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Proc. RE nº 999.435 

Repercussão geral  

Tema nº 638 

 

 

A CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES (CUT), a UNIÃO 

GERAL DOS TRABALHADORES (UGT), a CENTRAL DOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL (CTB), a 

FORÇA SINDICAL (FS), a CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS 

(CSB) e a NOVA CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHADORES 

(NCST) vêm, perante Vossa Excelência, por seus respectivos re-

presentantes, expor e requerer:  



 
 

Houve inclusão em pauta, no dia 13 de maio de 2021, do Recurso 

Extraordinário nº 999.435, que se insurge contra a premissa de 

necessidade de negociação prévia em situação que envolva de-

missão coletiva de trabalhadores, fixada nesse leading case que 

se tornou referência nas relações entre capital e trabalho, co-

nhecido como Caso Embraer. 

O impacto desse paradigma no mundo do trabalho foi imenso, 

estimulando as negociações coletivas e evitando demissões em 

massa, com a adoção de medidas alternativas ao flagelo social do 

desemprego. 

Nesse quadro de crise sanitária, as medidas emergenciais adota-

das pelo Congresso Nacional na edição de legislação de emer-

gência se espelharam nos usos e costumes praticados desde a 

fixação do paradigma, como a suspensão contratual (lay-off) e 

outros mecanismos de manutenção dos postos de trabalho ado-

tados em todo o mundo. 

Houve amplo debate social sobre essa matéria, seja pelos dou-

trinadores de direito, seja por economistas, seja pelos teóricos 

da sociologia. As posições amplamente majoritárias reconhece-

ram o avanço social que a criação da premissa de necessidade de 

negociação coletiva trouxe ao ambiente econômico. 

Esse debate público deve prosseguir no julgamento do recurso 

pela mais alta Corte do país, não só pela aplicação da norma con-

tida na Constituição federal, em seu artigo 93, IX, mas em aten-

ção ao princípio de que a ordem econômica deve estar fundada 

na valorização do trabalho humano (CR, artigo 170, caput). 

As dispensas coletivas não podem ser equiparadas às dispensas 

individuais, conforme diretriz fixada pela Organização Interna-

cional do Trabalho (OIT) em suas Convenções (em especial na 



 
 

Convenção nº 158/OIT1) e no núcleo de direitos fundamentais 

inserido na Declaração da OIT Sobre os Princípios e Direitos Fun-

damentais no Trabalho2 do ano de 1998, vinculante para todos 

os seus membros, atualizada e renovada em 2008, com a Decla-

ração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa3. 

O Brasil apresenta déficit de cumprimento e de proteção social 

para trabalhadoras e trabalhadores, em especial após a chamada 

“Reforma Trabalhista” (Lei nº 13.467/2017). Tanto é assim que, 

em 2018 e 2019, o país foi incluído na chamada “lista curta” da 

Organização Internacional do Trabalho, sendo convidado a pres-

tar esclarecimentos sobre o descumprimento de normas interna-

cionais ocasionado pela “Reforma”. A 109ª Conferência Interna-

cional do Trabalho foi postergada para 2021 e, uma vez mais, o 

caso brasileiro poderá figurar na “lista curta”, já que integra o 

Relatório Anual da Comissão de Peritos e está sujeito à aprecia-

ção do Comitê de Aplicação de Normas em junho de 20214. 

                                                           
1
 Ver, especialmente Convenção 158/OIT: “PARTE III Disposições Complementares sobre o Término da Relação de 

Trabalho por Motivos Econômicos, Tecnológicos, Estruturais ou Análogos Seção A Consulta aos representantes dos 

trabalhadores Art. 13 — 1. Quando o empregador prever términos da relação de trabalho por motivos econômicos, 

tecnológicos, estruturais ou análogos: a) proporcionará aos representantes dos trabalhadores interessados, em 

tempo oportuno, a informação pertinente, incluindo os motivos dos términos previstos, o número e categorias dos 

trabalhadores que poderiam ser afetados pelos mesmos e o período durante o qual seriam efetuados esses térmi-

nos; b) em conformidade com a legislação e a prática nacionais, oferecerá aos representantes dos trabalhadores 

interessados, o mais breve que for possível, uma oportunidade para realizarem consultas sobre as medidas que 

deverão ser adotadas para evitar ou limitar os términos e as medidas para atenuar as consequências adversas de 

todos os términos para os trabalhadores afetados, por exemplo, achando novos empregos para os mesmos. 2. A 

aplicação do parágrafo 1 do presente artigo poderá ser limitada, mediante os métodos de aplicação mencionados 

no artigo 1 da presente Convenção, àqueles casos em que o número de trabalhadores, cuja relação de trabalho 

tiver previsão de ser terminada, for pelo menos igual a uma cifra ou uma porcentagem determinada do total do 

pessoal. 3. Para os efeitos do presente artigo, a expressão ‘representantes dos trabalhadores interessados’ aplica-se 

aos representantes dos trabalhadores reconhecidos como tais pela legislação ou as práticas nacionais, em confor-

midade com a Convenção sobre os representantes dos trabalhadores, 1971. Seção B Notificação à autoridade com-

petente Art. 14 — 1. Em conformidade com a legislação e a prática nacionais, o empregador que prever términos 

por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou análogos, deverá notificá-los o mais breve possível à autori-

dade competente, comunicando-lhe a informação pertinente, incluindo uma exposição, por escrito, dos motivos 

dos términos previstos, o número e as categorias dos trabalhadores que poderiam ser afetados e o período durante 

o qual serão efetuados esses términos.”  
2
 https://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_portuguese.pdf  

3
 https://www.dgert.gov.pt/declaracao-da-oit-sobre-justica-social-para-uma-globalizacao-justa  

4
 https://veja.abril.com.br/blog/matheus-leitao/oit-insere-brasil-na-lista-de-violadores-de-direitos-trabalhistas/  

https://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_portuguese.pdf
https://www.dgert.gov.pt/declaracao-da-oit-sobre-justica-social-para-uma-globalizacao-justa
https://veja.abril.com.br/blog/matheus-leitao/oit-insere-brasil-na-lista-de-violadores-de-direitos-trabalhistas/


 
 

A Diretiva 98/59/CE da União Europeia, de 20 de julho de 1998, 

relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros 

respeitantes às demissões coletivas, também estabelece proce-

dimento especial que prevê a negociação entre empregadores e 

os representantes dos trabalhadores. Segundo seu artigo 1, as 

entidades patronais são obrigadas a consultar em tempo hábil os 

representantes dos trabalhadores afetados, com o objetivo de 

chegar a um acordo, evitando-se as demissões ou atenuando as 

suas consequências.5  

Como se vê, o diálogo social, promovido concretamente, em es-

pecial nos tempos de crise, é constitutivo do Estado Democrático 

de Direito, eixo central de normas internacionais e da Constitui-

ção da República de 1988 e, como tal, deve ser incentivado e 

praticado pelas empresas e sindicatos, de modo a estabelecer 

padrão protetivo adequado quando se trata de “valorização do 

trabalho humano”. 

                                                           
5
 DIRECTIVA 98/59/CE do Conselho de 20 de julho de 1998 relativa à aproximação das legislações dos Estados-

membros respeitantes aos despedimentos colectivos 

“1. Sempre que tenciona efectuar despedimentos colectivos, a entidade patronal é obrigada a consultar em tempo 

útil os representantes dos trabalhadores, com o objectivo de chegar a um acordo.  

2. As consultas incidirão, pelo menos, sobre as possibilidades de evitar ou de reduzir os despedimentos colectivos, 

bem como sobre os meios de atenuar as suas consequências recorrendo a medidas sociais de acompanhamento 

destinadas, nomeadamente, a auxiliar a reintegração ou reconversão dos trabalhadores despedidos.  

Os Estados-membros podem prever que os representantes dos trabalhadores possam recorrer a peritos, nos ter-

mos das legislações e/ou práticas nacionais. 

Os Estados-membros podem prever que os representantes dos trabalhadores possam recorrer a peritos, nos ter-

mos das legislações e/ou práticas nacionais.  

3. Para que os representantes dos trabalhadores possam formular propostas construtivas, o empregador deve, em 

tempo útil, no decurso das consultas: 

a) Facultar-lhes todas as informações necessárias; e  

b) Comunicar-lhes, sempre por escrito: 

i) os motivos do despedimento previsto, 

ii) o número e as categorias dos trabalhadores a despedir, 

iii) o número e as categorias dos trabalhadores habitualmente empregados, 

iv) o período durante o qual se pretende efectuar os despedimentos,  

v) os critérios a utilizar na selecção dos trabalhadores a despedir, na medida em que as leis e/ou práticas nacionais 

dêem essa competência ao empregador,  

vi) o método previsto para o cálculo de qualquer eventual indemnização de despedimento que não a que decorre 

das leis e/ou práticas nacionais.  

O empregador deve remeter cópia à autoridade pública competente pelo menos dos elementos da comunicação 

escrita previstos nas subalíneas i) a v) da alínea b). 



 
 

A obrigatoriedade aqui discutida é procedimental, mas tem por 

objetivo a proteção de direitos fundamentais na medida em que 

“as dispensas coletivas de trabalhadores, substantiva e propor-

cionalmente distintas das dispensas individuais, não podem ser 

exercitadas de modo unilateral e potestativo pelo empregador, 

sendo matéria de Direito Coletivo do Trabalho, devendo ser 

submetidas à prévia negociação coletiva trabalhista ou, sendo 

inviável, ao processo judicial de dissídio coletivo, que irá lhe re-

gular os termos e efeitos pertinentes.”6 

Os exemplos se multiplicam no sentido da importância da nego-

ciação coletiva para encontrar soluções criativas e protetivas, 

com repercussão na vida das comunidades locais. Com o para-

digma instaurado a partir do caso Embraer, ainda quando as so-

luções encontradas não foram a completa reversão das dispen-

sas, com a manutenção de empregos, houve incorporação de 

benefícios tais como aumento de valores de indenização, reco-

nhecimento de estabilidades provisórias, aproveitamento de tra-

balhadoras e trabalhadores em outros locais, cursos de requalifi-

cação, programas de aposentadoria antecipada e outras estraté-

gias que minimizam o impacto da dispensa coletiva.  

Os casos mais recentes do fechamento da Ford, na Bahia e no 

interior de São Paulo, reforçam a importância da negociação 

prévia como mecanismo, ao menos, de diminuição dos impactos 

sociais da dispensa coletiva que tenha origem em fatores eco-

nômicos ou tecnológicos.  

Os estudos demonstram que sem o paradigma procedimental, 

fixado pela Justiça do Trabalho no chamado “Caso Embraer”, os 

efeitos sociais seriam ainda mais danosos e deletérios, inclusive 

                                                           
6
 RODC - 30900-12.2009.5.15.0000 Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Seção Especializada em Dissídios 

Coletivos, Data de Publicação: DEJT 04/09/2009) 

 



 
 

para as cidades cuja economia é reflexo dos empregos diretos e 

da cadeia de negócios e de produção por eles gerada7. 

Em muitos casos são empresas que recebem ao longo dos anos 

incentivos fiscais e que tomam suas decisões sem compromisso 

social, deixando não apenas os trabalhadores sem emprego, mas 

toda uma comunidade ainda mais vulnerável8. 

 Esperam, assim, que o Supremo Tribunal Federal confirme a a-

plicação dos princípios constitucionais e da Organização Interna-

cional do Trabalho no caso Embraer, reconhecendo, em sede de 

repercussão geral, a obrigatoriedade da negociação coletiva 

(como procedimento prévio) no caso das dispensas coletivas.  

  

Brasília, 11 de maio de 2021. 

 

 

Sérgio Nobre 

Central Única dos Trabalhadores 

 

 

 

Ricardo Patah 

                                                           
7
 https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2021-02/ford-suspende-demissoes-e-mantem-negociacao-com-

trabalhadores  
8
 https://carroesporteclube.com.br/2021/01/11/ford-recebeu-r-20-bilhoes-em-incentivos-fiscais-e-mesmo-assim-

fecha-fabricas-no-brasil/#:~:text=Destaque%20Not%C3%ADcias-
,Ford%20recebeu%20R%24%2020%20bilh%C3%B5es%20em%20incentivos%20fiscais%20e,assim%20fecha%20f%C3
%A1bricas%20no%20Brasil&text=Apesar%20disso%2C%20a%20empresa%20vem,)%20e%20Taubat%C3%A9%20(SP)
.  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2021-02/ford-suspende-demissoes-e-mantem-negociacao-com-trabalhadores
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2021-02/ford-suspende-demissoes-e-mantem-negociacao-com-trabalhadores
https://carroesporteclube.com.br/2021/01/11/ford-recebeu-r-20-bilhoes-em-incentivos-fiscais-e-mesmo-assim-fecha-fabricas-no-brasil/#:~:text=Destaque%20Not%C3%ADcias-,Ford%20recebeu%20R%24%2020%20bilh%C3%B5es%20em%20incentivos%20fiscais%20e,assim%20fecha%20f%C3%A1bricas%20no%20Brasil&text=Apesar%20disso%2C%20a%20empresa%20vem,)%20e%20Taubat%C3%A9%20(SP
https://carroesporteclube.com.br/2021/01/11/ford-recebeu-r-20-bilhoes-em-incentivos-fiscais-e-mesmo-assim-fecha-fabricas-no-brasil/#:~:text=Destaque%20Not%C3%ADcias-,Ford%20recebeu%20R%24%2020%20bilh%C3%B5es%20em%20incentivos%20fiscais%20e,assim%20fecha%20f%C3%A1bricas%20no%20Brasil&text=Apesar%20disso%2C%20a%20empresa%20vem,)%20e%20Taubat%C3%A9%20(SP
https://carroesporteclube.com.br/2021/01/11/ford-recebeu-r-20-bilhoes-em-incentivos-fiscais-e-mesmo-assim-fecha-fabricas-no-brasil/#:~:text=Destaque%20Not%C3%ADcias-,Ford%20recebeu%20R%24%2020%20bilh%C3%B5es%20em%20incentivos%20fiscais%20e,assim%20fecha%20f%C3%A1bricas%20no%20Brasil&text=Apesar%20disso%2C%20a%20empresa%20vem,)%20e%20Taubat%C3%A9%20(SP
https://carroesporteclube.com.br/2021/01/11/ford-recebeu-r-20-bilhoes-em-incentivos-fiscais-e-mesmo-assim-fecha-fabricas-no-brasil/#:~:text=Destaque%20Not%C3%ADcias-,Ford%20recebeu%20R%24%2020%20bilh%C3%B5es%20em%20incentivos%20fiscais%20e,assim%20fecha%20f%C3%A1bricas%20no%20Brasil&text=Apesar%20disso%2C%20a%20empresa%20vem,)%20e%20Taubat%C3%A9%20(SP


 
 

União Geral dos Trabalhadores 

 

 

 

Adilson Araújo 

Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil 

 

 

 

Miguel Eduardo Torres 

Força Sindical 

 

 

 

Antonio Fernandes dos Santos Neto 

Central dos Sindicatos Brasileiros 

 

  
José Reginaldo Inácio 

Nova Central Sindical de Trabalhadores 

 



 
 

 

José Eymard Loguercio 

OAB/DF nº 1.441-A 

 

Antonio Fernando Megale Lopes 

OAB/DF nº 23.072 


