caput, da Constituição.

De igual forma, eventual desmembramento do Ministério do Trabalho atenta
contra o artigo 10, da Constituição, que estabelece a participação dos trabalhadores e
empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Dissolver suas atribuições em
diversas Pastas, sem a adoção de medidas de compensação democrática, retiraria um dos
palcos em que é promovida a interlocução entre trabalhador, empregadores e Estado
regulador, essencial à garantia do equilíbrio das relações de trabalho.

Lado outro, tem-se por totalmente incompatível com a Constituição a simples
extinção do Ministério do Trabalho, já que, consta expressamente na Carta Magna, que a
República Federativa do Brasil tem por fundamento o valor social do trabalho e o
compromisso de desenvolver uma ordem social embasada no primado do trabalho.

Em razão das disposições constitucionais tratadas nesta manifestação, acredita-
se que não se pode simplesmente abrir mão do principal órgão responsável pela promoção
das políticas públicas nacionais de trabalho emprego, sobretudo sob o ilusório argumento
de que a extinção tornará as relações econômicas e os negócios no país mais livres.

Efetivamente, vários países considerados livres pelo ranking da Heritage
Foundation[5], possuem Departamentos e Ministérios voltados à promoção de políticas
públicas de trabalho e emprego, como, por exemplo, Hong Kong[6], Nova Zelândia[7],
Austrália[8], Reino Unido[9] e Estados Unidos[10].

Tal constatação reforça que o desenvolvimento econômico e a abertura de
postos de trabalho formal são medidas intrinsicamente correlacionadas, envolvendo um
ciclo virtuoso, no qual a existência de um órgão público especializado e coordenado para
promoção de políticas públicas de trabalho e emprego exerce um papel fundamental.

Não bastasse a relevância do Ministério do Trabalho para a promoção das
políticas públicas de emprego em um país marcado pela acentuada disparidade de renda,
esta Pasta mostra-se responsável pelo recolhimento, pela compilação e pela publicação
periódica das estatísticas básicas de trabalho no país, em cumprimento às obrigações
internacionalmente assumidas pelo Brasil por meio da Convenção nº 160, da OIT.

Os dados coletados e avaliados pelos servidores deste Ministério são
instrumentos indispensáveis à melhor condução dos rumos econômicos do Brasil.

Cita-se, como exemplo, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), utilizado para elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao
mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações
governamentais. Por meio do índice, é possível fiscalizar os processos de contratação e
demissão de trabalhadores, estabelecer medidas contra o desemprego, bem como efetuar
o controle e evitar desvios em benefícios sociais como o seguro-desemprego.

Consigne-se por fim, que a relação tripartite no que se refere a direitos e
obrigações em matéria de Direito do Trabalho é objeto das Convenções nº 144 e 160, da
Organização Internacional do Trabalho, quais o Brasil é signatário e membro fundador,
participante da primeira reunião em 1919.

É o entendimento deste órgão de consultoria jurídica.
Encaminhe-se o presente feit ao Gabinete do Sr. Secretário Executivo.
Brasília-DF, 29 de novembro de 2018.
F. MOACIR BARROS
Advogado da União/CONJUR/MTb
Consultor Jurídico - Em exercício
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COORDENAÇÃO-GERAL DE IMIGRAÇÃO

DESPACHO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

O Coordenador-Geral de Imigração, no uso de suas atribuições, deferiu os
seguintes pedidos de autorização de residência, constantes dos ofícios ao MRE nº 0521/2018
de 26/11/2018, 0522/2018 de 26/11/2018, 0523/2018 de 27/11/2018, 0524/2018 de
27/11/2018, 0525/2018 de 28/11/2018 e 0526/2018 de 28/11/2018, respectivamente:

Residência Prévia - RN 02 - Resolução Normativa, de 08/12/2017:
Processo: 47039015352201823 Requerente: MANJERONA PIZZARIA E

RESTAURANTE LTDA Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: Vanessa Bencomo Medina Data Nascimento:
13/10/1984 Passaporte: I800897 País: CUBA Mãe: Reina Maria Medina Reyes Pai: José
Antonio Bencomo Guzmão; Processo: 47039015834201883 Requerente: SEPCO1
CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: JICHEN CHEN Data Nascimento:
10/12/1977 Passaporte: E 12150765 País: CHINA Mãe: YANGHUAN ZHANG Pai: XIANYUN
CHEN; Processo: 47039015838201861 Requerente: SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA
Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: KAI CHEN Data Nascimento: 22/06/1982 Passaporte: ED 0926355
País: CHINA Mãe: CUIYING YAN Pai: DIANQI CHEN; Processo: 47039016411201881
Requerente: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: JORGE LUIS LOPEZ Data
Nascimento: 29/09/1961 Passaporte: 483740309 País: EUA Mãe: EMMA BARRAZA DE LOPEZ
Pai: JORGE LOPEZ PARDO FIGUEROA; Processo: 47039016853201827 Requerente: TANVEER
AKHTAR Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: Munir Akhtar Data Nascimento: 29/12/1995 Passaporte:
PV 1344822 País: PAQUISTÃO Mãe: Riffat Ahra Pai: Akhtar Hussain; Processo:
47039017277201835 Requerente: CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA Prazo: 2
Ano(s) Imigrante: CARLOS ALBERTO LOPEZ GOMEZ Data Nascimento: 18/12/1979 Passaporte:
C01363203 País: NICARÁGUA Mãe: BERTA MARIA GOMEZ Pai: LUIS ALBERTO LOPEZ;
Processo: 47039017591201818 Requerente: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA Prazo: 2
Ano(s) Imigrante: VARSHA AGARWAL Data Nascimento: 26/09/1987 Passaporte: P6571070
País: ÍNDIA Mãe: GIRIJA AGARWAL Pai: SHIWPRASAD AGARWAL; Processo:
47039017615201839 Requerente: ECOGEN BRASIL SOLUCOES ENERGETICAS S.A. Prazo: 2
Ano(s) Imigrante: RYOTA NAKAMURA Data Nascimento: 15/10/1983 Passaporte: TR1615047
País: JAPÃO Mãe: MAYUMI NAKAMURA Pai: SHOZO NAKAMURA; Processo:
47039017724201856 Requerente: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: CARLOS RODRIGO CARBALLIDO GONZALEZ Data Nascimento:
04/05/1983 Passaporte: G27789405 País: MÉXICO Mãe: ROSA MARIA GONZALEZ AGU AY O
Pai: CARLOS JAVIER CARBALLIDO SILVA; Processo: 47039017725201809 Requerente: ERNST &
YOUNG ASSESSORIA REQUERENTERIAL LTDA Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: Marta Joana
Lourenço Completo Data Nascimento: 11/06/1992 Passaporte: N987945 País: PORTUGAL
Mãe: Maria Fernanda Martins Lourenço Completo Pai: João Manuel Bento Completo;
Processo: 47039018031201881 Requerente: ALSTOM ENERGIA TERMICA E INDUSTRIA LTDA
Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: Fatih Yaktubay Data Nascimento: 13/04/1984 Passaporte:
U07247257 País: TURQUIA Mãe: Saniye Yaktubay Pai: Mehmet Yaktubay; Processo:
47039018046201849 Requerente: L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA Prazo:
2 Ano(s) Imigrante: Cécile Jacqueline Louise Piel Benson Data Nascimento: 17/05/1969
Passaporte: 18CC47174 País: FRANÇA Mãe: Monique Deschamps Piel Pai: Jean-Pierre Piel;
Processo: 47039018092201848 Requerente: MITSUI & CO. (BRASIL) S.A. Prazo: 2 Ano(s)
Imigrante: YUMA DAITO Data Nascimento: 07/03/1990 Passaporte: MU5389139 País: JAPÃO
Mãe: TAZUYO DAITO Pai: HOROJI DAITO; Processo: 47039018094201837 Requerente: EPCOS
DO BRASIL LTDA. Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: ANIL BHIKA WALUNJ Data Nascimento:
01/06/1968 Passaporte: L5962415 País: ÍNDIA Mãe: KAMALBAI BHIKA WALUNJ Pai: BHIKA
KRISHNA WALUNJ; Processo: 47039018150201833 Requerente: DOW BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: CLAUDIA SELENE
AUPART DAVILA Data Nascimento: 31/07/1969 Passaporte: G17602301 País: MÉXICO Mãe:
MARIA DEL CARMEN DAVILA Pai: JUAN RAMON AUPART; Processo: 47039018169201880
Requerente: SONY BRASIL LTDA. Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: YAMATO TANIKAWA Data
Nascimento: 15/08/1973 Passaporte: TZ0749350 País: JAPÃO Mãe: CHIGUSA TANIKAWA Pai:
KAZUO TANIKAWA; Processo: 47039018213201851 Requerente: MOTO HONDA DA
AMAZONIA LTDA Prazo: 2 Ano(s) Imigrante: MASAKI NAGANO Data Nascimento: 06/03/1965
Passaporte: TZ1025932 País: JAPÃO Mãe: Tamako Nagano Pai: Masanori Nagano; Processo:
47039018224201831 Requerente: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Prazo: 2 Ano(s)
Imigrante: MARIE THERESE SIMONE DAUSSE Data Nascimento: 04/03/1991 Passaporte:
13CH21732 País: FRANÇA Mãe: MARIE PIERRE CECILE DREDEMIS Pai: Não informado;
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