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Direito de Sindicalização e Relações de Trabalho na

Administração Pública

  

[1]CONVENÇÃO N. 151

 

I — Aprovada na 64ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra — 1978), entrou em

vigor no plano internacional em 25.2.81.

 

II — Dados referentes ao Brasil:

 

a) aprovação = Decreto Legislativo n. 206, de 07.04.2010, do Congresso Nacional;

 

b) ratificação = 15 de junho de 2010;

 

“A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:

 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, e

congregada na referida cidade no dia 7 de junho de 1978 na sua sexagésima quarta reunião;

 

Recordando as disposições da Convenção sobre a Liberdade Sindical e a Proteção do Direito de

Sindicalização, 1948; da Convenção sobre o Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva,

1949, e da Convenção e a Recomendação sobre os Representantes dos Trabalhadores, 1971;

 

Recordando que a Convenção sobre o Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva, 1949, não

é aplicável a certas categorias de empregados públicos e que a Convenção e a Recomendação sobre

os Representantes dos Trabalhadores, 1971, aplicam-se aos representantes dos trabalhadores na

empresa;

 

Tendo presente a considerável expansão dos serviços prestados pela administração pública em

muitos países e da necessidade de que existam sadias relações de trabalho entre as autoridades

públicas e as organizações de empregados públicos;

 

Observando a grande diversidade dos sistemas políticos, sociais e econômicos dos Estados-Membros

e as diferentes práticas aplicadas por tais Estados (por exemplo, no concernente às funções

respectivas das autoridades federais, estaduais e municipais; às empresas de propriedade do Estado

e dos diversos tipos de organismos públicos autônomos ou semi-autônomos, ou no que diz respeito à

natureza da relação do emprego);

 

Levando em conta os problemas particulares que apresenta a delimitação da área de aplicação de

um instrumento internacional e a adoção de definições para os fins do instrumento em razão das

diferenças existentes em muitos países entre o emprego público e o emprego privado, assim como

as dificuldades de interpretação que foram expostas a propósito da aplicação aos funcionários

públicos das disposições pertinentes da Convenção sobre o Direito de Sindicalização e de

Negociação Coletiva, 1949, e as observações pelas quais os órgãos de controle da Organização

Internacional do Trabalho assinalaram em diversas ocasiões que certos governos aplicaram tais

disposições de forma tal que grupos numerosos de empregados públicos ficaram excluídos da área

de aplicação da Convenção;

 

Depois de ter decidido adotar diversas proposições relativas à liberdade sindical e seus

procedimentos de determinações das condições de emprego no serviço público, questão que

constitui o quinto ponto da ordem do dia da presente reunião, e

 

Depois de ter decidido que tais proposições tomem a forma de uma Convenção Internacional, adota,
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com data de vinte e sete de junho de mil novecentos e setenta e oito, a presente Convenção, que

poderá ser citada como a ‘Convenção sobre as Relações de Trabalho na Administração Pública,

1978’;

 

PARTE I ÁREA DE APLICAÇÃO E DEFINIÇÕES

 

Art. 1 — 1. A presente Convenção deverá ser aplicada a todas as pessoas empregadas pela

administração pública, na medida em que não lhes forem aplicáveis disposições mais favoráveis de

outras Convenções Internacionais do Trabalho.

 

2. A legislação nacional deverá determinar até que ponto as garantias previstas na presente

Convenção se aplicam aos empregados de alto nível que, por suas funções, considera-se

normalmente que possuem poder decisório ou desempenhem cargos de direção ou aos empregados

cujas obrigações são de natureza altamente confidencial.

 

3. A legislação nacional deverá determinar ainda até que ponto as garantias previstas na presente

Convenção são aplicáveis às Forças Armadas e à Polícia.

 

Art. 2 — Para os efeitos da presente Convenção, o termo ‘empregado público’ designa toda pessoa a

quem se aplique a presente Convenção, de acordo com seu artigo 1.

 

Art. 3 — Para os efeitos da presente Convenção, o termo ‘organização de empregados públicos’

designa toda organização, qualquer que seja a sua composição, que tenha por objetivo fomentar e

defender os interesses dos empregados públicos.

 

PARTE II PROTEÇÃO DO DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO

 

Art. 4 — 1. Os empregados públicos gozarão de proteção adequada contra todo ato de discriminação

sindical em relação com seu emprego.

 

2. A referida proteção será exercida especialmente contra todo ato que tenha por objetivo:

 

a) subordinar o emprego de funcionário público à condição de que não se filie a uma organização de

empregados públicos ou a que deixe de ser membro dela;

 

b) despedir um empregado público, ou prejudicá-lo de qualquer outra forma, devido a sua filiação a

uma organização de empregados públicos ou de sua participação nas atividades normais de tal

organização.

 

Art. 5 — 1. As organizações de empregados públicos gozarão de completa independência a respeito

das autoridades públicas.

 

2. As organizações de empregados públicos gozarão de adequada proteção contra todo ato de

ingerência de uma autoridade pública na sua constituição, funcionamento ou administração.

 

3. Serão considerados atos de ingerência para os efeitos deste artigo principalmente os destinados a

fomentar a constituição de organizações de empregados públicos dominadas pela autoridade

pública, ou a sustentar economicamente, ou de outra forma, organizações de empregados públicos

com o objetivo de colocar estas organizações sob o controle da autoridade pública.

 

PARTE III FACILIDADES QUE DEVEM SER CONCEDIDASÀS ORGANIZAÇÕES DE EMPREGADOS

PÚBLICOS

 

Art. 6 — 1. Deverão ser concedidas aos representantes das organizações reconhecidas de

empregados públicos facilidades para permitir-lhes o desempenho rápido e eficaz de suas funções,

durante suas horas de trabalho ou fora delas.

 

2. A concessão de tais facilidades não deverá prejudicar o funcionamento eficaz da administração ou

serviço interessado.
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3. A natureza e o alcance destas facilidades serão determinadas de acordo com os métodos

mencionados no artigo 7 da presente Convenção ou por qualquer outro meio apropriado.

 

PARTE IV PROCEDIMENTOS PARA A DETERMINAÇÃO DASCONDIÇÕES DE EMPREGO

 

Art. 7 — Deverão ser adotadas, sendo necessário, medidas adequadas às condições nacionais para

estimular e fomentar o pleno desenvolvimento e utilização de procedimentos de negociação entre as

autoridades públicas competentes e as organizações de empregados públicos sobre as condições de

emprego, ou de quaisquer outros métodos que permitam aos representantes dos empregados

públicos participar na determinação de tais condições.

 

PARTE V SOLUÇÃO DE DEFINIÇÕES

 

Art. 8 — A solução dos conflitos que se apresentem por motivo da determinação das condições de

emprego tratar-se-á de conseguir, de maneira apropriada às condições nacionais, por meio da

negociação entre as partes ou mediante procedimentos independentes e imparciais, tais como a

mediação, a conciliação e a arbitragem, estabelecidos de modo que inspirem a confiança dos

interessados.

 

PARTE VI DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

 

Art. 9 — Os empregados públicos, assim como os demais trabalhadores, gozarão dos direitos civis e

políticos essenciais para o exercício normal da liberdade sindical, com reserva apenas das

obrigações que se derivem de sua condição e da natureza de suas funções.

 

PARTE VII DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 10 — As ratificações formais da presente Convenção serão transmitidas ao Diretor-Geral da

Repartição Internacional do Trabalho e por ele registradas.

 

Art. 11 — 1. A presente Convenção obrigará somente os Membros da Organização Internacional do

Trabalho cujas ratificações tenham sido registradas pelo Diretor-Geral.

 

2. Entrará em vigor doze meses após serem registradas pelo Diretor-Geral, as ratificações por parte

de dois Membros.

 

3. Posteriormente esta Convenção entrará em vigor, para cada Membro, doze meses após a data de

registro de sua ratificação.

 

Art. 12 — 1. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção poderá denunciá-la ao expirar

o prazo de dez anos, contados da data inicial da vigência da Convenção, por meio de um ato

comunicado ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registrado. A

denúncia somente se tornará efetiva um ano após haver sido registrada.

 

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção e que no prazo de um ano após o termo

do período de dez anos, mencionado no parágrafo precedente, não houver feito uso da faculdade de

denúncia prevista pelo presente artigo, ficará ligado por um novo período de dez anos e,

posteriormente, poderá denunciar a presente Convenção ao termo de cada período de dez anos, nas

condições previstas no presente artigo.

 

Art. 13 — 1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará a todos os Membros

da Organização Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações, declarações e

denúncias que lhe forem transmitidas pelos Membros da Organização.

 

2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segunda ratificação que lhe tenha sido

transmitida, o Diretor-Geral chamará a atenção dos Membros da Organização para a data na qual a

presente Convenção entrará em vigor.
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Art. 14 — O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho transmitirá ao Secretário-Geral

das Nações Unidas, para fins de registro de acordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas,

informações completas a respeito de todas as ratificações, declarações, e atos de denúncia que

tenha registrado de acordo com os artigos precedentes.

 

Art. 15 — Ao termo de cada período de dez anos, contados da entrada em vigor da presente

Convenção, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho deverá apresentar

à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e decidirá da

conveniência de ser inscrita na ordem do dia da Conferência a questão de sua revisão total ou

parcial.

 

Art. 16 — 1. Caso a Conferência adotar uma nova Convenção que implique revisão total ou parcial

da presente Convenção e a menos que a nova Convenção não disponha de outro modo:

 

a) a ratificação, por parte de um Membro, da nova Convenção revista acarretará de pleno direito,

não obstante o artigo 16 acima, denúncia imediata da presente Convenção desde que a nova

Convenção revista tenha entrado em vigor;

 

b) a partir da data da entrada em vigor da nova Convenção revista, a presente Convenção cessará

de estar aberta à ratificação por parte dos Membros.

 

2. A presente Convenção permanecerá, entretanto, em vigor na sua forma e teor para os Membros

que a houverem ratificado e que não ratificarem a Convenção revista.

 

Art. 17 — As versões francesa e inglesa do texto da presente Convenção são igualmente autênticas."

 

[1] Texto extraído do livro “Convenções da OIT” de Arnaldo Süssekind, 2ª edição, 1998. 338p.

Gentilmente cedido pela Ed. LTR.

 

    

Liberdade Sindical

 

    

URL: http://www.oitbrasil.org.br/node/501
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