
APARECIDO BATISTA DE OLIVEIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA TRABALHISTA E LUTA 

DE CLASSES NO BRASIL 

  
 

 

 

 

 

TESE DE DOUTORADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ORIENTADOR: PROF. DR. ARI POSSIDONIO BELTRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

        FACULDADE DE DIREITO 

               São Paulo - SP 

           2017 



 2 

APARECIDO BATISTA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA TRABALHISTA E LUTA 

DE CLASSES NO BRASIL 

  
 

 

 

TESE APRESENTADA À BANCA 

EXAMINADORA DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO, DA 

FACULDADE DE DIREITO DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

COMO EXIGÊNCIA PARCIAL PARA 

OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 

DOUTOR EM DIREITO, NA ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO DIREITO DO 

TRABALHO E DA SEGURIDADE 

SOCIAL, SOB A SOB ORIENTAÇÃO 

DO PROF. DR. ARI POSSIDONIO 

BELTRAN 

 

 

 

“Versão corrigida em 01 de setembro de 2017. A versão original, em formato eletrônico 

(PDF), encontra-se disponível na CPG da Unidade”  

 

 

 

                     UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

        FACULDADE DE DIREITO 

               São Paulo - SP 

           2017 



 3 

 

 

  Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 

  OLIVEIRA, Aparecido Batista de. 

  Negociação coletiva trabalhista e luta de classes no Brasil/Aparecido 

Batista de Oliveira; orientador Professor Doutor Ari Possidonio Beltran – São 

Paulo, 2017. 

290 p. 

 

Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Direito) –  

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

1.Direito coletivo do trabalho. Negociação coletiva. Sistema Capitalista de 

Produção. Luta de Classes.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Versão corrigida em 01 de setembro de 2017. A versão original, em formato 

eletrônico (PDF), encontra-se disponível na CPG da Unidade”  

 

 

 

   



 4 

 Nome: OLIVEIRA, Aparecido Batista de. 

   Título: Negociação coletiva trabalhista e luta de classes no Brasil. 

 

 

 

   

 

 

 Aprovado em: 

 

 

 

 

 

     Banca Examinadora 

 

 

 Professor (a): _____________________      Instituição: ____________________ 

 Julgamento: ___________________  Assinatura: ____________________ 

 Professor (a): _____________________      Instituição: ____________________ 

 Julgamento: ___________________  Assinatura: ____________________ 

  Professor (a): _____________________      Instituição: ____________________ 

 Julgamento: ___________________  Assinatura: ____________________ 

  Professor (a): _____________________      Instituição: ____________________ 

 Julgamento: ___________________  Assinatura: ____________________ 

Professor (a): _____________________      Instituição: ____________________ 

 Julgamento: ___________________  Assinatura: ____________________ 

 

 

 

 



 5 

 

  DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

    Aos meus pais, José e Luíza, fonte de amor e amparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

  Ao meu orientador, Professor Ari Possidonio Beltran, que me possibilitou a 

realização desse estudo, acolhendo-me generosamente como orientando e me assegurando a 

liberdade científica, sem descuidar do acompanhamento e da atenção de que necessitei. 

  Aos Professores Ronaldo Lima dos Santos e Yone Frediani, pelas 

importantíssimas críticas e sugestões, no exame de qualificação. 

  Aos Professores Cândido Rangel Dinamarco, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, 

Enoque Ribeiro dos Santos, Estêvão Mallet, Fernando Campos Scaff, Flávia Brito do 

Nascimento, José Roberto dos Santos Bedaque, Marco Fábio Morsello, Murilo Marcondes de 

Moura e Simone Scifoni, com os quais tive a honra e o prazer de cursar as matérias 

curriculares, pelos valiosíssimos ensinamentos.  

  Aos meus colegas companheiros das aulas, pela amizade. 

  À Professora Larissa Mies Bombardi, pelas valiosíssimas sugestões e 

indicações bibliográficas. 

  Aos pesquisadores do DIEESE, nas pessoas de Vera Lúcia Mattar Gebrim, Luís 

Augusto Ribeiro da Costa e Rodrigo Linhares, pela atenção e fraternal acolhida, em minha 

visita. 

    Aos meus pais, José Batista de Oliveira e Luíza Camilo de Oliveira, à minha 

esposa Cleide de la Torre Oliveira e à minha filha Helena de la Torre Batista de Oliveira, pelo 

incentivo e apoio. 

  A todos os que de alguma forma contribuíram para a realização dessa pesquisa. 

  Muito obrigado!    

 

 

 

 

 

 



 7 

       SUMÁRIO 

 

RESUMO....................................................................................................................................9 

 

ABSTRACT..............................................................................................................................10 

 

SOMMARIO............................................................................................................................11 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................................12 

 

1-A LUTA DE CLASSES .......................................................................................................16 

1.1 - A atualidade do conceito ..................................................................................................16 

1.2 – Classes sociais, luta de classes e consciência de classe....................................................18 

1.3 – Elementos da luta de classes no Brasil.............................................................................51 

 

2-OS NOVOS DESAFIOS DA CLASSE TRABALHADORA ...........................................64 

2.1 – O neoliberalismo...............................................................................................................64 

2.2 – A reestruturação produtiva................................................................................................85 

2.3 – A fragmentação da classe trabalhadora.............................................................................95 

 

3-O SINDICALISMO............................................................................................................102 

3.1 – O sindicalismo contemporâneo.......................................................................................102 

3.2 – O sindicalismo no Brasil ................................................................................................115 

3.3 – Elementos da organização sindical.................................................................................154 

3.4 – As funções política e de representação ..........................................................................170 

 

4-A NEGOCIAÇÃO COLETIVA TRABALHISTA .........................................................182 

4.1-Considerações preliminares...............................................................................................182 

4.2-Elementos conceituais e estruturais...................................................................................191 

4.3- A experiência das últimas décadas...................................................................................232 

4.4-Negociação coletiva e direito social..................................................................................247 



 8 

4.5-Negociação coletiva como confrontação ou como capitulação.........................................265 

 

CONCLUSÃO........................................................................................................................268 

 

REFERÊNCIAS.....................................................................................................................274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

     RESUMO 

 

 
Autor: Oliveira, Aparecido Batista de. Título: Negociação coletiva trabalhista e luta de classes 

no Brasil. Número de páginas:  290 -  Grau: Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2017.  

 

 

A presente pesquisa teve por objetivo estudar a negociação coletiva trabalhista, 

contextualizada pela dinâmica da luta de classes inerente ao sistema capitalista de produção, a 

fim de verificar o seu processo de transformação, de mecanismo de discussão e elaboração de 

direitos benéficos aos trabalhadores em instrumento de retirada de tais direitos e de obtenção 

pelo poder econômico do consentimento para a exploração nas relações de trabalho. Foram 

analisados de maneira crítica os pressupostos clássicos da negociação coletiva, como a 

autonomia privada coletiva e a equivalência dos sujeitos coletivos, além de apresentados a 

dinâmica da pluralidade normativa do direito do trabalho e elementos de harmonização das 

fontes, notadamente à luz de princípios com o da imperatividade das normas estatais de 

proteção ao trabalhador e o da melhoria da condição social do trabalhador. No 

desenvolvimento do tema, passou-se pela teoria marxista da luta de classes, pelo 

neoliberalismo e reestruturação produtiva, pela fragmentação e concorrência da classe 

trabalhadora. Além disso,  houve a análise da representação jurídica dos trabalhadores por 

meio de suas entidades sindicais, inclusive com elementos do surgimento do sindicalismo 

contemporâneo e em especial do brasileiro, notadamente no que se refere ao novo 

sindicalismo do final da década de 1970 e de 1980 (confrontativo e combativo), ao 

sindicalismo de diálogo e cooperação com o capital da década de 1990 e início dos anos 2000, 

até chegar no sindicalismo dos últimos dez anos, com aspectos de combatividade e também de 

integração à racionalidade do capital. Por fim, concluiu-se que a negociação coletiva tem 

sofrido progressivo processo de apropriação pelo capital, em prejuízo dos trabalhadores e que 

a melhor atitude da classe trabalhadora na negociação é de resistência e confronto, valendo-se 

dos meios pacíficos e legítimos. 

 

Palavras-chave: Negociação coletiva trabalhista. Luta de classes. Neoliberalismo. 

Reestruturação produtiva.  Sindicalismo. Resistência. Confronto. 
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       ABSTRACT 

 

Author: Oliveira, Aparecido Batista de. Title: Collective labour bargaining and class struggle 

in Brazil. Number of pages: 290 - Degree: Doctorate – Faculty of Law, University of São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

This research aimed to study the collective labor bargaining, contextualized by the dynamics 

of the class struggle of the capitalist production system in order to verify its transformation 

process, discussion mechanism and development of beneficial rights to workers into 

withdrawal instrument of those rights and the attainment by the economic power of consent 

for exploitation in work relations. The classical principles of collective bargaining were 

critically analyzed, such as the private collective autonomy and the equivalence of collective 

subjects; as well as were presented the dynamics of normative plurality of labor law and 

elements harmonization of sources, especially in the light of principles such as the imperative 

of state standards to worker protection and the improvement of the worker´s social condition. 

As the topic was developed, we´ve been through the marxist theory of class struggle, the 

neoliberalism and productive restructuring, and the fragmentation and competition of the 

working class. In addition, there was the analysis of the legal representation of workers 

through their unions, including elements of the emergence of modern trade unionism (and 

especially the Brazilian case), notably regarding the new labor movement by the end of the 

1970s and 1980s (confrontational and combative), to the trade unionism of dialogue and 

cooperation with the capital of the 1990s and the begining of the 2000s, until the trade 

unionism of the past ten years, with aspects of militancy and also integration into the 

rationality of capital. Finally, it was concluded that collective bargaining has undergone a 

gradual process of appropriation by the capital to the detriment of workers, and that the best 

stand of the working class in trading is resistance and confrontation, taking advantage of the 

peaceful and legitimate means.   

 

Keywords: Collective labour bargaining. Class struggle. Neoliberalism. Productive 

restructuring. Trade unionism. Resistance. Confrontation. 
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       SOMMARIO  

 

Autore: Oliveira, Aparecido Batista de. Titolo: Contratto collettivo di lavoro e lotta di classi in 

Brasile. Numero di pagine: 290 - Laurea: Dottorato – Facoltà di legge, Università di São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

La presente ricerca ebbe come obiettivo studiare la contrattazione coletiva di lavoro, 

contestualizzata dalla dinâmica della lotta di classi del sistema capitalista di produzione, al 

fine di verificare il suo processo di trasformazione, da meccanismo di discussione e sviluppo 

di diritti benefici ai lavoratori, in uno strumento di sotrazione di tali diritti e di ottenimento, 

tramite il potere econômico, del consenso per lo sfruttamento nei rapporti di lavoro. Furono 

analizzati in modo critico, i pressuposti classici della contrattazione collettiva, come 

l´autonomia privata coletiva e l´equivalenza dei soggetti collettivi, oltre che, presentati la 

dinamica dela pluralità normativa del diritto del lavoro e gli elementi di armonizzazione delle 

fonti, in particolare alla luce di principi come quello del carattere imperativo delle norme di 

stato di tutela dei lavoratori e quello del miglioramento della condizione sociale del lavoratore. 

Nello sviluppo del tema, si è passato attraverso la teoria marxista della lotta di classi, il 

neoliberismo e ristrutturazione produttiva, la frammentazione e la concorrenza della classe 

operaia. Inoltre, c´è stato l´analisi della rappresentazione legale dei lavoratori attraverso le loro 

entità sindacali, compreso gli elementi del sorgimento del sindacalismo contemporaneo e 

specialmente del brasiliano, in particolare per quanto riguarda il nuovo sindacalismo della fine 

degli anni 1970 e deli anni 1980 (conflittuale e combattivo), al movimento sindacale di 

dialogo e cooperazione com il capitale del decennio del 1990 ed inizio degli anni 2000, fino 

all´arrivo al sindacalismo degli ultimi dieci anni, con aspetti di combattività ed integrazione 

alla razionalità del capitale. Infine, si è concluso che la contrattazione collettiva ha subito un 

processo di progressiva appropriazione di capitale, a scapito dei lavoratori, e che il miglior 

atteggiamento della classe operaia nella trattativa è di resistenza e di scontro, valendosi dei 

mezzi pacifici e legittimi. 

 

Parole chiave: Contratto collettivo di lavoro. Lotta di classe. Neoliberismo. Ristrutturazione 

produttiva. Sindacalismo. Resistenza. Scontro.    



 12 

       INTRODUÇÃO 

   

  O Brasil é um país marcado por um processo de enraizamento das injustiças 

sociais, que se manifesta de forma mais proeminente nas relações de trabalho. Da escravidão 

dos séculos XVI a XIX, à terceirização e ao trabalho informal dos séculos XX e XXI, a 

exploração abusiva da força de trabalho e o rebaixamento da dignidade humana do trabalhador 

se fizeram sempre muito presentes. 

 

  A elite econômica brasileira buscou ao longo de toda a história mecanismos 

para a manutenção da desigualdade social e para a intensificação da exploração do 

trabalhador. 

 

  No Brasil neodesenvolvimentista (governos Lula e Dilma), o aumento do 

salário mínimo e a diminuição do desemprego fizeram com que houvesse um certo grau de 

fortalecimento dos trabalhadores na fixação do preço da força de trabalho. Mas, no momento 

pós-manifestações de junho de 2013 (com o desvirtuamento e capturação pelas classes 

dominantes do propósito inicial do movimento) e com o golpe parlamentar de 2016, vivemos 

um período de aumento da luta de classes (a luta de classes ganhou contornos de 

intensificação da agressão pelo capital), com a ofensiva mediante ampliação da terceirização e 

implementação de outras medidas de diminuição de direitos sociais, com vistas à ampliação da 

margem de lucro do poder econômico. 

 

  No decorrer do século XX, houve a estruturação do direito do trabalho 

brasileiro, como uma racionalidade jurídica de proteção ao trabalhador. Contudo, desde o 

golpe militar de 1964, com o advento do regime do FGTS, passando pelas alterações 

neoliberais da década de 1990 (períodos Collor e FHC), até chegar no ultraneoliberalismo pós- 

golpe parlamentar de 2016, o direito do trabalho de matriz estatal vem sofrendo contínuas 

desfigurações. 

 

  E ultimamente sempre que procura defender alterações substanciais no direito 

do trabalho, o capital tem procurado reforçar o mecanismo da negociação coletiva, em um 
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desejo de retorno ao período em que as próprias partes fixavam os limites da exploração do 

trabalho. E não raro, a negociação coletiva tem sido usada para a retirada consentida de 

direitos, inclusive com o artifício teórico da transação e de concessões recíprocas.  

 

  A negociação coletiva é parte da luta de classes, em toda a sua dimensão 

econômica, jurídica, sociológica etc. A luta de classes se faz também no plano cultural e 

valorativo. Então, quais os objetivos e princípios da negociação coletiva? O rebaixamento da 

condição social e econômica dos trabalhadores por meio da negociação coletiva trabalhista 

está inserido também no contexto da disputa valorativa, um dos aspectos da luta de classes. A 

negociação coletiva “in pejus” está no centro desse conflito. 

  

  A Medida Provisória de n. 680, de 6 de julho de 2015 (convertida na Lei n. 

13.189 de 19 de novembro de 2015, prorrogada pela Medida Provisória n. 761 de 22 dezembro 

de 2016), que instituiu o “Programa de Proteção ao Emprego”  (atual “Programa de Seguro 

Emprego – PSE”) é mais um caso de agressão aos princípios nucleares do direito do trabalho e 

de precarização das relações de trabalho, mediante o uso da negociação coletiva, eis que 

possibilita a redução de jornada e de salário, em até 30%, condicionada à celebração de acordo 

coletivo específico. No cenário traçado pela referida medida provisória, toda a 

responsabilidade pelas adversidades impingidas ao trabalhador será creditada ao sindicato: ao 

aceitar a redução de salário estará consentindo na lesão dos representados e ao recusá-la terá 

dado ao capital uma justificativa para a dispensa. Trata-se de mais uma norma de índole 

neoliberal, com alto grau de perversidade, destinada a provocar abalos na ordem jurídica 

trabalhista e a aprofundar a exploração do trabalhador.  

   

  O que se tem observado é que a negociação coletiva prejudicial aos 

trabalhadores não tem conseguido protegê-los do desemprego. Também se constata que a 

manutenção dos direitos sociais e a sua ampliação não causam desemprego, mas, pelo 

contrário, estimulam o mercado consumidor interno, aquecem a economia e consequentemente 

geram empregos.  
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  O projeto de lei n. 6.787/2016, em tramitação no Congresso Nacional, atribui 

força de lei à convenção ou ao acordo coletivo de trabalho, em diversas matérias, como 

parcelamento de período de férias, flexibilização da jornada de trabalho, horas in itinere, 

redução de intervalo intrajornada, banco de horas, remuneração por produtividade, entre outras 

matérias. A pretensão do empresariado é de que a matéria negociada em prejuízo dos 

trabalhadores se sobreponha à legislação de proteção. 

 

   O presente estudo se propõe a analisar essa tensão própria da luta de classes, 

nas relações de trabalho brasileiras, a fim de lançar luzes sobre os processos autônomos de 

criação de normas destinadas a atender aos interesses da classe detentora dos meios de 

produção, classe que no contexto do capitalismo atual busca subjugar o trabalhador mediante a 

pactuação da exploração, por meio da negociação coletiva. 

 

 A pesquisa pretende ainda questionar a ação dos trabalhadores nas últimas 

décadas no Brasil, realizada por meio de suas entidades sindicais, a fim de verificar qual a 

postura mais adequada na negociação coletiva: o confronto, com a crítica ao modelo 

capitalista de produção e a resistência às negociações coletivas prejudiciais aos trabalhadores 

ou a colaboração de classes, com a integração na lógica do capital e a capitulação na luta pela 

defesa e ampliação dos direitos da classe. 

 

 Para tanto, serão apresentados elementos sintéticos da teoria marxista da luta de 

classes. Além disso, será contextualizada a atual fase do capitalismo, à luz da ideologia 

neoliberal e da reestruturação produtiva, surgidas nas últimas décadas, e apresentado o dilema 

da fragmentação da classe trabalhadora. 

 

 Na sequência, será realizada uma análise do sindicalismo, mostrando os 

pressupostos de seu surgimento. Aspectos relevantes da trajetória do sindicalismo brasileiro 

serão expostos, com vistas à contextualização do instrumento de que dispõem os trabalhadores 

para a negociação coletiva. 
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 E por fim será apreciada a negociação coletiva, fornecendo elementos 

embasadores de sua teoria jurídica, bem como de crítica necessários para a descontrução dos 

pressupostos teóricos utilizados pelo capital para a mutação desse instituto jurídico de 

instrumento de criação dos direitos dos trabalhadores em instrumento de retirada de direitos e 

ampliação da exploração nas relações de trabalho.  
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     1-A LUTA DE CLASSES  

 

1.1-A ATUALIDADE DO CONCEITO 

 

  As novas formas de trabalho e as novas roupagens da relação de produção 

capitalista não são capazes de esconder que um dos dilemas centrais do sistema continua de 

pé: o antagonismo de interesses da classe trabalhadora e da classe proprietária dos meios de 

produção, decorrente da dominação e exploração que se estabelece dos capitalistas para com 

os trabalhadores, nas relações de trabalho. A desigualdade social continua sendo uma marca 

profunda das sociedades. A exploração do ser humano que trabalha tem sido intensificada 

progressivamente.  

 

... as múltiplas e precárias formas novas de trabalho mantêm intacta a 

desigualdade econômica fundamental entre produtores diretos e 

proprietários a que se referia Marx, em suas obras. O convívio 

“pacífico” – pacífico para o capital – entre desemprego estrutural e 

ampliação do trabalho infantil em todo o mundo, para ficarmos apenas 

em um exemplo contrastante, atesta que a velha divisão entre 

exploradores e explorados está longe de ter sido superada. Pelo 

contrário, a nova diversidade da classe trabalhadora (com diferenças 

entre trabalho formal, informal, precário, terceirizado, eventual, 

diferenças de gênero, etc.) não pode ser compreendida senão nos 

marcos da luta de classes. É no interior das estratégias do capital para 

elevar a “produtividade” do trabalho – ou seja elevar o grau de 

exploração – que podemos entender o esforço para diversificar as 

formas de extração do sobre-trabalho, criando novas fragmentações e 

novas dificuldades para as organizações representativas dos 

trabalhadores.1 

                                                 
1 MATTOS, Marcelo Badaró.   Classes  sociais  e  luta  de  classes:  atualidade  dos  conceitos.   Disponível  em  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/if/marx/documentos/22/Classes%20sociais%20e%20luta%20de%20

classes....pdf. Acesso em 15.mar.2017. 

 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/if/marx/documentos/22/Classes%20sociais%20e%20luta%20de%20classes....pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/if/marx/documentos/22/Classes%20sociais%20e%20luta%20de%20classes....pdf
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  Embora nas últimas décadas as lutas da classe trabalhadora estejam marcadas, 

em grande parte, no que de mais avançado, por uma mera dimensão de reivindicação de 

direitos e melhoria das condições de vida e de trabalho, sem questionar os fundamentos 

estruturais do modelo capitalista de produção, como a propriedade privada dos meios de 

produção, revelam a existência de um conflito latente decorrente da exploração e do 

sofrimento impostos à pessoa do trabalhador, nas relações de trabalho.  

 

  As entidades sindicais representativas dos trabalhadores têm em grande parte 

norteado sua ação em face do capital por uma lógica de diálogo, colaboração de classes e de 

envolvimento na aceitação e na busca de soluções para dilemas empresariais, como a 

competição de mercado, a adequação da produção à demanda, o aumento de produtividade e a 

sobrevivência da empresa, entre outros, enredando-se, para tanto, em uma lógica neoliberal de 

concessões de direitos dos trabalhadores. Vale dizer, participam da luta de classes, do lado da 

própria burguesia, agindo no sentido de ampliação da exploração do trabalhador e da 

ampliação dos lucros decorrentes dessa exploração. 

 

  Então, a reflexão acerca do conceito marxista de luta de classes e sua 

incorporação às estratégias sindicais, pode contribuir para que a classe trabalhadora tenha uma 

postura mais adequada em sua relação coletiva com o capital, norteando-se por uma crítica ao 

sistema capitalista de produção e posicionando-se de maneira confrontativa e firme.  

 

  A crítica ao sistema, que a negociação coletiva pode fazer, abrange por 

exemplo desobscurer a exploração e o abuso do capital. Mostrar que a lógica da produção tem 

sido cada vez mais a da desumanização do trabalhador e sua transformação em mercadoria, 

cujo preço o mercado tenta fazer sempre ir abaixando. Indicar que as excessivas e mal 

distribuídas jornadas de trabalho e a retirada de tempo destinado a descanso, convívio familiar 

e aperfeiçoamento cultural, somadas às formas de contratação cada vez mais precárias e 

instáveis, entre outros aspectos, são dimensões destruidoras de qualquer possibilidade de 

construção de uma sociedade de pessoas saudáveis e emancipadas. 
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  Se as condições efetivas de organização da sociedade colocam os trabalhadores 

em posição de desvantagem e deixam distantes no curto prazo modificações mais profundas 

no sistema de produção, uma postura de resistência ao consentimento da exploração 

(consentimento que é a base das negociações coletivas neoliberais) representaria uma atitude 

de forte impacto. Vale dizer, ajustar a própria ação coletiva, na negociação com o capital, de 

modo a não concordar com normas coletivas que retirem (mesmo que sob o aspecto de mera 

modificação ou sob a ideologia da “modernização”) direitos ou os condicionem a 

contrapartidas intensificadoras da exploração. 

   

  Por fim, saindo da postura meramente defensiva e adquirindo consciência de 

que não existe produção sem trabalho, os trabalhadores unificados poderiam ainda restabelecer 

a perspectiva da negociação coletiva ampliativa de seus direitos. 

 

 

 

1.2- CLASSES SOCIAIS, LUTA DE CLASSES E CONSCIÊNCIA DE CLASSE  

 

  Nas diversas formas de sociedade em que há a propriedade privada dos meios 

de produção (bens como máquinas, matérias primas, edifícios e demais condições necessárias 

para a produção de outros bens materiais), estabelecem-se relações de exploração entre os 

proprietários de tais meios e os produtores, os trabalhadores, mediante a apropriação do 

trabalho destes. 2  

 

  É o que se observa, por exemplo, no modo escravista, em que o “senhor 

possuía não só a terra e outros meios de produção, como também os homens que trabalhavam 

a terra, que remavam os barcos ou serviam nas suas casas”,3 de modo que eram considerados 

por ele meros instrumentos de trabalho.4 

                                                 
2 HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela. Luta de Classes. As classes sociais no Brasil. São Paulo: Global. 

1980, p.11. 
3Ibid., p.11 
4Ibid., p.11 
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  No “modo de produção feudal, o senhor feudal, dono do meio de produção 

mais importante, a terra – concedia pequenas parcelas aos camponeses que, em troca, se viam 

obrigados a trabalhar de graça a terra do senhor”.5 

 

  Já o modo de produção capitalista inaugura uma forma de exploração dos 

trabalhadores em que estes, para sobreviver, necessitam vender a sua força de trabalho aos 

capitalistas, que pagam um “determinado salário e obtêm graças a essa força de trabalho 

grandes lucros”.6 

 

... o capital tem um único impulso vital, o impulso de se valorizar, de 

criar mais-valia, de sugar a maior massa possível de sobretrabalho com 

a sua parte constante, os meios de produção. O capital é trabalho morto 

que apenas se anima, à maneira de um vampiro, pela sucção de 

trabalho vivo, e que vive tanto mais quanto mais dele sugar. O tempo 

durante o qual o operário trabalha é o tempo durante o qual o 

capitalista consome a força de trabalho por ele comprada.7 

 

 

  A exploração do trabalho de outrem, portanto, não é algo que sempre existiu 

nem sempre existirá, na medida em que aparece quando um “grupo de indivíduos da sociedade 

consegue concentrar nas suas mãos os meios de produção fundamentais, despojando desses 

meios de produção a maior parte da população”.8  Assim, quando a propriedade dos meios de 

produção passar a ser coletiva, de todo o povo, essa situação desaparecerá.9 

 

  O que se constata, portanto, é que em todo o processo de trabalho, surgem 

relações sociais de produção entre os proprietários dos meios de produção e os trabalhadores 

                                                 
5 HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela. Luta de Classes. As classes sociais no Brasil. São Paulo: Global. 

1980, p.11-12. 
6 Ibid., p.12. 
7MARX, Karl. O capital. Livro I. Disponível em 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/livro1/cap08/01.htm. Acesso em 20.ago.2017. 
8 HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela, op. cit., p.13. 
9 Ibid., p.13. 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/livro1/cap08/01.htm
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ou produtores diretos. As diferentes relações sociais de produção dão origem a grupos sociais 

diversos, que são chamados classes sociais.10 

 

  A “existência destas classes ou grupos antagônicos não foi descoberta por 

Marx, muitos historiadores e economistas já falaram delas antes dele”11:   

 

Marx não descobre as classes nem a luta de classes. Economistas como 

Smith e Ricardo, historiadores como Tierry, Guizot e Niebuhr, do 

início do século XIX, haviam tratado deste problema. O ponto de 

partida de Marx é o ponto de chegada daqueles economistas e 

historiadores.12 

 

  Assim, “quando Marx inicia o Manisfesto com a célebre frase: ´A história de 

toda sociedade, até nossos dias, é a história da luta de classes´, não está senão resumindo as 

conclusões a que haviam chegado seus predecessores”13 e estas “conclusões constituem a 

matéria prima sobre a qual vai trabalhar teoricamente para construir uma teoria científica das 

classes e de suas lutas”.14 

 

  Lenin apresenta a seguinte definição de classes sociais: 

 

... são grandes grupos de homens que se diferenciam entre si pelo lugar 

que ocupam num sistema de produção social historicamente 

determinado, pela forma como se relacionam com os meios de 

produção (forma essa que as leis estabelecem e formulam em grande 

parte), pelo papel que desempenham na organização social do trabalho 

e, consequentemente, pelo modo e proporção em que se apropriam da 

                                                 
10HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela. Luta de Classes. As classes sociais no Brasil. São Paulo: Global. 

1980, p. 12. 
11 HARNECKER, Marta. Los conceptos elementales del materialismo historico. 8.ed.  Madrid: Siglo Veintiuno, 

1976, p. 113. Disponível em 

http://elsarbresdefahrenheit.net/documentos/obras/705/ficheros/Harnecker_Marta_Los_conceptos_elementales_d

el_materialismo_historico_completo_220pag_.pdf.  Acesso em 07.abr.2017. 
12 Ibid., p.113. 
13 Ibid., p.113. 
14 Ibid., p.113. 

http://elsarbresdefahrenheit.net/documentos/obras/705/ficheros/Harnecker_Marta_Los_conceptos_elementales_del_materialismo_historico_completo_220pag_.pdf
http://elsarbresdefahrenheit.net/documentos/obras/705/ficheros/Harnecker_Marta_Los_conceptos_elementales_del_materialismo_historico_completo_220pag_.pdf
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parte da riqueza social de que dispõem.  As classes são grupos 

humanos, um dos quais pode apropriar-se do trabalho do outro por 

ocupar postos diferentes num regime determinado de economia 

social.15 

    

  De acordo com essa definição, são “da mesma classe social pessoas que têm 

um papel semelhante na produção”.16 Além disso, “este mesmo papel muda de época histórica 

para época histórica: nem sempre existiram na História capitalistas e operários; em épocas 

anteriores existiram amos e escravos, senhores e servos”.17 

 

  Esse “papel que os indivíduos desempenham na produção depende da forma 

como se relacionam com os meios de produção”,18 ou seja, se detêm ou não a propriedade 

desses meios.19 Os que detêm a propriedade dos meios de produção exploram os 

trabalhadores, grupo que não a detém.20 

 

  Essas relações de produção se estabelecem na prática econômica e existem 

independentemente das leis, mas “tendem a ser confirmadas através do sistema jurídico da 

sociedade, o que contribui para assegurar a sua contínua reprodução”.21 

 

A correspondência entre propriedade jurídica e propriedade real dos 

meios de produção no modo de produção capitalista, que determina 

uma completa separação do trabalhador de seus meios de produção, é o 

que obriga o trabalhador a oferecer “voluntariamente” sua força de 

trabalho ao capitalista para sobreviver, fazendo teoricamente 

desnecessária a intervenção de fatores extraeconômicos para produzir 

estas relações de classe. Isto não quer dizer que estes fatores estão 

                                                 
15 LENIN, Vladimir Ilyich Ulyanov. Uma grande iniciativa. In: Marx, Engels, Marxismo. Moscou: Editorial 

Progresso, s/ano, p.479. Apud HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela. Luta de Classes. As classes sociais no 

Brasil. São Paulo: Global. 1980, p.13-14. 
16 HARNECKER, Marta; URIBE, op. cit., p.14 
17 Ibid., p.14. 
18 Ibid., p.14. 
19 Ibid., p.14 
20 Ibid., p.14 
21 Ibid., p.14 
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completamente ausentes. Sabemos que as relações capitalistas de 

produção se apoiam em uma determinada concepção jurídica de 

propriedade e do contrato de trabalho e em uma presença de exército 

disposto a atuar nos momentos em que a intensidade da luta de classes 

toma um caráter mais agudo, como o comprova a história das matanças 

do movimento operário. Por isso poderíamos dizer que as relações 

superestruturais estão presentes no capitalismo e intervêm somente 

quanto existe uma ameaça contra o sistema, sendo que este tende a 

reproduzir-se em forma espontânea, obedecendo às suas próprias leis 

econômicas.22 

 

   Na sociedade feudal, a divisão social era baseada em estamentos rígidos 

(nobreza, clero, comerciantes, pequenos artesãos e servos). O servo não tinha capacidade 

jurídica plena e “estava sujeito ao controle, às permissões e aos privilégios dos senhores 

feudais para que pudesse praticar os menores atos da vida civil”.23 Tratava-se de uma 

sociedade que não ocultava a desigualdade e isso era fundamental para o funcionamento do 

sistema, porque possibilitava o reconhecimento do lugar de cada um na sociedade e a 

imposição da manutenção do status quo.24  

 

     A ordem jurídica capitalista concedeu a todos a igualdade formal perante a lei 

e a condição de sujeitos de direito, para que pudessem celebrar contratos, notadamente os das 

relações de trabalho, ocultando as desigualdades reais de classe.  Essa ocultação da 

desigualdade real e da exploração de classes passou a agir como instrumento para a 

preservação do sistema. “Algo até então impensável revelou-se possível: a manutenção da 

exploração de classe em sociedades (juridicamente) igualitárias”.25 

    

                                                 
22 HARNECKER, Marta. Los conceptos elementales del materialismo histórico.  8.ed.  Madrid:  Siglo Veintiuno, 

1976, p. 115. Disponível em 

http://elsarbresdefahrenheit.net/documentos/obras/705/ficheros/Harnecker_Marta_Los_conceptos_elementales_d

el_materialismo_historico_completo_220pag_.pdf. Acesso em 07.abr.2017 
23 RUSSOMANO, Mozart Victor. Novos temas de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1985, p. 8.  
24 Ibid., p.8. 
25 BOITO JR., Armando. Estado, política e classes sociais: ensaios teóricos e históricos. São Paulo: Ed. UNESP, 

2007, p. 258-259.  

http://elsarbresdefahrenheit.net/documentos/obras/705/ficheros/Harnecker_Marta_Los_conceptos_elementales_del_materialismo_historico_completo_220pag_.pdf
http://elsarbresdefahrenheit.net/documentos/obras/705/ficheros/Harnecker_Marta_Los_conceptos_elementales_del_materialismo_historico_completo_220pag_.pdf


 23 

...O direito igualitário oculta a desigualdade de classe e a exploração 

que ocorrerá no plano da produção, e faz com que a exploração 

apareça, aos olhos do trabalhador, como escolha sua. É verdade que o 

trabalhador tem uma escolha, que não existia para o escravo ou para o 

servo; ele pode, dentro de limites estabelecidos pela conjuntura 

econômica, escolher o capitalista para o qual vai trabalhar, mas não 

pode escolher se trabalhará ou não para um capitalista. O direito civil 

igualitário não impõe a exploração, ao contrário do que ocorria com o 

direito inigualitário ... mas a oculta e, desse modo, contribui para que 

ela se reproduza no tempo.26 

 

  A ordem jurídica garante o direito de propriedade e de contratação, definindo 

os contornos normativos em que se dão as relações de trabalho, inclusive delineando a 

negociação coletiva entre trabalhadores e capitalistas. 

 

    Esses grupos humanos de que fala Lenin “definem-se como tais não só pela 

propriedade ou não dos meios de produção, mas pelas formas de ´controle´ que exercem sobre 

o processo produtivo”.27  

 

... os capitalistas não são só os proprietários dos meios de produção, ou 

seja, das fábricas, como também são eles que dirigem e administram 

essas mesmas fábricas; por outro lado os operários não possuem 

qualquer controle sobre o seu funcionamento: realizam apenas um 

trabalho parcial sob as ordens do encarregado ou do administrador.28 

 

    As “relações de propriedade determinam formas de controle, que por sua vez 

dependem do grau de complexidade alcançado pelo processo de trabalho”29: 

                                                 
26  BOITO JR., Armando. Estado, política e classes sociais: ensaios teóricos e históricos. São Paulo: Ed. UNESP, 

2007, p. 257.  
27 HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela. Luta de Classes. As classes sociais no Brasil. São Paulo: Global. 

1980, p.16. 
28 Ibid., p.16. 
29 Ibid., p.16. 
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... no capitalismo, o grau de complexidade do processo de trabalho é 

tal, que o capitalista ou os seus representantes (capatazes, 

administradores, etc) assumem a direção total do processo de trabalho. 

No modo de produção feudal, por ser menos complexo, é o servo que 

controla o trabalho que realiza na parcela de terreno que lhe foi 

concedida e trabalha sob a vigilância do capataz apenas no terreno que 

cultiva para o senhor.30 

 

  Valdete Souto Severo explica que “Marx utiliza-se da expressão ´trabalhador 

coletivo´ para explicar a forma de exploração utilizada pelo capital”,31 ou seja, “o resultado da 

soma das forças de trabalho de vários trabalhadores sujeitos às ordens de um mesmo 

capitalista torna-se maior do que a própria soma dos trabalhos individualmente 

considerados”.32  A direção capitalista se apresenta então como indispensável para organizar 

esse trabalho coletivo, de modo que “o comando da indústria torna-se ´atributo do capital´ e o 

trabalho assalariado torna-se necessariamente subordinado”.33 

 

O conceito de subordinação é central na compreensão da relação entre 

trabalho e capital e do próprio conceito de alienação ou estranhamento. 

Se, como afirma Marx, ´todo trabalho imediatamente social ou 

coletivo´ requer uma ´direção que estabeleça a harmonia entre as 

atividades individuais´, com vista à ´maior autovalorização possível do 

capital´, então o trabalho por conta alheia será necessariamente 

subordinado. E, sob perspectiva diversa, a existência desse trabalhador 

coletivo sujeito ao comando do mesmo empregador é justamente o 

elemento que permite a consciência de que os trabalhadores estão na 

                                                 
30  HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela. Luta de Classes. As classes sociais no Brasil. São Paulo: Global. 

1980, p.16, nota de rodapé. 
31 SEVERO, Valdete Souto. Elementos para o uso transgressor do Direito do Trabalho: compreendendo as 

relações sociais de trabalho no Brasil e a função do Direito diante das possibilidades de superação da forma 

capital. Tese de doutorado. USP. 2015, p.135. 
32 Ibid., p.135-136 
33 Ibid., p.136. 
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mesma situação e precisam unir suas forças para poder conter a ânsia 

de exploração do capital.34 

 

  Explica que esse “´trabalhador coletivo´ que surge da soma dos esforços de 

vários trabalhadores, é um ´modo de existência específico do capital´ e, ao mesmo tempo, uma 

condição de possibilidade de resistência e mudança”.35 

 

O fato de que essa circunstância é compartilhada (pois a exploração do 

trabalho assalariado é coletiva) torna possível não apenas a 

conscientização da necessidade de alterar a própria realidade, como 

também a identificação e a organização para engendrar mudanças. O 

que há de humano em cada trabalhador implicará necessariamente essa 

´identidade´ que é constitutiva da classe trabalhadora e da resistência 

organizada ao capital.36 

 

  Ao final de sua definição, Lenin sintetiza dizendo que as “classes sociais são 

grupos humanos, um dos quais pode apropriar-se do trabalho do outro por ocupar postos 

diferentes num regime determinado de economia social”.37 Vale dizer, esses grupos “possuem 

contradições entre si, visto que as relações que entre eles se estabelecem são entre explorador 

e explorado (um apropria-se do trabalho realizado pelo outro)”.38 Trata-se, portanto, de 

definição “que se baseia nas relações entre os indivíduos e os meios de produção 

fundamentais”.39 

 

  A burguesia, por sua vez, adota uma definição de classes sociais “em função 

dos bens materiais com que conta cada um dos grupos, e que depende em grande parte dos 

                                                 
34 SEVERO, Valdete Souto. Elementos para o uso transgressor do Direito do Trabalho: compreendendo as 

relações sociais de trabalho no Brasil e a função do Direito diante das possibilidades de superação da forma 

capital. Tese de doutorado. USP. 2015, p.136. 
35 Ibid., p.136. 
36 Ibid., p.141. 
37 HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela. Luta de Classes. As classes sociais no Brasil. São Paulo: Global. 

1980, p.16-17. 
38 Ibid., p.17. 
39 Ibid., p.17 
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seus rendimentos”,40 de modo que distingue “três classes sociais: a alta, a média e a classe 

inferior”,41 apenas evidenciando que “existem indivíduos mais ricos que outros”,42 sem 

explicar qual é “a razão pela qual uns possuem mais dinheiro do que os outros”.43 Quando 

tenta justificar porque os pobres são pobres, a burguesia costuma dizer que “são pouco 

inteligentes”, “são ignorantes”, “têm vícios” e “não se esforçam” etc.44 

 

  Marx demonstrou que a desigualdade social depende fundamentalmente do tipo 

de relação que os indivíduos têm com os meios de produção: os proprietários dos meios de 

produção se apropriam da maior parte das riquezas produzidas, enquanto os trabalhadores 

recebem apenas uma parte insignificante dessas riquezas.45 Os “proprietários das terras e os 

capitalistas recebem a parcela maior do rendimento, porque são os donos dos principais meios 

de produção”.46 

 

  Assim, essas relações de produção originam interesses sociais antagônicos e 

“uma luta constante entre operários e patrões, senhores e servos, amos e escravos”: o grupo 

dominante luta por reproduzir constantemente as condições materiais e sociais que lhe 

permitam continuar a explorar os trabalhadores, enquanto o grupo dominado luta por destruir 

as condições da sua exploração.47 

 

  Aqui se identifica a luta de classes: essa tensão decorrente dos interesses sociais 

antagônicos, manifestada na ação de um grupo para reproduzir as condições materiais e sociais 

da exploração e a de outro para impedir essa exploração e destruir tais condições. 

 

  Neste ponto, a negociação coletiva, enquanto processo de discussão e 

elaboração de direitos dos trabalhadores pelos próprios sujeitos coletivos da relação de 

trabalho, demonstra sua face de fenômeno que decorre da luta de classes manifestada no plano 

                                                 
40 HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela. Luta de Classes. As classes sociais no Brasil. São Paulo: Global. 

1980, p.17. 
41 Ibid., p.17. 
42 Ibid., p.17. 
43 Ibid., p.17. 
44 Ibid., p.17. 
45 Ibid., p.19. 
46 Ibid., p.19. 
47 Ibid., p.19. 



 27 

econômico, porque é realizada em razão da existência das relações de trabalho (e da tensão de 

interesses, bem como da ação para reprodução da exploração e de outra em sentido contrário 

para acabar com essa exploração). Mas na própria negociação coletiva se estabelece uma luta 

de classes, porque envolve grupos antagônicos e ações contrapostas para definição do ponto de 

ajuste normativo, além de um embate valorativo e interpretativo da essência do mecanismo e 

de suas finalidades. 

 

  A burguesia ou classe capitalista “é a classe exploradora do modo de produção 

capitalista”.48  É a que detém o capital, que é o recurso material que “se emprega na compra de 

meios de produção e de força de trabalho para obter, mediante a sua utilização”, uma 

quantidade maior de bens do que a que foi investida, ou seja, para obter mais-valia.49 A mais-

valia corresponde ao trabalho realizado pelo trabalhador além do tempo necessário para 

produzir o valor equivalente ao seu salário.50 

 

    Boito Júnior explica que no capitalismo, “a burguesia, na condição de classe 

dominante, já está formada como classe social. O Estado burguês é a burguesia organizada 

como classe” e “legitima a propriedade privada dos meios de produção, a exploração do 

trabalho assalariado, a desigualdade de riquezas e outras condições necessárias para o 

capitalismo”51. Assim, “de modo ´espontâneo´ todo capitalista individual conhece seus 

interesses de classe e, regra geral, age nos limites dados por esses interesses”.52 Defende que a 

classe dominada, por sua vez, tem a sua formação como agente político apenas como 

possibilidade.53 

 

  As divisões internas de uma classe são chamadas frações. No caso da 

burguesia, podem-se citar três espécies básicas: a financeira, a industrial e a comercial. O 

“capitalista industrial é o que extrai e se apropria da mais-valia, mas para poder desfrutar dela 

                                                 
48 HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela. Luta de Classes. As classes sociais no Brasil. São Paulo: Global. 

1980, p.20 
49 Ibid., p.20. 
50 Ibid., p.20, nota de rodapé. 
51 BOITO JÚNIOR, Armando. Estado, política e classes sociais: ensaios téoricos e históricos. São Paulo: 

Editora UNESP, 2007, p. 195.  
52 Ibid., p. 195 
53 Ibid., p. 195.  
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precisa da cooperação dos capitalistas bancários e comerciais”.54 Marx explica que “estes dois 

últimos capitalistas ´realizam´ a mais-valia, quer dizer que a tornam concretamente 

possível”.55 Valendo-se dos mecanismos industriais, comerciais e financeiros, a burguesia 

controla e dirige todo o processo de produção capitalista.56 

 

     No “caso de um país capitalista dependente, este controle e direção são 

exercidos fundamentalmente a partir do país imperialista”.57 Álvaro de Vita explica que a 

“sociedade brasileira não pode ser compreendida sem que se tenha em mente o peso de um 

passado colonial e escravista e um presente marcado pela dependência em relação às 

economias dominantes no mundo atual”.58 

 

A ausência de autonomia – ou, pelo menos, a existência de uma 

autonomia muito limitada – sempre marcou a vida e ação das 

personagens centrais do processo histórico brasileiro: o senhor de 

terras, o escravo, o índio, o sertanejo, o fazendeiro-capitalista, o 

empresário urbano, o lavrador, as classes médias, o operariado urbano 

e rural.59 

 

  A herança colonial “marcou pesadamente a formação, o desenvolvimento e o 

pensamento dos grupos e das classes sociais no Brasil, assim como ergueu obstáculos para a 

realização de transformações sociais profundas”.60 

 

  Entre as frações da classe burguesa “podem existir contradições, embora 

tenham um caráter secundário em relação à contradição principal que é de toda a classe 

capitalista contra o proletariado”.61  

 

                                                 
54 HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela. Luta de Classes. As classes sociais no Brasil. São Paulo: Global. 

1980, p.22 
55 Ibid., p.23. 
56 Ibid., p.24. 
57 Ibid., p.24, nota de rodapé. 
58 VITA, Álvaro. Sociologia da sociedade brasileira. 3. ed. São Paulo: Ática, 1994, p.11. 
59 Ibid., p.11. 
60 Ibid., p.12. 
61 HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela, op. cit., p.23. 
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  A divisão da burguesia nestas frações se dá essencialmente na fase do 

capitalismo de livre concorrência, mas posteriormente instala-se o capitalismo monopolista, 

em que a “concentração capitalista conduz a uma fusão dos capitais industrial, comercial e 

bancário”, de modo que “os três tipos de capital se concentram nas mesmas mãos”. Nesta nova 

fase, surgem então contradições secundárias na classe capitalista, agora entre a burguesia 

monopolista e o resto da burguesia.62 

 

  No Brasil, no período do neoliberalismo ortodoxo de Collor e FHC, houve uma 

política de abertura comercial, privatizações e financeirização da economia63 e um “segmento 

amplo, heterogêneo e poderoso da burguesia brasileira” ganhou muito com isso, vendo novas 

oportunidades de negócios e de associação com o capital estrangeiro.64 Boito Jr indica como 

integrantes desse segmento: os grupos financeiros nacionais que se beneficiaram com a 

política de juros elevados e da liberdade para entrada e saída de capitais; as empresas 

nacionais que se associaram a grupos estrangeiros para participar dos leilões de empresas 

estatais; as empresas comerciais ligadas à importação; os grupos empresariais das áreas de 

saúde e de educação; uma parte dos setores internacionalizados da indústria local; além de 

outros que viram, e de fato tiveram, na política de privatização e de abertura novas 

oportunidades de negócios e de associação com o capital estrangeiro.65 

 

 Explica que havia, “contudo, um outro setor da burguesia brasileira que 

relutava em aceitar a abertura neoliberal”. Esse setor formou a fração da burguesia que Boito 

Jr chama de “grande burguesia interna”, que possuía como segmento mais importante o setor 

formado pelos grandes industriais e pelo agronegócio.66 A “grande burguesia interna reúne 

setores variados – grupos industriais, bancos, agronegócio, construção civil e outros”.67 Os 

grandes industriais mantinham uma relação contraditória com o programa neoliberal, porque 

apoiavam a política social do neoliberalismo (retirada de direitos sociais e precarização das 
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relações de trabalho), mas “relutavam em aceitar ou mesmo se opunham a aspectos 

importantes da política econômica neoliberal”.68  

 

 O que unificava em uma mesma fração burguesa esses setores heterogêneos 

que compõem a “grande burguesia interna” era a sua disputa com o capital financeiro 

internacional.  Essa “fração de classe tratava como secundárias as suas contradições internas 

(entre os setores produtivo e bancário, entre empresas exportadoras e empresas voltadas 

principalmente para o mercado interno) frente à sua disputa com o grande capital 

internacional”.69 É de se observar, ainda, que a grande burguesia interna brasileira nunca 

esteve fora do poder de Estado, apenas o compartilhou e tem compartilhado “com as demais 

frações de sua classe social, isto é, ela tem integrado o bloco no poder”. 70 

 

  A teoria marxista explica que o “proletariado é a classe explorada do modo de 

produção capitalista”.71 Nem todos os assalariados são proletariado.72 Lenin explica que não 

são proletariado os assalariados que não estão diretamente ligados à produção social, mas sim 

à superestrutura,73 como os funcionários públicos, por exemplo.74 Além disso, não se incluem 

os trabalhadores que não produzem mais-valia, mas prestam serviços pessoais, como os 

empregados domésticos ou coletivos.75 

 

  Enfim, proletariado são “as pessoas que estão diretamente ligadas ao processo 

de produção (operários) e de circulação (parte dos empregados do comércio e de banco)”76 e 

que “possibilitam aos capitalistas a obtenção (produção e realização) da mais-valia”.77 
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  Também não se podem incluir no proletariado os gerentes, os chefes das 

indústrias, das empresas comerciais e dos bancos, que tem por função principal coordenar os 

diversos trabalhos especializados e dirigir o andamento global da empresa, possuindo, ainda, 

uma função de exploração no sistema capitalista, em representação do capitalista, fazendo 

chegar aos operários as ordens dos capitalistas, no processo de produção.78 Esses “assalariados 

são, portanto, intermediários entre os operários e os capitalistas e representam os interesses do 

capital junto aos operários”.79 Eles não constituem uma classe social, “são um grupo 

intermediário entre as classes antagônicas que surgem das relações de produção capitalista: o 

proletariado e a burguesia”.80 

   

  Ricardo Antunes utiliza a expressão “classe-que-vive-do-trabalho” com a 

finalidade de “dar contemporaneidade e amplitude ao ser social que trabalha, à classe 

trabalhadora” e “apreender sua efetividade sua processualidade e concretude” (grifos do 

autor).81  

 

  A classe-que-vive-do-trabalho é a classe trabalhadora e “hoje inclui a totalidade 

daqueles que vendem sua força de trabalho”,82 de modo que “não se restringe, portanto, ao 

trabalho manual direto, mas incorpora a totalidade do trabalho social, a totalidade do trabalho 

coletivo assalariado”.83  Abrange os trabalhadores produtivos e improdutivos, no sentido 

marxiano dos termos.84 Abarca, portanto, a “totalidade dos trabalhadores assalariados”.85  

 

  O trabalhador produtivo é aquele “que produz diretamente mais-valia e 

participa diretamente do processo de valorização do capital” e seu núcleo principal se encontra 

no proletariado industrial.86 Mas o trabalho produtivo “não se restringue ao trabalhador 
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manual direto (ainda que nele encontre seu núcleo central), incorporando também formas de 

trabalho que são produtivas, que produzem mais-valia, mas que não são diretamente 

manuais”.87 

 

  Os trabalhadores improdutivos são “aqueles cujas formas de trabalho são 

utilizadas como serviço, seja para uso público ou para o capitalista”88 ou seja, cujo “trabalho é 

consumido como valor de uso e não como trabalho que cria valor de troca”.89 Abrangem “um 

amplo leque de assalariados, desde aqueles inseridos no setor de serviços, bancos, comércio, 

turismo, serviços etc., até aqueles que realizam atividades nas fábricas mas não criam 

diretamente valor”.90  

 

  Assim, Ricardo Antunes utiliza a expressão “proletariado industrial” para 

indicar “aqueles que criam diretamente mais-valia e participam diretamente do processo de 

valorização do capital”91 e classe trabalhadora ou classe-que-vive-do-trabalho para “englobar 

tanto o proletariado industrial, como o conjunto dos assalariados que vendem a sua força de 

trabalho (e, naturalmente, os que estão desempregados, pela vigência da lógica destrutiva do 

capital”.92   

 

  Explica que a expressão classe trabalhadora “hoje exclui, naturalmente, os 

gestores do capital, seus altos funcionários, que detêm papel de controle do processo de 

trabalho (...) e que recebem rendimentos elevados”,93 bem como exclui os que “vivem da 

especulação e dos juros”94 e “os pequenos empresários, a pequena burguesia urbana e rural 

proprietária”.95 
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  Interessante notar que também Ricardo Antunes exclui da classe trabalhadora 

os gestores do capital, seus altos funcionários, que participam da relação de produção 

controlando o processo de trabalho. Vale dizer, embora não sejam detentores dos meios de 

produção e vendam sua força de trabalho, os trabalhadores gestores do capital não integram a 

classe trabalhadora. 

 

  Neste ponto, cabe uma reflexão sobre a ação sindical colaborativa com o 

capital e que, por meio da negociação coletiva, vai-se colocar ao lado do capitalista para gerir 

as crises do capital, não como participação integradora dos interesses dos trabalhadores, mas 

como elemento da dominação empresarial sobre a força de trabalho, consentindo na retirada 

de direitos e na intensificação da exploração. 

 

  O que se quer dizer é que neste caso há uma quebra da coerência lógica da 

representação, aparecendo uma entidade sindical que fala e pactua em nome dos trabalhadores, 

mas sem identidade com os interesses de tais trabalhadores, ou seja, dissociada da classe 

trabalhadora.    

 

  O proletariado industrial se desenvolveu intensamente na vigência do binômio 

taylorismo/fordismo, mas passou a diminuir com a reestruturação produtiva, o toyotismo, as 

formas de horizontalização do capital produtivo, a flexibilização e a desconcentração (e muitas 

vezes desterritorialização) do espaço físico produtivo.96 Essa mudança também foi motivada 

pela “introdução da máquina informatizada, com a telemática (...) bem como a introdução de 

novas formas de ´trabalho doméstico´”.97 

 

  No sistema capitalista de produção, as grandes classes sociais são o 

proletariado e a burguesia, originadas das relações de produção dominantes nesse modelo de 

sociedade.98 Mas junto “a estas relações de produção dominantes, coexistem em toda a 

sociedade historicamente determinada outras relações de produção que a elas estão 

                                                 
96 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 9ª 

reimpressão. São Paulo: Boitempo, 2007, p.104. 
97 Ibid., p.104. 
98 HARNECKER, Marta; URIBE, Gabriela. Luta de Classes. As classes sociais no Brasil. São Paulo: Global. 

1980, p.29. 



 34 

subordinadas”,99 provenientes de “formas de produção anteriores às formas capitalistas 

atualmente dominantes”.100  

 

   À “medida que se consolidam as relações dominantes, as relações pré-

capitalistas subordinadas têm de se resolver, de se transformar por sua vez em relações de 

produção capitalistas”.101 Da “dissolução destas relações surge uma relação de produção 

específica: aquela que é representada pelos pequenos produtores independentes que vendem os 

seus produtos no mercado capitalista”, 102 ou seja, são trabalhadores donos dos seus meios de 

produção e que não exploram trabalho alheio103 (se “chegam a comprar força de trabalho 

fazem-no em quantidades muito reduzidas: uma ou duas pessoas que os ajudam no seu 

trabalho, mas que não produzem mais-valia”104).  

 

  Mas “estes pequenos produtores têm de vender os seus produtos no mercado, 

concorrendo com os grandes capitalistas que conseguem produzir mais barato”, de modo que 

em razão das leis da concorrência capitalista, tendem a desaparecer, transformando-se a 

maioria em proletariado e uma pequena parcela em capitalistas.105 

 

  Esse grupo social formado por pequenos produtores independentes que vendem 

os seus produtos no mercado, como artesãos, pequenos proprietários agrícolas, pequenos 

comerciantes, entre outros, são chamados pequena burguesia, distinguindo-se do proletariado 

e da burguesia.106 Os produtores que produzem apenas o necessário para a sua subsistência e 

não necessitam vender os seus produtos no mercado não sofrerão o processo de dissolução 

porque não estão integrados no sistema de mercado capitalista.107 
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  A pequena burguesia é uma classe transitória e intermediária e tende a 

“desaparecer, decompondo-se em proletariado e burguesia” e por isso possui interesses 

contraditórios: “por um lado, aspira a enriquecer e a adquirir capital”, a fim de converter-se 

em burguesia ou classe capitalista, mas, por outro, “vê-se cada vez mais oprimida e dominada 

pela classe capitalista que a leva a converter-se em proletariado”.108 

 

  Para Marta Harnecker e Gabriela Uribe a noção de classe média representa uma 

tentativa da ideologia burguesa de diminuir “a importância fundamental do antagonismo 

existente entre o proletariado e a burguesia”, com a finalidade de “atenuar as contradições 

entre as classes”.109  Dizem que em geral costuma-se agrupar nessa classe grupos 

heterogêneos, como pequenos produtores e comerciantes do campo e das cidades, empregados 

dos bancos e do comércio, pequenos e médios industriais, profissionais liberais e os técnicos 

administradores entre outros.  Com isso, confundem três classes sociais diferentes: a pequena 

burguesia (urbana e rural), o proletariado (da esfera de circulação) e a burguesia (capitalistas 

médios e pequenos) a que se juntam diferentes grupos sociais ligados tanto à superestrutura 

como à infraestrutura”.110 

 

  Marilena Chauí esclarece que na forma atual do capitalismo, não se pode 

indicar o critério de setor de serviços como definidor da classe média “porque a ciência e as 

técnicas (a chamada tecnociência) se tornaram forças produtivas e os serviços por elas 

realizados ou delas dependentes estão diretamente articulados à acumulação e reprodução do 

capital”,111 de modo que “o crescimento de assalariados no setor de serviços não é crescimento 

da classe média, e sim de uma nova classe trabalhadora heterogênea, definida pelas diferenças 

de escolaridade e pelas habilidades e competências determinadas pela tecnociência”.112 
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  Explica, ainda, que o critério do exercício de profissão liberal também se 

tornou inadequado para definir a classe média porque “a nova forma do capital levou à 

formação de empresas de saúde, advocacia, educação, comunicação, alimentação etc., de 

maneira que seus componentes se dividem entre proprietários privados e assalariados” e os 

assalariados integram a classe trabalhadora.113 

      

  Já a figura das pequenas propriedades familiares, ou seja, dos pequenos 

empresários dependentes do capital transnacional, não integram a classe média porque foram 

transformados na economia neoliberal em força produtiva, juntamente com os prestadores 

individuais de serviços:  

 

A figura da pequena propriedade familiar também não é critério para 

definir a classe média porque a economia neoliberal, ao desmontar o 

modelo fordista, fragmentar e terceirizar o trabalho produtivo em 

milhares de microempresas (grande parte delas, familiares) 

dependentes do capital transnacional, transformou esses pequenos 

empresários em força produtiva que, juntamente com os prestadores 

individuais de serviços (seja na condição de trabalhadores precários, 

seja na condição de trabalhadores informais), é dirigida e dominada 

pelos oligopólios multinacionais, em suma, os transformou numa parte 

da nova classe trabalhadora mundial.114 

 

  Marilena Chauí conclui, portanto, que na classe média restaram apenas “as 

burocracias estatal e empresarial, o serviço público, a pequena propriedade fundiária e o 

pequeno comércio não filiado às grandes redes de oligopólios transnacionais”.115   

  

  Ensina que uma classe social “não é um dado fixo, definido apenas pelas 

determinações econômicas, mas um sujeito social, político, moral e cultural que age, se 
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constitui, interpreta a si mesmo e se transforma por meio da luta de classes”.116  A classe 

média encontra-se fora do núcleo econômico definidor do capitalismo e por isso encontra-se 

também fora do núcleo do poder político: “ela não detém o poder do Estado nem o poder 

social da classe trabalhadora organizada”117 e isso faz com que ela seja definida “menos por 

sua posição econômica e muito mais por seu lugar ideológico”.118  

 

  Explica que a classe média é “Fragmentada, perpassada pelo individualismo 

competitivo, desprovida de um referencial social e econômico sólido e claro” e por isso tende 

a alimentar o imaginário da ordem e da segurança, porque aspira tornar-se parte da classe 

dominante, razão pela qual “seu papel social e político é o de assegurar a hegemonia 

ideológica da classe dominante, fazendo com que essa ideologia, por intermédio da escola, da 

religião, dos meios de comunicação, se naturalize e se espalhe pelo todo da sociedade”.119  

  

Parte constitutiva da sociedade brasileira, a classe média não só 

incorpora e propaga ideologicamente as formas autoritárias das 

relações sociais, como também incorpora e propaga a naturalização e 

valorização positiva da fragmentação e dispersão socioeconômica, 

trazidas pela economia neoliberal e defendidas ideologicamente pelo 

estímulo ao individualismo competitivo agressivo e ao sucesso a 

qualquer preço pela astúcia para operar com os procedimentos do 

mercado.120 

 

  Marta Harnecker e Gabriela Uribe explicam que “Nem todos os grupos que 

existem numa sociedade são classes sociais. Só o são aqueles que estão diretamente ligados 

com o processo de produção de uma sociedade”.121 
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  A atividade econômica compõe a chamada infraestrutura da sociedade, mas 

sobre esse nível se assenta o da superestrutura, “formado pela esfera jurídico-politica (Estado, 

Direito, etc.) e pela esfera ideológica (conjunto de idéias e comportamentos sociais)”.122 A 

superestrutura funciona por meio de grupos da sociedade ligados aos organismos do Estado, os 

organismos transmissores de ideologia, como os juízes, policiais, forças armadas e demais 

funcionários públicos, como professores, médicos etc.123 Defendem que “Por estarem ligados 

a atividades da superestrutura, estes grupos sociais não formam classes sociais”.124 

 

  As classes sociais são “grupos da sociedade diretamente ligados à produção de 

bens materiais que, pelo papel que desempenham neste processo têm interesses sociais 

contraditórios”.125 Já os grupos sociais não estão ligados à produção de bens materiais e são 

constituídos pelos que estão a serviço de instituições da superestrutura (burocracia estatal, 

forças armadas, professores, etc), ou da infraestrutura (cabeleireiros, lavadeiras, empregadas 

domésticas) e pelos que, “estando ligados à produção de bens materiais, ocupam um lugar 

intermediário entre as duas classes sociais antagônicas (administradores, supervisores, 

etc.)”.126 

 

  Essa distinção feita por Marx é fundamental porque as transformações da 

sociedade devem consistir em mudanças das formas de produção, já que a “maneira como os 

homens produzem os bens materiais constitui o núcleo em torno do qual se organiza a 

sociedade”.127 Assim, os grupos que dirigirão “essas transformações deverão ser aqueles 

grupos que, pelo seu papel na produção, têm determinados projetos de sociedade a propor”.128 

 

O capitalismo tem um projeto de sociedade a propor. Também o 

proletariado. Mas que projeto de sociedade pode oferecer um 

empregado da burocracia estatal ou um intelectual, ou um gerente, que 
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não seja o do capitalista ou o do operário? É entre as classes sociais 

que se trava a luta.129 

 

    Marta Harnecker e Gabriela Uribe explicam que os “diversos grupos sociais 

não se encontram evidentemente ´acima´ das classes e das lutas entre elas”,130 eis que 

geralmente “tomam posição por uma ou por outra das classes antagônicas, assumindo em 

muitos casos mesmo um papel ativo”,131 como é o “caso dos intelectuais que são em geral 

politicamente muito ativos, na maioria dos casos a serviço da burguesia, mas noutros a serviço 

do proletariado”.132 

    

  A dinâmica das lutas de classes, portanto, é a seguinte: a “classe exploradora 

luta por manter a sua posição de domínio e exploração” e as relações de produção e 

“superestruturais (poderes político e ideológico), que a definem como classe dominante”, 

enquanto a classe explorada “luta para tomar o poder, destruir o estado burguês e criar novas 

relações de produção que permitam terminar com a sua situação de classe explorada”.133 

 

  Valdete Souto Severo explica que a luta de classes é elemento constitutivo da 

própria relação social de produção capitalista. Ela “não se trata de uma organização que ocorre 

a posteriori, quando os trabalhadores então percebem que o capital os está tratando como 

animais ou coisas. A luta nasce com a forma, é parte integrante dela”134:  

 

É impossível separar as classes da luta de classes. A luta de classes e a 

existência de classes são uma só e mesma coisa. Para que haja 

“classes” numa sociedade, é preciso que a sociedade seja dividida em 

classes, essa divisão não se faz post festum; é a exploração de uma 
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classe por outra e, portanto, a luta de classes que constitui a divisão em 

classes. Pois a exploração já é luta de classes.135 

 

  Edward Palmer Thompson explica que “classe” é um “fenômeno histórico, que 

unifica uma série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na 

matéria-prima da experiência como na consciência”.136 Neste ponto, Artur José Renda 

Vitorino diz que Thompson “parece querer dizer que é possível perceber um processo coerente 

e lógico em meio a uma ´série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados”.137 

 

 

A classe acontece quando alguns homens, como resultado de 

experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a 

identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos 

interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A experiência de 

classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção 

em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A 

consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas 

em termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, 

ideias e formas institucionais. Se a experiência aparece como 

determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe.138 

 

  Assim, a classe acontece como resultado de experiências comuns herdadas ou 

partilhadas entre pessoas. Victor Emrich139 observa que também em outros textos Thompson 

atribui importância ao termo experiência:  

 

                                                 
135 ALTHUSSER, Louis. Posições – 1. Rio de Janeiro: Graal, 1978, p.27. Apud SEVERO, Valdete Souto, op. cit., 

p.137. 
136 THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa. Vol I. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1987, p.9. 
137 VITORINO, Artur José Renda. Notas sobre a teoria da formação de classe de E.P. Thompson. Disponível em 

www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/download/106/114. Acesso em 17.mar.2017.  
138 THOMPSON, Edward Palmer, op. cit., p.10. 
139 EMRICH, Victor. A contribuição de Edward Palmer Thompson para o conceito de classe social, p.2. 

Disponível em https://pt.scribd.com/document/328016413/A-Contribuicao-de-Edward-Thompson-Para-o-

Conceito-de-Classe-Social. Acesso em 17.mar.2017.  
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A classe se delineia segundo o modo como os homens e mulheres 

vivem suas relações de produção e segundo a experiência de suas 

situações determinadas, no interior do “conjunto de suas relações 

sociais”, com a cultura e as expectativas a eles transmitidas e com base 

no modo pelo qual se valeram dessas experiências em nível cultural.140 

 

  Como explica Ellen Wood, “é no meio dessa experiência vivida que toma 

forma a consciência social e, com ela, a disposição de agir como classe”.141 

 

  Renato Monseff Perissinotto diz que por meio do termo “experiência”, 

Thompson crê recuperar ´homens e mulheres´ como sujeitos que vivem determinadas 

condições objetivas, mas que também tratam essa experiência em sua consciência e cultura e, 

em seguida, agem sobre as condições objetivas”.142 

 

   Victor Emrich explica que de acordo com Thompson, a “luta de classes precede 

a classe”.143 Diz que experiências de conflito e de luta se verificam tanto nas formações de 

classe que surgem das relações de produção, quanto nas sociedades em que as formações de 

classe ainda não são conscientes.144 

 

As classes não existem como entidades separadas que olham ao redor, 

acham um inimigo de classe e partem para a batalha. Ao contrário, 

para mim, as pessoas se vêem numa sociedade estruturada de um certo 

modo (por meio de relações de produção fundamentalmente), 

suportam a exploração (ou buscam manter poder sobre os explorados), 

                                                 
140 THOMPSON, Edward Palmer. Algumas observações sobre classe e falsa consciência. In: As peculiaridades 

dos ingleses e outros artigos. Campinas/São Paulo: Ed. Unicamp, 2001, p.277. Apud EMRICH, Victor, op. cit., 
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141 WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. São Paulo: 

Boitempo, 2003, p.74. Apud EMRICH, Victor, op. cit., p.2. 
142 PERISSINOTTO, Renato Monseff. O 18 Brumário e a análise de classe contemporânea. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/ln/n71/03.pdf.  Acesso em 17.mar.2017.  
143EMRICH, Victor. A contribuição de Edward Palmer Thompson para o conceito de classe social, p.6. 
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144 Ibid., p.6 
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identificam os nós dos interesses antagônicos, debatendo-se em cima 

desses mesmos nós e, no curso de tal processo de luta, descobrem a si 

mesma como classe, vindo, pois, a fazer a sua descoberta da sua 

consciência de classe.145 

 

  Victor Emrich explica que “Segundo Thompson, classe e consciência de classe 

são sempre o último e não o primeiro degrau de um processo histórico real, além de não se 

manifestarem de maneira separada”.146 

 

   Thompson diz que “Não podemos colocar ´classe´ aqui e ´consciência de 

classe´ ali, como duas entidades separadas uma vindo depois da outra, já que ambas devem ser 

consideradas conjuntamente”.147  

 

  De acordo com a teoria marxista, o proletariado é a única classe que “lutará até 

o fim, quer dizer, até a supressão de toda a exploração”,148 “porque a forma de exploração a 

que está submetido o proletariado só pode ser eliminada se se suprimir a propriedade privada 

dos meios de produção” e se instituir a propriedade coletiva desses meios de produção.149 

Também conta a característica de que a classe proletária é única que tem interesses comuns e 

inimigos comuns que é necessário combater para a sua plena libertação.150 Além disso, há a 

influência das características do trabalho, em que, na execução de suas tarefas especializadas e 

interligadas, criam “entre si hábitos de disciplina, solidariedade e espírito de organização”.151 
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Podemos concluir, então, que não são nem a “pobreza”, nem o 

“sofrimento” nem a “injustiça” da sua condição as razões pelas quais o 

proletariado é a única classe capaz de levar até o fim o processo 

revolucionário. São, pelo contrário, as condições objetivas da sua 

situação na produção que a levam a lutar contra a propriedade privada 

dos meios de produção impulsionando-a a organizar-se e unificar-se 

como classe, convertendo-a na vanguarda de todos os grupos da 

sociedade que, por diversas razões, entram em contradição com o 

regime capitalista de produção.152   

 

  O interesse de classe é “o conjunto das aspirações espontâneas de uma 

determinada classe social, como são, por exemplo, as aspirações dos operários a alcançar um 

salário melhor, uma boa casa (...) de mandar os filhos para a universidade, etc”.153 

 

  Em relação aos interesses de classe, existem os interesses espontâneos 

imediatos e os interesses estratégicos de longo prazo. Os imediatos são as aspirações 

motivadas por problemas imediatos da sua existência e têm por finalidade “obter um maior 

bem-estar imediato, uma melhor participação na repartição da riqueza social”.154 Já os 

“interesses de classe ou interesses estratégicos a longo prazo são os que resultam da situação 

própria de cada classe na estrutura econômica da sociedade”.155 

 

  Os interesses imediatos “não atacam o próprio sistema de exploração que é a 

verdadeira causa contra a qual os operários devem lutar para ultrapassar a sua situação”156 e 

por isso “não podem ser considerados como os interesses finais da classe operária”.157 

 

  O “interesse estragégico a longo prazo da classe dominante é manter o seu 

domínio; o da classe dominada é destruir o sistema de dominação”158 ou seja, o sistema 
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capitalista de produção e a base em que se assenta, a propriedade privada dos meios de 

produção.159 

 

  A identificação da classe operária com esses interesses de longo prazo não se 

faz de uma maneira espontânea, eis que somente “à medida em que a classe operária vai 

percebendo as leis fundamentais do funcionamento da sociedade capitalista e 

consequentemente do papel que nela desempenha se vai produzindo aquela identificação”.160 

 

  Mas é “a partir da luta pelos interesses imediatos que o proletariado avança, no 

sentido da tomada de consciência dos seus interesses finais de classe”.161  

   

  Dessa forma, quando “uma classe está consciente dos seus interesses de classe, 

ou seja, dos seus interesses estratégicos a longo prazo, dizemos que tem consciência de 

classe”.162 

 

  Nas primeiras fases do movimento operário, na Europa, “os operários reagiram 

contra o aumento da exploração, produzido pela introdução das máquinas na indústria, 

destruindo-as fisicamente, como se fossem elas a causa dos seus infortúnios”.163 Depois, 

uniram-se “em organismos de ajuda mútua para se socorrerem em caso de doença, acidentes 

de trabalho, etc” e também tentaram “através destas organizações incipientes, melhorar as suas 

condições de trabalho e de vida”.164 

 

  Quando a classe operária percebe que a solução definitiva para os seus 

problemas é a “destruição do sistema capitalista e sua substituição pelo socialismo, isto é, 
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160 Ibid., p.45. 
161 Ibid., p.45. 
162 Ibid., p.46. 
163 Ibid., p.46. 
164 Ibid., p.46. 



 45 

quando compreende quais são os seus verdadeiros interesses de classe, podemos dizer que o 

movimento operário adquiriu consciência de classe”.165 

 

  Nem todos os “indivíduos de uma sociedade pertencem a uma das classes 

antagônicas, muitos constituem grupos sociais” e tendem a “adotar posições ou defender os 

interesses de algumas das classes em luta na dita sociedade”.166 Mas, por outro lado, “não 

basta pertencer a uma classe para se estar disposto a lutar pelos interesses dessa classe”.167 Há, 

por exemplo, “operários que atraiçoam a sua classe defendendo os interesses dos patrões”.168  

 

    Dessa forma, posição de classe é a “tomada de partido” por uma classe em um 

determinado processo político e implica defender e lutar pelos interesses dessa classe, “adotar 

o ´seu ponto de vista´, ´passar a militar nas suas fileiras´, ´representar os seus interesses´”.169 

 

  Jaime Montalvo Correa explica que ao longo de sua vida, Marx descortinou 

progressivamente a noção de classe em geral e especificamente de classe trabalhadora, mas 

pondera que existe uma margem de diferença substancial entre o conceito lato contido no 

Manifesto Comunista de 1848  e o conceito que não chegou a elaborar por si mesmo e que foi 

conhecido apocrifamente por autores posteriores, a partir da produção de Marx, como as obras 

A Luta de Classes em França (1848-1850), o 18 Brumário de Luís Bonaparte (1852) e a A 

Guerra Civil em França (1871).170  

 

    Diz que Ralf Dahrendorf, em sua obra, “As classes sociais e conflitos de classe 

na sociedade industrial”, tentou reconstruir o último capítulo do Capital (precisamente 

dedicado a este tema e que Marx não pôde realizar por ter morrido)171, resumindo aspectos 

essenciais da sociedade capitalista segundo Marx: 1) na sociedade capitalista existe uma 
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tendência para uma progressiva polarização das classes (burguesia e proletariado); 2) – 

paralelamente  à polarização produz-se um extremismo crescente em suas posições de classe; 

3) simultaneamente, aumenta também a homogeneização interna de ambas as classes; 4) 

quando estas tendências de desenvolvimento chegam ao limite, alcança-se, segundo Marx, o 

ponto em que, de certo modo, explode o edifício da estrutura social existente e uma revolução 

põe fim à sociedade capitalista. O proletariado, oprimido até então, assume o poder, socializa a 

propriedade privada, as classes deixam de existir e o Estado se extingue.172 

 

  Correa menciona que para José María Maravall, não se trata tanto de discutir se 

as classes têm conteúdo empírico, se refletem realidades sociais em uma correspondência 

perfeita taxonomia-realidade, mas de comprovar a possível utilidade analítica desta categoria 

“classe social”.173 

 

  Diz que “Antes de tudo, somente é válido falar de classe trabalhadora e 

inclusive de classe social, a partir de um determinado estágio da produção”.174  Para 

Gurvitch175, antes do advento do capitalismo e da industrialização, tratava-se mais 

precisamente de estados, categorias, ordens, corporações, e mais anteriormente castas 

hereditárias. 

  

  Correa explica que é inquestionável tanto a historicidade das classes sociais 

como o seu caráter dialético e que essa historicidade pode limitar-se a aceitar, como faz 

Gurvitch, o papel principal das classes na transformação das sociedades atuais, ou ir além, de 

acordo com a filosofia marxista, reconhecendo o protagonismo histórico objetivamente 

necessário do proletariado na evolução dialética para uma sociedade sem classes.176 
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  Explica que o protagonismo histórico não se deve entender de uma maneira 

voluntarista, no sentido de que sejam as classes sociais que criam as estruturas.177 Lembra que 

para Marta Harnecker, não são os sujeitos que criam as estruturas sociais, mas, ao contrário, 

como disse Marx, são portadores de determinadas estruturas, atores de um drama que não 

construíram, o que, todavia, não impede que possam atuar sobre as estruturas, modificando-as 

dentro de certos limites.178 Estes limites dependem de certas condições materiais, 

fundamentais e do grau de desenvolvimento alcançado pelas forças produtivas.179 Sem a 

participação ativa das classes, as estruturas sociais tendem a reproduzir-se superando as crises 

provocadas por suas contradições internas.180 As mudanças radicais das estruturas sociais 

somente se produzem quando as classes revolucionárias são capazes de aproveitarem-se das 

crises do sistema para produzir mudanças estruturais profundas, ou seja, mudanças 

revolucionárias.181  Isto é o que explica o papel fundamental que o marxismo atribui à luta de 

classes como motor da história.182  

 

     Jaime Montalvo Correa prossegue, dizendo que sobre este ponto são também 

fundamentais as contribuições de Lukacs, L. Goldmann e H. Marcuse.183 Diz que para 

Lukacs184, a vocação de uma classe para o domínio significa que é possível, partindo de seus 

interesses de classe, partindo de sua consciência de classe, organizar o conjunto da sociedade 

segundo aqueles interesses, de modo que, em última análise, a questão que decide toda a luta 

de classes é esta: até que ponto a classe realiza conscientemente, até que ponto 

inconscientemente, até que ponto com uma falsa consciência, as tarefas que lhe impõe a 

história? 
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  Correa explica que a noção de classe se afigura em torno a dois elementos, um 

objetivo e um subjetivo. Pelo elemento objetivo, pertence-se a uma classe pela situação em 

que se encontram seus membros na relação básica de produção, independentemente da 

consciência que possam ter esses membros de seu pertencimento ou não à mesma.185  

 

    No que se refere aos elementos, menciona que para Poulantzas186 classes 

sociais são grupos de agentes sociais, de homens definidos principalmente, porém não 

exclusivamente, por seu lugar no processo de produção. Em seu famoso “Poder político e 

classes sociais no estado capitalista”, Nicos Poulantzas, entre outras observações, afirma: “a 

constituição das classes não se relaciona unicamente com o nível econômico, mas consiste em 

um efeito do conjunto dos níveis de um modo de produção ou de uma formação social”.187  

 

     Correa diz que ao definir classe social, Bukarin põe relevo neste elemento 

objetivo (pertencer a uma relação básica de produção)188: “uma classe social é uma unidade 

coletiva de pessoas que desempenham o mesmo papel na produção e que mantêm as mesmas 

relações com outras unidades coletivas que participam do processo da produção”. 189  

 

  Correa também menciona o conceito de Marta Harnecker, esclarecendo que ela 

segue a linha objetivista e economicista: “As classes sociais são grupos sociais antagônicos em 

que um se apropria do trabalho do outro em razão do lugar diferente que ocupam na estrutura 

econômica de um modo de produção determinado, lugar que está determinado 

fundamentalmente pela forma específica em que se relaciona com os meios de produção”.190 

 

  Correa diz que a exaltação deste critério se reflete em Lenin, que chegará a 

dizer: “é a luta econômica de classes ...o que constitui a base da sociedade e do Estado”191.  
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  Na Sagrada Família, Marx esclarece a dimensão objetiva do interesse de 

classe: não se trata do que se expõe ocasionalmente como objetivo deste ou daquele proletário 

ou inclusive do proletariado em sua totalidade. Seu objetivo e sua ação histórica estão 

manifestos e irrevogavelmente traçados por sua própria situação de vida, como por toda a 

organização da sociedade burguesa atual.192 

 

  Diretamente ligado ao conceito de interesses de classe, aparece a noção 

primordial de ´consciência de classe´, elemento (junto com o interesse de classe), 

relativamente subjetivo do conceito de classe social.193  

 

  Tuñón de Lara194 explica que, historicamente, o surgimento do movimento 

operário, segue o seguinte processo: na primeira etapa, o desenvolvimento da produção vai 

criando a classe operária, porém não há movimento operário; na segunda, são produzidas 

ações operárias de caráter espontâneo e sem iluminar a tomada de consciência da própria 

condição operária; na terceira, os trabalhadores que se sentem como tal e pertencentes a uma 

classe com interesses e fins próprios, associam-se para atingir todos os fins ou parte deles; 

enfim, a quarta etapa: é aquela em que outros trabalhadores – manuais, intelectuais ou de 

caráter intermediário – tomam consciência de sua vinculação com os operários e se integram 

ou articulam, direta ou indiretamente, no movimento operario que toma assim novas 

dimensões. 

 

      Prossegue, esclarecendo que o movimento operário se expressa historicamente 

por meio de associações, uniões temporárias ou permanentes, grupos, partidos, assembleias, 

congressos, núcleos de direção etc.195  Assim, incorporadas à história de uma sociedade, as 

linhas de forças do movimento operário alcançam o nível da conflituosidade (conflito 

estrutural ou latente e conflito conjuntural em que aparece o choque de linhas de força ou 

poderes): greves, manifestações, atos reivindicatórios diversos, negociações e outras tantas 
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expressões de diversos níveis do movimento operário, no contraditório e irreversível processo 

da marcha de um país.196 

 

    Para Giuseppina  Rosaria  De Grazia, a mera participação no processo de 

produção permite a identificação dos trabalhadores, mas a sua constituição em classe política 

e, principalmente, em classe política ativa depende da aquisição de consciência de si e do que 

interessa para sua emancipação. É por isso que Lukács distingue consciência “de si” de 

consciência “para si”: a consciência da classe trabalhadora “em si” se refere ao seu aspecto 

quantitativo, enquanto a da “classe para si” diz respeito à sua “identidade própria e ação 

unificadora”.197  

 

...Lukács opera com a distinção hegeliana “em si/ para si”: a partir do 

momento em que a classe operária, que já existe enquanto tal no 

terreno da economia, adquirir a consciência de sua própria existência e, 

portanto, da especificidade de seus interesses, ela deixará de ser apenas 

uma “classe em si” e passará a ser uma “classe para si”. A existência 

objetiva será complementada pela subjetiva, dada pela “consciência de 

classe”. Mas a classe operária já existe, enquanto tal, do começo ao 

fim do processo.198  

 

  Assim, a classe em potência é uma classe como virtualidade da economia, mas 

que precisa ser definida pelo processo de luta. O potencial existe na estrutura econômica. A 

classe em si já esta dada objetivamente no processo produtivo, faltando a consciência de si e 

da especificidade de seus interesses, para a sua constituição como agente político. 

 

 

 

 

                                                 
196 CORREA, Jaime Montalvo. Fundamentos de Derecho del Trabajo. Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1975, 

p.114. 
197 GRAZIA,  Giuseppina  Rosaria  De.  A  redução   e   redistribuição   do   tempo  de  trabalho  em  questão. 

Tese de doutorado. Departamento de Sociologia da FFLCH-USP, São Paulo, 2003, p. 29.  
198 Ibid., p.27. 
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1.3- ELEMENTOS DA LUTA DE CLASSES NO BRASIL 

 

  A classe dominante brasileira sempre manteve um grau de exploração intenso e 

abusivo sobre as classes subalternas e sua força de trabalho, o que se traduz na imensa 

desigualdade social brasileira. 

 

  O Brasil foi uma das últimas nações a abolir o regime da escravidão. No século 

XIX, o sistema escravista serviu de elemento de unificação do território.199 Vale dizer, a 

transformação do ser humano em escravo, mero objeto patrimonial, esteve por mais de três 

séculos enraizada na cultura, na experiência e na consciência nacionais. 

 

  Com o início da industrialização, o incipiente capitalismo brasileiro buscou 

formas de manutenção da exploração, mediante mecanismos de controle da classe 

trabalhadora. Os sindicatos então em processo de organização e fortalecimento receberam 

disciplina jurídica propícia à sua fragmentação e controle. 

 

  Quando o país ensaiava um processo de desconcentração de renda, a burguesia 

nacional se uniu às forças imperialistas e aos militares e instaurou uma ditadura, que durou 

vinte e um anos (1964 a 1985), ampliando a exploração (no sentido de abuso) da força de 

trabalho e a desigualdade social. 

 

  Obtida a redemocratização e apesar da promulgação da Constituição Federal de 

1988, consagradora dos direitos sociais, a burguesia brasileira (sempre muito marcada pela 

formação colonialista e servil aos interesses do capital internacional) deu início ao 

neoliberalismo, implementando mudanças que tiveram forte impacto na precarização das 

condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora e se destinaram a ampliar a 

intensificação do processo de exploração e dominação dos trabalhadores e de suas 

representações sindicais. 

 

                                                 
199 FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. 2.ed. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 2009, p.100.  
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  Como resultado da ação das classes populares e da organização dos 

trabalhadores, que a partir do final de década de 1970 pleitearam melhorias nas condições de 

trabalho e exigiram o retorno da democracia, um novo bloco político conseguiu chegar ao 

poder a partir de 2003, iniciando uma nova fase política, social e econômica, com geração de 

emprego e implementação de direitos sociais (valorização do salário mínimo, programas de 

moradia popular e de combate à pobreza, entre outros), bem como de fortalecimento das 

empresas nacionais e do incremento da atividade econômica no território nacional (regime de 

partilha da exploração do petróleo na camada do pré-sal, concessão de crédito pelo BNDES e 

regulamentação da aquisição de bens para a exploração do petróleo com incentivo ao conteúdo 

nacional, entre outras medidas).  

 

  A nova fase gerou um processo de desconcentração de renda e diminuição das 

desigualdades sociais, embora sem modificar significativamente o movimento neoliberal 

iniciado na década de 1990. Mesmo sendo um processo moderado de valorização do trabalho, 

a classe burguesa não suportou e rompeu a ordem democrática, a partir de um golpe 

parlamentar, em 2016, instalando uma versão radical do neoliberalismo, com forte dimensão 

de retirada de direitos dos trabalhadores, inclusive por meio de alterações constitucionais 

(limitação dos gastos sociais por vinte anos e tentativa em andamento de retirada de direitos 

previdenciários, entre outros). Na esfera trabalhista, o instituto escolhido é o mesmo que vem 

sendo construído desde a década de 1990, a negociação coletiva neoliberal. 

 

  Dessa forma, constata-se que no momento atual a luta de classes está a todo a 

vapor, com forte ofensiva da classe que detém os meios de produção, o controle do Estado e 

os principais meios de comunicação, para manter e ampliar o processo de dominação e 

exploração da classe trabalhadora. 

 

  Armando Boito Júnior explica que no Brasil atual não existe uma luta de 

classes no sentido em que a sociedade estaria dividida entre dois campos, um operário e 

socialista lutando para ultrapassar o capitalismo e outro burguês e capitalista lutando para 
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preservar a propriedade dos meios de produção e todo o sistema atual.200 Diz que existe luta de 

classes no sentido de uma “luta distributiva entre classes e frações de classe”, ou seja, um 

“conflito acirrado entre as classes e frações pela apropriação da riqueza”.201  

 

  Explica que a passagem da era FHC para a era Lula decorreu de um conflito 

entre dois blocos de classes, nas condições históricas dadas pelo modelo capitalista neoliberal. 

 

No primeiro mandato Lula da Silva, as diferenças com o período 

anterior não estavam muito claras e muitos analistas e observadores 

chegaram a afirmar que o governo Lula seria mera continuidade do 

governo FHC. Principalmente no segundo mandato Lula, foi ficando 

claro que havia uma política econômica diferente, que se esforçava por 

estimular o crescimento econômico e uma política social mais 

distributiva. Foram mantidos alguns pilares do modelo neoliberal, mas 

a era Lula abriu uma fase nova na história desse modelo.202  

 

  Na década de 1990 havia um conflito aberto de classes e frações de classe 

porque a “grande burguesia interna brasileira, que é parte do capitalismo monopolista de base 

nacional, foi acumulando (...) contradições com a política econômica neoliberal, que era a 

política da hegemonia do grande capital financeiro internacional”.203 Nesse processo essa 

fração burguesa foi-se “aproximando do Partido dos Trabalhadores”, que, por sua vez, 

colocou-se “na defensiva diante da onda neoliberal” e foi substituindo o seu programa da 

década de 1980 por um neodesenvolvimentista.204 

 

  Assim, a política dos governos do PT foi a política neodesenvolvimentista, que 

é do desenvolvimentismo fraco, ou seja, o desenvolvimentismo possível dentro do modelo 

capitalista neoliberal, que os governos do PT não romperam, tendo apenas procurado estimular 

                                                 
200 BOITO JÚNIOR, Armando. Análise crítica de uma década. Disponível em  

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2013/10/21/analise-critica-de-uma-decada. Acesso em 02.jan.2017.  
201  Ibid.  
202  Ibid. 
203  Ibid. 
204  Ibid. 

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2013/10/21/analise-critica-de-uma-decada
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o crescimento econômico por intermédio da intervenção do Estado, mas dentro dos limites do 

modelo capitalista neoliberal, e sempre que esbarraram nesses limites recuaram.205 

 

  Boito Júnior explica que há “duas frações da burguesia brasileira que polarizam 

o conflito no interior do bloco no poder”, uma formada por diferentes segmentos da burguesia 

brasileira integrados ao grande capital financeiro internacional, tendo tido “os seus interesses 

priorizados na era FHC”.206  As propostas desse grupo estão relacionadas com maior abertura 

comercial, elevação da taxa de juro básica da economia, “corte dos investimentos em 

infraestrutura e no campo social com vistas a que se possa remunerar bem os títulos da dívida 

pública e rolar de modo seguro essa dívida”.207 

 

  Relata que desde o início de 2013, essa fração da burguesia vinha impondo um 

recuo nas medidas de política econômica que o Governo Dilma estava implementando, quais 

sejam “redução dos juros básicos, pressão para redução do spread bancário, depreciação do 

câmbio, iniciativas protecionistas e outras”.208 

 

  Uma outra fração é a da “grande burguesia interna” (presente na construção 

pesada, no setor industrial de máquinas e equipamentos, agronegócios, no setor bancário pelos 

bancos Itaú e Bradesco, entre outras empresas209) e pretendia investimento público em 

infraestrutura, redução dos juros e a contenção da abertura comercial, entre outras medidas. 

Essa fração distingue-se da velha burguesia nacional porque “entretém uma relação de unidade 

e de conflito com o grande capital financeiro internacional”.210 

 

                                                 
205 BOITO JÚNIOR, Armando. A crise brasileira. Debate sobre a encruzilhada do Brasil diante da crise. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ezCAqyLU02M. Publicado em 04.out.2015. Acesso em 

12.fev.2016.  
206 IDEM. Análise crítica de uma década. Disponível em 

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2013/10/21/analise-critica-de-uma-decada. Acesso em 02.jan.2017 
207 Ibid. 
208 Ibid. 
209 IDEM. A crise brasileira. Debate sobre a encruzilhada do Brasil diante da crise. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=ezCAqyLU02M. Publicado em 04.out.2015. Acesso em 12.fev.2016. 
210 IDEM. Análise crítica de uma década. Disponível em  

http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2013/10/21/analise-critica-de-uma-decada. Acesso em 02.jan.2017 

https://www.youtube.com/watch?v=ezCAqyLU02M
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      Na “passagem do governo FHC para o governo Lula, o que ocorreu foi que 

essa grande burguesia interna assumiu a hegemonia no interior do bloco do poder”, o que 

“explica a mudança de um neoliberalismo ortodoxo da era FHC” para o período de 

neodesenvolvimentismo da era Lula.211 O objetivo dessa grande burguesia interna é obter um 

mínimo de proteção do Estado brasileiro na sua concorrência com o capitalismo 

internacional.212 

 

    O “modelo capitalista neoliberal, nos seus pilares básicos, favorece a burguesia 

internacional e a fração da burguesia brasileira integrada a essa burguesia internacional”, 213 

mas os governos do PT foram criando mecanismos de contornar essas dificuldades. 

 

  No que se refere à abertura comercial, “os governos do PT não acabaram com a 

abertura comercial, mas criaram a política de conteúdo local (...) o próprio governo dá 

prioridade para a compra de bens e serviços produzidos no Brasil”, o que foi responsável pela 

recuperação dos estaleiros navais.214  

 

... só para se ter uma ideia o FHC entregou o setor da construção naval 

com 5.000 postos de trabalho na indústria da construção naval e no 

final de 2014 havia 105.000 postos de trabalho na indústria da 

construção naval – então a política de conteúdo local não revoga a 

abertura comercial, mas modera os efeitos da abertura comercial e 

favorece a grande burguesia interna.215  

 

  No caso da política de “juro elevado, embora muito menor do que na época do 

governo FHC e no primeiro biênio do governo Dilma muito menor ainda, foi mantida, o que 

favorece o capital portador de juro e encarece os investimentos”, mas os governos do PT 

moderaram essa politica de juro elevado em primeiro lugar e em segundo lugar criaram um 
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mecanismo substitutivo para a grande burguesia interna ter financiamento barato – o 

BNDES.216 

 

  Assim, os governos do PT foram encontrando mecanismos de contornar e 

moderar os efeitos dos pilares do modelo capitalista neoliberal e permitiram a expansão dos 

negócios dessa fração burguesa, a grande burguesia interna, e na medida em que o faziam, em 

primeiro lugar, de maneira quase espontânea, já atendiam alguns reclamos das classes 

trabalhadoras, porque houve geração de empregos.217  Havia “uma convergência quase 

espontânea entre os interesses dessa grande burguesia interna e os interesses mínimos 

elementares da classe trabalhadora”.218  

 

  Mas “os governos do PT tomaram algumas iniciativas que normalmente não 

eram de interesse estrito da grande burguesia interna – como por exemplo – a política de 

transferência de renda e a valorização do salário mínimo”.219   

 

  A política neodesenvolvimentista “atendeu, embora marginalmente, interesses 

da baixa classe média, dos trabalhadores manuais, de parte do campesinato, dos 

desempregados e da massa marginal”, com “programas de bolsa e de cotas para o ensino 

superior, melhoria salarial, redução do desemprego, crédito para a agricultura familiar, o Bolsa 

Família, o programa Minha Casa, Minha Vida e outros”. O Bolsa Família trata-se de um 

programa de transferência de renda que “contempla os trabalhadores da massa marginal, que 

não se integram de maneira sólida ao mercado de trabalho”.220  
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  Essa frente neodesenvolvimentista contemplou também interesses dos 

movimentos que lutam pela terra – não desapropriou (reduziu drasticamente as 

desapropriações), mas investiu nos assentamentos já existentes.221 

 

  Boito Jr explica que  “no período de 2003 a 2013 as condições para a luta 

sindical melhoraram muito e os resultados, também”222: 

 

... em 2003 apenas 18% dos acordos e convenções coletivas assinados 

no Brasil obtiveram reajuste acima da inflação. Esse índice veio num 

crescendo contínuo e, em 2012, 95% dos acordos e convenções 

assinados conquistaram ganho real. Algumas categorias, como a dos 

metalúrgicos de São Bernardo, conseguiram aumento real no período 

na casa dos 30%. Houve, também, a política de recuperação do salário 

mínimo, e cresceu muito o número de greves no período. As condições 

para a luta sindical melhoraram muito.223 

 

    Esclarece, ainda, que o PT se tornou o veículo partidário da grande burguesia 

interna e da frente neodesenvolvimentista, enquanto o PSDB e o DEM representam o grande 

capital financeiro internacional e sua base eleitoral mais significativa é, principalmente no 

PSDB, a fração superior da classe média. Essa fração da classe média é contra a política de 

transferência de rendas para a população trabalhadora e engrossa a oposição de direita aos 

governos petistas.224 

 

    Os governos petistas criaram vinte milhões de empregos, mas “cerca de 90% 

são compostos por postos de trabalho que exigem baixa qualificação e oferecem baixa 

remuneração.225  
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  A partir das manifestações de junho de 2013, Boito Jr avalia que as ruas 

estavam reivindicando “Mais Estado”, mais direitos sociais e mais proteção para a população 

trabalhadora.  Em outubro de 2013, o referido sociólogo já observava que o programa do 

PSDB é o programa do “Estado Mínimo” e que o PT após as manifestações havia assimilado 

parte das reivindicações populares e estabelecido “programas de melhoria no transporte 

urbano, programa ´Mais Médicos´, destinação social do dinheiro do pré-sal” entre outras 

medidas.226  

 

  Explicava em 2015 que havia uma instabilidade na democracia burguesa no 

Brasil representada pelo fato de que o PSDB, partido perdedor das eleições de outubro de 

2014, não havia aceitado a derrota: “Existe uma instabilidade dos valores e das instituições 

democráticas – isso é uma característica que acompanha o desenvolvimento do capitalismo 

dependente brasileiro – a fragilidade da democracia”.227  

 

  Veio uma crise econômica que redundou em perdas e o crescimento não ocorria 

mais. A grande burguesia internacional e sua aliada interna, apoiadas na alta classe média, 

iniciaram a ofensiva restauradora.228  Assim, quem provocou a crise política foi a reação, não 

foi a luta popular contra o neodesenvolvimentismo. O agente político da crise foi a reação 

imperialista burguesa, da alta classe média e de uma fração da burguesia.229 

 

    As contradições no seio da frente neodesenvolvimentista existiam: à medida 

que o sindicalismo vai obtendo vitórias, suas aspirações se tornam maiores e mais difíceis de 

serem absorvidas pela política da frente neodesenvolvimentista. Então antigas contradições no 

seio da frente se desenvolvem.230  
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  As reivindicações progressistas foram o principal motivo da primeira fase das 

manifestações de junho de 2013, mas logo em seguida o movimento foi reapropriado pela alta 

classe média e pela direita, enquanto as reinvidicações progressistas praticamente 

desapareceram.231 

 

  O fator determinante para a crise política foi a reação da burguesia 

internacional, o setor da burguesia brasileira integrado a essa burguesia internacional, e a 

reação da alta classe média contra os governos neodesenvolvimentistas.232 

 

  Boito Júnior explica que o “capital internacional e a fração da burguesia 

nacional a ele integrado têm como objetivo principal derrotar a política econômica do PT”. O 

FHC, o Serra, deputados e senadores do PSDB sempre foram contra a política de proteção à 

produção local, a política do BNDES, enfim eram contra todas as medidas que moderavam e 

contornavam os efeitos negativos do modelo capitalista neoliberal que eles tinham 

implantado.233 

 

  A divergência da alta classe média era com a política social do PT porque 

entendia que pagando imposto financiavam toda a transferência de renda e a prestação de 

serviços que os governos neodesenvolvimentistas dirigiam para as camadas mais pobres da 

população.234 O Programa “Mais Médico”, além de “pesar” no bolso deles, fere os interesses 

da corporação médica que quer controlar de maneira estrita e rigorosa o mercado da medicina, 

para manter esse mercado da medicina altamente lucrativo.235 A politica social tem um lado 

econômico, mas também um lado ideológico (simbólico): a alta classe média sente incômodo 

quando vê indivíduos egressos de classes populares em espaços exclusivos seus, como clínica 

médica, aeroporto, escola, vizinhança etc. Essa alta classe média é a base social do 

imperialismo e da burguesia associada no Brasil, elementos que são os principais agentes 
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dessa crise, ou seja, a crise foi provocada pelo setor mais reacionário da sociedade 

brasileira.236 

 

  Por outro lado, o governo Dilma optou por recuar em todas as frentes, na 

politica, na econômica e na social. O governo começou recuando antes de iniciar o segundo 

mandato e os primeiros cortes foram contra os trabalhadores. O resultado disso foi que a 

ofensiva restauradora do capital internacional, apoiada pela alta classe média, encontrou a 

frente neodesenvolvimentista enfraquecida.237          

 

  Boito Júnior explica que a democracia burguesa é muito mais frágil no Brasil 

do que na europa ocidental. A sociedade brasileira é uma sociedade em que a concentração da 

renda e do patrimônio fragilizia a existência da democracia burguesa, pois qualquer crise pode 

contaminar os valores e as instituições democráticas.238 

   

  O fato é que essas forças conservadoras implementaram o golpe parlamentar e 

destituíram Dilma Roussef, em 2016, instaurando um programa de governo de neoliberalismo 

radical, voltado para a retirada de direitos sociais, intensificação das privatizações e alteração 

no modelo de exploração do pré-sal, entre outras medidas. 

 

  Gilberto Bercovici explica que o “fato de um governo ser impopular ou de não 

conseguir uma maioria parlamentar de apoio às suas políticas não justifica, necessariamente, a 

abertura de um processo de impeachment”.239  Esclarece que o “impeachment não é um voto 

de desconfiança, como ocorre no sistema parlamentarista, assim como não configura um recall 

ou forma de revogação popular de mandato eletivo”.240  
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O processo de impeachment é um processo político, mas depende de 

sólida fundamentação jurídica. Estamos vivenciando no Brasil o que 

autores como Paulo Bonavides denominam de “golpe de Estado 

institucional”, ou seja, o regime mantém as aparências democráticas, 

mas as instituições mudam em sua essência, promovendo a derrubada 

da Constituição de 1988 para a implementação das políticas 

econômicas neoliberais, anunciadas no programa denominado “Uma 

Ponte para o Futuro” pelo grupo ligado ao Vice-Presidente Michel 

Temer.241 

 

  Pedro Estevam Serrano observou que aprovar o impeachment, sem 

fundamentação jurídica, representa “a concretização de uma medida de exceção com a 

finalidade política de interromper ilícita, inconstitucional e agressivamente um mandato 

legítimo, suprimindo a soberania popular”.242 Por fim, acrescentou “E não há, repito, causa 

legítima para interromper o mandato da presidente, pois não existe crime de 

responsabilidade”.243 

 

    Em dezembro de 2016, Márcio Pochman alertava que, com Temer no poder, o 

país havia retomado “políticas econômicas e sociais que aprofundam desigualdades entre 

brasileiros. 244 

 

  Dizia que a “elite do país terminou se rebelando contra o modelo de combate à 

desigualdade social presenciado somente mais recentemente no Brasil”.245 O governo Temer é 

“porta voz dos interesses da elite revoltada” e “deságua um conjunto de reformas neoliberais 
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que torna cada vez mais desigual a situação do conjunto dos brasileiros”.246 Explica que a 

“classe trabalhadora termina sendo a mais atingida, com o desemprego em alta, o 

rebaixamento dos salários, o corte nos gastos públicos, especialmente o social, e o fim de 

previdência social tal como até então se conhecia”.247 

 

 Ricardo Antunes observa que os governos do PT introduziram uma “política 

policlassista fortemente conciliadora, preservando e ampliando os grandes interesses das 

frações burguesas”, mas diferenciando-se dos governos anteriores pela “inclusão de programas 

sociais, como o Bolsa Família, voltado para os setores mais empobrecidos, além da introdução 

de uma política de valorização do salário mínimo limitada, mas real”.248  

 

 Com o “agravamento da crise econômica global (que teve como epicentro os 

países capitalistas do Norte e aqui se intensificou posteriormente), porém, esse mito começou 

a evaporar”. Houve uma retração crescente do apoio das frações dominantes e a implantação 

de um ajuste fiscal levou ao desalento inúmeros dos eleitores de Dilma nas classes populares, 

“que a viram realizar o que dizia recusar na campanha eleitoral”.249 

 

 Mas a partir daí consolidou-se “a ´alternativa ideal´ das frações burguesas, 

agora em aberta dissensão: impossibilitada de ganhar pelas urnas, chegava a hora de deflagrar 

um golpe que teve no Parlamento seu locus decisivo”.250  

 

 Assim, “nossa transição pelo alto desencadeou uma nova variante de golpe (já 

experimentada em Honduras e no Paraguai, para ficarmos na América Latina), que precisava 

´arranjar´ algum respaldo legal”,251 recorrendo “tanto à judicialização da política quanto à 
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politização da justiça”.252 Tudo isso “com o apoio das grandes corporações midiáticas e com a 

ação, nas sombras, comandada pelo vice Temer e pela batuta indigente de Cunha na Câmara, 

ambos aliados do PT na época de lua de mel com o PMDB”.253 

 

Tudo isso parece conferir plausibilidade a algumas formulações de 

Agamben, uma vez que toda essa ação está perigosamente nos 

aproximando a uma forma (contraditória?) de “estado de direito de 

exceção”. E o golpe parlamentar que levou à deposição de Dilma, sem 

provas cabais – e ao mesmo tempo a isentou de perdas dos direitos 

políticos (em mais uma flagrante incongruência jurídica) - , reiterou a 

farsa ao condenar uma presidenta por um crime que o mesmo 

Parlamento reconhece que ela não cometeu.254 

 

 Ricardo Antunes explica que tudo está sendo feito para que “o governo golpista 

siga à risca a pauta que lhe foi imposta, uma vez que os capitais exigem, neste momento de 

profunda crise, que se realize a demolição completa dos direitos do trabalho no Brasil”.255  

Acrescenta, ainda, que tendo em vista que “essa programática não consegue ter respaldo 

eleitoral, o golpe foi seu truque. Talvez por isso possamos denominá-lo, irônica e 

tragicamente, de um verdadeiro governo terceirizado”.256 
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   2- OS NOVOS DESAFIOS DA CLASSE TRABALHADORA 

 

 

2.1-O NEOLIBERALISMO  

 

  O capitalismo entrou em uma grande crise em sua dinâmica de acumulação e 

reprodução do capital, a partir da década de 1970, passando a exigir ganhos maiores e 

engendrando, como reação, profundas mudanças econômicas, políticas e sociais, mediante a 

intensificação da exploração do trabalhador, da mercantilização dos espaços sociais, da 

competição e da agressividade destruidora. 

 

  Após algumas décadas de sua movimentação de ajuste para a recuperação dos 

ganhos que o sistema, a partir de quando manifestada a crise, passou a exigir, o resultado foi o 

aprofundamento da crise (conforme se viu em 2008, por ocasião da quebra do Lehman 

Brothers) e a disseminação de problemas ainda maiores. 

 

  Ricardo Antunes relata esse processo, dizendo que a partir dos anos 1970, o 

capital começou a viver uma crise estrutural e a desenvolver um processo de reestruturação 

que abalou o mundo do trabalho, com gradativo rebaixamento dos direitos e conquistas sociais 

dos trabalhadores.257 Diz que “o mundo do trabalho vivenciou uma situação fortemente crítica, 

talvez a maior desde o nascimento da classe trabalhadora e do próprio movimento 

operário”.258  

 

  Explica que, nessa crise, houve queda na taxa de lucro, entre outras razões pelo 

aumento do preço da força de trabalho, conquistado durante o período pós-45 e pela 

intensificação das lutas sociais dos anos 1960. Houve redução nos níveis de produtividade do 

capital e o esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de produção, pela 

incapacidade de responder à retração do consumo que se acentuava. A esfera financeira se 
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hipertrofiou, ganhando relativa autonomia frente aos capitais produtivos, o que colocou o 

capital financeiro como um campo prioritário para a especulação, na nova fase do processo de 

internacionalização. As fusões entre as empresas monopolistas e oligopolistas geraram maior 

concentração de capitais. Houve “a crise do ‘welfare state’ ou do ‘Estado do bem-estar social’ 

e dos seus mecanismos de funcionamento, gerando a crise fiscal do Estado capitalista, a 

retração dos gastos públicos e transferência para o capital privado”.  As privatizações foram 

incrementadas e se constatou tendência generalizada às desregulamentações e à flexibilização 

dos processos produtivos, dos mercados e da força de trabalho.259 

 

  No que se refere às dimensões da crise, Marcelo Badaró Mattos apresenta os 

seguintes indicadores: 

 

Podemos dimensioná-la através de indicadores que demonstram uma 

queda do crescimento dos países industrializados, que oscilava em 

torno da taxa de 5,5% ao ano (1965) nos anos 1960 e regrediu a taxas 

de 2% (1995) ao ano na década de 1990. Essa análise pode ganhar 

maior concretude quando aplicada ao carro-chefe da economia 

mundial, os Estados Unidos, e agregando aos dados sobre a taxa de 

crescimento as informações sobre as taxas de lucro.260 Segundo os 

cálculos de Robert Brenner, a taxa de lucro líquido do setor 

manufatureiro nos EUA caiu de 24,35%, no período de 1950-1970, 

para 14,5%, nos anos 1970-1993. No G7, as mesmas taxas eram de 

26,2% e 15,7%, respectivamente.261 

 

 

    A resposta do capital à sua crise estrutural ocorreu por meio do neoliberalismo 

e da busca de um intenso processo de reestruturação da produção e do trabalho, com a 
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finalidade de retomar os seus patamares anteriores de expansão,262 mediante a liberação 

comercial, a movimentação do setor financeiro para uma posição central no sistema, a 

desregulamentação e expansão dos capitais produtivos e financeiros (em parte capital 

financeiro especulativo), do comércio e da tecnologia,  a busca de novas técnicas de 

gerenciamento da força de trabalho e o ataque aos direitos dos trabalhadores.263  

 

  Também pode-se dizer que a hegemonia norte-americana no capitalismo 

mundial começou a sentir um certo abalo, já a partir do final da década de 1960, com a 

recuperação da economia dos países europeus e com a inserção do Japão na realidade 

econômica, bem como em razão das crises do petróleo, iniciadas em outubro de 1973, com 

aumentos sucessivos do produto por parte do Estados integrantes da OPEP (Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo).264   

 

  Esses abalos na hegemonia norte-americana se deram no contexto da crise 

estrutural do capitalismo e foram relevantes para a elaboração do ideário do neoliberalismo, 

ideologia inicialmente propagada pelos Estados Unidos e imposta a muitos países, 

notadamente os da América Latina, a fim de defender os interesses de grandes empresas norte-

americanas. 

 

      Entre os seus traços centrais, estão um ataque agressivo aos direitos dos 

trabalhadores e à proteção social do trabalho, a defesa da privatização das economias e do 

incremento da desigualdade como fator de crescimento econômico.265 Vale dizer, o 

neoliberalismo “representa o projeto de realização máxima do capitalismo, na medida em que 

visa a mercantilização de todos os espaços das formações sociais”.266 Trata-se, assim, de uma 

nova fase no processo de acumulação do capital. 
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  A partir da eclosão da crise estrutural, as manifestações agudas da crise 

passaram a se deslocar globalmente. Na década de 1980, os Estados Unidos foram muito 

afetados, em razão da competição tecnológica com o Japão,267 mas nos anos 1990, houve 

recuperação da produção nos Estados Unidos e a crise se deslocou para o Japão e países 

asiáticos.268 

 

  Um marco nesse processo de propagação e imposição ideológica foi o 

Consenso de Washington, consistente em reuniões ocorridas em novembro de 1989, em 

Washington, com a participação de representantes do governo norte-americano, das agências 

norte-americanas, do FMI, Banco Mundial, BID e dos países latino-americanos, com a 

finalidade de avaliar as reformas econômicas em andamento na América Latina e preconizar 

um projeto de “Estado Mínimo”.269 Para Sérgio Alberto de Souza, o imperialismo fez três 

tentativas de dominar o mundo no século XX:  as duas Guerras Mundiais e o 

neoliberalismo.270
  

 

  Assim, por meio de suas diretrizes, capitaneadas principalmente pelo Fundo 

Monetário Internacional e Banco Mundial, o neoliberalismo passou a propagar a 

desestatização, desregulação, privatização, liberalização e regionalização, com o deslocamento 

da soberania nacional para as organizações, corporações e outras entidades de âmbito 

global.271 

 

  O neoliberalismo propaga a abertura sem limites dos países para o capital 

financeiro globalizado, a marginalização social, as ameaças às liberdades públicas, aos direitos 

sociais e à soberania das nações que não integram o grupo das potências imperialistas.272 

Contempla a “reestruturação produtiva, privatização acelerada, enxugamento do estado, 

políticas fiscais e monetárias sintonizadas com os organismos mundiais de hegemonia do 
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capital como o Fundo Monetário Internacional”, 273além da “desmontagem dos direitos sociais 

dos trabalhadores, o combate cerrado ao sindicalismo classista, a propagação de um 

subjetivismo e de um individualismo exacerbados”.274 Portanto, possui forte caráter destrutivo, 

gerando problemas sociais e ambientais, precarização do trabalho e desemprego.275 

 

  A doutrina neoliberal buscou seus fundamentos nas linhas de política 

econômica apresentadas na obra de 1944 “O Caminho da Servidão”, de Friedrich Hayek276 e 

contou com a inspiração principal nas obras do economista Milton Friedman.277 

 

  As experiências neoliberais tiveram início no Chile, durante a ditadura de 

Pinochet, tendo contado com a ajuda direta de economistas norte-americanos chamados 

“Chicago Boys”, mediante a implantação de desregulação, desemprego em massa, repressão 

sindical, redistribuição de renda em favor dos ricos e privatização de bens públicos, tendo 

obtido projeção mundial com os governos de Margareth Tatcher na Inglaterra (1979-1990) e 

Ronald Reagan nos Estados Unidos (1981-1989).278 

 

  Sob o neoliberalismo, houve menor controle estatal dos fluxos de capitais, além 

de intensificação do livre comércio e transferência mundial de capitais do setor produtivo para 

o financeiro (em grande parte especulativo), culminando com a crise mundial do sistema, 

iniciada em 2008 (a maior desde 1929).  Tal crise revelou a fragilidade da hegemonia de um 

modelo centrado na acumulação financeira.279 Vale dizer, economicamente o neoliberalismo 
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fracassou, mas socialmente conseguiu atingir seu objetivo de criar sociedades muito mais 

desiguais.280  

 

    Na década de 1980, enquanto nos países centrais do capitalismo já se fazia 

sentir com grande intensidade o impacto do neoliberalismo e das mudanças nos métodos de 

produção, o Brasil caminhava de modo distinto, em alguns aspectos (“ora no fluxo, ora no 

contrafluxo destas tendências”281), manifestando um sindicalismo atuante, o retorno ao regime 

democrático e a elaboração de uma ordem jurídica progressista decorrente da nova 

Constituição Federal, em 1988.   

  

  Contudo, apesar da nova ordem jurídica, democrática e defensora da 

valorização social do trabalho e da diminuição das desigualdades sociais, a década de 1990 se 

iniciou com o forte alinhamento brasileiro às tendências hegemônicas mundiais, lastreadas no 

ideário neoliberal. Em consequência, foram realizadas mudanças que apontaram para “uma 

maior intensificação e exploração do trabalho”,282 com perda de direitos, desregulamentação 

nas relações de trabalho e perda do poder de barganha dos trabalhadores.283  

 

  Assim, no Brasil, na década de 1990 se constituiu uma nova forma de Estado 

capitalista, o Estado neoliberal, a partir das reformas estruturais, via privatização de setores 

estratégicos da economia brasileira, perda da capacidade estatal de controle dos fluxos 

financeiros, abertura comercial e deterioração da capacidade de investimento público por 

conta da busca alucinada de superávit primário.284 Esse Estado neoliberal revelava-se 

“adequado à nova forma de inserção subalterna do Brasil no sistema mundial do capital”.285 
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  A macroeconomia neoliberal, dominada pela lógica da financeirização e 

ortodoxia monetária, com priorização do combate à inflação por meio da elevação dos juros 

básicos da economia, em detrimento do crescimento do investimento produtivo e da geração 

de empregos, gerou impacto sobre o mercado de trabalho, com crescimento dos índices de 

desemprego.286   

 

    Assim, a “onda neoliberal que varreu o mundo na década de 1980 chegou ao 

Brasil com a ascensão de Collor no poder, no começo dos anos 90”.287 A partir de então, 

“governo e empresários passaram a pressionar pela mudança da legislação que regula as 

relações de trabalho”.288 “Os sucessores de Collor deram sequência à política neoliberal 

iniciada por ele, acelerando a abertura de mercado e desregulando o já flexibilizado mercado 

de trabalho nacional”.289 

 

    As reivindicações empresariais de redução da “rigidez” do mercado de trabalho 

se contrapunham a uma realidade de mercado de trabalho já exageradamente flexibilizado, em 

que a rotatividade da mão de obra era incentivada pela facilidade e baixo custo das 

dispensas.290 É de se observar que mesmo após anos de flexibilização neoliberal do contrato 

de trabalho, na maioria dos países da OCDE ainda havia barreiras institucionais às dispensas 

imotivadas.291   

 

  Dessa forma, o neoliberalismo chegou com muita força a partir da década de 

1990 no Brasil e promovou a financeirização da economia e a precarização das relações de 

trabalho, com informalização do mercado de trabalho e expropriação de direito dos 
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trabalhadores. Além disso, avançou vorazmente sobre empresas públicas, promovendo 

privatizações, inclusive em áreas estratégicas, como siderurgia. 

 

  A intensa pressão sindical sobre parlamentares e o ajuizamento de ações 

judiciais por sindicatos chegaram a adiar algumas privatizações.292 A oposição das centrais 

sindicais ao programa de privatizações na década de 1990, contudo, não era generalizada, 

porque a CUT se opunha às privatizações, mas havia entidades, como a Força Sindical, que as 

apoiavam.293  

 

  Armando Boito Jr. explica que na origem do modelo capitalista neoliberal na 

América Latina, encontra-se uma pressão do capital financeiro internacional pela abertura dos 

mercados internos latino-americanos e pela privatização das empresas estatais bem-sucedidas 

da região.294  Esse capital financeiro internacional era composto por conglomerados que 

unificavam indústrias, bancos e serviços sob o comando das finanças.295 Havia uma “pressão 

pelo desmonte do modelo capitalista desenvolvimentista herdado, no caso do Brasil, do 

período Vargas”.296 

  

  A abertura pretendida era “abertura comercial para facilitar a importação de 

produtos industriais das economias centrais e abertura para investimentos estrangeiros nas 

áreas até então controladas por empresas estatais ou por empresas privadas nacionais”.297  

 

  Havia também uma pressão para “o ingresso das economias latino-americanas 

no circuito internacional de valorização financeira”.298 Para tanto, desejavam uma legislação 
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que facilitasse o investimento volátil nos títulos da dívida pública desses países e nas bolsas de 

valores e o repatriamento seguro do investimento, em condições cambiais favoráveis.299 

 

  Giuseppina Rosaria De Grazia observa que na reestrutução do capitalismo 

brasileiro, os governos locais passaram a considerar fundamental, para facilitar a integração à 

economia internacional, a adesão às ideias de subtração do Estado de seu poder de regulação e 

planejamento e a adoção de mecanismos de anulação de qualquer tentativa de cerceamento ao 

livre movimento de capitais.300 

 

  Enfim, no Brasil, essa política de abertura comercial, privatizações e 

financeirização foi assumida por Collor e FHC.301 Houve um “segmento amplo, heterogêneo e 

poderoso da burguesia brasileira” que ganhou muito com isso, vendo novas oportunidades de 

negócios e de associação com o capital estrangeiro.302  

 

 Um outro setor da burguesia brasileira “relutava em aceitar a abertura 

neoliberal”. Esse setor formou a fração da burguesia que Boito Jr chama de “grande burguesia 

interna”, que reúne setores variados, como grupos industriais, bancos, agronegócio, construção 

civil e outros.303 Os grandes industriais mantinham uma relação contraditória com o programa 

neoliberal, apoiando a política social do neoliberalismo de ataque aos direitos sociais, mas se 

opondo “a aspectos importantes da política econômica neoliberal”.304  

 

    Assim, essa grande burguesia interna brasileira apoiava a política social do 

neoliberalismo, consistente na “desindexação dos salários, desregulamentação das relações de 

trabalho, redução e cortes nos direitos sociais – nas áreas de saúde pública, de previdência 

pública e de educação”. Já no tocante à política econômica, rejeitava a política de abertura 
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comercial, que ameaçava o mercado da indústria local e as posições de força que tinha 

conquistado no capitalismo brasileiro.305 

 

  O processo de mudança no mundo do trabalho se intensificou com o governo 

Collor, combinando-se os “processos de enorme flexibilização, a desregulamentação e as 

novas formas de gestão da força de trabalho” com o “fordismo ainda dominante”.306 

 

    Além disso, Collor iniciou a liberalização comercial no Brasil e a aplicação do 

receituário neoliberal (prosseguidas por Itamar e intensificadas por FHC),307 mediante a edição 

de “diversas medidas de desregulamentação do comércio exterior, redução das alíquotas de 

importação”, ao mesmo tempo em que eram “cortados incentivos fiscais e subsídios à 

indústria nacional”.308 Os juros altos e o controle da liquidez foram medidas aplicadas 

concomitantemente e que completaram o quadro de uma política altamente recessiva.309  

 

  Diversos setores do mercado interno sentiam uma agressiva concorrência com 

produtos importados,310 mas não tinham condições de concorrer no mercado internacional, 

onde foram mantidas diversas formas de proteção, principalmente nos países mais 

desenvolvidos, aqueles que exigiam a abertura e a liberalização comercial no Brasil.311 

 

  Um dos efeitos dessa “epidemia de competitividade”312 era a pressão para “uma 

profunda reestruturação na produção, que garantisse a redução nos custos e o aumento da 
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produtividade”,313 mas as empresas na prática adotaram o corte nos investimentos e a 

diminuição de custos por meio de dispensas e redução dos salários, na medida em que a 

política recessiva impedia investimentos em novas tecnologias.314  

 

     Houve, então, “a busca generalizada de implementação dos novos métodos e 

técnicas organizacionais inspiradas no toyotismo”,315 que racionalizavam a produção para a 

redução de custos, articulavam a produção e a demanda e tentavam obter o “consentimento 

operário” para as reestruturações que interessavam ao capital.316 

  

 Com FHC, o neoliberalismo ortodoxo foi aplicado com ainda maior 

intensidade. 

 

 Apesar das diferenças entre os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, 

ambos podem ser caracterizados como governos que priorizaram o interesse da grande 

burguesia compradora e do capital financeiro internacional,317 mediante a abertura comercial 

(ainda que abrandada pela desvalorização do Real em 1999), privatizações, desregulamentação 

financeira e construção da ALCA.318  Essas medidas provocavam “insatisfação e protesto não 

apenas no movimento operário e popular, mas também (...) em setores da burguesia brasileira, 

como era o caso da grande burguesia industrial acossada pela suspensão do protecionismo ao 

mercado interno”.319 

 

  O primeiro mandato foi caracterizado por uma ação política ofensiva, tendo 

FHC conseguido impor as reformas neoliberais, promovendo uma forte redução das tarifas 

aduaneiras, o que, combinado com a sobrevalorização do câmbio introduzida pelo Plano Real, 

fez crescer muito as importações.320 
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Em 1990, a alíquota média das tarifas de importação era 40% e a 

alíquota mais frequente, de 32,2%. Em 1992, graças às medidas de 

Collor de Melo, ambas caíram para a casa dos 20%. Uma vez 

empossado, FHC tratou, ainda em 1995, de impor uma nova e drástica 

redução de tarifas. A alíquota média caiu para 12,6% e a mais 

frequente para o valor quase simbólico de 2%.321  

  

    Com essa política, a “balança comercial brasileira passou a apresentar déficits 

crescentes a partir de 1995, quando o déficit foi de 3,1 bilhões de dólares; em 1997, já se 

encontrava na casa dos 10 bilhões”.322 Para tanto, contribuiu o fato de que as importações se 

expandiram e as barreiras impostas pelos mercados dos Estados Unidos e da Europa 

dificultaram as exportações.323  

 

    A política de elevação de juros refletiu no aumento das dívidas externa e 

interna (a “dívida pública, que em 1994 correspondia a 20% do PIB, saltou para 53,3% do PIB 

em 2001, alcançando a cifra de 660,9 bilhões de reais”324), o que tornou o país cada vez mais 

vulnerável e dependente do capital internacional.325  

 

      Ainda no primeiro mandato, FHC avançou celeremente na política de 

privatizações, atingindo siderúrgicas, indústrias de fertilizantes, química e outras, além de 

bancos estatais, ferrovias, estradas de rodagem, distribuidoras de energia elétrica, telefonia, 

serviço de esgoto e outros setores produtivos e de serviços.326 

  

  No segundo mandato, o governo de FHC “procurava safar-se da situação criada 

pela crise cambial de 1999 e pelo aumento da insatisfação em setores do movimento popular e 
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da própria burguesia”.327 A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) “elevou 

o tom contra a política de desindustrialização do governo e a Força Sindical, central que tinha 

apoiado as reformas neoliberais e o governo FHC, iniciou um processo de revisão de sua 

posição”. 328 Diante da crise cambial e da pressão interna, “FHC demitiu Gustavo Franco da 

Presidência do Banco Central e desvalorizou o Real”, o que “representou um movimento de 

moderação da abertura neoliberal, mas não significou um rompimento com o modelo”.329  

 

  Dessa forma, constata-se que a política do governo de Fernando Henrique 

Cardoso foi recessiva e marcada pela “preocupação obsessiva pela manutenção da 

estabilização monetária e dos ajustes exigidos pelo FMI”.330 A abertura econômica e 

financeira indiscriminada, a sobrevalorização cambial e a elevação de juros resultaram em 

baixíssimo crescimento econômico: a década de 90 teve um crescimento de apenas 1,5%, 

enquanto a década de 1980 (chamada “década perdida”) alcançara 2,9%.331   

 

   Os gastos sociais tiveram significativa redução, no período: recuaram de 

53,33% do total de gastos da União em 1995, para 43,35% em 2000 e houve aumento dos 

recursos para o pagamento de juros da dívida.332  

 

  Havia transferência dos capitais da esfera produtiva para a especulação 

financeira, ante a livre movimentação e o alto e rápido retorno.333 O país não contava com 

nenhum projeto próprio de desenvolvimento e de defesa da produção e do emprego, 

resultando, em consequência, a financeirização da economia, a desestruturação produtiva, a 

ampliação da desnacionalização, bem como o fechamento de linhas de produção e de fábricas 

inteiras.334  
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  O número de empregos na indústria manteve-se em queda constante durante 

toda a década de 1990, 335 revelando que além do baixo crescimento econômico, também as 

mudanças na estrutura da economia, como abertura comercial, privatizações, financeirização, 

terceirização, contribuíram para esse quadro. 336  

 

  Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo e Antônio Moreira de Carvalho Neto 

observam que os efeitos do desemprego estrutural, da flexibilidade do mercado de trabalho, da 

precarização do emprego e do aumento da economia informal, entre outros, representaram alto 

custo social, nos países capitalistas desenvolvidos, podendo-se a partir daí imaginar a 

dimensão social do impacto no Brasil, com mercado de trabalho historicamente marcado por 

acentuada heterogeneidade, e onde o trabalhador jamais gozou de proteção social comparável 

à existente naqueles países.337 

 

  Sem se preocupar com o aumento da exclusão social, o governo de FHC estava 

empenhado em desregular o já flexibilizado mercado de trabalho e em incentivar a livre 

negociação.338 A chamada “modernização” das relações de trabalho no Brasil, na gestão de 

Fernando Henrique Cardoso, tinha como prioridades o fortalecimento das negociações 

coletivas e a integração dos setores de fiscalização e de segurança e saúde do trabalhador 

como mediadores no processo de negociação coletiva, entre outras.339 

 

  Na época foram tomadas as seguintes medidas340:  desindexação salarial por 

meio de medida provisória, encerrando a política governamental de correção salarial em vigor 

desde a década de 1960, de modo que a partir de junho de 1995, salários e outras condições de 

trabalho passaram a ser resultados de negociação (ou de dissídio coletivo), que se mostraram 

incapazes de repor a inflação do período; institucionalização do mediador público ou privado 
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nas negociações coletivas; introdução do contrato de trabalho por tempo determinado (no 

início de 1998 entrou em vigor norma que autorizava as empresas a manterem até 20% da 

força de trabalho contratada pelo prazo de dois anos, com encargos sociais bastante reduzidos; 

na legislação anterior, havia permissão legal de contratar trabalhadores temporários durante 

até três meses e o abuso já era generalizado, inclusive, por parte das grandes empresas.341 Tais 

medidas tinham potencial de aumentar o grau de desproteção do mercado de trabalho. 

 

  Constata-se, portanto, que o neoliberalismo no Brasil se insere no contexto da 

luta de classes, como ideologia voltada para a manutenção e intenficação da exploração da 

classe trabalhadora pela burguesia. A retirada da proteção social das classes subalternas 

contribuía para o deslocamento da faixa de distribuição da riqueza gerada pelo trabalho, em 

benefício dos detentores dos meios de produção e em prejuízo da classe trabalhadora. 

 

  A financeirização da economia e o deslocamento de capitais produtivos para a 

especulação impactavam o mercado de trabalho, ampliando o desemprego e o exército de 

reserva de mão de obra, o que enfraquecia os mecanismos de resistência da classe explorada, 

também em benefício dos capitalistas. As possibilidades de ação unificadoras, por meio de 

entidades sindicais, tornaram-se mais dificultadas. A ação por meio de greves sofreu 

enfraquecimento. As negociações diretas dos sujeitos das relações de trabalho favoreciam a 

ampliação da exploração e não a proteção do trabalhador. Vale dizer, o neoliberalismo 

revelava a luta de classes, intensificava a exploração da classe dominada e tornava ainda mais 

gritante a incompatibilidade de interesses das classes envolvidas nas relações de produção, 

cada vez mais marcadas pela desigualdade. 

 

  Após o neoliberalismo ortodoxo de Collor e de FHC, teve início o período dos 

governos do PT, de Lula e Dilma, com medidas que buscaram a distribuição de renda e 

melhoria das condições da classe trabalhadora, notadamente mediante valorização do salário 

mínimo e programas de transferência de renda, entre outras. Os aspectos estruturais do 

neoliberalismo do período anterior foram mantidos, embora com certa interrupção de seu 
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acelerado processo de intensificação, como no caso de reformas da legislação trabalhistas para 

ampliação da terceirização e da negociação coletiva neoliberal.     

 

  Os dois governos Lula também não são homogêneos, mas há um traço de 

continuidade política.342 Trata-se de um período de trajetória de melhoria da posição ocupada 

pelos interesses da grande burguesia interna em detrimento dos interesses da burguesia 

compradora e do capital financeiro internacional”. 343 

 

  O primeiro governo Lula começou cauteloso e foi “marcado pela tática 

defensiva, cujo principal objetivo era não hostilizar o capital financeiro internacional”, 

enquanto o segundo governo apresentou “a tática ofensiva na implantação da política 

neodesenvolvimentista da grande burguesia interna”.344  

 

  Essa ação ofensiva se caracterizou pela desativação da ALCA, pela diplomacia 

e a política de comércio exterior visando à conquista de novos mercados no hemisfério sul, 

pelo fortalecimento das relações da economia brasileira com as economias sul-americanas, 

pelo congelamento do programa de privatização, pelo fortalecimento econômico e político das 

empresas estatais remanescentes e pelo novo papel do BNDES, na formação de poderosas 

empresas brasileiras, nos mais diferentes segmentos da economia.345 Tais medidas tenderam 

“a priorizar os interesses da grande burguesia interna em detrimento, muitas vezes, dos 

interesses da grande burguesia compradora e do capital financeiro internacional”.346 

 

O segundo Governo Lula investiu muito na criação e no fortalecimento 

dos grandes grupos econômicos nacionais, com programas especiais de 

crédito e de participação acionária visando, inclusive, promover o 

investimento desses grupos no exterior. Tal política acarretou uma 

redefinição do papel do BNDES: de banco que financiava as 
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privatizações nos governos FHC, foi convertido num banco estatal de 

fomento ao grande capital predominantemente nacional.347 

 

  O “neoliberalismo da década de 1990 não é o mesmo que o da década de 

2000”.348 “O capitalismo brasileiro, na década de 2000, cresceu, em média, o dobro que na 

década de 1990”.349 

 

    A partir dos governos Lula, iniciou-se a fase conhecida por 

neodesenvolvimentismo: “trata-se do desenvolvimentismo possível dentro do modelo 

capitalista neoliberal periférico”.350 

 

  Boito Júnior explica que o neodesenvolvimentismo, marcado pelo 

neoliberalismo, diferencia-se do desenvolvimentismo do período de 1930-1980 pelos 

seguintes aspectos: o novo desenvolvimentismo produziu índices mais modestos de 

crescimento econômico porque estava limitado pela acumulação financeira ainda em vigor, de 

modo que o investimento e o crescimento econômico sofreram limitações decorrentes do peso 

da rolagem da dívida pública e do juro elevado351; o desenvolvimentismo forçava brechas na 

divisão internacional capitalista do trabalho, com uma política de industrialização e 

internalização de setores produtivos mais sofisticados, enquanto o neodesenvolvimentismo 

aceitou uma especialização regressiva, com a desindustrialização e a concentração nos setores 

de processamento de produtos agrícolas, pecuários ou de recursos naturais e, no caso da 

indústria de transformação, nos segmentos de baixa densidade tecnológica;352o 

neodesenvolvimentismo  voltava-se para o mercado externo, para a exportação.353  

 

  Esclarece que a parte da burguesia que apoiava o Governo Lula o fazia, 

fundamentalmente, devido a essa disputa no interior do bloco no poder, disputa com a grande 
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burguesia compradora e o capital financeiro internacional, e não devido a uma avaliação de 

que Lula seria o melhor governo para segurar o movimento operário e popular.354  Assim, essa 

grande burguesia interna “teve de aceitar integrar uma frente com o movimento sindical e 

popular”.355  Embora a força hegemônica dessa frente fosse a grande burguesia interna, a 

frente em si não surgiu da iniciativa direta dessa fração burguesa, mas foi resultado indireto da 

luta do movimento sindical e popular, na medida em que “a luta sindical foi o principal fator, 

ao longo das décadas de 1980 e 1990, para a construção e afirmação do Partido dos 

Trabalhadores e de um campo reformista eleitoralmente viável dirigido pelo PT”.356 

 

  A participação da grande burguesia interna na frente com o movimento sindical 

e popular trazia contradições e fragilidades porque essa fração da burguesia queria a 

intervenção do Estado na economia, “tanto como investidor, quanto como facilitador dos 

investimentos privados (melhoria da infraestrutura, ciência e tecnologia, crédito subsidiado 

etc.)”,357 mas tinha dificuldade em aceitar as concessões para os assalariados e o campesinato, 

necessárias para manter a frente.358  

 

  Por essa razão, já em 2012, Boito Jr. verificava a possibilidade de um 

rompimento na frente neodesenvolvimentista:  

 

O PSDB procura atrair a grande burguesia interna sugerindo – há 

coisas que não se deve dizer abertamente ... – que fará uma redução 

drástica dos gastos sociais do Estado e que cortará as asas do 

movimento camponês; as organizações de extrema esquerda procuram 

fazer com que os sindicatos e o campesinato retirem o apoio que 

dispensam ao Governo Lula. Até o momento, a unidade da frente 
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357 Ibid., p.104. 
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prevaleceu. Porém, não faltam motivos e argumentos para aqueles que 

tentam solapá-la.359 

 

  Ruy Braga defende que o “sucesso dos governos de Lula da Silva deveu-se, 

sobretudo, à combinação do momento econômico favorável com a consolidação de (...) um 

´reformismo fraco´, que alimentou essa relação social hegemônica”.360 

 

   A “combinação de crescimento econômico com desconcentração de renda entre 

aqueles que vivem do trabalho tornou-se muito sedutora para o precariado brasileiro”,361 

notadamente em se considerando “a atual crise econômica internacional, na qual predomina 

forte tendência ao aumento das desigualdades”.362 

 

     Durante os governos Lula foram criados 2,1 milhões de empregos formais no 

país todos os anos, mas 2 milhões remuneravam até 1,5 salário mínimo.363 O ciclo de 

progresso material esbarrou nas dificuldades do mercado de trabalho brasileiro para oferecer 

empregos mais qualificados.364 “Além disso, as condições de trabalho tornaram-se mais 

precárias, com o aumento da taxa de rotatividade e de flexibilização do emprego, sem citar o 

aumento no número de acidentes de trabalho no país”.365 

 

  Até meados dos anos 1990, a “dinâmica nacional de criação de empregos 

concentrava-se na faixa de três a cinco salários mínimos, com a indústria respondendo por 

40% das novas vagas”,366 mas “entre 1994 e 2008, a dinâmica do emprego deslocou-se para os 

serviços – 70% das vagas foram abertas nesse setor”.367 
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364 Ibid., p.57. 
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     Dessa forma, a “massa de 6 milhões de trabalhadores desempregados formada 

entre 1994 e 2002 foi reabsorvida por ocupações serviçais sub-remuneradas (até 1,5 salário 

mínimo)”368 e a parcela dos ocupados nessa faixa salarial alcançou 60% de todos os postos de 

trabalho do país.369 “Além disso, entre 1996 e 2010, a taxa de terceirização do trabalho 

aumentou em média 13% ao ano. De cerca de 3 milhões de trabalhadores prestando serviços 

para outras empresas em 2002, saltamos para 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados em 

2013”.370 

 

  Assim, “é possível identificar duas grandes tendências contraditórias em termos 

de precarização do trabalho durante os governos petistas”:371 de um lado, redução da 

precarização em razão do aumento da formalização da força de trabalho e, de outro, 

precarização pela ampliação do processo de terceirização das atividades produtivas.372 Vale 

dizer, uma massa de trabalhadores era absorvida em “ocupações terceirizadas, precárias e sub-

remuneradas”,373 revelando o “lado degradado do emprego formal”.374 

 

  Até “as eleições presidenciais de 2014, a combinação de políticas públicas 

redistributivas com a criação de empregos formais e o acesso popular ao crédito promoveu 

uma discreta desconcentração de renda entre aqueles que vivem dos rendimentos do 

trabalho”.375 

 

  Posteriormente, houve um aprofundamento da crise econômica e uma guinada 

política neoliberal no segundo governo de Dilma Rousseff,  marcando a transição do modelo 

de desenvolvimento brasileiro, de um “´esboço desenvolvimentista´, conforme expressão de 

André Singer, passamos às políticas de austeridade fiscal desenhadas mais ou menos 

diretamente pelo setor financeiro”.376 
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     A “contração cíclica impulsionada pelos cortes dos gastos federais elevou o 

desemprego (...) atingindo em cheio tanto o precariado urbano quanto o proletariado 

organizado sindicalmente”.377 

 

  Os “principais grupos empresariais do país, tendo os bancos privados à frente, 

desde abril de 2013 passaram a exigir do governo federal uma mudança acentuada na 

orientação da política econômica”: aprofundamento do ajuste recessivo, para com isso 

aumentar o desemprego e controlar o ciclo grevista, “a fim de impor uma série de reformas 

antipopulares, como a da previdência e a trabalhista”.378 

 

  Além da crise de popularidade de Dilma Rousseff no segundo governo, houve 

“o descontentamento dos setores médios tradicionais insatisfeitos com a diminuição das 

desigualdades entre as classes sociais”379 e quando “a operação Lava Jato da Polícia Federal 

decidiu focar exclusivamente nos políticos petistas envolvidos com o escândalo de corrupção 

na Petrobrás, esses setores foram às ruas exigir a queda de Dilma”.380  

 

Essa mobilização estimou a adesão dos derrotados em 2014 ao 

processo de impeachment.  Negociações entre o PSDB e o PMDB 

intensificaram-se, redundando no projeto intitulado “Uma ponte para o 

futuro”, cuja essência consiste em garantir o pagamento dos juros da 

dívida pública aos bancos à custa da desvinculação constitucional dos 

gastos com educação e saúde, além de cortes nos programas sociais do 

governo. Como acréscimo, o documento promete eliminar direitos 

trabalhistas e implementar uma radical reforma previdenciária, 
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limitando pensões e aumentando o tempo de contribuição dos 

trabalhadores.381 

 

  Para Ruy Braga “as forças golpistas derrubaram o governo Dilma Rousseff não 

devido ao que este concedeu aos setores populares”, mas por não ter sido capaz de entregar 

aos empresários “um ajuste fiscal ainda mais radical, que exigiria alterar a Constituição 

Federal, uma reforma previdenciária regressiva e o fim da proteção trabalhista”.382 

 

  Observa, por fim, que “o atual golpe de Estado muito provavelmente 

encontrará forte resistência popular”383 e evoluirá, “conforme as medidas recessivas e 

antipopulares assumidas por um governo ilegítimo sejam aplicadas, para uma inédita 

intensificação das lutas sociais”.384 

 

 

 

 

2-2 A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA  

 

  Embora a crise estrutural do capitalismo iniciada na década de 1970 e ainda em 

andamento seja profunda, as soluções pensadas pelo capital foram superficiais, tendo apenas 

buscado reestruturar o padrão produtivo taylorista-fordista e repor os patamares de 

acumulação (alterações no padrão de acumulação e não no modo de produção), a partir de 

métodos diversos do modelo taylorista-fordista, com vistas à acumulação flexibilizada.385 

 

    As transformações implementadas originaram-se da lógica de concorrência 

intercapitalista e da necessidade de controlar o movimento operário e a luta de classes,386 e 

caracterizaram-se pelas “transformações no próprio processo produtivo, através do avanço 
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tecnológico, da constituição das formas de acumulação flexível e dos modelos alternativos ao 

binômio taylorismo/fordismo, onde se destaca, para o capital, especialmente, o toyotismo”387. 

   

    Para Ricardo Antunes, o taylorismo e o fordismo representaram o padrão 

produtivo capitalista do século XX, caracterizado pela “produção em massa, em unidade 

produtivas concentradas e verticalizadas, com um controle rígido dos tempos e dos 

movimentos, desenvolvidos por um proletariado coletivo e de massa, sob forte despotismo e 

controle fabril”.388 

 

  Assim, no sistema produtivo taylorista-fordista a produção revela-se 

verticalizada e homogeneizada, em massa, de mercadorias, com predomínio de operações nas 

dependências internas da empresa e racionalização das operações, mediante combate ao 

desperdício na produção, redução do tempo e aumento do ritmo de trabalho.389 

 

  Segundo o método taylorista-fordista, o trabalho deve ocorrer de forma 

parcelada, fragmentada, com decomposição das tarefas e repetição de atividades.390 Ao lado 

da intensificação da mais-valia relativa (extração intensiva) junta-se a extração extensiva da 

mais-valia, mediante o prolongamento da jornada.391 

   

  O método taylorista-fordista caracterizou-se pelo controle do tempo 

(cronômetro) e pela gerência científica, próprios do taylorismo, adicionados à esteira (que 

dava o ritmo das tarefas) e à produção em série fordistas, além de uma nítida separação entre a 

elaboração e a execução do trabalho (a atividade do operário reduzia-se a ações mecânicas e 

repetitivas de modo que o trabalhador perdia a destreza e se tornava mero apêndice da 

máquina).392 Esse padrão produtivo taylorista-fordista vigorou durante várias décadas do 

século XX e apenas no final dos anos 60 e início dos anos 70 começou a dar sinais de 

esgotamento,393 sem, contudo, ter desaparecido completamente até os nossos dias. 
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  O método toyotista trata-se de uma forma de organização produtiva 

desenvolvida pelo engenheiro Ohno, nas fábricas da Toyota, no Japão, no Pós-Segunda Guerra 

Mundial e que se propagou para as demais grandes empresas do Japão e para o mundo.394  

 

  Ricardo Antunes indica os seguintes traços fundamentais do toyotismo:395 

produção muito vinculada à demanda; produção heterogênea; trabalho em equipe, 

multivariedade de funções; aplicação do princípio do just in time, com o melhor 

aproveitamento possível do tempo de produção; utilização do sistema Kanban, com placas ou 

senhas de comando para reposição de peças e de estoque que, no toyotismo, devem ser 

mínimos; apenas aproximadamente 25% da produção ocorrem no interior da fábrica; 

horizontalização do processo produtivo e transferência a “terceiros” de grande parte da 

produção e  a implementação dos Círculos de Controles de Qualidade (CCQ’s). 

 

     Diz que esse sistema de acumulação flexível se fundamenta num padrão 

produtivo organizacional e tecnologicamente avançado, resultado da introdução de técnicas de 

gestão da força de trabalho próprias da fase informacional, bem como da introdução ampliada 

dos computadores no processo produtivo e de serviços.396 

 

  Assim, o toyotismo, desenvolve-se em uma estrutura produtiva mais flexível, 

recorrendo frequentemente à desconcentração produtiva, às empresas terceirizadas etc. 

Utiliza-se de novas técnicas de gestão da força de trabalho, do trabalho em equipe, das 

“células de produção”, dos ‘times de trabalho”, dos grupos “semi- autônomos”.397 O “trabalho 

polivalente”, “multifuncional”, “qualificado”, combinado com uma estrutura mais 

horizontalizada e integrada entre diversas empresas, inclusive nas empresas terceirizadas, tem 

como finalidade a redução do tempo de trabalho.398 
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Se no apogeu do taylorismo/fordismo a pujança de uma empresa 

mensurava-se pelo número de operários que nela exerciam sua 

atividade de trabalho, pode-se dizer que na era da acumulação flexível 

e da “empresa enxuta” merecem destaque, e são citadas como 

exemplos a ser seguidos, aquelas empresas que dispõem de menos 

contingente de força de trabalho e que apesar disso têm maiores 

índices de produtividade.399 

  

  Ricardo Antunes observa que no toyotismo, há uma intensificação da 

subordinação do trabalho ao capital, eis que o “despotismo torna-se então mesclado com a 

manipulação do trabalho, com o ‘envolvimento’ dos trabalhadores, através de um processo 

ainda mais profundo de interiorização do trabalho alienado (estranhado)”,400 de modo que “o 

operário deve pensar e fazer pelo e para o capital”.401 

 

  Giuseppina Rosaria De Grazia explica que uma outra mudança introduzida, a 

polivalência, “longe de significar uma maior qualificação e diversificação de habilidades, 

apenas intensificou o trabalho, exigindo que um mesmo operário se multiplicasse para cuidar 

de várias máquinas ao mesmo tempo”.402  

 

     A polivalência, exigida em função da interdependência das máquinas, dilui as 

funções específicas antes desempenhadas individualmente e intensifica muito o trabalho,403 

“uma vez que o mesmo trabalhador tem que operar várias máquinas ou executar várias 

funções em uma mesma máquina”.404 O processo de automação representou “um aumento 

significativo da subordinação ao posto de trabalho e à disciplina de linha”.405 
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  Nas últimas décadas do século XX, o Brasil sofreu o impacto da crise estrutural 

do capitalismo e da propagação da ideologia neoliberal. Houve algumas nuances próprias, 

como uma certa antecipação ao movimento de destruição de direitos trabalhistas, como 

ocorreu a partir de 1967, quando o regime de FGTS passou a vigorar, abalando o sistema de 

estabilidade no emprego e possibilitando uma maior rotatividade da mão de obra, de acordo 

com os princípios inspiradores da flexibilização preconizada posteriormente pelo regime de 

acumulação flexível do capital.  

 

  Giuseppina Rosaria De Grazia explica que durante a década de 1980, com o 

ressurgimento do movimento sindical, dos partidos de esquerda e de setores populares 

organizados, no Brasil, as mudanças tecnológicas e no processo produtivo revelaram um ritmo 

mais lento do que o dos países centrais406, mas no mercado de trabalho se constatou uma 

interrupção da trajetória de estruturação407 e a preparação para as transformações da década 

seguinte408. Relata que o início da década de 1980 “foi marcado por profunda crise econômica, 

com destaque para o estouro da crise da dívida externa e um processo inflacionário sem 

precedentes”409, com aplicação da política recessiva exigida pelo FMI e produção voltada para 

a exportação e para as camadas de maior poder aquisitivo do mercado interno.410  

 

  A busca de competitividade se fez mais com mudanças nas formas de gestão da 

produção do que na utilização de novas tecnologias411 e a busca de redução de custos contava 

principalmente com dispensas em massa, ocasião em que as empresas incluiam as lideranças e 

os trabalhadores mais combativos, com a finalidade de “quebra da resistência e preparação das 

futuras mudanças que estavam por vir”.412  

 

  Na segunda metade da década de 1980, em razão do Plano Cruzado de 1986, 

houve uma recuperação econômica, embora pequena, e o crescimento de inovações 
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tecnológicas, com a introdução um pouco mais significativa da automação industrial de base 

microeletrônica,413 mas eram baixíssimos os índices de utilização de robôs e de atividades 

automatizadas nas montadoras brasileiras, em comparação com outros países.414Essa 

defasagem tecnológica era em parte compensada pelo “padrão predatório de uso do 

trabalho”,415 que conseguia aumentar a produtividade e melhorar a qualidade por meio da 

intensificação no ritmo de trabalho, do rígido controle e do autoritarismo das chefias.416 

 

  No final da década de 1980, já se observavam sinais na direção de uma 

implantação do toyotismo no Brasil, com a utilização do trabalho em células e o maior 

controle de qualidade por meio do “Controle Estatístico do Processo”, entre outros métodos.417 

Mas o padrão autoritário da relação capital e trabalho no Brasil implicava mudanças restritas e 

adaptações grosseiras dos procedimentos toyotistas, quando demandavam maior autonomia, 

qualificação ou participação dos trabalhadores.418   

 

  A década de 1980 presenciou “algumas mutações tecnológicas e no processo 

produtivo, ainda que evidentemente num ritmo muito mais lento que aqueles experimentado 

pelos países centrais”419. A partir de 1990, passaram a combinarem-se “processos de enorme 

enxugamento da força de trabalho, com mutações no processo produtivo”.420 

 

     A flexibilização, a desregulamentação e as novas formas de gestão da força de 

trabalho passaram a estar presentes em grande intensidade, indicando que o fordismo ainda 

dominante também se mesclava com novos processos produtivos.421 
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     Para “os capitais produtivos interessa a confluência de força de trabalho 

´qualificada´e preparada para operar com os equipamentos microeletrônicos, sub-remuneração 

intensificada, e condições plenas de precarização da força de trabalho”.422 

  

  A partir da década de 90 passou a existir uma maior generalização das novas 

tecnologias de gestão nas empresas brasileiras, “como os programas de Qualidade Total 

(dentro dos quais se inserem o Just-in-time e os CCQ – Círculos de Controle de Qualidade) e a 

Reengenharia”.423 Além disso, medidas como o “enxugamento dos níveis hierárquicos” e 

principalmente a terceirização passaram a ocorrer de modo mais abrangente.424 

 

  Giuseppina Rosaria De Grazia observa que a substituição de setores inteiros de 

uma indústria pela subcontratação temporária, vinculada à necessidade de produção de cada 

período do ano, apresentava ao capital as seguintes vantagens: economia nos custos 

administrativos; redução do custo fixo da força de trabalho para apenas alguns períodos do 

ano; facilidade para a fábrica adaptar as atividades às requisições do mercado; facilidade de 

controle sobre os trabalhadores não terceirizados, em razão da redução de seu número; 

dificuldade de ação conjunta dos terceirizados, em razão da divisão entre eles, e o 

enfraquecimento do seu poder reivindicativo.425 

 

  Era a possibilidade de maior lucratividade que levava as empresas a repassar 

alguns serviços para serem efetuados em trabalho domiciliar, a subcontratar o fornecimento de 

determinados componentes ou a constituir uma ampla rede de subcontratação, incluindo seus 
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produtos essenciais, interna ou externamente.426  “Em grau extremo, ficar apenas com o 

gerenciamento da produção poderia ser uma saída mais racional e lucrativa”.427 

 

  Além disso, para o capital, a terceirização representava a possibilidade de 

eliminar as “gigantescas concentrações de trabalhadores nas grandes unidades fabris do 

fordismo”,428 que haviam produzido “os grandes sindicatos de massa”429 e com isso a 

conquista de um razoável poder de regulação dos trabalhadores sobre o capitalismo da 

época.430  

 

   De acordo com Mário Sérgio Salerno431, as novas tecnologias organizacionais 

ensejaram as seguintes posturas diferenciadas do sindicalismo brasileiro: alguns deixavam o 

assunto nas mãos das empresas, justificando a atitude como rejeição à “gestão do capitalismo” 

ainda ou por falta de vontade de atuar (verificada no caso do sindicalismo “pelego”); outros e 

essa era a postura dominante, negociavam “para minimizar impactos, atuando sobre fatos 

consumados”; e, um terceiro grupo, mais raro, intervinha ou negociava antecipadamente, 

“tratando de questões pontuais”. 

 

  Luís Paulo Bresciani chamava a atenção para o fato de que as práticas de 

terceirização estavam se difundindo com rapidez no Brasil e passaram a exigir dos sindicatos 

brasileiros maior preocupação do que as outras tecnologias organizacionais.432  

 

                                                 
426 GRAZIA, Giuseppina Rosaria De. A redução e redistribuição do tempo de trabalho em questão. Tese de 
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427 Ibid., p. 160.  
428  Ibid., p.160-161.  
429 OLIVEIRA, Francisco. Para não passar de equlibrista a bêbado. In: CASTRO, N (org.). A máquina e o 

equilibrista: inovações na indústria automobilística brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p.7-9. Apud 

GRAZIA, Giuseppina Rosaria De, op. cit., p.161.   
430 GRAZIA, Giuseppina Rosaria De, op. cit., p.161. 
431 SALERNO, Mário Sérgio. Reestruturação produtiva e sindicatos. In: Encontro da ANPOCS, 17, Caxambu, 

1993. Apud MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes; CARVALHO NETO, Antônio Moreira de. Negociação 
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ABET, 1998 (Coleção ABET- Mercado de Trabalho, v.9), p.84. 
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In: MARTINS, H.H.T.S.; RAMALHO, J.R. (Orgs.). Terceirização: diversidade e negociação no mundo do 

trabalho. São Paulo: Hucitec/Cedi-Nets, 1994, sem indicação de página.  Apud MELO, Marlene Catarina de 

Oliveira Lopes; CARVALHO NETO, Antônio Moreira de Carvalho Neto, op. cit., p. 84. 
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  Giavani Alves informa que na virada para os anos 2000, a ofensiva do capital 

na produção no Brasil, atingindo o mundo do trabalho organizado das grandes empresas 

oligopolistas transnacionais ou nacionais, continuava a pleno vapor.433 O complexo de 

reestruturação produtiva se ampliou na década de 1990 e na seguinte assumiu um “caráter 

sistêmico”.434 Tal reestruturação diz respeito a uma nova etapa de acumulação capitalista em 

sua fase de crise estrutural, chamada “acumulação flexível de substrato predominantemente 

financeirizado”.435 

 

  Essa nova forma de acumulação capitalista atinge a base de mobilização 

sindical porque por meio das inovações tecnológicas e organizacionais tende a “´enxugar´ as 

plantas industriais e a criar, através da terceirização, um amplo mundo do trabalho precário, de 

prestadores de serviços e de empresas subcontratadas”.436 

 

  Explica que “a ofensiva do capital na produção assume ainda um caráter 

ideológico-cultural, por meio da disseminação na sociedade do trabalho de valores 

empresariais, ligados à lógica do capital”.437  Esses valores empresariais estão relacionados 

com o “discurso da produtividade, do desempenho e da competência ligada à eficiência 

econômica”, penetrando, “cada vez mais, nas escolas, universidades, meios de comunicação e 

sindicatos”.438 Desse modo, “Antes de ser uma política de gestão estatal, o neoliberalismo 

parece ser uma cultura (e uma psicologia) do capital e do seu sociometabolismo”.439  

 

  Relata que de 1990 até meados da primeira década dos anos 2000, a cultura 

neoliberal já havia constituído redes midiáticas, que alteraram a percepção, a linguagem e os 

valores de agentes sociais, impregnando-os com um novo léxico cotidiano.440 Isso podia ser 

constatado pela predominância nos discursos político e sindical “de expressões incorporadas 

sem nenhum senso crítico, tais como empregabilidade, competências, formação profissional, 

                                                 
433 ALVES, Giovanni. Trabalho e sindicalismo no Brasil dos anos 2000 – dilemas da era neoliberal. In: 

ANTUNES, Ricardo (org.). Riqueza e miséria do trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006, p.462. 
434 Ibid., p.462. 
435 Ibid., p.462 
436 Ibid., p.462 
437 Ibid., p.462. 
438 Ibid., p.462. 
439 Ibid., p.462. 
440 Ibid., p.462. 
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globalização etc.”441  Diz que há uma crise do discurso sindical, incapaz de ir além do 

horizonte corporativo em que está imerso.442 

 

  Giovanni Alves observa que a flexibilização dos direitos trabalhistas por 

negociação coletiva busca substituir as decisões impostas autoritariamente pela empresa, 

obtendo-se, com isso, o consentimento do trabalhador para garantir a sólida recomposição da 

hegemonia do capital, por meio do atendimento das novas exigências de qualidade e 

produtividade.443 Para Grazia, a flexibilização das relações de trabalho por negociação coletiva 

está em consonância com os novos paradigmas econômicos e políticos, que enfatizam “o 

aspecto do diálogo e da parceria entre capital e trabalho”.444   

 

  A política e a cultura neoliberal avançaram no Brasil, mas o que se observa é o 

fracasso de seu modelo de desenvolvimento,445 porque sob “o neoliberalismo, a crise social 

assumiu dimensões gritantes nas áreas metropolitanas”.446 

 

  Ruy Braga observa que o ciclo de formalização do trabalho da última década 

promoveu “o deslocamento dos empregos para o setor dos serviços privados” e “na faixa até 

1,5 salário mínimo”.447 O “avanço do processo de terceirização empresarial reforçou a 

rotatividade do trabalho, afastando ainda mais os trabalhadores da proteção social”.448  
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2.3- A FRAGMENTAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA 

 

  Ricardo Antunes explica que o proletariado industrial se desenvolveu 

intensamente na vigência do binômio taylorismo/fordismo, mas passou a diminuir com a 

reestruturação produtiva, o toyotismo, as formas de horizontalização do capital produtivo, a 

flexibilização e a desconcentração (e muitas vezes desterritorialização) do espaço físico 

produtivo.449 Essa mudança também foi motivada pela “introdução da máquina informatizada, 

com a telemática (...) bem como a introdução de novas formas de ´trabalho doméstico´”.450 

 

  Por outro lado, tem havido crescimento do novo subproletariado ou seja 

“´terceirizados´, subcontratados, part-time, entre tantas formas assemelhadas”, que compõem 

o “trabalho precarizado”, 451 gerado pelo desaparecimento das atividades do período taylorista-

fordista e pela “desestruturação crescente do Welfare State e o crescimento do desemprego 

estrutural e da crise do capital”.452  Em países como Brasil, México e Coréia os processos de 

desindustrialização e desproletarização tiveram como consequência “a expansão do trabalho 

precarizado, parcial, temporário, terceirizado, informalizado etc”.453   

  

  Além disso, ocorreram outras transformações no mundo do trabalho, como “um 

aumento significativo do trabalho feminino (...) absorvido pelo capital, preferencialmente no 

universo do trabalho part time, precarizado e desregulamentado”.454  

 

  Entre outras tendências, tem ocorrido, “nas últimas décadas, uma significativa 

expansão dos assalariados médios e de serviços, que permitiu a incorporação de amplos 

contingentes oriundos do processo de reestruturação produtiva industrial e também da 

desindustrialização”.455 
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452 Ibid., p.105. 
453 Ibid., p.105. 
454 Ibid., p.105. 
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  Essa “absorção de força de trabalho pelo setor de serviços possibilitou um 

significativo incremento dos assalariados médios no sindicalismo, o que, entretanto, não foi 

suficiente para compensar as perdas de densidade sindical nos pólos industriais”.456 

 

  Antunes observa que também tem ocorrido “a expansão do trabalho em 

domicílio, propiciada pela desconcentração do processo produtivo, pela expansão de pequenas 

e médias unidades produtivas” e também em razão da “introdução da telemática”, da 

“expansão das formas de flexibilização (e precarização) do trabalho”, do “avanço da 

horizontalidade do capital produtivo e da necessidade de atender a um mercado mais 

´individualizado´”.457 

 

  Explica que “a classe trabalhadora fragmentou-se, heterogeneizou-se e 

complexificou-se ainda mais”. Tornou-se “mais qualificada em vários setores, como na 

siderurgia, onde houve uma relativa intelectualização do trabalho, mas desqualificou-se e 

precarizou-se em diversos ramos, como na indústria automobilística, onde o ferramenteiro não 

tem mais a mesma importância” e houve a redução de funções como “inspetores de qualidade, 

gráficos, mineiros, portuários, trabalhadores da construção naval etc.”. “Criou-se, de um lado, 

em escala minoritária, o trabalhador ´polivante e multifuncional´, capaz de operar máquinas 

com controle numérico” e de “outro lado, uma massa precarizada, sem qualificação, que hoje 

é atingida pelo desemprego estrutural”.458 

 

  Essas “mutações criaram, portanto, uma classe trabalhadora ainda mais 

diferenciada, entre qualificados/desqualificados, mercado formal/informal, homens/mulheres, 

jovens/velhos, estáveis/precários, imigrantes/nacionais etc”.459 

 

  Dessa forma, conforme esclarece Ricardo Antunes, o “desafio maior da classe-

que-vive-do-trabalho (...) é soldar os laços de pertencimento de classe existentes entre os 

                                                 
456  ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 9ª 
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457 Ibid., p.114. 
458 Ibid., p.191. 
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diversos segmentos que compreendem o mundo do trabalho”.460 É “articular desde aqueles 

segmentos que exercem um papel central no processo de criação de valores de troca até 

aqueles segmentos que estão mais à margem do processo produtivo”.461 

 

     Esses trabalhadores que estão à margem do processo, “pelas condições 

precárias em que se encontram, constituem-se em contingentes sociais potencialmente 

rebeldes frente ao capital e suas formas de (des) sociabilização”.462 A atitude de rebeldia frente 

ao capital revela-se “condição imprescindível para se opor, hoje, ao brutal desemprego 

estrutural que atinge o mundo em escala global e que se constitui no exemplo mais evidente do 

caráter destrutivo e nefasto do capitalismo contemporâneo”.463 

   

  Engels explica que desde o início da revolução industrial, a concorrência esteve 

presente na origem do proletariado: “aumentando o salário dos tecelões, pelo crescimento da 

demanda de tecidos, ela induziu os camponeses-tecelões a abandonar a agricultura e dedicar-

se apenas à tecelagem para ganhar mais”.464 

 

    Também “o surgimento da grande exploração agrícola expropriou os pequenos 

camponeses, reduziu-os à condição de proletários e despejou a maioria deles nas cidades”.465 

Além disso, grande “parte da pequena burguesia foi arruinada e também arremessada às 

fileiras do proletariado”.466 Vale dizer, com esses mecanismos, o “capital se concentrou em 

poucas mãos” e “a população se aglutinou nas grandes cidades”.467 
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    A concorrência, manifestada em toda a sua “plenitude e livremente potenciada 

na indústria moderna – criou e desenvolveu o proletariado”.468 A “concorrência é a expressão 

mais completa de guerra de todos contra todos que impera na moderna sociedade burguesa”.469 

 

Essa guerra, uma guerra pela vida, pela existência, por tudo e que, em 

caso de necessidade, pode ser uma guerra de morte, não se trava 

apenas entre as diferentes classes da sociedade, mas também entre os 

diferentes membros dessas classes: cada um constitui um obstáculo 

para o outro e, por isso, todos procuram eliminar quem quer que se 

lhes cruze o caminho e tente disputar seu lugar. Os operários 

concorrem entre si tal como os burgueses.470 

 

    Explica, com o contexto da época, que o “tecelão que opera um tear mecânico 

concorre com o tecelão manual; o tecelão manual desempregado ou mal pago concorre com 

aquele que está empregado ou é mais bem pago e procura substituí-lo”.471 

 

     Alerta, contudo, que essa “concorrência entre os trabalhadores, no entanto, é o 

que existe de pior nas atuais condições de vida do proletariado: constitui a arma mais eficiente 

da burguesia em sua luta contra ele”.472 A associação entre os trabalhadores faz desaparecer 

essa concorrência e foi por isso que a burguesia se opôs a essa união.473 

 

  Diz que o “proletariado é desprovido de tudo – entregue a sim mesmo, não 

sobrevive um único dia, porque a burguesia se arrogou o monopólio de todos os meios de 

subsistência, no sentido mais amplo da expressão”.474 

 

                                                 
468 ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Tradução B.A.Schumann; supervisão, 

apresentação e notas José Paulo Netto. Ed. revista. São Paulo: Boitempo, 2010. (Mundo do Trabalho; Coleção 

Marx-Engels), p.117. 
469 Ibid., p.117. 
470 Ibid., p.117. 
471 Ibid., p.117-118. 
472 Ibid., p.118. 
473 Ibid., p.118 
474 Ibid., p.118 



 99 

Aquilo de que o proletariado necessita, só pode obtê-lo dessa 

burguesia, cujo monopólio é protegido pela força do Estado. Eis por 

que o proletariado, de direito e de fato, é escravo da burguesia, que 

dispõe sobre ele de um poder de vida e de morte. Ela lhe oferece os 

meios de subsistência, mas em troca de um `equivalente´ - seu 

trabalho; e chega ao ponto de lhe dar a aparência de agir segundo sua 

própria vontade, de estabelecer livremente com ela um contrato, sem 

constrangimentos, como se o proletariado fosse o autor de seu próprio 

destino.475 

 

    Não há, portanto, liberdade, porque a alternativa à aceitação das condições 

impostas pela burguesia é morrer de fome.476 E mesmo que algum trabalhador recuse as 

propostas da burguesia, será “fácil, encontrar um outro que as aceite, pois há muitos 

proletários no mundo e nem todos são insensatos o bastante para preferir a morte à vida”.477 

 

  Assim, se “todos os proletários afirmassem sua decisão de morrer de fome a 

trabalhar para a burguesia, esta seria obrigada a renunciar ao seu monopólio. Mas não é o que 

ocorre: essa possibilidade é praticamente irrealizável e, por isso, a burguesia prospera”.478 O 

limite para essa concorrência entre os operários é o patamar mínimo necessário para sua 

subsistência: “se deve morrer de fome, não morrerá trabalhando”.479  

    

  Na atualidade, constata-se que a classe trabalhadora vem sofrendo profundas 

transformações, tornando-se mais fragmentada, em razão das circunstâncias de trabalho, 

motivadas pela reorganização do capital. Parte da energia do trabalho canalizada para o 

conflito com o capital passou a ser utilizada em disputa do trabalho com o próprio trabalho. 
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    Houve um enfraquecimento da classe trabalhadora, que decorreu, em grande 

parte, da quebra da consciência de identidade de classe, por meio de nova dinâmica utilizada 

pelo capital para sua recomposição, impondo novas circunstâncias de execução das atividades 

laborais (vide a problemática da terceirização), fortemente fragmentadoras e desagregadoras 

da classe proletária.  

 

  Nas empresas, passou-se a verificar divisão entre o núcleo central de 

trabalhadores qualificados, com carreira ascendente e o grupo dos rotativos, precarizados. Essa 

divisão possibilitou que a parte dos trabalhadores melhor posicionada chegasse até mesmo a 

assumir posições conservadoras, pela necessidade de preservar a sua condição de certa forma 

“privilegiada” no cenário do trabalho.  

 

  Enfim, diversos fatores podem ser apontados como responsáveis por esse 

processo de fragmentação e desagregação: a precarização das condições de trabalho, com 

utilização de trabalho informal, terceirizado, temporário, por prazo determinado, por tempo 

parcial, em condições análogas à de escravo; o aumento do desemprego, pela transferência de 

grande parte da força de trabalho para o mercado informal ou precarizado, e em parte pelo 

desenvolvimento tecnológico; a heterogeneidade entre os assalariados, a ampliação do setor de 

serviços e a diminuição do setor industrial; a polarização entre trabalhadores dos setores mais 

importantes e os trabalhadores não qualificados (dentro da empresa e entre categorias), 

subempregados e desempregados. 

 

  Nesse contexto, o desemprego passou a ser uma ameaça desagregadora. Uma 

arma de guerra do capital. Uma tática pedagógico-punitiva480, na medida em que utilizada pelo 

capital para combater qualquer foco de resistência por parte dos trabalhadores e para forçar a 

redução de direitos. 

 

  É nesse cenário que os trabalhadores participam das negociações coletivas. E é 

por isso que, atualmente, um dos maiores riscos de destruição do direito do trabalho é a 
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apropriação pelo capital, em seu benefício, do reconhecimento e da amplitude jurídico-sociais 

que a negociação coletiva alcançou.  Por meio da negociação coletiva, as mudanças 

prejudiciais ao trabalhador têm ocorrido de maneira mais rápida e profunda do que no plano 

legislativo, representando uma completa subversão da natureza e da finalidade desse 

instrumento, sob a perspectiva do direito social. 

 

  A concorrência entre os trabalhadores pode se apresentar também no plano da 

negociação coletiva de diversas formas, como por exemplo, quando uma determinada empresa 

transfere parte de suas atividades para a filial cuja localidade os sindicatos representantes dos 

trabalhadores aceitam a retirada de direitos por negociação. No cenário da pluralidade sindical 

essa concorrência provavelmente se intensificaria. 

 

  Assim, há no cenário da negociação coletiva a problemática da concorrência 

que o sistema estimula entre os próprios trabalhadores (uma concorrência inversa, porque no 

lugar de concorrer pela ampliação de direitos, concorrem por vagas de ocupação e cedem os 

direitos e garantias), facilitada inclusive pela fragmentação da representação sindical. A 

ampliação da terceirização agrava esse quadro, cindindo a classe trabalhadora e enfraquecendo 

o processo reivindicativo. 

 

  Por isso, a negociação coletiva “in pejus” ao trabalhador, que desrespeita o 

caráter imperativo e indisponível das normas estatais de proteção, abre uma dimensão de 

quase total destruição de direitos, fomentada pela concorrência no cenário de desemprego.    
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      3- O SINDICALISMO 

 

 

3.1-O SINDICALISMO CONTEMPORÂNEO 

 

  A base histórica do sindicalismo é a luta de classes,481 ou seja, a resistência dos 

trabalhadores às condições de exploração vivenciadas no sistema capitalista de produção. O 

sindicato “nasceu pelo espírito de luta do operário contra a ordem constituída”.482 

 

     O “sindicalismo é o produto espontâneo de uma realidade social, constituída 

pela unidade dos trabalhadores, a serviços dos quais, por destinação natural, o sindicato existe 

e subsiste”.483 

 

     Foi em razão da situação de exploração por parte de outra classe social e da 

solidariedade entre os trabalhadores gerada pelas injustiças no trabalho no sistema capitalista 

de produção que a força de trabalho adquiriu consciência de que eram necessárias a união e a 

associação para a defesa de seus interesses. 

 

O sindicato e o movimento social que lhe é próprio, o sindicalismo, 

são produtos da sociedade capitalista, assim como todo o Direito do 

Trabalho. Todos eles somente se compreendem no quadro contextual 

dessa sociedade. É que somente surgiram e justificam-se em face da 

diferenciação econômica, de poder e de funções entre os seres que 

formam a principal relação socioeconômica de trabalho situada no 

sistema de produção, circulação e reprodução de riquezas dessa mesma 

sociedade – respectivamente, a relação de emprego e o sistema 

capitalista.484 
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  Orlando Gomes e Elson Gottschalk alertam que não se deve apontar a origem 

do sindicalismo contemporâneo nas corporações de ofício medievais, nem em forças de 

organização social da mais remota antiguidade.485 As corporações medievais “eram 

associações de mestres do mesmo ofício, residentes numa mesma cidade, investidos de um 

monopólio rigoroso de fabricação, venda e regulamentação dos produtos no mercado”.486 Os 

referidos autores citam Paul Pic, no sentido de que as corporações eram “um sindicato 

obrigatório, mas puramente patronal, dirigido pelos mestres eleitos pelos seus pares e que 

tomavam nomes variados”,487 e Carnelutti, para esclarecer que “a defesa se dirigia contra o 

consumidor, em vez de se dirigir contra a outra parte no contrato de trabalho”.488 

   

As corporações representaram a organização de classes, segundo 

critério unilateral, dispostas essas classes em planos sucessivos e em 

níveis hierárquicos ascendentes (do aprendiz ao mestre). O 

sindicalismo, ao contrário, é um movimento bilateral, que parte do 

confronto entre trabalhadores e empresários e, por isso, os coloca, 

frente a frente, em sindicatos distintos e opostos, em evidente 

paralelismo, mas sobre o mesmo plano.489 

 

  O contexto sociológico em que se desenvolveu o sindicalismo foi o da primeira 

Revolução Industrial e o das “profundas inovações técnicas, que deram origem à indústria 

moderna”490 e que começaram a agrupar “os homens em massa compacta em torno das 

máquinas”.491 As massas trabalhadoras começaram então a perceber “que não lhes fora 
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reservado um lugar humano na estrutura social individualista”,492 de modo que o “sofrimento, 

amplificado pelas crises econômicas, levou-as a se unirem, a se organizarem”.493 

 

  A “vida comum das oficinas, o trabalho em manufaturas, depois em 

maquinofaturas, despertaram entre os operários a consciência de sua comunidade de 

interesses”494 (grifos dos autores).  O novo modo de produção que se consolidava gerava a 

superexploração dos trabalhadores assalariados e essa mão de obra vai tomando consciência 

de sua condição, das diferenças sociais e dos antagonismos de classe:  

 

Com a liberdade de imprensa, o maquinismo e a obsessão do lucro, a 

necessidade da mão-de-obra não cessa de aumentar. A miragem do 

trabalho industrial provoca o êxodo dos trabalhadores rurais para as 

aglomerações urbanas. Isto determina o excesso da mão-de-obra nas 

cidades, o desemprego, que se agrava com a introdução de novas 

máquinas e pelo recurso à mão-de-obra feminina e infantil. As 

jornadas de trabalho são longas, até dezesseis e dezessete horas; os 

salários diminuem. Assim, a miséria é grande; nenhuma higiene nas 

oficinas, nenhum saneamento nos quarteirões operários, que estão 

superlotados. Acumulados nas “caves” e “taudis” miseráveis, esta 

mão-de-obra toma pouco a pouco consciência de sua miséria, da 

comunidade de seus interesses, de seu poder político. As diferenças 

sociais tornam-se nítidas, os antagonismos agravam-se. Assim, a 

técnica, criando uma nova psicologia e apoiada pelas novas forças 

econômicas, conduz a uma transformação da atmosfera doutrinária e 

política. É este clima que explica o nascimento do movimento operário 

moderno do sindicalismo”495 (grifos dos autores).  
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  Mas o individualismo e o liberalismo econômico traziam muitas dificuldades 

para a vida associativa.496 Na Inglaterra e na França havia leis para impedir a formação de 

corpos intermediários, ou seja, grupos sociais que o liberalismo dominante reputava nocivos à 

liberdade individual,497 de modo que “a hostilidade do individualismo e do liberalismo 

econômico determinou, desde os fins do século XVIII, o isolamento do indivíduo na vida 

social”.498 

 

  Essa primeira fase é a da proibição sindical. Na França, a Lei Le Chapelier de 

1791 aboliu as corporações de ofício e as associações sindicais passaram a ser entendidas 

como conspiratórias da noção do trabalho efetivamente livre, e o Código Penal Napoleônico 

de 1810 criminalizou as coalizões operárias.499 Na Inglaterra, houve o Combination Act, de 

1799, que “interditou as associações sindicais de trabalhadores livres”.500  

 

  A “segunda fase do sindicalismo no Ocidente correspondeu à tolerância 

jurídica com os sindicatos e sua descriminalização”.501 A Inglaterra “foi pioneira, nesse 

processo, extinguindo o delito de coalização de trabalhadores na década de 1820”502, o que 

representava o reconhecimento da liberdade de agrupamento profissional, mas ainda não o 

direito de associação.503 “O direito de associação propriamente dito foi conquistado na 

Inglaterra em 1871 e na França em 1884”.504  

 

  A terceira fase do sindicalismo foi a de reconhecimento do direito de 

coalização, de livre organização sindical e de liberdade e autonomia sindicais, firmando-se, 

então, em diversos países da Europa, na segunda metade do século XIX.505 
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  O art.427 do Tratado de Versalhes, no n.2 de seus famosos nove pontos, 

ratificou que “o direito de associação para todos os fins não contrários às leis, tanto para os 

assalariados quanto para os empregadores, é livre”.506 Além disso, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, adotada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas enunciou que “toda pessoa tem o direito de fundar com outros sindicatos e de se filiar 

aos mesmos para a defesa de seus interesses”.507 

 

  A OIT – Organização Internacional do Trabalho possui duas convenções 

tratando do direito de liberdade sindical, proteção do direito de sindicalização e aplicação dos 

princípios do direito de sindicalização e de negociação coletiva, as Convenções de n. 87 (São 

Francisco, 17 de junho de 1948) e a de n. 98 (Genebra, 8 de junho de 1949).508 

  

  Russomano esclare que no sindicalismo:  

 

... vemos o veículo das postulações operárias, perante o empregador ou 

perante o Estado, independente de ambos, mas a ambos ligado, 

indiretamente, pelos interesses recíprocos que formam a comunidade 

nacional e que o transformam, sem prejuízo de sua autonomia, em face 

do empresário, em um órgão de negociação coletiva e, em face do 

Governo, em um órgão de colaboração e debate com o Poder 

Público.509 

 

  Sindicato é o “agrupamento estável de várias pessoas de uma profissão”,510 que 

por meio de uma organização interna procuram direcionar “suas atividades e parte de seus 

recursos em comum, para assegurar a defesa e a representação da respectiva profissão, com 
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vistas a melhorar suas condições de vida e trabalho”.511  Assim, os “sindicatos constituem 

uniões estáveis de trabalhadores, originados com vocação de continuidade, o que os diferencia 

das coalizões”.512 Os “trabalhadores somente ganham corpo, estrutura e potência de ser 

coletivo através de suas organizações associativas de caráter profissional, no caso, os 

sindicatos”. 513  

 

  Ari Possidonio Beltran relata que Montoya Melgar divide didaticamente o 

sindicalismo em revolucionário e pragmático.514 O “revolucionário foi fundamentado 

simultaneamente em ideias anarquistas, libertárias e socialistas, e foi defendido pelos 

pensamentos de Proudhon, Blanc, Bakunin, tendo como teórico máximo Georges Sorel”.515 

 

  Explica que Sorel preconizava a ação direta como meio de luta, sobretudo a 

greve geral revolucionária, e considerava que o sindicato seria o principal instrumento da 

revolução integral econômica, política e social.516  

   

  Já o sindicalismo pragmático “aceita as regras do jogo do sistema capitalista, 

inclusive a cooperação e a negociação” e preconiza o aperfeiçoamento das leis.517 Na 

Inglaterra, “levou o nome de ´sindicalismo de negócios´ (business unionism)” e dava 

“extraordinária importância à negociação coletiva”.518 

 

    Os franceses Lyon-Caen, Pélissier e Supiot mencionam, neste tema, duas 

grandes correntes de ação e de pensamento: anarquistas e reformistas.519 A corrente 

anarcossindicalista abre um grande espaço para o ímpeto revolucionário, para a ação direta, 

exaltando a greve geral como meio de derrubada do capitalismo. Ela expressa a mais profunda 
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hostilidade aos políticos, às leis e ao Estado. A postura libertária se alia a um antimilitarismo e 

a um pacifismo militante. Já a corrente reformista aceita o Estado tal como ele é e entende que 

a ação sindical deve avançar em direção a uma lenta transformação do regime econômico: a 

melhoria do destino dos trabalhadores será progressiva.520  

 

  Russomano indica três grandes linhas no sindicalismo contemporâneo, a 

“comunista”, a cristã e a reformista. 

 

  Para o referido jurista, o sindicalismo “comunista” contou com “subordinação 

estreita do sindicato ao partido político”,521 de modo que a sua fundamentação “continuou 

sendo a luta econômica, mas agora sem caráter de conflito de classes, em face da supressão de 

uma delas”.522 A sua finalidade passou a ser a de “luta sem tréguas de incentivo à produção do 

país e pela melhoria do nível de vida do povo em geral e do operário em particular”.523 

 

  Explica que os “princípios fundamentais do sindicalismo cristão assentam na 

ideia de que não se pode admitir a luta de classes como realidade inevitável, nem o uso da 

violência no encaminhamento das reivindicações operárias”:524 

 

As relações individuais e coletivas, por outras palavras, devem ser 

inspiradas pelas noções transcendentais de Justiça e Caridade – como 

se declarou no Congresso de Innsbrück, de 1922 – devendo o 

sindicalismo, de certo modo, reconstruir as “comunidades 

profissionais” destruídas pelo liberalismo e, reconhecendo a 

propriedade privada, ajudar a defesa da família, como instituição, e de 

seus componentes, como pessoas.525 
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  Diz que o sindicalismo reformista “abandona, categoricamente, as soluções 

revolucionárias, bruscas ou violentas” e mediante fórmulas pacíficas, tais como nacionalização 

das indústrias básicas e estratégicas, utilização dos métodos da economia dirigida, participação 

do trabalhador nos lucros, no capital e na gestão da empresa, procura organizar uma 

democracia econômica.526  

 

  Para Russomano, a grande cisão na vida sindical está relacionada com a 

diversidade de concepções políticas sobre a relação entre o sindicato e o Estado e com as 

finalidades atribuídas ao sindicato, como órgão representativo do trabalhador.527 

 

  No que se refere à ação do movimento sindical das últimas décadas, os 

sindicatos dos trabalhadores em todo o mundo sofreram os efeitos do neoliberalismo e da 

reestruturação produtiva, analisados no capítulo 2 da presente pesquisa. O cenário mundial se 

caracterizou pela crise do sindicalismo.  

 

    Lyon-Caen, Pélissier e Supiot explicam que há alguns anos vem sendo 

observada uma dessindicalização dos trabalhadores assalariados e um recuo do espírito 

militante, em razão da situação econômica e do desemprego.528 A ação sindical também sofre 

com a fragmentação da coletividade do trabalho, em assalariados estáveis e precários, 

dificultando a formulação de reivindicações comuns529 e favorecendo a estratégia de patrões 

de se comunicar diretamente com a equipe, utilizando a supervisão e o controle e persuadindo 

a equipe sobre a inutilidade dos representantes e dos sindicatos.530 

 

  De modo geral, os sindicatos de trabalhadores em todo o mundo enfrentavam 

obstáculos nas negociações coletivas, já no final da década de 1990531. Nos países centrais do 
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capitalismo, faziam concessões salariais e abriam mão de benefícios, mas não viam o quadro 

melhorar.532 

 

  O que se constata é que o desemprego, a política deliberada das empresas de 

negar o papel de representação sindical coletiva e a terceirização, entre outros aspectos, são 

causas do enfraquecimento do poder sindical.533  

  

  Chegaram a ocorrer reações dos movimentos sindicais alemão e francês em 

1996 e coreano no início de 1997, obtendo algumas concessões governamentais, mas “não 

lograram mudar o rumo das políticas de ajuste dos Estados nacionais à lógica concorrencial 

global”.534 

  

  Eis os sinais mais evidentes da crise internacional do sindicalismo535:  

acentuadas quedas nas taxas de sindicalização e de greves; as dificuldades de representação de 

camadas cada vez mais heterogêneas de trabalhadores; a individualização crescente das 

relações de trabalho; e a descentralização das negociações coletivas para o nível da empresa. 

O aumento do sindicalismo de classe média (em boa parte baseado no setor público), não 

compensou o decréscimo nas taxas de sindicalização na indústria em razão das políticas de 

privatização, via de regra seguidas de dispensas.536 

 

  Ricardo Antunes indica os desafios para o sindicalismo internacional537: 

organizar os trabalhadores não sindicalizados; romper o novo corporativismo, dos core 

workers (trabalhadores centrais) contra os periféricos; reverter a tendência à descentralização 
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das negociações coletivas; romper com a burocratização que separa direção e bases sindicais  e 

sair da defensiva, participando da elaboração de modelo econômico alternativo. 

 

  Um outro elemento fundamental para o entendimento das causas do refluxo do 

movimento operário “decorre do explosivo desmoronamento do Leste Europeu (e da quase 

totalidade dos países que tentaram uma transição socialista, com a URSS à frente), 

propagando-se, no interior do mundo do trabalho, a falsa ideia do “fim do socialismo”.538 

 

  Assim, “Paralelamente ao desmoronamento da esquerda tradicional da era 

stalinista (...) deu-se um agudo processo político e ideológico de social-democratização da 

esquerda e a sua consequente atuação subordinada à ordem do capital”.539 O “sindicalismo de 

esquerda, por exemplo, passou a recorrer com frequência cada vez maior à institucionalidade e 

à burocratização que também caracterizam a social-democracia sindical”.540 

  

  Mas a própria social-democracia enquanto ação política se modificou. Com “a 

enorme expansão do neoliberalismo a partir de fins de 70 e a consequente crise do welfare 

state, deu-se um processo de regressão da própria social-democracia, que passou a atuar de 

maneira muito próxima da agenda neoliberal”.541 

 

  O processo complexo de transformação no mundo do trabalho, portanto, 

abrange os seguintes aspectos, sintetizados por Ricardo Antunes: “crise estrutural do capital 

ou um efeito depressivo profundo que acentua seus traços destrutivos”542 e “o fim da 

experiência pós-capitalista da URSS e dos países do Leste Europeu, a partir do qual parcelas 
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importantes da esquerda acentuaram ainda mais seu processo de social-democratização”;543 

em um momento “em que a própria social-democracia também vivenciava uma situação 

crítica”, 544 com forte expansão do “projeto econômico, social e político neoliberal”.545  

 

  O capital respondeu à sua crise a partir dos anos 1970 com a intensificação das 

transformações no próprio processo produtivo, mediante o avanço tecnológico, a constituição 

das formas de acumulação flexível e os “modelos alternativos ao binômio 

taylorismo/fordismo, entre os quais se destaca, para o capital, especialmente, o modelo 

´toyotista´ou japonês”.546 

 

  Tais transformações “por um lado, decorrentes da própria concorrência inter-

capitalista e por outro dadas pela necessidade de controlar o movimento operário e a luta de 

classes, acabaram por afetar fortemente a classe trabalhadora e o seu movimento sindical”.547 

 

  Ricardo Antunes explica que “Fundamentalmente, essa forma de produção 

flexibilizada busca a adesão de fundo por parte dos trabalhadores, que devem assumir o 

projeto do capital”.548 É, portanto, o “envolvimento manipulatório levado ao limite”,549 em que 

“o capital busca o consentimento e a adesão dos trabalhadores, no interior das empresas, para 

viabilizar um projeto que é aquele desenhado e concebido segundo seus fundamentos 

exclusivos”.550 
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  Nesse sistema de acumulação flexível ocorre “uma forma de alienação ou 

estranhamento (Entfremdung) que, diferenciando-se do despotismo fordista, leva a uma 

interiorização ainda mais profunda do ideário do capital, avançando no processo de 

expropriação do savoir faire do trabalho”.551 

 

  As principais consequências dessas transformações no processo de produção 

para o mundo do trabalho: “diminuição do operariado manual, fabril, concentrado, típico do 

fordismo e da fase de expansão daquilo que se chamou de regulação social-democrática”552; 

“aumento acentuado das inúmeras formas de subproletarização ou precarização do trabalho, 

decorrentes da expansão do trabalho parcial, temporário, subcontratado, terceirizado”553; 

“aumento expressivo do trabalho feminino no interior da classe trabalhadora, em escala 

mundial (...) principalmente no universo do trabalho precarizado, subcontratado, terceirizado, 

part-time etc., com salários geralmente mais baixos”554;   “enorme expansão dos assalariados 

médios, especialmente no ´setor de serviços´, que inicialmente aumentou em ampla escala mas 

vem presenciando também níveis de desemprego tecnológico”555; “exclusão dos trabalhadores 

jovens e dos trabalhadores ´velhos´ (em torno de 45 anos) do mercado de trabalho dos países 

centrais”556; “intensificação e superexploração do trabalho, com a utilização do trabalho dos 

imigrantes e expansão dos níveis de trabalho infantil, sob condições criminosas, em tantas 

partes do mundo, como Ásia, América Latina, etc”557;  intenso “processo de desemprego 

estrutural que, junto com o trabalho precarizado, atinge cerca de 1 bilhão de trabalhadores, o 

que corresponde a aproximadamente um terço da força humana mundial que trabalha”558; 

“expansão do que Marx chamou de trabalho social combinado no processo de criação de 
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valores de troca559, no qual trabalhadores de diversas partes do mundo participam do processo 

produtivo”.  

 

  Todas essas mudanças, contudo, não indicam a eliminação da classe 

trabalhadora, e sim a “sua precarização, intensificação e utilização de maneira ainda mais 

diversificada”.560  

 

  O sindicalismo sofreu o impacto desse quadro abrangente e complexo de 

mudanças do sistema capitalista.561 Houve diminuição das taxas de sindicalização, “aumento 

do fosso entre operários estáveis e precários, parciais”, com forte redução do “poder dos 

sindicatos, historicamente vinculados aos primeiros e incapazes, até o presente, de incorporar 

os segmentos não estáveis da força de trabalho”;562 redução do número de greves em vários 

países do centro, na década de 1980; aumento dos casos de “corporativismo, xenofobia, 

racismo, no seio da própria classe trabalhadora”563. 

 

  O que se constatou foi uma crise de proporções acentuadas no movimento 

sindical, atingindo com intensidade o sindicalismo nos países avançados, nos anos 1980.564 Na 

passagem dos anos 1980 para os 1990, essa crise atingiu “diretamente os países subordinados, 

do Terceiro Mundo, especialmente aqueles dotados de um parque produtivo relevante, como é 

o caso do Brasil”.565 Antunes, observa, contudo, as transformações do mundo do trabalho e do 

sindicalismo no Brasil possuem singularidades, em relação às dos países centrais, porque 

embora participemos de “um contexto econômico, social, político e cultural que tem traços 
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universais do capitalismo globalizado e mundializado”, observa-se “uma globalidade 

desigualmente combinada”.566 

 

 

 

3.2- SINDICALISMO NO BRASIL 

 

  No Brasil, foi com a denominada Lei do Ventre Livre (1871) e com a abolição 

da escravidão (1888) que “surgiram as condições para a formação do Direito do Trabalho no 

campo das Relações Coletivas”.567  

 

  Em 1890, o Decreto n.1.162 revogou a “tipificação da greve como ilícito penal, 

mantendo como crime apenas os atos de violência praticados no desenrolar do movimento”.568 

A Constituição de 1891 assegurava os direitos de reunião e associação (art.78, parágrafo 

8º).569 O Decreto n. 979, de 1903, facultava a criação de sindicatos rurais e em 1907, o 

Decreto Legislativo n. 1.637 estendeu a possibilidade à área urbana, facultando a criação de 

sindicatos profissionais e sociedades cooperativas.570 

 

  Leandro Eliel relata a fundação da Confederação Operária Brasileira (COB), 

em 1906, sob a hegemonia dos sindicalistas revolucionários; a “tentativa de organização 

sindical ´pelega´, em 1912, com a convocação do denominado Congresso Amarelo, que 

elegou o deputado Hermes da Fonseca como presidente da fundada Confederação Brasileira 

dos Trabalhadores (CBT)” e a reorganização da COB pelos setores combativos, em 1913571 
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  Explica que até “a década de 1920, os sindicalistas revolucionários foram a 

principal organização dirigente do movimento operário, conduzindo a greve geral de 1917, a 

tentativa de insurreição de 1919 e nova reorganização da COB em 1920”.572 “Em 1922, é 

fundado o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que atua na reorganização do movimento 

operário e cria, em 1929, a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB)”.573 

 

  Tendo em vista as características econômicas e sociais do Brasil, país marcado 

pela atividade agrária e pelo trabalho escravo durante longo período de sua história, somente 

no cenário do final do século XIX é que se pode traçar um paralelo com os movimentos 

reivindicativos de trabalhadores assalariados.  

 

  Paulo Eduardo Vieira de Oliveira explica que a “substituição do braço escravo 

pelo do imigrante teve muita importância na história das relações de trabalho no Brasil,”574 

entre outros aspectos porque “Sem que se possa fazer uma generalização, muitos desses 

imigrantes eram pessoas socialmente ´politizadas´, que em seus países de origem já tinham 

mantido contato com reivindicações operárias”575 e “Entre os imigrantes havia pessoas que 

logo se manifestaram líderes de movimentos operários de reivindicações”.576 

 

Todos estes fatos históricos são importantes para se compreender a 

história das relações de trabalho no Brasil. Enquanto na França, na 

Inglaterra, na Alemanha, na Itália houve todo o século XIX para o 

amadurecimento dos movimentos operários, “inesperadamente”, 

aparecem no Brasil movimentos sociais de reivindicações operárias 

profundamente marcadas por ideologias políticas bem definidas. Para 
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quem não associa esse fenômeno às imigrações, tais movimentos 

surgem como se decorressem de “geração espontânea”.577 

 

  Esclarece que nas duas últimas décadas do século XIX e até o ano de 1930 

houve “uma grande fermentação de ideias, de movimentos paredistas cuja quantidade era 

relevante considerando-se o número de fábricas, de empregados e o tamanho das cidades do 

Rio de Janeiro, de São Paulo e de Recife”.578 Houve no período “uma abundante literatura de 

jornais das mais diversas tendências, muitos dos quais com títulos em língua estrangeira” e 

“Um sem-número de manifestos partidários de diversas colorações se posicionaram em defesa 

da ‘causa operária’".579 Foram muitas as Associações de Auxílio Mútuo, de Associações 

Sindicais que se criaram, por exemplo, entre 1872 e 1930 no Estado de São Paulo.580 Houve 

diversas greves no período. 

 

  Álvaro de Vita comenta que a nascente classe operária, “constituída 

predominantemente por trabalhadores estrangeiros (com uma larga maioria de italianos)”, 

embora não pudesse colocar em risco o poder oligárquico (a dominação oligárquica prescindia 

do apoio das massas trabalhadoras urbanas porque o poder das oligarquias era a dominação 

coronelística),581 “foi responsável pelo surgimento de um movimento operário na sociedade 

brasileira de início do século”.582 

 

  Os “imigrantes não trouxeram consigo apenas a ambição ou uma melhor 

qualificação profissional do que os trabalhadores ´nacionais´”,583 trouxeram também 

“concepções políticas revolucionárias – com destaque para o anarquismo (...) e alguma 

experiência com formas de organização da classe operária, principalmente o sindicato”.584 

(grifos do autor) 
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  Então, houve o encontro de uma “classe operária influenciada por concepções 

revolucionárias” com “um patronato mais afeito a comandar escravos e agregados do que a 

lidar com movimentos reivindicatórios, greves, demonstrações públicas etc.”.585 O “choque 

não poderia ser mais completo” e “um dos pontos altos desse confronto foi a greve geral de 

1917 em São Paulo”.586 

 

  Maurício Godinho Delgado relata que nas décadas finais do século XIX 

surgiram as primeiras associações de trabalhadores livres e assalariados e que a experiência 

associativa se ampliou ao longo do início do século XX.587  Essas associações eram as “ligas 

operárias, sociedades de socorro mútuo, sociedades cooperativas de obreiros, enfim, diversos 

tipos de entidades associativas que agregavam trabalhadores por critérios diferenciados”.588 

 

    Ressalta também o aspecto de que na “formação e desenvolvimento dessas 

entidades coletivas teve importância crucial a presença da imigração europeia, que trouxe 

ideias e concepções plasmadas nas lutas operárias do velho continente.589 

 

  Russomano comenta que “Não foram pequenas as dificuldades enfrentadas 

pelos primeiros líderes do movimento sindical brasileiro”, o quais “eram perseguidos, por 

motivos ideológicos, pelo próprio Governo e, simultaneamente, pressionados pelos 

empregadores”.590 Cita o depoimento de Joaquim Pimenta:  

 

Organizar um sindicato, por mais pacíficos que fossem os intuitos de seus 

promotores ... era motivo de ser despedido, boicotado e, se a dispensa do 

empregado provocava protestos ou reação pela greve, a interferência do 

Estado imediatamente se fazia valer detendo os ousados, dispensando 
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ajuntamentos a pata de cavalo, forçando os mais tímidos a voltarem ao 

trabalho.591 

 

   No período anterior a 1930, houve segmentos que contaram com um 

sindicalismo relativamente estruturado, notadamente os setores de “ferrovias e portos, 

vinculados à agroexportação de café, apresentaram evolução organizativa consistente”.592 “Ao 

lado desse sindicalismo mais proeminente, surgem também entidades sindicais em torno do 

parque industrial que se forma entre 1890 e 1930 no país, principalmente em São Paulo”.593  

 

  Amauri Mascaro Nascimento indica os seguintes traços que marcaram o 

primeiro movimento sindical brasileiro: pluralismo, na medida em que “as associações criadas 

não estavam submetidas a restrições quanto ao seu número em uma base territorial, já que nem 

mesmo esta era disciplinada pelo Estado”; “influência étnica, determinante da delimitação do 

âmbito pessoal de inúmeras entidades agrupando pessoas da mesma nacionalidade”; 

“diversificação de critérios de reunião” porque havia associações de “pessoas da mesma 

profissão e outras de pessoas de diversas profissões mas pertencentes a um mesmo setor de 

atividade econômica, ficando a escolha do critério confiada aos próprios interessados”; “a 

finalidade assistencial, de tal modo predominante que muitos dos órgãos encontrados têm 

natureza mais previdenciária, de mutualidade e de socorros, do que, propriamente, de 

reivindicação trabalhista”.594  

 

  Dessa forma, pode-se dizer que antes da Revolução de 1930, vigorava no Brasil 

a liberdade sindical, quando comparada a situação sindical com a realidade do período 

posterior. Até então os sindicatos eram pessoas jurídicas de direito privado, de modo que 

“eram livremente criados pelos interessados, com administração e estatutos próprios”.595 
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  No período posterior, os sindicatos foram publicizados, concebidos como 

órgãos de colaboração do governo. Passaram a depender do reconhecimento do Estado, a 

permanecer sob a custódia do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a ter que 

apresentar relatórios da sua atividade e a contar com estatutos padronizados, perdendo, assim a 

sua autonomia. 596  

  

  Russomano menciona que o Decreto n. 19.770, de 19 de março de 1931, é 

muitas vezes citado como a primeira lei sindical brasileira.597 Diz que “Foi como se se abrisse 

a comporta de águas há muito represadas”,598 eis que de março a junho “haviam sido 

expedidas cerca de quatrocentas cartas a sindicatos de trabalhadores e mais de setenta a 

sindicatos de empresários”.599 

 

  O referido decreto “introduz na ordem jurídica uma linha sindical 

marcadamente intervencionista, de um sindicalismo apolítico e voltado para a integração das 

classes produtoras”.600 

 

  A Constituição de 1934 proclamava, no parágrafo único do seu artigo 120: “A 

lei assegurará a pluralidade sindical e a completa autonomia dos sindicatos”,601 mas o Decreto 

n. 24.694 de 12.07.1934, baixado quatro dias antes da nova Constituição, estabelecia a 

necessidade de aprovação dos estatutos pelo Ministro do Trabalho e previa a possibilidade de 

suspensão do sindicato por até seis meses.602 
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  Embora a Constituição proclamasse a liberdade sindical, havia a exigência de 

que o sindicato reunisse no mínimo 1/3 dos empregados da mesma profissão na mesma 

localidade, o que representava restrição ao pluralismo sindical.603 

 

  Além disso, havia “restrições à liberdade de administração do sindicato, tanto 

assim que nas assembleias sindicais havia a presença permanente de um delegado do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio”.604 

 

  A “dinâmica de industrialização e urbanização, desencadeada a partir da década 

de 1930, cria uma classe trabalhadora assalariada mais numerosa, disputada principalmente 

pelos comunistas e pelo Estado Novo, combinando repressão, legislação social e 

cooptação”.605 

 

  Em “1937, o Estado restabeleceu as diretrizes de 1931, liquidou com o modelo 

do pluralismo de 1934 e aumentou o seu dirigismo na ordem sindical”.606  

 

Curiosamente, apesar de tudo isso, dispunha a mesma Carta de 1937 

que “a associação profissional ou sindical é livre” e, ao mesmo tempo, 

que “somente o sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o 

direito de representação legal dos que participarem da categoria de 

produção para a qual foi constituído, e de defender-lhes os direitos 

perante o Estado e as outras associações profissionais, estipular 

contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os seus 

associados, impor-lhes contribuições e exercer em relação a eles 

funções delegadas de poder público” (art.138).607 
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  Foi adotado o sindicato único na mesma base territorial e desenhado um 

modelo sindical em que sindicatos, federações e confederações estavam dispostos “como 

degraus de uma escada que desembocava na corporação, para que esta pudesse exercer um 

poder regulamentar sobre toda a categoria, ditando normas de trabalho aplicáveis a todos os 

seus integrantes”.608 

 

  Essas medidas tinham a finalidade de manter o controle do Estado sobre a 

economia nacional609 e, principalmente sobre a classe trabalhadora. Para esse fim, o Estado 

considerava “imprescindível evitar a luta de classes, daí a integração das forças produtivas, os 

trabalhadores, empresários e profissionais liberais, numa unidade monolítica e não em grupos 

fracionados, com possibilidades estruturais conflitivas”.610  

 

  O Decreto-lei n. 1.402 de 05.07.1939 estava respaldado pela Constituição de 

1937 e o sindicato passou então a sofrer um controle minucioso, inclusive de aprovação e 

destituição da diretoria, de intervenção e de orçamento, entre outros.611  A “liberdade sindical, 

perante ele e na prática de sua execução, fora profundamente golpeada nos seus aspectos de 

autonomia, em face do Estado, do grupo em face de outros e do próprio indivíduo em face do 

grupo”.612  Na exposição de motivos do referido decreto constou que com o registro no 

Ministério do Trabalho toda a vida das associações profissionais passaria a gravitar em torno 

do Ministério.613 

 

  A intervenção do Estado nas relações de trabalho, mediante a elaboração de leis 

de proteção ao trabalhador, restringindo a autonomia da vontade das partes e estabelecendo 

normas imperativas, dos pontos de vista normativo e objetivo não se confunde com a 

disciplina realizada pelo Estado na estrutura sindical. 

 

                                                 
608  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Sindical. São Paulo: LTr: Editora da Universidade de São Paulo, 

1982, p.61. 
609 Ibid., p.61. 
610 Ibid., p.61 
611 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho. 17. ed. atualizada por José Augusto 

Rodrigues Pinto e Otávio Augusto Reis de Sousa. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.574. 
612 Ibid., p.574.  
613 Boletim do MTIC, n. 53, janeiro, 1939, p.12. Apud GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson, op. cit., p.574. 



 123 

  As normas direcionadas para os contratos individuais de trabalho decorreram 

de longo processo de lutas e de modificação da racionalidade do direito, inclusive em nível 

internacional, rompendo com o paradigma liberal da igualdade formal entre as partes e 

reconhecendo que a desigualdade material possibilitava contratos de trabalho iníquos. Tiveram 

por efeitos (senão de imediato, mas ao longo das próximas décadas, e deixando um legado até 

os dias atuais), a contenção da exploração do trabalho pelo capital e a inibição da excessiva 

pauperização do trabalhador, da concentração de renda e do caos social. 

 

  Sob essa perspectiva, pode-se dizer que a proteção estatal aos trabalhadores, 

com as normas de direito social, incluindo-se as do direito do trabalho, enquanto valorizadoras 

da pessoa humana, possuía o efeito de contribuir para a construção de uma sociedade mais 

justa e mais democrática, no sentido de democracia real e não apenas formal. 

 

  Assim, no que se refere à legislação social, era um processo de produção 

normativa e de mitigação do liberalismo ortodoxo que já estava em andamento por ocasião da 

Revolução de 1930, mas que foi intensificado a partir de então, culminando com as normas de 

direito individual consolidadas em 1943, na CLT. Do ponto de vista objetivo, entendemos que 

essas normas atendiam às aspirações da classe trabalhadora. Independentemente da intenção 

de Vargas e da forma como apresentada à população, como uma benesse do Estado, o fato é 

que a legislação trabalhista inseria o país no movimento internacional de construção dos 

direitos sociais e representou um legado importante. Os direitos individuais do trabalho 

consolidados na Era Vargas integram os direitos humanos fundamentais.  

 

   Já as normas restritivas da liberdade sindical, vigentes a partir da década de 

1930, restringiram a possibilidade de os trabalhadores livremente organizarem suas entidades 

representativas (e de por meio delas lutarem por melhores condições de vida e de trabalho) e 

tiveram um outro sentido, uma direção antidemocrática, de cerceamento da participação dos 

movimentos sociais de trabalhadores na vida social. 

 

  Vale observar uma distinção, do ponto de vista da dogmática jurídica, quanto às 

normas de direito individual do trabalho e do direito coletivo: 
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Enquanto as normas jurídicas elaboradas pelo Estado para regular o 

Direito Individual do Trabalho são aplicativas, criando para o 

indivíduo direitos subjetivos, as normas elaboradas para disciplinar o 

Direito Coletivo do Trabalho são normas instrumentais, porque 

fornecem aos grupos profissionais o instrumento técnico adequado à 

autocomposição de seus próprios interesses. São os grupos que, usando 

esses instrumentos, criam direitos subjetivos. Sua função é propiciar a 

organização de grupos sociais e estabelecer as regras disciplinadoras 

de suas relações614 (...) Não obstante, o Direito Coletivo do Trabalho 

assegura ao empregado uma proteção real e efetiva, de maneira 

indireta, na ordem sociológica, e não estritamente jurídica, porquanto 

permite o agrupamento de grandes massas de trabalhadores nos 

sindicatos e dá aos mesmos, nas suas relações com os empregadores, a 

força que deriva do número, da disciplina, da organização técnica e do 

poder material.615 (grifos dos autores). 

 

  Portanto, do ponto de vista objetivo, não se pode confundir as ações legislativas 

do período Vargas, quando referentes ao direito individual do trabalho e quando voltadas para 

o direito coletivo do trabalho.  Uma, de intensificação da mudança na racionalidade liberal, 

outra de inspiração corporativista, mas que, do corporativismo retirou apenas o aspecto 

autoritário de controle e domesticação da atuação coletiva dos trabalhadores, no tocante aos 

sindicatos. Embora as duas dimensões tivessem sido implementadas de forma conjunta e 

talvez com a mesma finalidade política (no ideário da colaboração de classes sociais), do 

ponto de vista do interesse da classe trabalhadora são muito distintas e deixaram heranças 

diversas, sendo relevante a distinção na atualidade, em razão das implicações com a ideologia 

neoliberal, que, valendo-se da estruturação sindical concretizada à época, procura destruir a 

construção dos direitos individuais trabalhistas. 

  

                                                 
614 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de direito do trabalho. 17. ed. atualizada por José Augusto 

Rodrigues Pinto e Otávio Augusto Reis de Sousa. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.536.  
615 Ibid., p.536-537.  
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  Para Luiz Werneck Vianna, a ação organizadora dos movimentos operário e 

sindical foi importante para a ruptura do liberalismo ortodoxo vigente na Primeira 

República.616 Diz que “Fundamentalmente, o sentido de suas reivindicações esteve dirigido 

para que o mercado de trabalho admitisse como interlocutor legítimo a figura de um 

contratante coletivo – o sindicato”,617 o que contou com a oposição dos empresários porque a 

sua forma de acumulação de capital “repousava na preservação da ortodoxia, que só admitia o 

contratante individual para a celebração dos contratos de trabalho”.618 

 

  Vale dizer, os empresários brasileiros não desejavam a negociação coletiva e a 

participação dos sindicatos nas relações de trabalho. Defendiam a livre pactuação individual 

com os trabalhadores, nos moldes praticados na Europa do início do século anterior, quando 

do surgimento do capitalismo. Neste ponto, percebe-se a distinção de posição do capital 

algumas décadas depois, na medida em que, a partir do neoliberalismo dos anos 1990, 

passaram a defender a intervenção sindical nas relações de trabalho, como forma de afastar a 

proteção das normas estatais conseguida pelos trabalhadores.  

 

  A ortodoxia liberal “era vulnerada no terreno prático da ação pela 

movimentação operária, que nos anos 20 já contava com a simpatia de setores das camadas 

médias emergentes e de certos círculos ilustrados”.619 Além disso, o “próprio Tratado de 

Versailles, em 1919, impunha uma reorientação na concepção do plano da ordem, que a 

afastava do contratualismo individual tão caro aos industriais”.620 

 

... o movimento político-militar de 30 consistiu principalmente numa 

reordenação institucional-legal da dominação burguesa, que, ao criar 

organizações corporativas, nominalmente voltadas para o 

estabelecimento da harmonia entre classes, transformou-as em 

vigoroso instrumento de acumulação industrial. O ocultamento do 

                                                 
616 VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. 4. ed. revista. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

1999, p.19. 
617 Ibib., p.19. 
618 Ibid., p.19-20. 
619 Ibid., p.20. 
620 Ibid., p.20. 
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privado no público, a extração da força de trabalho da esfera mercantil 

e sua subsequente regulamentação pela norma jurídica, a formulação 

de uma ideologia, comunitarista, processos e instituições ainda 

presentes no Brasil de hoje, tiveram sua definição nos primeiros 

momentos da nova ordem estabelecida naquela década.621 

 

  Luiz Werneck Vianna lembra que a “mitologia estadonovista criou duas 

tradições sobre a história da criação das leis do trabalho”: uma, “de seu caráter de outorga por 

parte do Estado independentemente de pressão exercida de baixo por boa parte da classe 

operária” e a outra, decorrente desta, de que Revolução de 1930 tivesse sido um marco divisor 

a partir do qual o Estado teria passado “a disciplinar o mercado de trabalho em benefício dos 

assalariados” (“a chamada ´questão social´ teria deixado de se constituir num ´caso de 

polícia´”).622 

 

  Com essa interpretação, estimulava-se “a supressão da memória das classes 

subalternas, que apareciam como impotentes e incapazes de reivindicar seus direitos 

elementares por si sós”623 e, de outro lado, “recriando ideologicamente a história, buscava 

incentivar uma inação real, implícita na noção de que o Estado se constituía no guardião dos 

seus interesses”.624 Vale dizer, “Com isso, subtraía-se, ou pelo menos disfarçava-se o caráter 

verdadeiro da legislação getuliana – controladora e repressiva do comportamento operário”.625 

 

Algumas pesquisas realizadas nos anos 60, embora se tenham chocado 

contra essa concepção, mantiveram-se respeitosas diante do quanto por 

ela circunscrito. O conflito, mais difuso do que explícito, tornava-se 

patente no plano empírico. A reconstituição da movimentação operária 

nos anos pré-30, como nos estudos de Azis Simão, Albertino 

Rodrigues e Leôncio Martins Rodrigues, não deixam dúvidas sobre sua 

                                                 
621 VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. 4. ed. revista. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

1999, p.21. 
622 Ibid., p.57. 
623 Ibid., p.57. 
624 Ibid., p.57. 
625 Ibid., p.57. 
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natureza reivindicante, capacidade de organização e aglutinação de 

grandes massas operárias. Tais estudos põem em evidência também 

que o sentido da ação não se esgotava numa pauta economicista, 

incluindo a luta por direitos sociais e políticos. No entanto, essa 

bibliografia se mantém fiel à explicação tradicional que nega a 

existência de ação organizada da classe operária para a conquista de 

leis protetoras do trabalho.626 

 

    No que se refere às origens da legislação trabalhista, Vianna observa que 

Evaristo de Moraes Filho, no começo da década de 1950, já havia denunciado “a falsificação 

ideológica estadonovista” e sustentado “a preexistência da legislação trabalhista quanto ao 

Estado de 30”.627 

 

  Vianna ressalta o papel desorganizador do Estado pós-30 sobre a consciência e 

a organização operária, destinado a restringir a ação e a organização dos trabalhadores:  

 

Descartando-se o papel desorganizador do Estado pós-30 sobre a 

consciência e a organização operária, introduz-se uma nova variável – 

caráter burocrático das lideranças operárias emergentes – à qual se 

delega função causal. Reforça-se a ideia com a incorporação de dados 

estruturais, que comprovariam noutro nível as transformações 

ocorridas no interior da classe operária (êxodo rural, diminuição das 

correntes migratórias estrangeiras, com a consequente perda do 

animoso e reivindicativo comportamento da influência 

anarcossindicalista etc.), todas constituintes do processo de depressão 

ocorrido em sua fisionomia politico-social. Deixava-se submerso, 

porém, o dado político relevante, qual seja a significação da legislação 

                                                 
626 VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. 4. ed. revista. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

1999, p.58. 
627 Ibid., p.59. 
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da nova república, com sua declarada e manifesta intenção de 

restringir a ação e a organização operárias.628 

 

  Diz que a perda dessa perspectiva de restrição da ação e da organização 

operárias abriu caminho para a teoria do “pacto” entre o Estado e a classe operária organizada, 

segundo a qual “Esta sacrificava-se politicamente para se capacitar à percepção de 

determinados benefícios sociais, sob uma liderança já abastardada pelo ethos burocrático”.629 

  

  Essa ideia “contratualista” se destinava a “associar lógica e consistentemente a 

rebaixa da reivindicação operária com a organização sindical burocrática”.630 Trata-se de uma 

concepção que “se fazia suportar na falsa evidência de que o Estado representava uma 

entidade - outorgante de um bem – as leis sociais – e a classe operária de outro – 

independência política de classe”.631 

 

  Essa “presunção colide de frente com o significado contemporâneo das 

corporações, cuja natureza se expressa numa relação de dominação politica que se disfarça 

em sistema de cooperação entre classes”.632 (grifos nossos) 

 

  Vianna lembra que a legislação acerca do descanso dominical, regulamentação 

da jornada de trabalho, do trabalho do menor, da mulher, férias, caixas de seguro, sindicatos e 

lei de acidentes de trabalho antecede a 1930.633 Diz que a “própria criação da figura de um 

Estado intervencionista sobre o mercado não consiste em obra original dos anos 30”, na 

medida em que a “intervenção foi legitimada pela emenda constitucional de 1926, que criou a 

Comissão de Legislação Social da Câmara, rompendo com a ortodoxia liberal da Carta de 

1891”.634 
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630 Ibid., p.58. 
631 Ibid., p.58-59. 
632 Ibid., p.59. 
633 Ibid., p.59. 
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  O que pretende Vianna é isolar a especificidade das ordens estatais dos 

períodos anterior e posterior a 1930,635 dizendo que a “apreensão dessa singularidade não pode 

estar no nível restrito da leitura da legislação trabalhista”.636 

 

  Diz que, “Quando se suscita o tema do corporativismo sindical, a rigor, tem-se 

que pensar previamente no estatuto do corporativismo como ordem legal geral. Vale dizer, é 

porque a concepção do Estado se radica no corporativismo que o sindicato assume feição 

corporativa”.637 

 

    Acrescenta que “intervencionismo e leis trabalhistas tiveram existência nessas 

duas configurações de Estado, à diferença de que, no pós-30, o intervencionismo se tornou 

mais agudo”.638 Mas esclarece que o traço peculiar do Estado pós-30 “não se encontra numa 

maior intensidade de leis trabalhistas, mas na sua inclusão numa ordem corporativa”.639  

 

  Em um primeiro momento, o corporativismo ainda não era aceito pelas facções 

das classes dominantes, porque não se encontravam representadas no aparato estatal.640 Após 

35, as dissidências, antes “agudas e na aparência inconciliáveis entre as facções das classes 

dominantes, cedem lugar a uma proposta consensual feita em nome do corporativismo”.641 

Assim, a “facção burguesa industrial, que polemizava contra as leis sociais desde a ordem 

anterior, em nome de um modelo liberal ... Passa a entender que o que perdia no nível do 

político ganhava com sobras no econômico e no social através da ação controladora e 

repressiva da estrutura corporativista”.642 

 

A oligarquia, que levara seu liberalismo político mais longe, por força 

da própria conjuntura, e que assumira vigorosas posições em 32 e 33, 

igualmente se vai deslocar para o corporativismo, como sistema 
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alternativo para viabilizar a manutenção da ordem dominante. Em 

matéria de legislação trabalhista, essa será a primeira vez em que 

coincidirá com a facção industrial. Seu Estado, antes de 30, foi 

permeável à introdução da legislação, em que pese a oposição dos 

industriais; mais tarde, quando a burguesia opta pelo controle político 

dos sindicatos por parte do Estado, postula pela autonomia e 

pluralidade sindicais; somente em 35 confluem para terreno comum, 

perfilando-se em torno da organização do corporativismo.643 

 

  O que se conclui é que a “ideologia da outorga será, sem dúvida, resultante de 

um pacto. Porém, não entre o Estado e as classes subalternas, e sim entre as diferentes facções 

das classes dominantes”.644 

 

  Octavio Ianni explica que após a Revolução de 1930, o sindicato então adquire 

um novo conteúdo político, passando a integrar o sistema político-administrativo estatal e a 

atividade sindical passa a ser realizada em conformidade com objetivos e meios alheios ao 

controle do operariado.645  

 

  As comissões que elaboravam sugestões ou anteprojetos para decretos e leis 

trabalhistas eram constituídas em conformidade com as doutrinas da “paz social” ou da 

“ordem e trabalho”.646 Tais doutrinas se destinavam principalmente a favorecer a expansão da 

empresa privada.647 

 

O novo padrão de autoritarismo imposto pelas liderenças agrárias 

modernizantes, abrindo uma nova fase de relacionamento entre a 

sociedade civil e o Estado, rearranjava o posicionamento no mercado 

do capital e do trabalho de forma a manter taxas altas de acumulação. 

                                                 
643  VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. 4. ed. revista. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

1999, p.61-62 
644  Ibid., p.62. 
645 IANNI, Octavio. Estado e planejamento econômico no Brasil (1930-1970). Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira SA, 1971, p.37. 
646 Ibid., p.37. 
647 Ibid., p.37. 



 131 

O específico do corporativismo estava na busca da instituição da “paz 

social”, na tentativa de estabelecer um amplo consenso que também 

obrigasse politicamente as classes subalternas, ao contrário da 

violência pura empregada pelas classes dominantes nas duas primeiras 

décadas do século. Agamenon Magalhães, como vimos na sua 

intervenção na reunião ministerial citada, um dos mais lúcidos e 

preparados dirigentes políticos da nova ordem, compreendia que a 

questão central para o novo regime de dominação consistia num ponto 

de justo equilíbrio entre o emprego da coerção e a proposição de um 

projeto de alguma forma consensual para as classes subalternas. Tal 

consenso deveria ser perseguido em termos de uma legislação que 

minimamente as protegesse nas suas relações de emprego e nas 

condições de seu trabalho.648 

     

  O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio era quem “legalizava a 

existência e o funcionamento do sindicato, fiscalizava a eleição sindical e empossava a 

diretoria”, intervindo, portanto, em todos os aspectos organizatórios e funcionais mais 

importantes da atividade sindical.649 O custeio do sistema sindical passou a ser realizado pelo 

imposto sindical (atual contribuição sindical), cobrado dos assalariados integrantes da 

categoria, independentemente de sindicalização.650  

 

  Vianna explica, e este ponto é fundamental para a análise das relações de 

trabalho no Brasil e para o objeto da presente pesquisa, que os empresários na época não 

aceitavam participar de negociações coletivas:   

 

“Tome-se o exemplo do instituto das convenções coletivas do trabalho. 

Proposto pelo governo em 1931, e decretado em 1932, foi repelido 

pelos empresários. A Carta de 34 ratificou sua criação, de acordo com 
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o anteprojeto e a sugestão do “Clube 3 de Outubro”, tendo sido 

ademais confirmado pela Carta de 37, e afinal consagrado na CLT. 

Apesar disso, não teve vigência real. Para o empresário, no que se 

refere às classes subalternas, o corporativismo se resumirá no sistema 

interventor da vida sindical, ignorando as veleidades do Estado em 

compeli-lo a aceitar o fator trabalho como interlocutor numa mesa de 

negociações.  

O capital, contra a legislação em vigor, somente aceitava a 

interferência do Estado no mercado de trabalho para definição dos 

direitos elementares de proteção ao trabalho e pela admissão de que 

fosse estipulado um salário mínimo. Bem antes de 35, se já coonestava 

o modelo autoritário do Estado, os empresários deixavam claro não 

aceitar uma colaboração real com as classes subalternas. O Estado, 

sem referendar tal realidade no plano legal, acabou por legitimar essa 

perspectiva, ao abdicar do seu poder impositivo para obrigar a 

realização dos contratos coletivos. Consequentemente, o modelo 

autoritário-corporativo do regime e do Estado, na forma com que se 

consumou, torna-se inconcebível sem a mediação dos empresários, que 

legitimavam o termo autoritário e repudiavam o corporativo, salvo 

nos seus efeitos inibidores e coercitivos da vida associativa 

operária”651 (grifos nossos). 

 

  Para Victor Russomano Júnior, “o Brasil, mesmo durante o ‘Estado Novo’, 

praticamente não teve feitio corporativista, a não ser em um ponto: a organização sindical”.652 

 

  Adalberto Moreira Cardoso defende que é “inegável que o pensamento 

corporativista era uma das traves mestras de todo o empreendimento revolucionário de 
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1930”,653 mas “tratou-se de corporativismo maneta, porque fechado à voz dos trabalhadores 

nos mecanismos decisórios do aparelho de Estado.654 

 

    Explica que para sustentar o argumento de que o corporativismo vigeu no país 

por todo o período de 1930-45 e mesmo depois da queda de Vargas, seria necessário “esposar 

uma definição muito fraca de corporativismo, restrita aos regulamentos ou à ideologia e cega 

em relação ao mundo sobre o qual eles legislavam ou ao qual davam sentido”,655 parecendo-

lhe “mais plausível assumir que a ordem corporativa foi, com algumas exceções importantes, 

tênue, e jamais unívoca. Ela variou de intensidade e conteúdo em momentos diferentes do pós-

30”.656 

 

  No sentido forte em que constitucionalizada na Itália fascista, no franquismo 

espanhol e no salazarismo português, “a ordem corporativa não foi, com certeza, um desenho 

estável ou coerente no primeiro período Vargas”,657 eis que “os aspectos repressivos e 

totalitários do fascismo operaram com força num período muito curto”.658 Diz que jamais se 

concretizou o projeto pelo qual os sindicatos atuariam como canal de deliberação e 

participação popular e empresarial nas políticas públicas.659 

 

  O “processo de representação classista em conselhos de estado excluía, quase 

sempre, os trabalhadores, e quando os incluía, era por meio da cooptação ou da imposição, 

jamais por ´participação direta´”.660 Assim, a “relação das classes com o Estado, pois, não 

tinha caráter corporativo em sentido forte. Tinha, sim, um desenho legal corporativo utilizado 

para repressão e controle dos trabalhadores”.661 
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  A Constituição Federal de 1946, em seu artigo 159, estabeleceu: “É livre a 

associação profissional ou sindical, sendo regulados por lei a forma de sua constituição, a sua 

representação legal nas convenções coletivas de trabalho e o exercício de funções delegadas 

pelo Poder Público”.662 Mas, embora proclamasse a liberdade sindical, prevaleceu na época o 

entendimento de que a legislação infraconstitucional anterior era compatível com a nova Carta 

Magna.663 Então, a partir desse momento histórico não se pode mais atribuir a Vargas a 

manutenção da estrutura sindical, nem associá-la exclusivamente ao Estado Novo.   

 

    No “período entre o fim do Estado Novo e o golpe militar de 1964, destacam-se 

as experiências do Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT), do Pacto de Unidade e 

Intersindical (PUI), do Pacto de Unidade e Ação (PUA) constituído na greve de 1953, e a 

Confederação Geral dos Trabalhadores fundada em 1962”.664 

 

  O “golpe militar de 1964 reprime brutalmente o movimento operário e impõe 

direções sindicais pelegas e oficiais. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento capitalista provoca 

mudanças no tamanho e na composição da classe trabalhadora assalariada brasileira”.665 No 

final dos anos 1970, esta classe trabalhadora assume a vanguarda da luta contra a ditadura, 

com destaque para as grandes greves ocorridas entre 1977 e o início dos anos 1980”.666 

 

Neste contexto é convocada, em 1981, a 1ª Conferência da Classe 

Trabalhadora (CONCLAT). Nela formam-se dois blocos: de um lado 

estavam os chamados combativos, o “novo sindicalismo” crítico da 

estrutura sindical, majoritariamente petista. De outro lado, estavam os 

moderados, incluindos os pelegos, o “velho sindicalismo”, o MR8, o 

PCB e o PC do B, que defendiam a estrutura sindical oficial e se 

submetiam à hegemonia da oposição liberal na luta contra a ditadura”. 
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Em 1983, os setores combativos fundam a CUT. Em 1986, os setores 

moderados fundam a Confederação Geral dos Trabalhadores.667 

 

   A “CUT teve muita importância na luta contra a ditadura. Nos anos 1980, teve 

grande importância a greve geral como forma de luta”668 e no que se refere à “organização 

sindical, a CUT nasce defendendo a convenção 87 da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), a combinação entre luta econômica e política, um sindicalismo de base e 

democrático”.669 Os “congressos da CUT (CONCUTs) foram palco de grandes debates e 

enfrentamentos entre os mais variados setores da esquerda brasileira”. 670 

 

Parte da disputa existente na CUT dizia respeito diretamente à 

orientação política, outra parte dizia respeito a organização. Similar ao 

que ocorreu no PT, a tendência majoritária promoveu ao longo dos 

anos várias alterações no funcionamento da Central, entre as quais 

destaca-se a mudança na composição dos congressos da Central, 

reduzindo o número total de delegados/as, especialmente de quem era 

eleito diretamente na base, nas assembleias, por setores que estavam 

fora da estrutura sindical do Estado, pelos trabalhadores informais, 

pelos rurais e pelas oposições sindicais. Como efeito disto, no 4º 

CONCUT os delegados/as de base representavam 17% do total de 

delegados, número consideravelmente inferior aos cerca de 70% 

presentes aos 1º e 2º CONCUT´s.671 

 

  Enfim, houve ao longo do tempo um fortalecimento da representação das 

estruturas oficiais do sindicalismo (exatamente o que o sindicalismo combativo criticava),672 
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mas “o dano maior viria quando estas mudanças organizativas coincidiram com o refluxo das 

lutas sindicais, causado pela ofensiva neoliberal”.673 

 

  O novo sindicalismo, representado pela CUT, obteve conquistas na 

Constituição Federal de 1988, como a supressão da possibilidade de intervenção 

administrativa por parte do Estado, o término do estatuto padrão e da carta sindical outorgada, 

a garantia da liberdade de definição de estatutos e regras eleitorais, a extensão do direito de 

sindicalização aos servidores públicos e a ampliação do direito de greve.674 

 

  Mas, as medidas econômicas neoliberais atingiram com intensidade o 

sindicalismo brasileiro.675 

 

  Nas negociações coletivas do período, houve casos até pactuação de cláusulas 

de “não-greve por quatro anos em troca de um pacote de benefícios que incluía a participação 

nos lucros”, como ocorreu em 1990, com o Sindicato dos Metalúrgicos de Uberaba e a 

empresa Black & Decker.676 

  

  Ricardo Antunes observa que durante a década de 1980, o sindicalismo 

brasileiro viveu “um momento particularmente positivo”, com forte movimento grevista, 

expansão dos níveis de sindicalização e do sindicalismo dos assalariados médios e do setor de 

serviços, avanço do sindicalismo rural, nascimento das centrais sindicais (como a Central 

Única dos Trabalhadores – CUT, em 1983).677 Além disso, houve avanço na luta pela 

autonomia e liberdade dos sindicatos em relação ao Estado e nas tentativas de organização 
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sindical nos locais de trabalho.678 Enfim, o quadro se configurou favorável para o novo 

sindicalismo ao longo da década.679  

 

  Ao longo dos anos 1980 houve um enorme poder de barganha alcançado pelos 

sindicatos, além de difusão de conquistas obtidas por uma categoria organizada para outras 

menos organizadas de todo o país.680  

  

  Mas nos últimos anos da década de 1980, acentuavam-se as tendências 

econômicas, políticas e ideológicas que inseriam o nosso sindicalismo na onda regressiva,681 

tais como desregulamentação, flexibilização, privatização acelerada e desindustrialização.682 A 

reestruturação produtiva começou a resultar em um processo de precarização da força de 

trabalho, com diminuição do continente de operários e ampliação do subproletariado do 

mercado informal.683  

 

  Giovanni Alves explica que no “decorrer da década de 1990 o sindicalismo 

brasileiro tendeu a enfrentar imensas dificuldades por causa da ofensiva neoliberal e da 

desestruturação do mundo do trabalho”.684 “O desemprego e a terceirização fulminaram as 

bases sindicais”.685  

  

    Para Ricardo Antunes, esse novo cenário “arrefeceu e tornou mais defensivo o 

novo sindicalismo”.686 Surgia naquele momente um “sindicalismo neoliberal, expressão da 

nova diretoria, sintonizada com a onda mundial conservadora, de que a Força Sindical (central 
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sindical criada em 1991) é o melhor exemplo”.687 Além disso, havia uma inflexão no interior 

da CUT, que lhe dificultava avançar qualitativamente e transitar de um período de resistência 

para outro de elaboração de “propostas econômicas alternativas, contrárias ao padrão de 

desenvolvimento capitalista aqui existente, que pudessem contemplar prioritariamente o amplo 

conjunto que compreende nossa classe trabalhadora”.688 

 

     A principal central sindical do país, a CUT, perdeu seu aspecto “socialista de 

confronto de classe, assumindo cada vez mais estratégias sindicais propositivas no interior da 

ordem do capital”.689  E essa determinação político-ideológica foi um sintoma da crise do 

sindicalismo.690 “Ou seja, o sindicalismo hegemônico perdeu seu vínculo com o horizonte de 

classe e deixou-se levar - sob a pressão das circunstâncias – pela fragmentação de classe”.691 

 

     Ricardo Antunes observa que para dotar o novo sindicalismo dos elementos 

necessários para resistir aos influxos externos e ao ideário neoliberal seria necessária a 

articulação da combatividade anterior com uma análise aguda da realidade brasileira “na 

perspectiva crítica e anticapitalista, de nítidos contornos socialistas (existente nos anos iniciais 

da CUT”.692 

 

  Explica que o cenário contudo se revelava crítico, com um sindicalismo 

representado pela Força Sindical, preenchendo o “campo sindical da nova direita, da 

preservação da ordem, da sintonia com o desenho do capital globalizado”693 e com algumas 

das principais lideranças da Central Única dos Trabalhadores (CUT) passando a adotar “uma 

postura de abandono de concepções socialistas e anticapitalistas, em nome de uma 

acomodação dentro da ordem”.694 
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O culto da negociação, das câmaras setoriais, do programa econômico 

para gerir pelo capital a sua crise, tudo isso está inserido num projeto 

de maior fôlego, cujo oxigênio é dado pelo ideário e pela prática 

social-democráticas, que pouco a pouco vai se adaptando à estrutura 

sindical cupulista, institucionalizada e burocratizada, que caracterizou 

o nosso sindicalismo pós-30.695 

 

  Algumas dificuldades se apresentam também para o campo socialista e 

anticapitalista no interior da Central Única dos Trabalhadores, relacionadas com os desafios de 

buscar a “articulação entre os interesses imediatos e uma ação estratégica, de longo prazo, de 

clara conformação anticapitalista”696 ou seja, ações como: “resistir a uma onda tão intensa”; 

“elaborar um programa econômico alternativo que incorpore os milhões de trabalhadores que 

não participam do mercado e que vivem da miséria da economia informal”; “gestar um novo 

modelo econômico que elimine a superexploração do trabalho, que particulariza o capitalismo 

industrial brasileiro, cujo salário mínimo tem níveis degradantes”; “iniciar a desmontagem do 

padrão de acumulação capitalista vigente no país”; “pensar numa ação que não impeça o 

avanço tecnológico, mas o faça em bases reais, com ciência e tecnologia de ponta 

desenvolvidas em nosso país”; recuperar “valores socialistas originais, verdadeiramente 

emancipadores”; não aceitar uma “globalização e uma integração impostas pela lógica do 

capital, integradora para fora e desintegradora para dentro”; “articular valores inspirados num 

projeto que olha para uma sociedade para além do capital, mas que tem que dar respostas 

imediatas para a barbárie que assola o cotidiano do ser que vive do trabalho”697 

 

  Ricardo Antunes, em 2002, já questionava qual o caminho que o novo 

sindicalismo brasileiro iria adotar: negociar dentro da ordem ou contra a ordem? Elaborar um 

programa de emergência para simplesmente gerir a crise do capital ou avançar na elaboração 

de um “programa econômico alternativo, formulado sob a ótica dos trabalhadores, capaz de 
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responder às reivindicações imediatas do mundo do trabalho, mas tendo como horizonte uma 

organização societária fundada nos valores socialistas e efetivamente emancipadores?”698 

 

  O referido sociólogo explica que ao longo da década de 1980, de certa forma 

nosso sindicalismo caminhou no contrafluxo das tendências críticas presentes no sindicalismo 

dos países capitalistas avançados, mas no final daquela década e ao longo da década de 1990, 

inseriu-se fortemente no quadro de desafios que estão presentes para o conjunto do movimento 

sindical.699  

 

  Esses desafios se apresentam entre outros, nos seguintes aspectos, elencados 

por Antunes: romper com a barreira que separa os trabalhadores “estáveis” dos trabalhadores 

em tempo parcial, precarizados e “economia informal”; organizar sindicalmente os 

desorganizados e com isto reverter as taxas de sindicalização; romper com o novo 

corporativismo (neocorporativismo societal), que defende exclusivamente suas respectivas 

categorias profissionais e que preserva e acentua o caráter fragmentado da classe-que-vive-do-

trabalho; romper com a tendência crescente da excessiva institucionalização e burocratização 

do movimento sindical e que o distancia das suas bases sociais; reverter a tendência, 

desenvolvida a partir do toyotismo, de reduzir o sindicato ao âmbito exclusivamente fabril, ao 

chamado sindicalismo de empresa, mais vulnerável e atado ao comando patronal; romper a 

barreira, imposta pelo capital, entre luta sindical e luta parlamentar, entre luta econômica e 

luta política, articulando e fundindo as lutas sociais, extraparlamentares, que dão vida às ações 

de classe, com as suas ações no âmbito de institucionalidade.700 

 

  Giovanni Alves, analisando o sindicalismo do início dos anos 2000, observa 

que um dos traços marcantes desse período foi “o aprofundamento da burocratização da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de sua tendência à adoção de políticas sindicais 
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concertantes”,701 que “tenderam a esvaziar o horizonte de luta de classes e de contestação 

anticapitalista”.702  Essa tendência já era constatada na virada de década de 1990 e se 

aprofundou nos anos seguintes, assumindo “formas ideológico-institucionais”.703 

 

    Explica que paralelamente à perda do conteúdo e ao abandono da práxis 

socialista, houve a crise da socialdemocracia europeia, com adoção de pressupostos liberais 

pelos partidos socialistas e trabalhistas centrais, além da crise do “socialismo real”.704 Essas 

tendências políticas globais tiveram impacto sobre a trajetória da CUT e do PT na virada dos 

anos 1990.705  

 

  O que se observa é que o “desemprego, a política deliberada das empresas de 

negar o papel de representação sindical coletiva e a terceirização são causas do 

enfraquecimento do poder sindical”.706 Assim, a adoção de um sindicalismo mais “disposto a 

dialogar com o capital (...) decorreu da amplitude da crise objetiva do mundo do trabalho”,707 

na medida em que o “desemprego e a terceirização avassaladora abateram-se sobre a dinâmica 

(e estrutura burocrática) dos sindicatos”.708  

 

    Na década de 1990, houve escassez das greves gerais e decréscimo da média de 

grevistas por greve, apesar do aumento relativo da quantidade de greves.709 Isso demonstra as 

dificuldades de mobilização sindical nas condições adversas de um precário mundo trabalho e 

também “uma debilidade política (e ideológica) das organizações sindicais e da sua 

capacidade de reagir à ofensiva do capital sob as condições objetivas de um novo regime de 

acumulação capitalista”.710  
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  O aprofundamento do capitalismo neoliberal ampliou o trabalho precário não 

organizado e outros problemas sociais e com isso “o sindicalismo tendeu a se fechar em si, 

buscando, antes de tudo, se preservar como corporação social (o que explicaria, no plano 

imediato a prática neocorporativa, o incremento do setorialismo sindical)”.711 (grifo do autor) 

 

    O sindicalismo passou a buscar “a linha de menor esforço da participação e do 

não confronto com a política (e cultura) do capital, renunciando-se à luta contra-

hegemônica”,712 de modo que “Em torno da velha estrutura sindical varguista, germinou uma 

nova cultura corporativa não mais de Estado, mas de mercado”.713 Vale dizer, os sindicatos 

passaram a se integrar ao mercado e à sua racionalidade, de maneira colaborativa. 

 

  Mas “Circunscrito às estreitas margens de manobra dadas pelo sistema em crise 

do capital, o setorialismo sindical tende a esgotar-se em si, perdendo sua capacidade de 

inserção estratégica nos problemas da sociedade do trabalho”.714  

 

    Enfim, o sindicalismo hegemônico que na década de 1980 contribuía para a 

direção política do processo social, passou a “se submeter à dinâmica mais ampla da luta 

político-institucional”715 e ao se burocratizar “perdeu o contato virtuoso com o movimento 

social mais amplo e, portanto, com o mundo do trabalho”.716 Perdendo o referencial de classe 

antagônica diante do capital, a “instituição-sindicato” torna-se “incapaz de servir como centro 

de organização de classe” e esbarra em seus próprios limites717 (grifos do autor). 

 

    Dessa forma, constrangido “pela constituição exacerbada de um novo e 

precário mundo do trabalho, o sindicalismo submeteu-se à lógica da empresa, perdendo a 
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perspectiva de classe”.718 Além disso, na década de 1990, foram deixados “de lado, sob 

pressão do capital, os movimentos sindicais de caráter geral e adotou-se o sindicalismo por 

empresa”, 719sendo que a descentralização das negociações coletivas se revela um dos 

elementos da cultura sindical neocorporativa, “desenvolvido principalmente a partir do Plano 

Real e da estabilização monetária, em 1994”.720 

 

    Em razão dessa mudança da cultura sindical e da política de negociação, houve 

redução da abrangência e do conteúdo das convenções coletivas e descentralização das 

negociações coletivas.721 Essa nova cultura sindical e da política de negociação “contrasta com 

a práxis sindical de classe, de confronto, que tinha caracterizado os anos 1980”722 e demonstra 

a crise da perspectiva de classe.723 

 

O predomínio da descentralização das negociações coletivas do 

trabalho e a proliferação de arranjos tripartites paritários como 

defensivismo de novo tipo exprimem uma nova institucionalidade 

sindical neocorporativa, que, mediante concessões políticas e 

econômicas, busca se preservar, enquanto burocracia sindical, diante 

da ofensiva do capital na produção724 (grifos do autor). 

 

    Giovanni Alves ressalta que esses elementos “são sintoma de uma crise 

estrutural do sindicalismo que possui vínculos decisivos com a própria natureza do novo 

regime de acumulação do capital.”725  Trata-se do “surgimento de um sindicalismo da crise” 

ou seja, “uma forma de prática política e cultura sindical incapaz de ir além da lógica do 

capital”726. 
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De certo modo, sob a adversidade da conjuntura politica (e ideológica), 

alguns sindicatos e suas lideranças, principalmente os ligados à Força 

Sindical, mas até mesmo os da CUT, sob a perspectiva da erosão de 

suas bases sindicais, tenderam a incorporar a “cultura do 

comprometimento” com os ideais da empresa.727 

 

    No decorrer dos anos 1990 também passou a ocorrer “uma maior participação 

dos sindicatos nos fóruns de políticas públicas e fóruns tripartites de discussão sobre 

capacitação tecnológica e de qualificação profissional”,728 o que também se revelou mais um 

“sintoma de crise do sindicalismo, que, diante da diminuição da eficácia de ação sindical e 

incapaz de ir além da esfera econômico-corporativa, busca dar sentido à sua prática política 

inserindo-se em instâncias da burocracia pública (e estatal)”.729 

 

    O sindicato para servir como centro de organização de classe precisa retomar a 

perspectiva da luta de classe, porque enredado na lógica do capital e atuando nos limites e na 

linha imposta pelo capital, o sindicato não se legitima como instituição de representação 

adequada. 

 

     Na medida em que se colocam como obstáculos à voracidade exploratória do 

capital, os sindicatos se constituem em importantes instrumentos de lutas para a preservação 

física e moral dos trabalhadores.730 Independentemente de mudanças estruturais na ordem 

jurídica sindical, como a instituição da liberdade e da pluralidade sindical (que não 

necessariamente garantirão a adequada representação dos trabalhadores porque podem ser 

capturadas pelas engrenagens do capital, como por exemplo, mediante a criação de sindicato 

fragmentado ao nível da própria empresa e eventualmente dominado pelo empregador), o que 

os sindicatos podem fazer já e agora é resistir, adotando uma nova postura nas negociações 

coletivas e recusando-se a aceitar normas coletivas que possam prejudicar os trabalhadores, 

reajustes salariais que não garantam aumentos reais, flexibilização de direitos estatais, 
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previsão de dinâmica do trabalho intensificadoras da superexploração tais como bancos de 

horas e metas para a participação nos lucros e resultados, entre outros aspectos. 

 

  O sindicalismo, imerso “em seus limites setoriais (...) principalmente o 

vinculado à dinâmica do capital monopólico, tende a incorporar a lógica sistêmica, buscando 

preservar-se como instância burocrática”.731 “O viés corporativo tende a torná-lo incapaz de 

intervir nos problemas globais da sociedade do trabalho – problemas globais que exigem 

soluções globais”.732 

 

  O que se constata é que o sindicalismo se defronta com a crise estrutural do 

capital733 e necessita de uma “articulação global” que conduza o movimento sindical como um 

todo a adotar “estratégias políticas globais” por meio de vínculos “com os movimentos sociais 

e com as lutas espontâneas do precário mundo do trabalho, contra a mesma lógica do capital, 

onde o Estado neoliberal é parte de seu complexo totalizador”.734  

 

    O sindicalismo precisa adotar estratégias politicas de diálogo e união, não com 

o capital, mas com as diversas frações da classe trabalhadora e com outros movimentos 

sociais. Uma ação unificada pode contribuir para fazer recrudescerem os problemas sociais 

gerados pela agressividade do capitalismo neoliberal. Independentemente da fragmentação da 

classe trabalhadora que hoje se vivencia, a inspiração da luta de classe e do sentido de 

constituição de uma classe trabalhadora poderá orientar e fortalecer a luta sindical. 

 

  Andréia Galvão relata que a partir da ascensão do PT ao governo federal, o 

movimento sindical brasileiro começou a passar por um processo de reconfiguração,735 em 

razão do “descontentamento de algumas correntes sindicais com as políticas adotadas pelo 

governo petista, sobretudo em seu primeiro mandato”736 e de um processo de convergência 
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político-ideológica entre a CUT e Força Sindical (FS), com atuação em conjunto e apoio de 

ambas ao governo.737 Além disso, foram adotadas estratégias pelo governo “para envolver o 

movimento sindical com sua plataforma política”,738 criando “organismos tripartites (o 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES – e o Fórum Nacional do 

Trabalho – FNT) para discutir as reformas previdenciária, tributária, trabalhista e sindical”,739 

com o objetivo de “construir consensos em torno de questões mais polêmicas e de minimizar 

uma eventual reação dos trabalhadores às políticas a serem adotadas”.740 

 

  No primeiro mandato, além de terem sido mantidos os principais elementos da 

“política macroeconômica do governo Fernando Henrique Cardoso, Lula promoveu e/ou 

tentou implementar uma série de reformas que reduziram ou ameaçavam reduzir direitos 

trabalhistas”,741 como por exemplo a reforma da previdência, realizada em 2003, que levou à 

retirada de direitos dos servidores públicos”.742 

 

  A Central Única dos Trabalhadores (CUT) trata-se da “maior e mais longeva 

central sindical brasileira”,743 possuindo grande inserção junto aos servidores públicos e com 

essa retirada de direitos sofreu uma cisão, que gerou a “criação de novas organizações: a 

Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas), em 2004, e a Intersindical, em 2006”,744 que 

“aglutinam correntes sindicais de esquerda”.745 

 

  A legislação que consagrou o reconhecimento e o financiamento das centrais 

sindicais, em 2008, ao estabelecer critérios de representatividade para a obtenção do 

reconhecimento legal, “desencadeou um novo movimento de divisão e fusão de correntes 

                                                 
737 GALVÃO, Andréia. A reconfiguração do movimento sindical nos governos Lula. In: GALVÃO, Andréia; 

BOITO JR. (orgs). Política e classes sociais no Brasil dos anos 2000. São Paulo: Alameda, 2012, p.188. 
738 Ibid., p.188. 
739 Ibid., p.188.  
740 Ibid., p.188. 
741 Ibid., p.187. 
742 Ibid., p.187. 
743 Ibid., p.187. 
744 Ibid., p.187. 
745 Ibid., p.188 
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sindicais, interessadas em preencher as condições para obter o repasse da parcela” das 

contribuições sindicais destinada às centrais.746  

 

     Com isso, “constitui-se a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 

(CTB), oriunda sobretudo da Corrente Sindical Classista, que também deixa a CUT” e ocorre 

um “processo de fusão de antigas e, por vezes, pouco expressivas correntes sindicais” como a 

União Geral dos Trabalhadores (UGT), a Confederação Geral do Trabalho (CGT) e a Social 

Democracia Sindical (SDS).747 

 

  Essas mudanças representaram um aprofundamento da divisão organizativa do 

movimento sindical, porque de um lado expressaram uma tendência à acomodação política da 

cúpula do sindicalismo (algumas organizações foram criadas de modo a se adequar às 

mudanças na legislação e se aproveitar dos benefícios por elas introduzidos), 748 mas por outro 

indicaram vitalidade da base, já que uma parcela do movimento sindical manifestava 

insatisfação “tanto em relação ao governo quanto em relação às centrais sindicais próximas a 

ele”749  e desde 2004 passou-se a verificar uma recuperação da atividade sindical e grevista.750  

  

  Assim, a “despeito da manutenção da legislação que estabelece o monopólio da 

representação sindical na base e, por conseguinte, um único sindicato por categoria (fenômeno 

conhecido por unicidade sindical), as divisões proliferam na cúpula”,751 o que não impediu a 

“constituição de uma relativa unidade político-ideológica entre seis das oito centrais 

existentes, unidade que se fundamenta numa avaliação positiva do governo Lula”.752 

 

                                                 
746 BOITO JR., Armando; GALVÃO, Andréia; MARCELINO, Paula. Brasil: o movimento syndical e popular na 

década de 2000. Observatório Social de América Latina, n.26, 2009, p.35-55. Apud GALVÃO, Andréia. A 

reconfiguração do movimento sindical nos governos Lula. In: GALVÃO, Andréia; BOITO JR. (orgs). Política e 

classes sociais no Brasil dos anos 2000. São Paulo: Alameda, 2012, p.188-189. 
746 GALVÃO, Andréia, op. cit., p.189.  
747 Ibid., p.189 
748 Ibid., p.189. 
749 Ibid., p.189. 
750 BOITO JR, Armando; MARCELINO, Paula. O sindicalismo deixou a crise para trás? Um novo ciclo de 

greves na década de 2000. Cadernos do CRH, vol.23, n.59, 2010, p.323-338. Apud GALVÃO, Andréia, op. cit., 

p.189-190. 
751 GALVÃO, Andréia, op. cit., p.190. 
752 Ibid., p.190. 
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     Essa divisão também não impediu “o movimento sindical (...) de realizar ações 

conjuntas para defender os trabalhadores dos efeitos da crise econômica e financeira 

desencadeada, em âmbito internacional, a partir de meados de 2008”.753 

 

  A “concorrência entre organizações de cúpula se intensificou no segundo 

mandato de Lula, levando as centrais a assumir, em alguns momentos, um discurso mais 

crítico em relação ao governo”,754 mas de maneira distinta: as centrais próximas ao governo 

adotavam uma posição predominantemente institucional e preferiam negociar a política, 

enquanto “as mais críticas optavam por mobilizar sua base para tentar resistir às medidas que 

consideram prejudiciais aos trabalhadores”.755 

 

  As centrais Conlutas e Intersindical consideravam “o governo neoliberal em 

virtude do domínio da lógica financeira, expressa na prioridade dada à estabilidade monetária 

e ao equilíbrio fiscal”,756 além disso, o controle da inflação continuava a ser assegurado via 

taxa de juros e o superávit primário limitava “o gasto público, a despeito do segundo mandato 

ter sido marcado pelo aumento do investimento estatal”.757 

 

   As referidas centrais criticavam o governo entre outros aspectos “por não ter 

revogado a legislação, implementada na administração do PSDB, que expandiu os contratos 

precários de trabalho” e “por não ter adotado medidas para combater a histórica flexibilidade 

do mercado de trabalho (marcado pela rotatividade, pela demissão imotivada) e por ter 

mantido o fator previdenciário”.758 

  

  Mas apesar das críticas, a capacidade de mobilização dessas centrais era 

pequena759 porque o governo Lula possuía altos índices de aprovação,760 decorrentes da 

“ampliação dos programas sociais que teve impacto importante sobre os trabalhadores 

                                                 
753 GALVÃO, Andréia. A reconfiguração do movimento sindical nos governos Lula. In: GALVÃO, Andréia; 

BOITO JR. (orgs). Política e classes sociais no Brasil dos anos 2000. São Paulo: Alameda, 2012, p.190. 
754 Ibid., p.207.  
755 Ibid., p.207. 
756 Ibid., p.207. 
757 Ibid., p.207. 
758 Ibid., p. 208. 
759 Ibid., p.208.  
760 Ibid., p.208. 
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desorganizados”, como de microcrédito e de empréstimo à agricultura familiar, ao mesmo 

tempo em que a contenção de preços da cesta básica ampliava sua capacidade de consumo.761 

   

  Os “trabalhadores formais e sindicalmente organizados também foram afetados 

pela política do governo”,  com o empréstimo consignado “a taxas de juros mais baixas que as 

elevadas taxas praticadas no mercado brasileiro”.762 Além disso, entre “2002 e 2010, ou seja, 

ao longo dos dois mandatos de Lula, o salário mínimo registrou ganho real de 53,6%”,763 o 

que repercutiu “não apenas entre os trabalhadores formais, mas também no setor informal (que 

tem o mínimo como referência) e junto aos aposentados (já que é grande o número de 

aposentados que recebem apenas um salário mínimo)”.764 

   

  Além “dos ganhos no salário mínimo, o crescimento econômico registrado 

desde 2004 também repercutiu positivamente sobre o mercado de trabalho, colaborando para a 

redução do desemprego e da informalidade”: 

 

 Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego do DIEESE/Seade 

para 6 regiões metropolitanas, o desemprego se reduziu de 21,8% em 

2003, primeiro ano do governo Lula, para 14,1% em 2008 (índice mais 

baixo dos dois mandatos) e se manteve relativamente estável em 2009 

(14,2%), a despeito da crise internacional. No que se refere à 

formalização, as estimativas do governo apontam um saldo entre 14 e 

15 milhões de novos empregos formais após os dois mandatos.765 

 

  As “negociações salariais intermediadas pelos Sindicatos também registraram 

melhorias ao longo do governo Lula”: 

 

                                                 
761 GALVÃO, Andréia. A reconfiguração do movimento sindical nos governos Lula. In: GALVÃO, Andréia; 

BOITO JR. (orgs). Política e classes sociais no Brasil dos anos 2000. São Paulo: Alameda, 2012, p.208. 
762 Ibid., p.209. 
763 DIEESE. Política de valorização do salário mínimo: considerações sobre o valor a vigorar a partir de 1o de 

janeiro de 2010. Nota Técnica n.86, jan. 2010. Apud GALVÃO, Andréia, op. cit., p.209. 
764 GALVÃO, Andréia, op. cit., p.209. 
765 Emprego formal ultrapassa 200 mil em março, diz Lupi. Agência Diap, 09 abril 2010. Disponível em: 

http://www.diap.org.br/index.php/agencia-diap/12735-emprego-formal-ultrapassa-200-mil-em-marco-diz-lupi. 

Apud GALVÃO, Andréia, op. cit., p.209-210. 

http://www.diap.org.br/index.php/agencia-diap/12735-emprego-formal-ultrapassa-200-mil-em-marco-diz-lupi
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 Segundo o Sistema de Acompanhamento de Salários mantido pelo 

DIEESE, em 2003, 18,8% dos reajustes acordados foram acima da 

inflação medida pelo INPC-IBGE, 22,8% iguais ao INPC e 58,4% 

abaixo do INPC. Em 2006, esses números aumentaram para 86,3%, 

10,7% e 3,1%, respectivamente766. Em 2008, num contexto de crise, 

verifica-se uma queda para 75,2%, 12,1% e 12,8%. Já no primeiro 

semestre de 2010 87,9% das negociações conquistaram aumentos reais 

nos salários, 9,0% a reposição da inflação e 3,1% das negociações não 

conseguiram recompor as perdas inflacionárias.767 

 

  Comparando “o discurso sindical nos anos 2000 ao dos anos 1990, é possível 

perceber as diferenças, na medida em que Força Sindical modifica seu discurso e passa a falar 

em ´Estado de resultados´, defendendo o desenvolvimento sustentado e a subordinação do 

capital às prioridades sociais”768 e a “CUT manifesta-se favoravelmente ao investimento 

público e ao fortalecimento do mercado interno como medidas contra a crise e propõe articular 

a regulação do capitalismo, a um ´novo ciclo de tentativas de construção do socialismo´.”769. 

Assim, “o socialismo, que só esteve presente de maneira marginal no repertório da CUT nos 

anos 1990, e isso por insistência das correntes minoritárias, volta a fazer parte do vocabulário 

da direção nacional justamente depois que as mais expressivas correntes de esquerda deixam a 

central.”770 

 

    A crise econômica e financeira internacional de 2008 levou as centrais a 

“adotar uma plataforma comum, caracterizada pela defesa do emprego e dos direitos sociais, 

da luta contra a flexibilização e contra as demissões, pela redução da jornada de trabalho sem 

redução salarial”.771 

                                                 
766 DIEESE. Balanço das negociações dos reajustes salariais em 2007. Estudos e Pesquisas, 2007, p.3. Apud 

GALVÃO, Andréia. A reconfiguração do movimento sindical nos governos Lula. In: GALVÃO, Andréia; 

BOITO JR. (orgs). Política e classes sociais no Brasil dos anos 2000. São Paulo: Alameda, 2012, p.210. 
767 IDEM. Balanço das negociações dos reajustes salariais no 1o semestre de 2010. Estudos e Pesquisas n. 54, 

agosto 2010, p.3. Apud GALVÃO, Andréia, op. cit., p.210.  
768 GALVÃO, Andréia, op. cit., p.214.  
769 CUT. Texto base da direção nacional ao 10o Concut. São Paulo, 2009. Apud GALVÃO, Andréia. op. cit., 

p.214.  
770 GALVÃO, Andréia, op. cit., p.214. 
771 Ibid., p.216.  
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  As “manifestações e ações conjuntas promovidas pelas centrais não apagam as 

diferentes concepções e estratégias políticas”.  A “CUT, FS, CTB, UGT, CGTB e NCST 

partem do pressuposto de que há um interesse comum entre capital e trabalho772 (...) que 

viabiliza a parceria entre capital e trabalho em favor do crescimento econômico”. “Já a 

Conlutas e a Intersindical contrapõem-se à perspectiva da parceria e da conciliação de 

interesses e entendem não ser possível falar em ´trabalho decente´ ou ´desenvolvimento 

sustentável´ sob o capitalismo”.773 

 

    Ruy Braga explica que houve duas grandes tendências no mercado de trabalho, 

durante os governos petistas, uma no sentido de redução do “processo de precarização 

ocupacional tendo em vista o aumento da formalização da força de trabalho” e outra de 

precarização dos contratos e salários e desapossamento dos trabalhadores de alguns direitos, 

ante a “ampliação do processo de terceirização das atividades produtivas para todos os setores 

econômicos”.774 

 

  Os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho sentiam “o lado degradado 

do emprego formal”, em razão das “ocupações terceirizadas, precárias e sub-remuneradas”.775 

Além disso, havia baixos salários, deterioração das condições de trabalho e aumento do 

endividamento das famílias trabalhadoras.776 

 

  Nesse contexto, desde 2008 o sindicalismo brasileiro passou a “promover 

greves e paralisações, ainda que as lideranças sindicais lulistas não desejassem encabeçar 

movimentos paredistas capazes de atingir o governo federal”.777 

                                                 
772 GALVÃO, Andréia. A reconfiguração do movimento sindical nos governos Lula. In: GALVÃO, Andréia; 

BOITO JR. (orgs). Política e classes sociais no Brasil dos anos 2000. São Paulo: Alameda, 2012, p.220; CUT 

(Central Única dos Trabalhadores), FS (Força Sindical), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 

Brasil), UGT (União Geral dos Trabalhadores), CGTB (Central Geral dos Trabalhadores do Brasil) e NCST 

(Nova Central Sindical de Trabalhadores).  
773 Ibid., p.221. 
774 BRAGA, Ruy. Terra em Transe. O fim do lulismo e o retorno da luta de classe. In: SINGER, André; 

LOUREIRO, Isabel (orgs). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016, p.69. 
775 Ibid., p.70. 
776 Ibid., p.70. 
777 Ibid., p.70. 
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     Em 2013 ocorreram 2.050 greves,778 o que “significou um crescimento de 

134% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 877 greves”, além de configurar 

“um novo recorde na série histórica do SAG-Dieese”, superando o ano de 1990.779 Foram 

111.342 horas paradas, em 2013, “representando um crescimento de 28% em relação ao ano 

anterior” e o “maior número desde 1990, quando foram registradas 117.027 horas paradas”.780 

 

  Com isso, “o país superou o declínio grevista das últimas duas décadas e o 

movimento sindical readquiriu certo protagonismo político”.781 Observou-se, ainda, um 

“notável protagonismo da esfera privada (...), consolidando a tendência iniciada em 2012. 

Proporcionalmente, as greves da esfera privada representaram 54% do total, superando as 

greves da esfera pública”.782 

 

  Ruy Braga levanta a hipótese de que os protestos de junho de 2013 “tenham 

reforçado o apetite grevista dos trabalhadores organizados”.783 Menciona o caso de algumas 

greves vitoriosas de rodoviários e garis, que “emergiram de maneira invulgar na conjuntura 

gerada pelos protestos em 2013”.784 

 

  Comenta que em 2013 houve um crescimento de 332% de greves em relação a 

2012, “no domínio que acantona com mais frequência os grupos de trabalhadores não 

qualificados ou semiqualificados, terceirizados, sub-remunerados, submetidos a contratos 

precários de trabalho e mais distantes de certos direitos trabalhistas, isto é, o setor de serviços 

privados”.785 Diz que o “ativismo social reforçado pelas Jornadas de Junho parece ter tocado 

em especial os trabalhadores precários”.786  

 

                                                 
778 BRAGA, Ruy. Terra em Transe. O fim do lulismo e o retorno da luta de classe. In: SINGER, André; 

LOUREIRO, Isabel (orgs). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016, p.70. 
779 Ibid., p.70. 
780 Ibid., p.70. 
781 Ibid., p.70. 
782 Ibid., p.70-71. 
783 Ibid., p.71. 
784 Ibid., p.71. 
785 Ibid., p.72. 
786 Ibid., p.75. 
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  A criação de empregos durante o primeiro mandato de Dilma Roussef 

continuou aumentando. O desemprego em dezembro de 2014 foi de apenas 4,3% e a média do 

ano de 4,8%.787  

 

    A partir do golpe parlamentar de 2016, os brasileiros foram surpreendidos com 

a implantação de um programa de neoliberalismo radical, com elevação dos juros, aumento do 

desemprego e forte ataque aos direitos sociais. O governo levou adiante um feixe de reformas 

recessivas e de forte impacto na destruição dos direitos dos trabalhadores. 

 

     Ao final de 2016, houve a aprovação de uma emenda constitucional que 

congelou os gastos sociais do Estado por vinte anos.788  Em 2017, o ataque se dirigiu para os 

direitos previdenciários e trabalhistas, mediante uma reforma previdenciária que pretende 

modificar a idade mínima para aposentadoria e o tempo de contribuição, entre diversos outros 

aspectos igualmente prejudiciais, e uma trabalhista, para a ampliação da terceirização (lei 

13.429/17) e para possibilitar a prevalência das negociações coletivas sobre a legislação, em 

hipóteses de retirada de direitos e prejuízo aos trabalhadores.  

 

  Em reação, o movimento sindical intensificou as lutas, mediante manifestações 

e greves, com a finalidade de evitar a implantação desse programa de neoliberalismo radical, 

que está sendo imposto à classe trabalhadora, apesar de jamais ter sido legitimado nas urnas 

pelo povo brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
787 http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/desemprego-fica-em-43-em-dezembro-de-2014-diz-ibge.html. 

Acesso em 22.mar.2017.  
788 http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/12/13/pec-que-congela-gastos-do-governo-por-20-

anos-e-aprovada-em-votacao-final.htm. Acesso em 22.mar.2017.  
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3.3-    ELEMENTOS DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

 

  Comparando as relações coletivas de trabalho com as individuais, Mozart 

Victor Russomano menciona que as coletivas abrangem interesses de grupos (categorias 

profissionais ou econômicas) “constituídos de pessoas indeterminadas, tanto em número, 

quanto em identidade”,789 enquanto as “individuais, mesmo quando plúrimas, abrangem 

interesses de pessoas certas, isto é, identificáveis e numericamente conhecidas ou 

reconhecíveis”.790  

 

Essa relação nasce, geralmente, de atos de acentuado caráter 

contratual, conhecidos pela denominação corrente de convenções 

coletivas de trabalho, ou, diretamente, de fatos criados pelo convívio 

ou pelo entrechoque das categorias profissionais ou econômicas, como 

ocorre através dos conflitos coletivos de trabalho.791 

 

  Em tais relações, os sujeitos (ativo e passivo) “não são trabalhadores e 

empresários, individualmente considerados, isto é, pessoas naturais ou jurídicas enleadas por 

obrigações e movidas por direitos subjetivos emanantes de interesses particulares”.792 

  

    O “complexo das relações coletivas se forma e movimenta-se com a presença, 

quase sempre, de pessoas jurídicas, representativas de categorias (ou grupos) profissionais e 

econômicas”793.  São as entidades sindicais que representam, coordenam e defendem os 

interesses globais da categoria, “independentemente da oposição pessoal manifestada pelas 

minorias sindicais, nas assembléias da entidade, e, até mesmo, pelas minorias operárias e 

patronais que não se integraram no sindicato”.794 Tais entidades, ao mesmo tempo em que 

representam os interesses da categoria, representam, também, os interesses da classe social 

correspondente.  

                                                 
789 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios Gerais de Direito Sindical. 2. ed. ampl. e atualiz. Rio de Janeiro: 

Forense, 1995, p.40. 
790 Ibid., p.40-41. 
791 Ibid., p.42. 
792 Ibid., p.42. 
793 Ibid., p.43. 
794 Ibid., p. 43. 
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  Os sindicatos consistem em associações coletivas, de natureza privada, voltadas 

“à defesa e incremento de interesses coletivos profissionais e materiais de trabalhadores, sejam 

subordinados ou autônomos, e de empregadores”.795 Trata-se de “entidades associativas 

permanentes, que representam trabalhadores vinculados por laços profissionais e laborativos 

comuns”.796 A finalidade dos sindicatos e dessa representação é “tratar de problemas coletivos 

das respectivas bases representadas, defendendo seus interesses trabalhistas e conexos, com o 

objetivo de lhes alcançar melhores condições de labor e vida”.797 

 

     Em uma dimensão mais ampla, envolvendo empregadores, empregados e 

outras modalidades de trabalhadores, como profissionais liberais e trabalhadores avulsos, 

“sindicatos seriam entidades associativas permanentes, que representam, respectivamente, 

trabalhadores ´lato sensu´, e empregadores, visando a defesa de seus correspondentes  

interesses coletivos”.798  

 

    No “Brasil, a definição de sindicato envolve, também, a incorporação da ideia 

de categoria, inerente ao sistema jurídico vigorante no país desde a década de 1930”.799 Esse 

critério organizacional das entidades sindicais trata-se de mecanismo de fragmentação da 

classe trabalhadora e apto a viabilizar o seu enfraquecimento, além de possibilitar a 

concorrência entre os trabalhadores. 

 

  A concepção de associação sindical prevista na CLT “leva em conta a noção de 

categoria profissional, diferenciada e de trabalhadores autônomos, além da categoria dos 

empregadores, chamada econômica (art.511 e seguintes)”. 

 

  A legislação brasileira, no artigo 511, “caput”, da CLT, define sindicato, 

estabelecendo que “É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus 

interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, 

                                                 
795 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4.ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1348. 
796 Ibid., p.1323. 
797 Ibid., p.1323. 
798 Ibid., p.1323 
799 Ibid., p.1324. 



 156 

agentes ou trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a 

mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas”.800 

 

    Homero Batista Mateus da Silva explica que a “categoria em sí não é sujeito de 

direitos nem de obrigações, não tem personalidade jurídica nem embrionária e tampouco pode 

ser quantificada”.801 Ela “não pode ser associada com um conjunto de pessoas nem se 

confunde com o rol dos trabalhadores encontrados num dado momento ou num certo lugar”,802 

revelando-se “necessariamente um conceito mais fluído e abstrato, porque um determinado 

trabalhador pode transitar de uma categoria para outra”.803 

 

       Defende que a “categoria é, por assim dizer, um fato e não entidade a ser 

catalogada juridicamente”804 e serve “apenas como substrato para a entidade sindical justificar 

sua viabilidade”.805 Também para Amauri Mascaro Nascimento, o “sindicato é a organização 

jurídica da categoria”. Trata-se de “órgão de representação da categoria”.806 

 

   Homero Batista Mateus da Silva observa que a utilização do critério 

“categoria” recebe críticas “na doutrina e na Organização Internacional do Trabalho, por 

estabelecer uma forma artificial de congregação de interesses de trabalhadores e 

empregadores, quando se poderia tranquilamente pensar em outras estratégias de defesa 

trabalhista”.807 

 

  O artigo 511, parágrafo 1º, da CLT trata da categoria econômica, 

estabelecendo: “A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades 

idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria 

econômica”. 

                                                 
800 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4.ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1324. 
801 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado: Volume 7 – Direito Coletivo do 

Trabalho. 3. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.30. 
802 Ibid., p.30. 
803 Ibid., p.30. 
804 Ibid., p.30. 
805 Ibid., p.30. 
806 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito sindical. São Paulo: LTr: Ed. da Universidade São Paulo, 1982, 

p.128. 
807  SILVA, Homero Batista Mateus da, op. cit., p.30. 
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  Já o parágrafo 2º do artigo 511 da CLT, destinado à categoria dos 

trabalhadores, estabelece: “A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho 

em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades 

econômicas similiares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como 

categoria profissional”. Indica, portanto, a categoria profissional como uma “expressão social 

elementar”.808 

 

  Interessante observar que a “similitude de condições de vida comum da 

profissão ou trabalho em comum” tem relação com a luta de classes, a formação das classes e 

a consciência de classe, na medida em que faz referência ao partilhamento entre trabalhadores 

das mencionadas condições. Conforme Thompson, a classe se manifesta (“acontece”) quando 

“alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e 

articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses 

diferem (e geralmente se opõem) dos seus”.809 

 

  Neste particular, mesmo a noção fragmentadora, que é a de categoria, traz em 

sua essência, contraditoriamente, algum sentido capaz de unificar a classe trabalhadora.  Na 

lei, o elemento fragmentador vem na segunda parte, ao vincular à “situação de emprego na 

mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas”. 

 

  Homero Batista Mateus da Silva menciona o caso de trabalhadores que podem 

constituir sindicatos independentemente do conceito de categoria profissional, como os 

empregados domésticos, os servidores públicos e empregados de sindicatos, 

exemplificativamente, apesar da menção do parágrafo 2º do artigo 511 à condição “em 

situação de emprego na mesma atividade econômica” e os empregadores não exercerem 

                                                 
808 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4.ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1.326. 
809 THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, 

p.10. 
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atividade econômica. No caso dos empregados em sindicato, há expressa disposição legal no 

art.526 da CLT, após a alteração realizada pela Lei 11.295/2006.810 

 

  O artigo 512 da CLT estabelece que “somente as associações constituídas sob a 

forma do art.511 é que podem ostentar o título de sindicato, ou seja, somente os grupos que se 

associarem pelo critério da categoria”.811 Mas conforme visto existem grupos que conseguiram 

constituir sindicatos sem os critérios do art.511 da CLT e ainda as colônias de pescadores 

possuem prerrogativas sindicais conquanto não sejam formalmente denominadas de 

sindicatos, por força do parágrafo único do artigo 8º da Constituição Federal.812  

 

  Maurício Godinho Delgado indica “quatro padrões de agregação de 

trabalhadores a seus respectivos sindicatos”,813 esclarecendo que nem todos são 

necessariamente excludentes entre si814: a) sindicatos que agregam trabalhadores em virtude 

de seu ofício ou profissão (o sistema pode exigir identidade profissional ou apenas uma 

relevante similitude de profissões)815 ou seja, são sindicatos que agregam trabalhadores em 

razão de sua profissão, como os sindicatos de categoria diferenciada (professores, motorista, 

aeronautas, aeroviários, jornalistas profissionais, músicos profissionais etc);816 b) sindicatos 

que agregam trabalhadores em virtude de sua categoria profissional (no Brasil, formam o 

conjunto mais significativo dos sindicatos);817 c) sindicatos que se agregam em vista da 

empresa a que se vinculam os trabalhadores (“sindicatos por empresa”, juridicamente 

inviáveis no Brasil porque a Carta Magna fixa o critério de categoria profissional para a 

estruturação dos sindicatos e estabelece o município como base territorial mínima;818 d) 

“sindicatos de trabalhadores que se agregam em função do ramo ou segmento empresarial de 

                                                 
810 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado: Volume 7 – Direito Coletivo do 
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811 Ibid., p.31. 
812 Ibid., p.31-32. 
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814 Ibid., p.1325. 
815 Ibid., p.1325. 
816 Ibid., p.1325. 
817 Ibid., p.1326. 
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atividades”, como por exemplo “sindicatos dos trabalhadores do segmento industrial, dos 

trabalhadores do segmento financeiro, do segmento comercial, do setor agropecuário, etc”.819 

 

  A CLT estabelece que “categoria diferenciada é a que se forma dos empregados 

que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou 

em consequência de condições de vida singulares (art.511, parágrafo 3º)”.820  

 

  Amauri Mascaro Nascimento explica que o “sindicato horizontal refere-se à 

profissão como fator indicativo” e diz respeito a uma dimensão “que abrange todos os setores 

de atividade econômica numa base territorial”. Já o “sindicato vertical refere-se ao setor 

econômico” e “dá a ideia de uma linha que se ergue sobre um setor de atividade econômica 

apenas e, assim, em cada respectivo setor ou categoria”.821   

 

  No que se refere ao número de sindicatos, há dois princípios fundamentais que 

caracterizam as organizações sindicais, o da pluralidade e o do sindicato único. O sistema da 

pluralidade é aquele em que “na mesma base territorial pode haver mais de um sindicato 

representando pessoas ou atividades que estariam reunidas, não fosse assim, em uma única 

categoria”. No princípio do sindicato único “só haverá um sindicato representando as pessoas 

ou atividades que compõem uma categoria”.822 

 

A pluralidade fraciona a categoria em unidades ou grupos menores que 

se dividirão segundo tendências ideológicas, conveniências sociais e 

trabalhistas, opções econômicas etc. A unidade impede essa divisão 

uma vez que qualquer que venha a ser a convicção dos integrantes, 

estarão agrupados sob a representação de um só sindicato.823 

 

                                                 
819 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4.ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1328. 
820 Ibid., p.1326. 
821 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito sindical. São Paulo: LTr: Ed. da Universidade São Paulo, 1982, 

p.125. 
822 Ibid., p.129.  
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 160 

  Amauri Mascaro Nascimento ressalta que a força máxima da ação sindical 

decorre da união sindical e o “tipo de organização sindical que melhor atende a essa realidade 

é aquele no qual a aproximação dos sindicatos para as lutas maiores e conjuntas seja fruto da 

própria iniciativa de cada organização, segundo os seus critérios de oportunidade e 

conveniência”.824 

 

  Godinho Delgado explica que no Brasil, “tem se espraiado, no âmbito do 

sindicalismo, uma interpretação restritiva de categoria profissional, com o consequente 

fracionamento de sindicatos obreiros anteriormente importantes”.825 Diz que “Há claro 

enfraquecimento do sindicalismo no país, em decorrência, desse processo de desdobramento e 

fragmentação das categorias profissionais”.826 Defende que do ponto de vista jurídico, pode-se 

interpretar “a noção de categoria profissional não só de modo restritivo (como tendente, hoje, 

no Brasil)” mas de maneira “ampliativa da mesma noção, de modo a reforçar a atuação dos 

sindicatos”827, explicando que essa “interpretação ampliativa, a propósito, seria mais 

consentânea com o próprio Direito Coletivo do Trabalho, uma vez que a história e conceito de 

associações sindicais remetem-se ao apelo da união, da unidade, da agregação – e não seu 

inverso”.828 

 

  Diz que “a ideia de similitude de condições de vida e labor, em função de 

vínculo dos obreiros a atividades econômicas empresariais similares ou conexas (...) permite o 

alargamento dos sindicatos – e não, necessariamente, seu definhamento”.829 

  

  De fato, embora vigore no Brasil o sistema da unicidade sindical na mesma 

base territorial, as categorias vão sendo gradativamente fragmentadas, por meio de 

desmembramentos e dissociações sindicais, de modo que novas entidades passam a 

representar parte da categoria, pelos critérios da divisão territorial e especialização da 

atividade, cindindo assim a entidade anterior. 

                                                 
824 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito sindical. São Paulo: LTr: Ed. da Universidade São Paulo, 1982, 

p.132. 
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826 Ibid., p.1327. 
827 Ibid., p.1327. 
828 Ibid., p.1327. 
829 Ibid., p.1327. 
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  No que se refere à estruturação sindical por empresa, Godinho informa que 

“tem sido criticada por reduzir a possibilidade de generalização de conquistas trabalhistas para 

um âmbito econômico-profissional mais amplo, enfraquecendo o papel progressista do Direito 

do Trabalho”.830  Essa forma de organização “diminui também a solidariedade entre os 

trabalhadores de empresas distintas, acentuando o individualismo no âmbito das propostas de 

atuação sindical”.831 Além disso, “é o criteiro de organização sindical que se mostra mais 

suscetível à cooptação empresarial”.832 

 

  Nas últimas décadas houve uma descentralização das negociações coletivas 

para o âmbito da empresa, o que trouxe prejuízo aos trabalhadores. Caso houvesse a 

possibilidade de criação de sindicatos dos empregados de cada empresa, esse movimento de 

enfraquecimento do poder sindical se intensificaria. 

 

  O critério de agregação sindical em função do ramo ou segmento empresarial 

de atividades “favorece a criação de grandes sindicatos, que tendem a ser significativamente 

fortes, dotados de grande abrangência territorial, seja regional ou até mesmo nacional, com 

sensível poder de negociação coletiva”.833  “A Alemanha, por exemplo, que segue, na prática, 

critério congênere de agregação sindical, tem apenas 16 grandes sindicatos nacionais (...) os 

quais são conhecidos por seu notável poder de representação, atuação e negociação 

coletivas”.834 

 

  Esse critério de agregação sindical em função do ramo ou segmento 

empresarial de atividades “tende a levar ao máximo as vantagens do sindicalismo para os 

trabalhadores”835 e “favorece a solidariedade entre empregados de empresas distintas, 

atenuando as perspectivas estritamente individualistas de atuação sindical”.836 A “força 
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organizativa dos sindicatos resultantes deste critério permite o mais perfeito cumprimento do 

princípio da real equivalência entre os contratantes coletivos”.837 

 

  A Constituição Federal de 1988 rompeu com o “controle político-

administrativo do Estado sobre a estrutura sindical”838, eis que estabeleceu em seu artigo 8º, 

inciso 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”. 

   

  Dessa forma, não recepcionou toda a legislação anterior que possibilitava 

ampla intervenção do Estado na organização sindical e até mesmo a criação de leis que 

possam de alguma forma interferir ou intervir na organização sindical estão vedadas. Não há 

mais necessidade de autorização para a constituição de sindicato, nem enquadramento sindical 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

  É de se observar que a intervenção estatal nos assuntos sindicais se manteve 

por longo período, inclusive com fases de intensificação, como nos períodos da ditadura 

militar de 1964-1985, em que havia até mesmo ingerência do Ministério do Trabalho e 

Emprego nas eleições e nas diretorias das entidades sindicais. 

  

  Esses aspectos se conectam com a essência pouco democrática do Estado 

brasileiro, revelada também em diversas outras dimensões da vida social e no trato com outros 

movimentos sociais (vide a forte repressão policial de que estão sendo vítimas na atualidade os 

movimentos sociais que exercem nas ruas o direito constitucional de manifestação).  

 

    Essa cultura antidemocrática está enraizada. Mesmo após a Constituição 

Federal de 1988, o Estado continua elaborando leis e decisões judiciais que violam o artigo 8º, 

inciso I, da Constituição Federal, ao qual, convém observar, as leis infraconstitucionais 

também se subordinam. Neste particular, a título de exemplo, vide o entendimento do Tribunal 
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Superior do Trabalho, em sua Súmula n. 369, inciso II, no que se refere à recepção do artigo 

522 da CLT, limitativa do número de integrantes da diretoria sindical. 

 

  A Constituição Federal de 1988 manteve a unicidade sindical, estabelecendo, 

no inciso II do artigo 8º: “é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em 

qualquer grau, representantiva 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”. 

 

  Em razão da restrição constitucional à organização sindical, vedando a criação 

de mais de uma organização sindical representativa da categoria, na mesma base territorial e a 

delimitação da área mínima correspondente à de um Municipio, pode-se dizer que não vigora 

no Brasil a liberdade sindical. 

 

  Essa restrição à liberdade sindical pode dificultar a criação de sindicatos mais 

ligados à base dos trabalhadores e mesmo a possibilidade de opção entre as entidades mais 

combativas e voltadas para a conquista de direitos. 

 

  Homero Batista Mateus da Silva explica que a Convenção 87, ainda não 

ratificada pelo Brasil, no art.2º estabelece: “Os trabalhadores e as entidades patronais, sem 

distinção de qualquer espécie, têm o direito, sem autorização previa, de constituírem 

organização de sua escolha, assim como o de se filiarem nessas organizações, com a única 

condição de se conformarem com os estatutos destas últimas”.839  

 

    Diz que a “expressão ´constituírem organizações de sua escolha´ colide com as 

diretrizes da Constituição Federal de 1988 e da Consolidação das Leis do Trabalho, na medida 

em que “consoante esses dois diplomas, as organizações decorrem unicamente do conceito de 

categoria – embora fluído, não deixa de ser uma amarra -, sem contar na questão da base 
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municipal”.840 Em consequência, no Brasil “Não se admitem sindicatos distritais, sindicatos 

por empresas ou sindicatos aglutinadores de categorias diversas em torno de um único 

feixe”.841 

 

  Alerta842, contudo, o referido jurista, que a Declaração da OIT sobre princípios 

e Direitos Fundamentais no Trabalho, de 19.06.1998, em seu artigo 2º: “Declara que todos os 

Membros, ainda que não tenham ratificado as convenções aludidas  (grifos do autor), têm um 

compromisso derivado do fato de pertencer à Organização de respeitar, promover e tornar 

realidade, de boa-fé e de conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos 

fundamentais que são objeto dessas convenções, isto é: a) a liberdade sindical (grifos do 

autor) e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; b) a eliminação de todas 

as formas de trabalho forçado ou obrigatório; c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e) d) a 

eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação”. 

 

  Dessa forma, defende que se pode “dizer tranquilamente que, desde 

19.06.1998, o Brasil descumpre as determinações da Organização Internacional do 

Trabalho”843 e a “menos que o Brasil abandone a Organização Internacional do Trabalho (...) 

terá de adequar seu ordenamento jurídico, com a urgência que o tema requer”.844 

 

  Para Mozart Victor Russomano, “Em países como o Brasil, por exemplo, o 

pluralismo pode não encontrar ambiente propício e provocar o enfraquecimento da classe 

operatória”.845 Explica que o regime de pluralidade sindical pressupõe além de um sistema 

econômico consolidado, “apreciável nível de desenvolvimento nacional, compreensão e 

solidariedade de parte dos trabalhadores, tradição sindicalista bem definida, estrutura operária 

rija para resistir ao embate das dissidências”.846 Adverte que “Se não for assim, a experiência 

não deve ser tentada. O único risco que não pode ser corrido é o da segurança da classe 
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operária, pois quando essa segurança desaparece, em breve desaparecerão, também, todas as 

liberdades”.847 

  

  Neste particular, em outra outra oportunidade expusemos:  

 

Se por um lado a unicidade sindical protege contra uma fragmentação 

excessiva da representação sindical, que poderia ocorrer sob um 

sistema de liberdade plena, com possibilidade de criação de centenas e 

de até milhares de sindicatos representativos da mesma categoria na 

mesma base territorial, por outro incentiva a predominância de 

sindicatos pouco combativos, na medida em que não necessitam 

disputar a adesão dos trabalhadores por meio de conquistas.848 

 

  Embora seja possível concordar em parte com Russomano, na medida em que 

há no país baixa taxa de sindicalização e uma cultura de cerceamento dos movimentos sociais, 

de modo que a mera pluralidade sindical não necessariamente representaria possibilidade de 

uma atuação mais combativa, é de se ponderar que o modelo atual tem favorecido o avanço da 

negociação coletiva neoliberal, com pactuações de convenções e acordos coletivos de trabalho 

prejudiciais aos trabalhadores. 

 

  Por outro lado, ao mesmo tempo em que o regime de liberdade sindical poderá 

abrir a possibilidade de surgimento de entidades sindicais combativas e de uma nova dinâmica 

na atuação sindical em prol dos trabalhadores, sempre haverá o risco de utilização do sistema 

pelo capital para forçar a criação de sindicatos amarelos ou ainda sindicatos com abrangência 

apenas na empresa, enfraquecendo a representação dos trabalhadores. Em tal contexto, caberia 

aos trabalhadores uma postura atenta e participativa, para evitar sofrer prejuízos em seus 

direitos.  
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  Godinho Delgado explica a distinção entre unicidade sindical e unidade 

sindical. Enquanto a “unicidade corresponde à previsão normativa obrigatória de existência de 

um único sindicato representativo dos correspondentes obreiros, seja por empresa, seja por 

profissão, seja por categoria profissional”849, a unidade sindical “traduz a estruturação ou 

operação unitárias dos sindicatos, em sua prática, fruto de sua maturidade, e não de imposição 

legal”.850  

 

Isso significa que o sistema de liberdade sindical plena (Convenção 87, 

OIT, por exemplo) não sustenta que a lei deva impor a pluralidade 

sindical. De modo algum, apenas, que não cabe à lei regular a 

estruturação e organização internas aos sindicatos, cabendo a estes 

eleger, sozinhos, a melhor forma de se instituírem (podendo, em 

consequência, firmar a unidade organizacional e prática, como já 

mencionado).851 

 

  Para Armando Boito Júnior, a figura do sindicato oficial surge da necessidade 

de reconhecimento oficial-legal do sindicato por um ramo do aparelho do Estado, da unicidade 

sindical, das contribuições sindicais obrigatórias e da tutela da Justiça do Trabalho sobre a 

ação reivindicativa.852  

 

  Esses aspectos geram uma estrutura sindical tutelada pelo Estado, de forma 

mais ou menos rígida, dependendo do modelo ditatorial ou democrático de controle do Estado 

sobre os sindicatos oficiais.853 Explica que essa estrutura torna os sindicatos independentes dos 

trabalhadores e dependentes do Estado 854 e gera o sindicalismo de Estado.855  
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  Observa, ainda, que essa tutela sobre os sindicatos não é imposta pelo Estado: 

os sindicalistas desejam essa tutela, embora os mais combativos não queiram um controle 

rígido sobre a vida sindical856 e desejem um modelo “democrático” de tutela do Estado.857 

Explica que há uma ideologia legalista funcionando como “cimento” da estrutura sindical e 

permitindo a reprodução dessa estrutura, desde março de 1931, quando foi imposta a 

necessidade de oficialização dos sindicatos.858 

 

  A estrutura sindical e o sistema de negociação coletiva brasileiros, por força do 

modelo corporativista, são segmentados por região e ocupação (e não por ramos de produção, 

como nos países centrais), o que leva aqui a uma estrutura sindical fortemente pulverizada.859   

 

  No período de 1980 a 1996 houve aumento do número de sindicatos, mas o 

número de sindicalizados estagnou e até caiu em alguns setores, o que indica “extrema 

fragmentação da organização sindical”, conduzindo a um sistema de negociação coletiva 

descentralizado.860 Vale dizer, não existe “como norma geral, negociação coletiva centralizada 

em nível nacional, como ainda vigora nos países europeus mais desenvolvidos”.861
 

 

  A unicidade sindical contraditoriamente gerou uma situação de pulverização 

cada vez maior das categorias e de suas entidades representativas. 

 

  Homero Batista Mateus da Silva explica que a unicidade sindical acaba sendo 

“escancaradamente driblada mediante alguns artifícios”, como a técnica de “explorar ao 

máximo a base territorial mínima correspondente ao município”862, mediante 

desmembramentos, ou de fracionar de acordo com a noção de categoria, de modo que cada 

                                                 
856 BOITO JR., Armando.  Reforma e persistência da estrutura sindical. In: BOITO JR., Armando; NORONHA, 

Eduardo; RODRIGUES, Iram Jácome; RODRIGUES, Leôncio Martins; NOVAES, Regina Reyes.  O 

sindicalismo brasileiro nos anos 80. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 55. 
857 Ibid., p. 55. 
858 Ibid., p. 55. 
859 MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes; CARVALHO NETO, Antônio Moreira de. Negociação coletiva 

e relações de trabalho: o debate atual. São Paulo: Associação Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 

(Coleção ABET- Mercado de Trabalho, v.9), p.79-80. 
860 Ibid., p.80. 
861 Ibid., p.80. 
862 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado: Volume 7 – Direito Coletivo do 

Trabalho. 3. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.27 



 168 

parcela passe a defender os interesses de um grupo de associados.863 Com isso, muitas vezes 

surgem sindicatos que “não têm viabilidade econômica e dependem de subvenções de 

entidades de grau superior, que fomentam as células numa espécie de jogo de poder”864 ou 

“não têm viabilidade jurídica prática porque nem ao menos havia um contingente razoável de 

empresas na cidade capazes de justificar a existência de uma entidade de combate”.865 

 

“Dados do Ministério do Trabalho e Emprego revelam a existência de 

9.000 sindicatos até a Constituição Federal de 1988, mesclando-se os 

patronais e operários, mas esse número quase dobrou numa contagem 

de 2011 – ante crescimento modesto no número de sindicalizados, ou 

seja, operando-se entidades de porte reduzido – e quase triplicou com a 

inserção de novos registros e requerimentos de registros. O número 

mais recente é de 23.726 entidades sindicais. Surge um sindicato por 

dia, em média. As federações já passaram de 600 e as confederações, 

que eram seis ou sete no modelo original, hoje são 30. Desnecessário 

grande esforço para notar que o compromisso real com os interesses 

trabalhistas fica mitigado em meio a essa banalização. Isso produzirá 

impacto, inclusive, nos deveres essenciais de um sindicato, desde os 

mais prosaicos, como a oferta de assistência jurídica gratuita, até os 

mais complexos, como a condução das negociações coletivas, facetas 

que estarão naturalmente fora do alcance das entidades minúsculas 

desprovidas até mesmo de instalações físicas. O TST teve a 

oportunidade de se manifestar no sentido de que o princípio da 

agregação deve ser prestigiado, por concorrer para o fortalecimento 

sindical, ao contrário do princípio da especialidade, permissivo do 

fracionamento e da pulverização – julgado nos autos do Proc. 

0126600-88.2010.5.16.0020”.866 

 

                                                 
863 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado: Volume 7 – Direito Coletivo do 

Trabalho. 3. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.28. 
864 Ibid., p.27. 
865 Ibid., p.27. 
866 Ibid., p.28. 
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     Homero defende que “melhor seria que o direito brasileiro liberasse de uma vez 

por todas a definição do associativismo para os próprios interessados”.867  

 

As dificuldades pontuais de reagrupamento das forças deveriam ser 

contornadas num período de transição e, após algumas ponderações, é 

fato que as principais lideranças conseguiriam alinhavar um novo 

cenário sindical. Evita-se, pelos menos, o constrangimento de se exigir 

a unicidade sindical e se conviver com a fragmentação absurda das 

forças. Um dado interessante, que deve ser levado em conta, é que, na 

maioria dos países que vivenciam a pluralidade sindical, os 

trabalhadores e os empregadores não procuram o desdobramento nem 

fomentam a criação de sindicatos concorrentes. A tendência é que eles 

encontrem a unidade dentro da pluralidade, ou seja, invistam tempo e 

energia na adequação de pautas até que duas ou mais entidades se 

unam em torno de uma única denominação. Dá-se a esse fenômeno o 

nome de unidade sindical, o que é diferente da unicidade.868 

 

    Explica que enquanto “a palavra unicidade é ligada à obrigatoriedade imposta 

pelo legislador a que somente uma entidade tenha lugar no município”, unidade “visa a 

identificar as hipóteses em que, podendo adotar o pluralismo, os interessados optaram por se 

manter coesos, mas com a enorme diferença de poderem, a qualquer tempo, cindir ou fundir as 

associações”.869 

 

 

 

 

 

 

                                                 
867 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado: Volume 7 – Direito Coletivo do 

Trabalho. 3. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.28. 
868 Ibid., p.28. 
869 Ibid., p.29. 
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3.4 - AS FUNÇÕES POLÍTICA E DE REPRESENTAÇÃO 

 

  Entre as principais funções das entidades sindicais estão as de representação e 

de negociação. Além dessas, podemos incluir a função política. No mais, somente para que se 

possa ter um panorama mais geral, costuma-se indicar que no Brasil os sindicatos possuem as 

funções assistencial (“prestar serviços aos seus representados”)870, arrecadatória (impor 

contribuições871), colaborativa (“colaboração com o Estado no estudo e solução dos problemas 

que se relacionem com categoria (CLT, art.513, d) e o desenvolvimento da solidariedade 

social (CLT, art.514, a)”,872 entre outras, defendidas pela doutrina, como a de exercer 

atividades econômicas. 

 

  O representante “é aquele que atua em nome de outrem, age em seu nome, 

defendendo os seus interesses”.873 O sindicato é representante de todos os membros de uma 

categoria e também dos seus associados.874 O artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal 

estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. O artigo 513, “a”, da CLT, por 

sua vez, já previa entre as prerrogativas do sindicato a de “representar, perante as autoridades 

administrativas e judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal 

ou os interesses individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida”. 

 

  Pela função de representação, os sindicatos devem lutar coerentemente em prol 

dos representados, pois representa os seus interesses (fala em nome dos representados, em 

benefício destes). Mas isso não afasta uma dimensão mais ampla, concomitante, em que essa 

atuação se vincula aos interesses dos trabalhadores, em um plano mais geral, de sentido de 

classe trabalhadora. Os representados integram a classe trabalhadora e os seus interesses se 

implicam reciprocamente. 

 

                                                 
870 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho; 

relações individuais e coletivas do trabalho. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p.622. 
871 Ibid., p.622 
872 Ibid., p.624. 
873 IDEM. Direito sindical. São Paulo: LTr: Ed. da Universidade de São Paulo, 1982, P.135. 
874 Ibid., p.135 
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  Enquanto representante, ao se deparar com situações de conflitos próprios do 

modo de produção capitalista, diante do capital, deve nortear-se pelo princípio de classe, 

posicionando-se em prol da classe trabalhadora, sob pena de sua ação não atender ao vínculo 

que justifica a representação.  Em tais situações, não poderá perder de vista a dinâmica das 

relações de produção e a exploração que se concretiza, por força da relação jurídica básica de 

venda da força de trabalho pela classe trabalhadora e a obtenção de lucro pelos capitalistas, 

com essa operação, entre outros aspectos.  Assim, não cumpre a função representativa a 

entidade sindical profissional que se associa à racionalidade do capital e pratica atos de 

colaboração, para a intensificação da exploração do trabalhador, mesmo que para a obtenção 

de uma aparente vantagem imediata. 

 

  No que se refere ao relacionamento com outras categorias, o princípio 

orientador mais adequado seria também o de preservação do interesse da classe trabalhadora, 

notadamente o de sua unidade e fortalecimento, para adequado posicionamento em face dos 

capitalistas. Essa orientação melhor atende aos interesses da própria categoria, senão de forma 

imediata, pelo menos a médio e longo prazo. A concorrência entre as frações da classe 

trabalhadora somente beneficia a classe que as explora. 

 

  Godinho Delgado explica que na dimensão privada dessa função representativa 

em sentido amplo “o sindicato se coloca em diálogo ou confronto com os empregadores, em 

vista dos interesses coletivos da categoria (aqui, a função confunde-se com a negocial)”.875 No 

aspecto administrativo da função representativa, “o sindicato busca relacionar-se com o 

Estado, visando à solução de problemas trabalhistas em sua área de atuação”.876  Na dimensão 

pública, “tenta dialogar com a sociedade civil, na procura de suporte para suas ações e teses 

laborativas”877 e na judicial, atua “na defesa dos interesses da categoria ou de seus filiados”.878 

 

                                                 
875 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4.ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1338-1339. 
876 Ibid., p.1339. 
877 Ibid., p.1339 
878 Ibid., p.1339 
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  Intimamente ligada à função representativa, está a negocial, em que as 

entidades representativas dos trabalhadores discutem com os empregadores e sindicatos 

patronais as condições de trabalho e fixam normas jurídicas para o âmbito dos representados. 

 

  A “função negocial coletiva, do ponto de vista dos trabalhadores, é exclusiva 

das entidades sindicais, no sistema jurídica brasileiro (art.8º, VI, CF/88).”879 Godinho ressalta 

que o “fato de a função negocial gerar regras jurídicas, dando origem a importante universo de 

fontes justrabalhistas (os diplomas coletivos negociados), confere especial destaque ao 

presente papel dos sindicatos”.880 

 

    Walküre Lopes Ribeiro da Silva explica que a “liberdade de exercício das 

funções normalmente atribuídas ao sindicato constitui uma das dimensões da liberdade 

sindical”.881 Pondera, contudo, que dada “a complexidade e diversidade das questões postas 

pelas relações coletivas de trabalho, não há consenso quanto às funções que o sindicato deve 

exercer”.882 

 

A Convenção n. 87 da Organização Internacional do Trabalho, 

aprovada em 1948 e considerada norma fundamental sobre a liberdade 

sindical no âmbito internacional, não aponta expressamente quais 

seriam as funções sindicais. O artigo 3º, número 1, dispõe 

genericamente que as organizações de trabalhadores e de 

empregadores devem ter a liberdade de organizar sua gestão e suas 

atividades, bem como formular seu programa de ação.883 

  

                                                 
879 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4.ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1339 
880 Ibid., p.1339 
881 SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da. Crise de representatividade e participação dos sindicatos em políticas 

ativas de emprego. Tese apresentada para concurso de Professor Titular de Direito do Trabalho da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001, p.91. 
882 Ibid., p.91. 
883 Ibid., p.91. 
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  As “funções do sindicato, enquanto aspecto da liberdade sindical, vinculam-se 

às demais dimensões dessa”884 e “as diversas dimensões são interdependentes, de modo que só 

haverá plena liberdade se todas estiverem presentes”.885 

 

Seguindo esse entendimento, Francesco Santoro-Passarelli definiu a 

liberdade sindical como liberdade complexa, que se manifesta de 

vários modos: liberdade perante o Estado para organizar sindicatos, 

incluindo a possibilidade de uma pluralidade sindical na mesma esfera 

de representação; liberdade de filiação sindical, tanto em sentido 

positivo (filiar-se) como em sentido negativo (desfiliar-se ou não se 

filiar); e liberdade seja em relação ao Estado seja em relação a 

terceiros estranhos à entidade quanto à sua administração interna e à 

sua atividade externa.886 

   

  Para Walküre Lopes Ribeiro da Silva, liberdade sindical e autonomia privada 

coletiva “são conceitos interligados e interdependentes, de modo que, ao se buscar delimitar as 

funções do sindicato, não se pode esquecer que se trata do exercício de um tipo de liberdade 

em um espaço destinado à autoregulação dos interesses dos particulares”.887 

 

  A “liberdade sindical é espécie do gênero liberdades públicas, o que vincula os 

limites das funções sindicais ao grau de democracia vigente em um dado ordenamento 

jurídico”,888 de modo que nos “regimes democráticos são amplas as funções exercidas pelos 

sindicatos, podendo ser restringidas e até suprimidas nos regimes autoritários ou 

totalitários”.889 

 

                                                 
884 SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da. Crise de representatividade e participação dos sindicatos em políticas 

ativas de emprego. Tese apresentada para concurso de Professor Titular de Direito do Trabalho da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001, p.92 
885 Ibid., p.92 
886 Ibid., p.92. 
887 Ibid., p.93. 
888 Ibid., p.94. 
889 Ibid., p.94. 
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Como exemplo, basta recordar as experiências corporativistas italiana 

e espanhola, nas quais os sindicatos foram inseridos no corpo do 

Estado, tornando-se pessoas jurídicas de direito público, de sorte que 

suas funções eram as fixadas pela autoridade administrativa, cabendo-

lhes apenas executar a política estatal. Ou ainda a experiência 

corporativista alemã, na qual os sindicatos existentes foram extintos 

por Hitler e suas funções transferidas para um órgão do Poder 

Executivo, a Frente de Trabalho Alemã.890 

 

  A questão da função sindical de representação está vinculada à própria noção 

de democracia, na medida em que a ampla liberdade de exercício das funções sindicais é 

decorrência lógica da inserção do sindicato em uma ordem democrática.891 

 

  No que se refere à função econômica, referente à possibilidade de o sindicato 

“exercer atividades econômicas para melhor prover suas funções sindicais”, Maurício 

Godinho Delgado defende que se revela compatível com “a noção de sindicato livre, pessoa 

jurídica de direito privado”, concluindo que não houve recepção pela Constituição Federal do 

art.564 da CLT, proibitivo do exercício de tais atividades.892  

 

  Também no tocante à função política, considera que se trata de atividade 

compatível com a ordem Constitucional atual, ponderando que “inúmeras questões 

aparentemente de cunho apenas político podem, sem dúvida, influenciar, de modo relevante, a 

vida dos trabalhadores e de seus sindicatos”.893  Menciona, por exemplo, que a política 

econômica de certo Estado “pode alterar, de maneira importante, a curva de 

emprego/desemprego na respectiva sociedade”,894 o que atrairia o interesse da participação 

sindical. 

    

                                                 
890 SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da. Crise de representatividade e participação dos sindicatos em políticas 

ativas de emprego. Tese apresentada para concurso de Professor Titular de Direito do Trabalho da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001, p.94. 
891 Ibid., p.94. 
892 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4.ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1340. 
893 Ibid., p.1340-1341 
894 Ibid., p.1340-1341 
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  Na mesma linha de pensamento, Walküre Lopes Ribeiro da Silva também 

defende a admissão da função política dos sindicatos, desde que não se apresente caráter 

estritamente político-partidário. Explica que a Organização Internacional do Trabalho se 

pronunciou sobre o assunto por meio de Resolução adotada em 26 de junho de 1952, no 

sentido de que se os sindicatos decidem “estabelecer relações com um partido político (...) 

essas relações ou essa ação política não devem ser de tal natureza que comprometam a 

continuidade do movimento sindical ou de suas funções sociais e econômicas”, mas que, por 

outro lado, os governos não devem “imiscuir-se nas funções normais de um sindicato, 

tomando como pretexto que este mantém relações, livremente estabelecidas, com um partido 

político”.895 

 

Essa Resolução da OIT evidencia a ligação entre a representação como 

função sindical e a democracia ao deixar claro que uma atividade 

política lato sensu é inerente à atuação sindical e deve ser respeitada 

pelo Estado, embora o aspecto político não deva se sobrepor aos 

interesses profissionais ou econômicos.896 

 

     Lyon-Caen, Pélissier e Supiot explicam que na França a ligação entre a luta 

reivindicativa e econômica de um lado e os problemas politicos, de outro, foi sempre estreita 

demais para que o movimento sindical não se permitisse certas incursões no domínio da 

política.897 Lembram por exemplo que os sindicatos participaram dos comícios populares de 

1936, no Conselho Nacional da Resistência e na Assembleia consultiva de 1944 e 1945.898 

  

                                                 
895 SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da. Crise de representatividade e participação dos sindicatos em políticas 

ativas de emprego. Tese apresentada para concurso de Professor Titular de Direito do Trabalho da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001, p.94-95 
896 Ibid., p.94-95. 
897 LYON-CAEN, Gérard; PÉLISSIER, Jean; SUPIOT, Alain.  Droit du travail. 17. ed. Paris: Dalloz, 1994, 

p.559.  
898 Ibid., p.578. 
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  O “sindicato surgiu para representar pessoas físicas ou jurídicas e toda 

atividade por ele desenvolvida fundamenta-se no instituto da representação, do qual deriva a 

noção de representatividade”.899 

 

Por outro lado, não se pode ignorar que a representação sindical diz 

respeito a uma série de fenômenos que não correspondem a um 

conceito unívoco, pois como representante o sindicato atua nos 

diferentes setores das relações coletivas de trabalho. Considerando o 

ordenamento jurídico brasileiro podemos lembrar, por exemplo, a 

representação associativa, manifestada no momento da filiação; a 

negocial, expressa na celebração de contratos, convenções e acordos 

coletivos de trabalho; a judicial, exercida nos dissídios coletivos e 

individuais de trabalho; ou a representação nos colegiados de órgãos 

públicos, como o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço.900 

 

  Pode-se “afirmar que a função de representação precede todas as demais e é, ao 

mesmo tempo, pressuposto para o exercício dessas”.901 

 

  O entendimento atual de que o sindicato exerce representação de interesses, 

tanto coletivos como individuais, nem sempre foi majoritário na doutrina, em razão das 

“transformações sofridas pelo sindicato ao longo de sua trajetória”,902 eis que inicialmente “o 

sindicato nascia por iniciativa de um grupo de trabalhadores e sua atuação resultava, como 

regra geral, da manifestação de vontade de seus integrantes, não podendo atingir os não 

sócios”.903 

   

                                                 
899 SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da. Crise de representatividade e participação dos sindicatos em políticas 

ativas de emprego. Tese apresentada para concurso de Professor Titular de Direito do Trabalho da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001, p.95. 
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  As seguintes teorias civilistas de negócios jurídicos bilaterais foram invocadas 

na esfera trabalhista,904no que se refere à representação sindical: a) representação voluntária 

(os poderes do representante perante terceiro decorrem de um ato de exercício da autonomia 

do representado), afastada porque “nem todos os atos praticados pelo sindicato são 

endereçados a terceiros, dirigindo-se também aos próprios representados”; b) “teoria do 

mandato, afastada por ser este instrumento revogável”; b) “teoria da gestão de negócios, que 

se mostra imprópria porque a atuação sindical não diz respeito a negócios alheios”; c) “teoria 

da estipulação em favor de terceiros, que suscita objeções porque os representados não são 

terceiros e o sindicato estipula tanto direitos como deveres”; d) da “representação legal, 

criticada por dizer respeito a incapazes”. 

 

  A “representação legal caracteriza-se pelo fato dos poderes do representante 

decorrerem não da manifestação da vontade, mas de outorga feita pelo Estado, em virtude de 

estarem em jogo não apenas os interesses do representado mas também o interesse público”.905  

 

  “No contexto do corporativismo recorreu-se à representação legal para 

justificar a representação sindical”.906 A utilização do conceito foi criticada por parte da 

doutrina: 

 

Octavio Bueno Magano considera a representação legal incompatível 

como uma ordem democrática e pluralista (...) uma vez que essa teoria 

“supõe entidades bem definidas embora incapazes de manifestar 

qualquer ato volitivo, como é o caso dos menores, como é também a 

hipótese de categorias profissionais ou econômicas (realidades ideais 

criadas pelo Estado). Ora, numa sociedade pluralista, em que as 

organizações sindicais se estruturam sem obediência a qualquer padrão 

predeterminado pelo Estado, inexiste entidade definida, que se pudesse 

considerar dominus negocii, em nome da qual se desenvolvesse a 

                                                 
904 SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da. Crise de representatividade e participação dos sindicatos em políticas 

ativas de emprego. Tese apresentada para concurso de Professor Titular de Direito do Trabalho da Faculdade de 
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905 Ibid., p.97. 
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 178 

atividade do representante legal. Acresce que numa sociedade plural e 

democrática não se concebe que o Estado outorgue poderes a entidades 

sindicais.907 

 

  Para Walküre Lopes Ribeiro da Silva, a determinação constitucional de que a 

representação sindical seja conferida a apenas uma entidade sindical consagra a noção de 

representação legal e por isso considera que ainda não há plena democracia na esfera das 

relações sindicais.908 

 

  As “teorias civilistas mostram-se deficientes para elucidar a natureza da 

representação sindical”,909 tendo em vista que “o sindicato muitas vezes negocia condições de 

trabalho aplicáveis a sócios e não sócios e de que muitos de seus atos não resultam da 

manifestação da vontade dos representados nem se dirigem a terceiros”.910 

 

    Walküre Lopes Ribeiro da Silva menciona que “Dentre os vários tipos de 

representação existentes no âmbito do Direito Público, três mereceram a atenção dos 

juslaboralistas: a política, a institucional e a de interesses”.911   

 

  Na doutrina italiana, Giorgio Ghezzi e Umberto Romagnoli relatam que os 

sindicatos passaram a se apresentar como portadores de interesses de segmentos cada vez mais 

amplos, extrapolando os limites dos interesses da categoria e adotando uma vocação de 

representação política mais ampla:912  

 

a partir do período de legislação promocional da atividade sindical, no 

qual se destaca a aprovação do Estatuto dos Trabalhadores (1970), e 

sobretudo na fase da estatalização contratada, o sindicalismo italiano 
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apresenta-se cada vez mais como portador de interesses que não são 

apenas dos empregados, sócios ou não sócios, mas também de 

coletividades ou segmentos cada vez mais amplos dos cidadãos, 

enquanto envolvidos na conjuntura e na política econômicas (...) 

ocorreu uma hipertrofia das funções sindicais, com conseqüências 

relevantes também na esfera do próprio Estado, uma vez que a 

experiência de concertação ou negociação social levou à diluição dos 

limites entre a autoregulação dos interesses e a intervenção da lei. 

Pode-se dizer que o clássico tema da representação da vontade 

permanece em um plano de fundo cada vez mais secundário, enquanto 

os debates tendem a “satisfazer (ainda que a condicionando de certos 

modos) uma vocação mais ampla dos sindicatos, que sai dos esquemas 

da tradição associativa e que podemos chamar, em sentido amplo, de 

política.913 

 

     Walküre Lopes Ribeiro da Silva explica que apenas “a representação 

institucional não goza de grande prestígio entre os doutrinadores, por ter sido uma teoria muito 

difundida no período corporativista”.914 No referido período, “os sindicatos deviam subordinar 

os interesses coletivos ao interesse estatal, uma vez que sua atividade caracterizava-se como 

institucional por se dar na órbita do Estado”.915 

 

  Já a teoria da representação de interesses esclarece “satisfatoriamente a relação 

entre o sindicato e os representados em atos que não decorrem de manifestação de vontade 

desses, mas da própria entidade”.916 

 

  Para Santi Romano, “na representação de interesses, o representante age em 

nome próprio, declarando uma vontade própria que, sem substituir a do representado, visa a 

                                                 
913 GHEZZI, Giorgio; ROMAGNOLI, Umberto. Il diritto sindacale. Bologna: Zanichelli, 1992, p.111. Apud 

SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da. Crise de representatividade e participação dos sindicatos em políticas ativas 

de emprego. Tese apresentada para concurso de Professor Titular de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001, p.99-100. 
914 SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da, op. cit., p.100. 
915 Ibid., p.100. 
916 Ibid., p.100. 
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tutelar interesses desse”.917 Para Constantino Mortati, enquanto a representação política cuida 

de interesses gerais, a representação de interesses diz respeito a interesses coletivos.918 

 

    Walküre Lopes Ribeiro da Silva adota a expressão utilizada por Giogio Ghezzi 

e Umberto Romagnoli de “representação política de interesses”,919 dizendo que na “medida 

em que se volta para a promoção de interesses gerais, que vão além dos interesses coletivos ou 

individuais dos representados, o sindicato pode sem dúvida exercer uma ´representação 

política de interesses´”.920 

 

  O conceito de representação política de interesses pode ser enquadrado na 

chave neoliberal, de participação das entidades sindicais em políticas públicas relacionadas 

com programas de empregabilidade e de qualificação profissional, na racionalidade do capital, 

em sua fase de reestruturação produtiva observada nas últimas décadas. Os trabalhadores e 

suas entidades sindicais passaram a ser chamados a atuar na gestão da crise do capital e se 

integrar na lógica da solução de problemas do capital, deixando em segundo plano os da classe 

trabalhadora e latente o conflito de classes. 

 

  Mas o conceito também pode ser compreendido na dinâmica de uma ação 

unificadora da classe trabalhadora. Os sindicatos representam os interesses dos seus 

associados, dos integrantes da categoria não associados e de toda a classe trabalhadora. 

 

  Há uma dimensão política da atividade sindical, que extrapola os interesses 

meramente do segmento representado. É uma dimensão de unificação de toda a “classe-que-

vive-do-trabalho”, na adequada expressão de Ricardo Antunes. É uma dimensão de construção 

de um novo projeto de sociedade, no qual a mercantilização da força do trabalho e do ser 

humano que trabalha possa sofrer uma ação crítica e não uma aceitação naturalizadora. 

                                                 
917 ROMANO, Santi. Corso di diritto costituzionale. Padova: Cedam, 1941, p.264. Apud SILVA, Walküre Lopes 

Ribeiro da. Crise de representatividade e participação dos sindicatos em políticas ativas de emprego. Tese 

apresentada para concurso de Professor Titular de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo. São Paulo, 2001, p.100. 
918 MORTATI, Costantino. Istituzioni di diritto pubblico. Padova: Cedam, 1969, v.1, p.213. Apud SILVA, 

Walküre Lopes Ribeiro da, op. cit., p. 100. 
919 GHEZZI, Giorgio; ROMAGNOLI, Umberto. Il diritto sindacale. Bologna: Zanichelli, 1992, p.111. Apud 

SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da, op. cit., p.100. 
920 SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da, op. cit., p. 100. 
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   Assim, de fato, os sindicatos representativos dos trabalhadores possuem uma 

função representativa e também política, que não apenas os autoriza, mas os impele à ação 

mais geral, de crítica do sistema capitalista de produção e de firme confronto com os 

mecanismos de fragmentação, pauperização e exploração de toda a classe trabalhadora. 
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   4-A NEGOCIAÇÃO COLETIVA TRABALHISTA   

 

 

4-1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

  

  Teoricamente, a negociação coletiva pode ocorrer nas diversas situações da 

vida social em que o conflito ou o interesse extrapole a dimensão individual e passe a abranger 

coletividades. Assim, os mais variados movimentos sociais podem praticar de alguma forma a 

negociação coletiva de assuntos que considerem relevantes e de seu interesse, na esfera 

privada, salvo proibição legal.  Tal possibilidade decorre do princípio da democracia (CF, 

art.1º, “caput) e do princípio da legalidade (CF, art.5º, inciso II). É claro que as negociações 

coletivas ainda não delineadas legislativamente adquirem contornos jurídicos próprios das 

relações a que se referem e dos princípios gerais de direito.  

 

    Neste sentido, pode-se mencionar a negociação coletiva prevista no artigo 107 

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que estabelece expressamente 

a possibilidade de celebração de convenções coletivas de consumo, por “entidades civis de 

consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica”, para 

“estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e 

características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de 

consumo”. 

 

  A negociação coletiva trabalhista (referente às relações de trabalho), objeto do 

presente estudo, além de precursora, possui o traço de ser muito praticada na realidade social. 

Será a ela que nos refereriremos nas situações em que utilizarmos a expressão negociação 

coletiva.  

  

  A negociação coletiva não é um fim em si mesmo. Trata-se de mero 

instrumento, que, embora poderoso e de grande potencial de criação de normas e de 

transformação social, depende de suas circunstâncias, finalidade e resultado, para se 
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posicionar como adequado à solução justa dos impasses nas relações de trabalho e à 

concretização de justiça social.  

 

  A negociação coletiva é um processo de discussão e elaboração de direitos dos 

trabalhadores, realizado pelos próprios sujeitos da relação de trabalho, com a finalidade de 

melhorar as condições sociais e econômicas da força de trabalho. Foi assim que surgiu, ainda 

no século XIX, como resultado da luta dos trabalhadores para melhorar a sua condição de vida 

e de trabalho. 

 

  É de se observar que a negociação coletiva representa meio célere de 

formulação da norma aplicável no âmbito das relações de trabalho. Possui ainda o traço de se 

utilizar de tratativas entre as próprias partes envolvidas. Mas nenhum desses aspectos nos 

permite descuidar de dimensões relevantes, como as suas circunstâncias, finalidades e as 

condições reais das partes, entre outros. 

 

  Roque Aparecido da Silva explica que enquanto instrumento paritário de 

elaboração de normas sobre condições de trabalho, “a negociação coletiva se constituiu em 

uma instituição com claras conotações políticas, emergindo como um parâmetro importante 

para se avaliar a correlação de forças entre as classes que se contrapõem no desenvolvimento 

da produção”.921  

 

  Por ocasião do surgimento do capitalismo, a nova ordem jurídica tinha como 

pressuposto fundamental a igualdade formal entre as pessoas, desconsiderando a desigualdade 

material entre o trabalhador e o empregador, na celebração e demais atos do contrato de 

trabalho, o que gerou grande exploração da força de trabalho e muitos problemas sociais.  

 

  Nos tempos atuais, parte-se, também, equivocadamente, do pressuposto da 

igualdade formal entre os sujeitos coletivos representantes dos trabalhadores (as entidades 

sindicais) e o poder econômico, desconsiderando a desigualdade material entre esses dois 

                                                 
921 SILVA, Roque Aparecido da. La negociación colectiva en Brasil y el Sistema de relaciones de trabajo. In: 

ABRAMO, Laís; CUEVAS, Alberto (orgs.). El sindicalismo latinoamericano en los noventa. Volume II 

(negociación colectiva y sindicatos). Santiago: Clacso, 1992, p.101. 
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polos, no processo negocial gerador de normas para as categorias. É um retorno, embora com 

nova roupagem, dos postulados do início do capitalismo e por isso tão adequado à 

instrumentalização do neoliberalismo. Pode-se dizer que houve nas últimas décadas a 

implementação da negociação coletiva neoliberal, no campo das relações de trabalho, 

instrumentalizada para a retirada de direitos dos trabalhadores e intensificação da exploração 

pela classe detentora dos meios de produção.  

 

  Não há equivalência substancial entre as entidades sindicais representativas dos 

trabalhadores e o poder econômico, nem “paridade de armas”, de modo que os resultados 

dessas tratativas diretas também não têm sido satisfatórios. O desemprego, o poder unilateral 

do empregador de dispensar os empregados, os novos métodos de organização produtiva (com 

desdobramentos em medidas como terceirização e demais modalidades de contratos de 

trabalho precários), a desagregação da classe trabalhadora, o fracionamento da representação 

sindical, a competição entre os trabalhadores, o cerceamento dos instrumentos de pressão 

como a greve e a ocupação, entre outros, trazem para a negociação coletiva os dilemas e 

injustiças próprios da contratação entre partes desiguais. 

 

  Nesse contexto, tem sido utilizada a negociação coletiva para a quebra dos 

princípios nucleares do direito do trabalho, como o da melhoria da condição social do 

trabalhador, o da proteção, o da indisponibilidade e o da imperatividade dos direitos estatais 

benéficos ao trabalhador, entre outros.  

 

  Mesmo quando não retira diretamente um direito, a negociação muitas vezes o 

faz de forma indireta ou dissimulada, como na hipótese em que concede uma determinada 

vantagem pecuniária, mas estabelece a natureza indenizatória, tentando impedir os reflexos 

nos demais direitos do contrato de trabalho. Em outras situações, a empresa exige 

contrapartidas abusivas ou desproporcionais, como na hipótese de previsão de pagamento de 

parcela pecuniária sob o rótulo de participação nos lucros e resultado, com exigências de 

metas de produtividade (muitas vezes implementadas na prática de maneira desvirtuada pelo 

aumento de horas extraordinárias de trabalho), assiduidade e outros procedimentos destinados 
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a moldar o tempo existencial do trabalhador às necessidades da produção e intensificar a 

pressão e a adesão física e espiritual à empresa.  

 

  No que se refere à participação nos lucros e resultados, é de se observar, 

contudo, que a situação foi incentivada expressamente por medida provisória, posteriormente 

convertida na Lei n. 10.101 de 19/12/2000, que estabeleceu a convenção ou acordo coletivo 

entre os mecanismos de negociação a respeito da parcela e indicou critérios e condições que 

poderiam ser observados, entre os quais “índices de produtividade, qualidade ou lucratividade 

da empresa” e “programas de metas, resultados e prazos pactuados previamente”. Vale dizer, a 

própria norma heterônoma, com o traço marcante do período neoliberal que a originou, 

incentivou os aspectos prejudiciais ao trabalhador a serem pactuados nas negociações 

coletivas. 

  

  O que se constata é que a negociação coletiva tem apresentado cada vez mais o 

aspecto de obtenção da autorização para explorar. É muito mais sutil e perversa a exploração 

do trabalhador que se faz com seu próprio consentimento ou pior, com o consentimento de 

entidades sindicais das quais muitas vezes não participa no dia a dia, não se associou nem 

possui informações adequadas de como são administradas e como pactuaram com o 

empregador normas tão desfavoráveis. A representação sindical efetiva dos interesses dos 

trabalhadores de uma categoria ou da classe trabalhadora muitas vezes acaba sendo uma ficção 

muito distante da realidade e de suas finalidades históricas e jurídicas. 

 

  Enquanto instrumento contratual de produção normativa e de discussão das 

relações de trabalho, o objeto da negociação transacionável haveria de ser a matéria jurídica 

nova, cuja deliberação pelas partes a situação concreta exigisse. Nesse particular, impõe-se o 

requisito da incerteza da matéria jurídica (sobre o direito e a situação jurídica), para a busca do 

ponto de equilíbrio entre eventual concessão das partes, de modo que o direito benéfico ao 

trabalhador, posto pelas diversas fontes normativas (e que, portanto, não padece de incerteza) 

não se coloca como possível de negociação.  A margem de criação normativa negociada há de 

ser direito novo, até mesmo quando se procura transplantar a teoria da transação. Em qualquer 



 186 

hipótese, contudo, não podem ser afastados os princípios do direito do trabalho, nesse 

processo de criação normativa. 

 

  Segadas Vianna922 defende que a negociação coletiva é o “meio mais eficaz 

para a solução dos conflitos coletivos, e através dela é que se encontram fórmulas para que 

seja mantida a paz social”, notadamente em razão “do contato e do debate entre as partes que 

representam interesses aparentemente contraditórios mas que, na verdade, buscam uma 

acomodação”.  

 

  É conveniente observar que a negociação coletiva ou mesmo o dissídio 

coletivo, de certa forma, não solucionam o conflito, inerente e latente que é à própria relação 

de trabalho, no modo de produção capitalista. Podem superar provisória e superficialmente os 

impasses de graus variados surgidos em tal relação, possibilitando a continuidade das 

atividades econômicas e laborais, apesar da divergência em essência insuperável de interesses 

dos envolvidos. 

 

  O capitalista depende da contratação da força de trabalho. Não há atividade 

econômica sem a utilização da força de trabalho de alguém. O trabalhador, desapossado dos 

meios de produção, não tem outra possibilidade de sobrevivência que não seja a venda da sua 

força de trabalho. Assim, a burguesia tem interesse na manutenção do processo de dominação 

e de obtenção de lucro e os trabalhadores, em razão da dominação de classe, não conseguem 

escapar da exploração. Essa relação traz consigo contradições e divergências, já a partir da 

fixação inicial do preço da força do trabalho e das condições em que a atividade laboral se 

desenvolverá, entre outros aspectos.  

 

  A negociação coletiva não se incompatibiliza necessariamente com a 

intervenção do Estado nas relações de trabalho, salvo quando a atuação do Estado se direciona 

para impedir a união dos trabalhadores, a organização adequada de suas entidades 

representativas e a utilização dos meios legítimos de pressão, pressupostos mínimos que são 

                                                 
922 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p. 1177. 
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de uma negociação coletiva um pouco mais equilibrada. Vale indagar, portanto, de qual 

intervenção estatal se fala.  

 

    Quando se diz que as normas heterônomas são as mínimas, não se quer dizer 

que devam ser mínimas, mas apenas que outras mais benéficas aos trabalhadores podem e 

devem ser criadas, inclusive por meio da autonomia privada coletiva, concretizada nas 

convenções e acordos coletivos de trabalho, para ampliar os direitos dos trabalhadores. 

   

  João Leal Amado observa que o reconhecimento da autonomia coletiva nunca 

se processou contra a heteronomia, mas contra o poder decisório unilateral do empregador: 

 

...o reconhecimento da autonomia colectiva não se processou nunca 

contra a heteronomia estadual, mas sim contra o poder decisório 

unilateral do empregador. Com efeito, o Direito do Trabalho afirmou-

se historicamente e consolidou-se dogmaticamente com base na 

conjugação dialéctica de dois fenômenos – legislação estadual 

regulamentadora das condições de trabalho e normação convencional 

disciplinadora do conteúdo das relações laborais ao nível da empresa, 

da profissão ou do sector de atividade - , ambos tendo como escopo 

central a tutela do contraente débil, a compressão da liberdade 

contratual e a limitação da concorrência entre os trabalhadores no 

mercado de trabalho. Desse ponto de vista, a autonomia colectiva veio 

adicionar-se à heteronomia estadual, não se contrapondo e antes 

aliando-se a esta, em ordem a impedir o arbítrio patronal e a ´ditadura 

contratual´ de outro modo imposta pelo contraente mais poderoso. Ao 

que parece, agora são os empregadores que revelam um particular 

desvelo pela contratação colectiva, procurando utilizá-la em 

detrimento da lei...923 

                                                 
923 AMADO, João leal. Negociado x legislado – O princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador e as 

relações entre a lei e a convenção colectiva em Portugal. Cadernos de Pós-Graduação em Direito: estudos e 

documentos de trabalho. Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, n. 1, p.11-12, 
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  A intervenção estatal sequer se confunde com restrição à liberdade sindical. O 

Estado pode e deve intervir nas relações de produção, inclusive para garantir a liberdade 

sindical autêntica, que também contribuirá para a criação de normas nas relações de trabalho, 

destinadas à mesma finalidade, de solução dos conflitos trabalhistas, com a melhoria da 

condição social do trabalhador, a diminuição das desigualdades sociais e o respeito à 

dignidade humana. 

 

  Eventual tentativa de alteração da Constituição Federal, para a retirada do 

princípio da melhoria da condição social do trabalhador, positivado no “caput” do seu artigo 

7º, ou para especificar que o reconhecimento das convenções e acordos coletivos abranja as 

situações de estabelecimento de normas em prejuízo do trabalhador, encontra óbice na diretriz 

constitucional de produção normativa para a diminuição das desigualdades regionais e sociais, 

construção de uma sociedade livre justa e solidária e para a preservação da dignidade humana.  

Vale dizer, sob o manto da Constituição Federal de 1988, não é possível uma interpretação 

que atribua às normas coletivas força de estabelecer normas discrepantes das heterônomas, em 

prejuízo do trabalhador, salvo os aspectos restritos previstos nos incisos VI, XIII e XIV do 

artigo 7º da Constituição Federal, que além de representarem exceção, exigem adequada 

hermenêutica, para adequá-los à previsão de direitos sociais destinados à melhoria da condição 

social do trabalhador. 

 

  Homero Batista Mateus da Silva explica a dinâmica do direito do trabalho:  

 

Evidentemente a Constituição Federal tem ascendência sobre a 

Consolidação das Leis do Trabalho, e ambas, sobre as normas 

coletivas, tanto do ponto de vista formal como material. No entanto, o 

direito do trabalho lida com a aplicação da energia humana (...) Essa 

peculiaridade, somada à efervescência da dignidade do ser humano por 

                                                                                                                                                         
2011. Disponível em http://www.direito.usp.br/pos/arquivos/cadernos/caderno_13_2012.pdf. Acesso em 

01.mar.2017. 

  

http://www.direito.usp.br/pos/arquivos/cadernos/caderno_13_2012.pdf
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trás de cada trabalho e de cada empreendimento econômico, torna o 

direito do trabalho único e inviável de ser comparado com os outros 

segmentos jurídicos. A partir desse conceito, as normas trabalhistas 

passaram a incorporar o ideal de progressos constantes e de 

aprimoramento permanente das relações de trabalho.924 

 

  Logo após o advento da Constituição Federal de 1988, tivemos o forte impacto 

da ideologia neoliberal, que na década de 1990, sob os governos Collor e FHC atingiu as 

ordens jurídica e econômica brasileiras (após o golpe parlamentar de 2016, esse ideário se 

intensificou de maneira avassaladora). Do ponto de vista jurídico, parte da doutrina buscou 

rapidamente dar suporte ao neoliberalismo, construindo um discurso interpretativo de diversos 

dispositivos da nova Constituição, em consonância com aquela linha de pensamento. 

 

  Assim, os poucos dispositivos constitucionais que estabelecem possibilidade de 

redução de direitos por meio da negociação coletiva foram recebidos, por essa parcela dos 

operadores do direito, como fundamento de uma nova ordem jurídica em matéria de 

negociação coletiva. Chegou-se a dizer que a nova constituição dava à negociação coletiva um 

novo patamar de valorização, ante os incisos VI, XIII, XIV e XXVI da Constituição Federal. 

  

  Ora, concordamos que a negociação coletiva saiu prestigiada pela Constituição 

Federal, mas não pelos incisos VI, XIII e XIV do artigo 7º, os quais estabelecem hipóteses de 

exceção e não de essência do instituto. São hipóteses que embora  de certa forma relativizem o 

caráter da negociação coletiva de instituto de criação de direitos em prol dos trabalhadores, 

também devem ser relativizadas, não apenas porque são exceção, tratando de hipóteses 

restritas de redução salarial, compensação semanal de horas de trabalho e jornada no turno 

ininterrupto de revezamento (e somente estas matérias), mas porque estão inseparavelmente 

vinculadas ao “caput” do artigo 7º, destinando-se, também, à melhoria da condição social do 

trabalhador, necessitando, portanto, de compatibilização.  

 

                                                 
924 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado. Volume 7 – Direito coletivo do 

trabalho. 3ª ed. rev.e ampl.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.159. 
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    Tais dispositivos restritivos e de exceção possuem na ordem jurídica valor 

diminuto ou pelo menos muito menor do que parcela da doutrina trabalhista tem atribuído, 

cabendo sua aplicação nas hipóteses restritas do ponto de vista jurídico e do ponto de vista 

fático, sempre com a necessidade de complementação e adequação com a finalidade do 

“caput”, exigindo na implementação a observância das condições e das compensações 

adequadas), não servindo, portanto, para embasar uma “nova negociação coletiva” ou uma 

negociação coletiva neoliberal, flexibilizadora de modo geral de direitos trabalhistas. Não se 

pode, portanto, extrair de tais dispositivos uma nova essência para a negociação, eis que 

restritos, excepcionais e condicionados ao princípio da melhoria da condição social do 

trabalhador, que historicamente foi a diretriz para a produção normativa, inclusive a 

decorrente da autonomia privada coletiva trabalhista. 

 

    A negociação coletiva sagrou-se valorizada na Constituição Federal de 1988 

por diversos outros dispositivos, compatíveis com sua natureza de instituto de regulação das 

relações de trabalho para a criação e ampliação dos direitos dos trabalhadores. 

 

  Pode-se citar a condição de “Estado Democrático de Direito”, que constitui a 

República Federativa do Brasil (CF, art.1º, “caput”), eis que a negociação coletiva em sua 

essência pode em tese atender ao referido princípio democrático, observando-se, ainda, que, 

no mesmo artigo 1º da Constituição Federal, restaram fixados como fundamentos da 

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

iniciativa, entre outros.  

 

  Também o artigo 3º da Constituição Federal, que entre os objetivos 

fundamentais indicou a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a erradicação da 

pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Os princípios 

da prevalência dos direitos humanos, da defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos 

(art.4º, II, VI e VII), eis que a negociação coletiva trabalhista possui embasamento em 

convenções internacionais e referidos dispositivos constitucionais dizem respeito aos 

princípios seguidos pelo Brasil. E o princípio da melhoria da condição social do trabalhador 
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(CF, art.7º, “caput”: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social), e o inciso XXVI da Constituição Federal (grifos nossos). 

 

  Além disso, o artigo 170 da Constituição Federal estabelece que “A ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social” e inclui entre os 

princípios dessa ordem a função social da propriedade, a redução das desigualdades regionais 

e sociais e a busca do pleno emprego.  

 

  A valorização constitucional da negociação coletiva decorre dos diversos 

dispositivos que deram à ordem jurídica a feição de Estado Democrático e que sinalizaram que 

essa ordem jurídica estava voltada para a implementação de direitos sociais (Estado Social), 

eis que a negociação coletiva, em sua verdadeira essência (que a rigor não deve ser 

considerada alterada com as hipóteses restritas e excepcionais de restrição de direitos) é um 

dos institutos de construção de tal modelo de sociedade. 

 

 

 

4-2- ELEMENTOS CONCEITUAIS E ESTRUTURAIS 

   

  A negociação coletiva trata-se de um processo de busca de solução de conflitos 

trabalhistas pelos próprios sujeitos envolvidos. É um mecanismo de discussão e elaboração de 

direitos dos trabalhadores. De acordo com a Constituição Federal de 1988, deve melhorar a 

condição social dos trabalhadores (CF, art.7º, “caput” e inciso XXVI). Pela sua origem e 

historicidade, deve ser meio de avanço de direitos sociais e não de retrocesso de tais direitos. 

 

     Por meio dela, “os sujeitos (sindicato e empresa no acordo coletivo, sindicato 

(s) de empregadores e sindicato (s) de empregados na convenção) procuram chegar a consenso 

fixando as condições de trabalho e de emprego, regulando suas mútuas relações.925 Assim, a 

                                                 
925OLIVEIRA, Paulo Eduardo Vieira de. Convenção coletiva de trabalho no direito brasileiro – setor privado. 

São Paulo: LTr, 1996, p.93.  
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“negociação coletiva é a fase que antecede os instrumentos normativos (acordos coletivos, 

convenções coletivas, contratos coletivos)”.926 

 

  A discussão própria do processo de negociação se dá na perspectiva conflitiva 

dos interesses divergentes (e em essência irreconciliáveis) decorrente do sistema capitalista e 

da natureza da relação de venda e compra de energia e tempo humanos. 

 

  Esse processo de discussão e elaboração de normas poderá deixar de solucionar 

o conflito trabalhista (que é expressão da luta de classes), passando a intensificá-lo, caso as 

normas produzidas contrariem a natureza historicamente construída de fixação de melhores 

condições de trabalho. A utilização como instrumento de manutenção e ampliação da 

desigualdade material subjacente às relações de trabalho poderá representar o aguçamento do 

conflito, sem deixar de ser, já nessa utilização prejudicial ao trabalhador, instrumento da luta 

da classe detentora dos meios de produção, para a ampliação da exploração.  A negociação 

somente contribui para os fins do sistema de manutenção do relacionamento entre patrões e 

empregados quando tendente a valorizar o trabalho e humanizar a pessoa do trabalhador. 

Nenhuma sociedade avança social e economicamente com a pauperização e o adoecimento de 

seus trabalhadores.   

 

  Na negociação coletiva o que está em discussão são essencialmente as 

condições de trabalho. Não pode ser utilizada para transferir ao sindicato a responsabilidade 

pela gestão das crises do capital e o encargo de solucionar dilemas do capital, surgidos por sua 

lógica competitiva e pela sua prática decisória e gerencial unilaterais do processo de produção. 

Não se presta a instrumentalizar a cooptação dos trabalhadores para a lógica da 

superexploração no trabalho, como a despeito da Constituição Federal de 1988, passou a ser 

implementada, a partir da década de 1990, no Brasil, sob a ideologia neoliberal.  

 

  Siqueira Neto indica uma análise da estrutura da negociação coletiva 

abrangendo três planos distintos de abordagem: a organização e os procedimentos da 

                                                 
926 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.37. 
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negociação propriamente dita; os instrumentos normativos; e o sistema de composição de 

conflitos coletivos.927 

  

  A negociação coletiva, enquanto processo de busca de solução de conflitos 

trabalhistas pelos próprios sujeitos envolvidos, pode representar tentativa de discussão e 

desenvolvimento de tratativas para a fixação de bases de regência das relações jurídicas 

trabalhistas (sejam as individuais sejam as coletivas). Essa dinâmica se manifesta na dimensão 

do confronto ou na de colaboração de classes, mas sempre na arena coletiva ou seja, pela 

coletividade dos trabalhadores e do poder econômico, por suas representações sindicais e 

também pela empresa diretamente.   Pode ainda lograr o estabelecimento de consensos 

normativos de graus variados, com a fixação de normas jurídicas aplicáveis no âmbito da 

categoria ou da empresa, resultando em instrumentos normativos, geralmente convenções 

coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho.  

 

  No Brasil, a convenção coletiva de trabalho teve sua primeira previsão 

normativa em 23.8.32, pelo Decreto n. 21.761, por iniciativa de Evaristo de Moraes.928 No 

Decreto havia a faculdade de o Ministro do Trabalho estender o regime de uma convenção 

coletiva a todos os empregadores e empregados de um mesmo ramo de atividade, de um 

Estado ou de um Município.929 Na Constituição de 1934, houve o reconhecimento expresso 

das convenções coletivas (art.121, parágrafo 1º, “j”).930   A Constituição de 1937 alterou a 

denominação para contratos coletivos de trabalho e determinou que se aplicariam apenas aos 

trabalhadores e empregadores representados pelas associações que os haviam pactuado.931 “A 

Constituição Federal de 1946 restaurou a denominação ´convenção coletiva´, deixando ao 

legislador ordinário o direito de fixar as normas a respeito”.932 

 

                                                 
927 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.37. 
928 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1180. 
929 Ibid., p.1180 
930 Ibid., p.1180. 
931 Ibid., p.1180 
932 Ibid., p.1181. 
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  A expressão da Consolidação das Leis do Trabalho “contrato coletivo” foi 

atualizada em 1967, pelo Decreto-lei 229/67, dividindo as normas coletivas em convenções e 

acordos coletivos de trabalho.933 Houve também, na mesma ocasião, uma alteração no alcance 

das normas coletivas, na medida em que até 1967, o “contrato coletivo de trabalho” abrangia 

apenas os associados dos sindicatos e as convenções e acordos coletivos passaram a abranger 

também os não associados.934  

 

  Segadas Vianna relata que “a realidade social brasileira continuava estranha às 

convenções coletivas, que só têm razão de ser onde existem sindicatos realmente 

representativos da classe trabalhadora”.935 

 

  A expressão “contrato coletivo” reapareceu na Lei n. 12.815/2013 (Lei dos 

Portos), como um terceiro gênero de instrumento normativo, trazendo a possibilidade de 

elaboração de uma norma com a participação de sindicatos e do órgão gestor de mão de obra 

(sujeito não sindical).936 Além disso, parte da doutrina ainda encontrou outra explicação para 

contrato coletivo de trabalho: “uma espécie de negociação sobre a negociação, ou seja, um 

acordo regulatório, normalmente de âmbito nacional, em que se fixam diretrizes para as 

negociações setoriais ou regionalizadas”,937 inspirado “nos acordos interconfederativos do 

direito italiano, em que são assentados marcos para negociações futuras, inclusive 

procedimentos, periodicidade, meios de solução de conflitos e, às vezes, patamares mínimos 

de concessões recíprocas”.938 

 

  Homero Batista Mateus da Silva explica que a “negociação coletiva se insere 

no âmago das preocupações da Organização Internacional do Trabalho”.939 Destaca o artigo 4º 

da Convenção 98 (adotada em 1948 e incorporada pelo Brasil em 1952): “Medidas 

apropriadas às condições nacionais serão tomadas, se necessário, para estimular e promover o 

                                                 
933 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado. Volume 7 – Direito coletivo do 

trabalho. 3ª ed. rev.e ampl.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.164. 
934 Ibid., p.164. 
935 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1181. 
936 SILVA, Homero Batista Mateus da, op. cit., p.164-165. 
937 Ibid., p.165. 
938 Ibid., p.165. 
939 Ibid., p.158. 
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pleno desenvolvimento e utilização de mecanismos de negociação voluntária entre 

empregadores ou organizações de empregadores e organizações de trabalhadores, com o 

objetivo de regular, mediante acordos coletivos, termos e condições de emprego”. 

 

  Por ocasião do surgimento da Organização Internacional do Trabalho, em 1919, 

já houve a indicação no campo internacional da convenção coletiva “como um dos meios de 

solucionar os problemas relativos à jornada do trabalho”.940  Em outros eventos internacionais 

relacionados ao trabalho, a negociação coletiva também foi sendo tratada e incentivada, 

conforme relata Segadas Vianna:  

 

Posteriormente, na 10ª Sessão, realizada em 1927, a Conferência 

Internacional do Trabalho adotou Resolução relativa aos princípios 

gerais do contrato de trabalho, contendo referências à negociação 

coletiva, e o assunto voltou a ser tratado nas conferências dos anos 

seguintes. 

Na 19ª Conferência, debatendo o problema da duração de 40 horas 

para o trabalho por semana, foi adotada uma Convenção na qual se 

recomendava aos Estados encontrar, essencialmente através de 

convenções coletivas... 

Novamente em 1936, a Convenção n. 52, sobre férias anuais 

remuneradas, se referiu às convenções coletivas (letra b do art.3º) e, 

em 1949, a Convenção n. 98 foi adotada para aplicação dos princípios 

do direito de sindicalização e de negociação coletiva.941 

 

  Vale dizer, ao longo do século XX a negociação coletiva foi tendo o 

reconhecimento de seu papel fundamental na criação de direitos, com vistas à pacificação 

social por meio da melhoria das condições dos trabalhadores.  

 

                                                 
940 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1179. 
941 Ibid., p.1179. 
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  Contudo, a partir das últimas décadas do século XX, presenciou-se uma grande 

ofensiva do capital no mundo do trabalho, para a ampliação dos lucros das empresas e 

precarização das condições dos trabalhadores. Por isso, mais do que nunca, nos dias atuais, o 

diálogo próprio das negociações coletivas requer dos trabalhadores espírito de combatividade 

adequado frente à utilização deste canal de produção normativa pela ideologia neoliberal, de 

modo que, ao participar da negociação coletiva, devem ter em conta que a oportunidade 

poderá estar sendo usada pelo capital para prejudicá-los. A discussão, por parte dos 

trabalhadores, deverá ser firme e confrontativa e não voltada para uma busca apressada de 

uma solução conciliada prejudicial aos seus interesses de classe. Certamente será melhor uma 

negociação coletiva frustada do que a exploração e o abuso consentidos. 

 

  Siqueira Neto observa a interligação da organização sindical com a estutura da 

negociação coletiva: 

 

Apenas para lembrar, a compatibilidade entre a estrutura da 

negociação coletiva e o sistema de organização sindical é condição 

indispensável. Sem essa correspondência, toda e qualquer iniciativa 

estruturante ou reformadora será inócua, já que a forma de organização 

dos sujeitos da negociação deve, invariavelmente, corresponder à 

estrutura da negociação coletiva. Efetivamente, não existe saída 

intermediária.942 

 

  O conflito coletivo ao qual se refere a negociação coletiva “é a divergência 

entre um grupo de trabalhadores, de um lado, e um empregador ou grupo de empregadores, de 

outro lado, tendo por objeto a realização de um interesse do grupo ou dos membros que o 

compõem, considerados como coletividade”. 943 

 

   Danilo Uler Corregliano lembra que não se pode menosprezar “o fato de que o 

conflito do trabalho varia qualitativamente conforme as relações sociais sob as quais se 

                                                 
942 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.37. 
943 Ibid., p.48. 
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desenvolve”,944 aspecto relevante porque “mesmo não se sabendo as minúcias que informam o 

conflito de trabalho em cada momento histórico, não se incorre no risco da naturalização das 

relações e formações de sociedade, tão cara à manutenção das relações sociais dominantes”.945 

 

  A negociação coletiva se insere na modalidade de autocomposição, porque 

realizada pelos próprios sujeitos envolvidos. A mediação também pode ser considerada forma 

de autocomposição, na medida em que embora haja a participação de um terceiro, são as 

partes que decidem o contéudo das tratativas e da norma coletiva.  A sentença normativa 

proferida no dissídio coletivo representa modalidade de heterocomposição, porque se trata de 

solução dada pela Justiça do Trabalho, no exercício do poder normativo, salvo no caso de 

conciliação, em que embora em processo judicial, as próprias partes fixam o conteúdo. Pela 

mesma razão, a arbitragem pode ser considerada forma de heterocomposição. 

 

  A doutrina apresenta divergência quanto às formas que se enquadram na 

modalidade de autocomposição e heterocomposição. Maurício Godinho Delgado, por 

exemplo, inclui entre as formas heterocompositivas a “jurisdição, a arbitragem, a conciliação 

e, também, de certo modo, a mediação”,946 por considerar a “intervenção de um agente 

exterior aos sujeitos originais na dinâmica de solução do conflito”,947 de modo que “a 

sistemática de análise e solução da controvérsia deixa de ser exclusivamente gerida pelas 

partes, transferindo-se em alguma extensão para a entidade interveniente”.948  

 

  Os conflitos coletivos também podem ser solucionados por autotutela, que em 

sentido amplo “pressupõe o exercício da própria defesa”949 e pela qual “alguém procura impor 

a outrem, via de regra pelo uso da força física, a solução da pendência”.950 “A autotela ocorre 

                                                 
944 CORREGLIANO, Danilo Uler. O sistema de controle judicial do movimento grevista no Brasil: da greve dos 

petroleiros em 1995 os dias atuais. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da USP. São 

Paulo, 2013, p.26. 
945 Ibid., p.26. 
946 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4.ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1445. 
947 Ibid., p.1445. 
948 Ibid., p.1445. 
949 BELTRAN, Ari Possidonio. A autotutela nas relações do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p. 25. 
950 Ibid., p.25. 
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quando o próprio sujeito busca afirmar, unilateralmente, seu interesse, impondo-o (e impondo-

se) à parte contestante e à própria comunidade que o cerca”.951   

 

   Ari Possidonio Beltran explica que embora em regra “seja condenada pelas 

legislações, em certas circunstâncias é tolerada e até mesmo reconhecida de forma expressa 

pelo ordenamento jurídico”952 e observa, no tocante à negociação coletiva, que a “maior 

necessidade de negociação certamente não implicará a abdicação do uso dos meios legais de 

pressão, quando necessário”.953 

 

  Nos conflitos coletivos de trabalho, no Brasil a greve é modalidade de 

autotutela, consagrada pelo artigo 9º da Constituição Federal, como direito fundamental: “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”.  Já o lockout (“paralisação 

das atividades pelo empregador, como forma de solução de um conflito”954) é proibido pela 

Lei 7.783/89.  

 

  A ocupação do estabelecimento pelos trabalhadores, como autotutela, não 

configura violação da ordem jurídica, na medida em que o estabelecimento se destina ao 

desenvolvimento da atividade da empresa e que a ocupação também se destina à discussão das 

condições relevantes para tal desenvolvimento. O espaço onde se desenvolve a atividade 

empresarial e a ocupação é inerente à vida dos trabalhadores e não mera propriedade privada 

dos capitalistas.  

 

    Os trabalhadores não realizam a ocupação com a finalidade de aquisição do 

direito de propriedade, por isso, não há violação ao referido direito, devendo-se observar que a 

ordem jurídica prevê expressamente a função social da propriedade, retirando, portanto, o 

caráter absoluto próprio do século XIX.   

 

                                                 
951 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4.ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1442. 
952 BELTRAN, Ari Possidonio. A autotutela nas relações do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p. 25. 
953 Ibid., p.326. 
954 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: 

relações individuais e coletivas do trabalho. 11 ed. rev. e aum. São Paulo: Saraiva, 1995, p.670. 
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a prática da ocupação dos locais de trabalho não põe em causa o direito 

de propriedade do empregador. Trata-se, no contexto de uma ideologia 

participacionista, da emergência de um direito novo que os grevistas 

exercem no prolongamento natural do direito de greve para pesar na 

solução do conflito coletivo.955 

 

  

  Pedro Vidal Neto diz que “Em princípio, a solução dos conflitos de trabalho 

pode ser obtida pelos mesmos modos de solução dos conflitos de interesses em geral e 

mediante a utilização das mesmas técnicas e dos mesmos instrumentos”.956  

 

Como já se acentuou, os conflitos de trabalho podem ser solucionados 

pelos mesmos processos de composição dos demais conflitos de 

interesses. A experiência concreta mosta, porém, a utilização 

institucionalizada de técnicas mais variadas de composição pacífica e a 

persistência de meios de ação direta, especialmente no que diz respeito 

aos conflitos coletivos.957 

 

  Diz que também em relação aos conflitos de trabalho, a solução pelo direito 

exige a positivação, a interpretação e a aplicação de normas jurídicas que integram o direito do 

trabalho, destinadas a prevenir e a compor os conflitos.958 

 

  Esclarece que para Carnelutti o conflito de trabalho é “o contraste de interesses 

entre quem tem a força de trabalho e não tem capital e entre quem tem capital, mas não tem 

força de trabalho”.959 

 

                                                 
955 SAINT-JOURS, Yves. L´occupation des lieux de travail accessoirement à la greve. Recueil Dalloz, 1974, 

cron. XXVI. Apud  EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. São Paulo: Boitempo, 2016, p.136. 
956 VIDAL NETO, Pedro. Do Poder Normativo da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 1983, p.33. 
957 Ibid., p.43. 
958 Ibid., p.34. 
959 CARNELUTTI, F. Teoria del regolamento colletivo dei rapport di lavoro. Padova: Cedam, 1936. Apud 

VIDAL NETO, Pedro, op. cit., p.35. 
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  Pedro Vidal Neto menciona que Deveali960 critica Couture por incluir a 

legislação entre os procedimentos de composição dos conflitos de trabalho, juntamente com a 

discussão e negociação, a conciliação, a mediação, a arbitragem voluntária, a investigação e o 

inquérito, a arbitragem obrigatória e a intervenção judicial.961 Esclarece que para “Deveali, a 

legislação é fonte dos meios de solução e não pode ser colocada ao lado deles”, mas Pedro 

Vidal pondera que embora seja difícil “admitir-se a solução por meio de procedimentos 

legislativos ´stricto sensu´, atuando em casos concretos”, o sistema legislativo pode prevenir e 

compor conflitos de trabalho, em termos abstratos, ao tutelar interesses, dando-lhes qualidade 

de direitos subjetivos, ou ao criar instrumentos, órgãos e técnicas para a composição.962 

Conclui que “Nesse sentido, toda a legislação trabalhista se volta para a justa composição de 

conflitos de trabalho”.963 

 

  Ensina que Mario L. Deveali prefere adotar uma classificação que atende ao 

grau de intervenção do Estado na condução do processo: negociação direta; conciliação ou 

mediação; arbitragem voluntária; arbitragem obrigatória e sujeição do conflito à autoridade 

judiciária.964 

 

  A greve muitas vezes é uma fase antecedente da negociação coletiva e o 

dissídio coletivo a subsequente. A necessidade de demonstrar coesão dos trabalhadores na 

reivindicação impõe a utilização do instrumento constitucional da greve, como parte do 

processo de discussão da norma coletiva. Jaime Montalvo Correa também considera a greve 

um “instrumento básico de negociação coletiva”.965 

 

  No magistério de Ari Possidonio Beltran, os meios legais de pressão são 

“ínsitos ao equilíbrio de forças das relações de trabalho”966 e “visam à criação de ambiente e 

                                                 
960 DEVEALI, Mario L. Curso de Derecho Sindical, s/ed, s/ano, p.187. Apud VIDAL NETO, Pedro. Do Poder 

Normativo da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 1983, p.43-44. 
961 DEVEALI, Mario L., op. cit., p.187. Apud VIDAL NETO, Pedro, op. cit., p.44. 
962 VIDAL NETO, Pedro, op. cit., p.44. 
963 Ibid., p.44. 
964 Ibid., p.44 
965CORREA, Jaime Montalvo. Fundamentos de Derecho del Trabajo. Madrid: Editorial Civitas, 1975, p.238. 
966 BELTRAN, Ari Possidonio. A autotutela nas relações do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p.326. 
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de condições para a solução, seja acelerando a negociação, seja provocando a solução 

jurisdicional do conflito”.967 

 

  Danilo Uler Corregliano observa que embora a Constituição Federal e a Lei de 

Greve “assegurem aos trabalhadores os interesses a serem defendidos através da greve, a 

doutrina e a jurisprudência se apressaram em dizer que as coisas não eram bem assim”,968 

elaborando a teoria de que deveria “a instância jurisdicional avaliar os requisitos formais e 

materiais do movimento, a fim de que este se enquadre na legalidade e não seja abusivo”.969 

Mas esclarece que essa posição contraria a própria legislação que “se refere apenas aos 

requisitos formais, como notificação prévia do empregador, tentativa de negociação, 

assembleia geral específica, etc”.970 

 

  Explica que os “requisitos materiais, inventados pelos juristas preocupados com 

a ´ordem´, seriam aqueles relacionados ao conteúdo das reivindicações”,971 constituindo-se em 

mecanismo interpretativo que restringe as possibilidades da greve porque “afastam, a priori, a 

legalidade das greves de natureza política ou de solidariedade, importantes instrumentos de 

que dispõe a classe trabalhadora na luta de classes”.972 Assim, “Criou-se a ´abusividade 

material´,973 entendimento amparado pelo Tribunal Superior do Trabalho, como na seguinte 

decisão, que delineia a greve não como um direito, mas como “meio de pressão extrema” e 

“altamente lesivo à sociedade com um todo”974: 

 

Aos Tribunais Trabalhistas, no julgamento de dissídio de greve, 

impõe-se analisar o movimento sob duplo enfoque: o de sua motivação 

e o da adequação às exigências da Lei n. 7.783/89, exatamente por 

constituir-se este um meio de pressão extrema, de autotutela, altamente 

                                                 
967 BELTRAN, Ari Possidonio. A autotutela nas relações do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p.325. 
968 CORREGLIANO, Danilo Uler. O sistema de controle judicial do movimento grevista no Brasil: da greve dos 

petroleiros em 1995 os dias atuais. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da USP. São 

Paulo, 2013, p.122. 
969 Ibid., p.122. 
970 Ibid., p.122. 
971 Ibid., p.122. 
972 Ibid., p.122. 
973 Ibid., p.122. 
974 Ibid., p.122. 
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lesivo à sociedade como um todo, pelo que não há que se falar em 

exercício absoluto e irrestrito do direito apenas por contar com 

previsão constitucional.975 

 

  Além desses aspectos, Danilo Uller Corregliano demonstra que a greve tem 

sofrido interdição judicial em razão de diversos procedimentos repressivos,976 como os 

mencionados em contato pessoal por Magnus Farkatt: determinação de um percentual mínimo 

de funcionamento nas categorias essenciais, elevadas multas por descumprimento da ordem 

judicial de retorno ao trabalho ou manutenção deste percentual, ações penais, ações civis 

públicas pleiteando indenizações pelos prejuízos à comunidade e os interditos proibitórios.977 

 

  A intransigência do capital no atendimento das reivindicações dos 

trabalhadores ou a resistência destes na aceitação de cláusulas prejudiciais podem resultar na 

frustração da negociação coletiva, deixando de ocorrer a solução do impasse pelos próprios 

sujeitos e a veiculação do conflito para a esfera do Poder Judiciário. 

 

  Sob a perspectiva dos direitos sociais, parece-nos preferível deixar a matéria 

para o dissídio coletivo do que celebrar uma negociação coletiva neoliberal de ampliação da 

espoliação da força de trabalho, porque a imposição de uma injustiça pelo Poder Judiciário 

traz menor prejuízo para a consciência de classe dos trabalhadores do que o consentimento 

para a exploração. 

 

  Siqueira Neto apresenta a seguinte classificação das negociações coletivas978: 

a) normativas “quando se destinam a regular as condições de trabalho”; b) institucionais 

“quando visam criar novas instituições, como regime especial de aposentadoria, regime 

especial de proteção ao desemprego etc.”; c) transacionais, “quando são destinadas 

                                                 
975 TST RO-DC 384.225/97.0 – Ac. SDC. Rel. Min. Armando de Brito. In: BOUCINHAS FILHO, Jorge. Direito 

de greve e democracia, p. 111 (nota de rodapé). Apud CORREGLIANO, Danilo Uler. O sistema de controle 

judicial do movimento grevista no Brasil: da greve dos petroleiros em 1995 os dias atuais. Dissertação de 

mestrado apresentada à Faculdade de Direito da USP. São Paulo, 2013, p. 122. 
976 CORREGLIANO, Danilo Uler, op. cit., p.124-125. 
977 Ibid., p.125. 
978 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.42. 



 203 

simplesmente a encerrar um conflito”; d) decisionais, “quando têm por objeto estabelecer 

condutas e parâmetros sobre a gestão empresarial”. 

 

  No que se refere “à configuração dos procedimentos, isto é, das etapas 

destinadas a dar curso ao processo de negociação”, indica “os formais, se estabelecidos em lei 

ou por acordos normativos, e informais, se estabelecidos e respeitados mutuamente pelas 

partes”979  

 

  No tocante à dinâmica, a negociação coletiva pode ocorrer de forma 

“esporádica, de acordo com as crises, exclusivamente em períodos predeterminados ou, ainda, 

ser desenvolvida permanentemente, conforme a dinâmica própria das relações de trabalho e de 

acordo com os contatos previamente agendados pelas partes”980 Diz que a “dinâmica da 

negociação permanente se choca com a negociação esporádica ou aquela realizada em 

períodos fixos predeterminados”.981 

  

  Do ponto de vista de modelos teóricos, a negociação coletiva pode ocorrer por 

“seção de empresa, por empresa, grupo de empresa, conjunto de empresas, por setor 

produtivo, por cadeia produtiva, ou pode ser extensiva a todos os setores econômicos.”982  É 

claro que em resultando frutífera a negociação, no Brasil não haverá celebração de 

instrumento normativo por seção de empresa, mas pela própria empresa, como sujeito de 

direito legalmente autorizado.  No que se refere à “abrangência territorial, a negociação pode 

ser setorial na empresa, local, municipal, intermunicipal, regional, inter-regional, estadual, 

interestadual, nacional”, podendo existir um modelo com a aplicação de mais de um 

instrumento normativo de níveis diferentes.983 

 

  Siqueira Neto defende que em caso de pluralidade de níveis de negociação 

coletiva, a regra geral, nos casos de articulação de níveis de negociação, salvo legislação em 

                                                 
979 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.42. 
980 Ibid., p.38. 
981 Ibid., p.38. 
982 Ibid., p.39. 
983 Ibid., p.39. 
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contrário ou excetuando determinados aspectos, “é a prevalência dos acordos exteriores sobre 

os de empresa, e dos acordos exteriores de maior abrangência territorial sobre os acordos de 

menor abrangência territorial”.984 Diz, ainda, que pode ocorrer a delimitação da matéria a ser 

tratada em normas coletivas de nível menos abrangente: 

 

Se (...) o processo de negociação coletiva se pautar pela construção de 

um patamar mínimo aplicado ao conjunto do setor ou dos atores 

econômicos, os resultados do processo, sobretudo o social e o 

macroeconômico, serão mais densos e equilibrados, o que significa 

valorizar a importância do Direito do Trabalho como instrumento do 

balizamento e de organização da concorrência intercapitalista. Neste 

caso, a negociação setorial ou nacional estabelece parâmetros a partir 

dos quais se operacionaliza a descentralização das negociações 

específicas por região, estabelecimento ou empresa.985 

   

  Independentemente da articulação que se faça no plano da estrutura sindical 

para a negociação coletiva, a prevalência de um ou outro instrumento, sob o aspecto 

normativo, por disciplinar direitos trabalhistas, deverá ser dirimida pela dinâmica da 

supremacia da norma mais favorável ao trabalhador.  

 

  A negociação coletiva decorre da autonomia privada coletiva e, no Brasil, 

quando frutífera, conforme já mencionado, gera a convenção e o acordo coletivos de trabalho, 

além do contrato coletivo de trabalho. “A negociação é o processo em movimento dinâmico, 

enquanto a norma é o produto estático”986. Possui reconhecimento constitucional, no artigo 7º, 

inciso XXVI, 8º, inciso VI, e 114, parágrafos 1º e 2º, da Constituição Federal. 

 

  Paulo Eduardo Vieira de Oliveira observa que nem toda negociação coletiva 

“visa à celebração de uma convenção coletiva com todos os requisitos formais que esta figura 

                                                 
984 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.39. 
985 Ibid., p.40-41. 
986 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado. Volume 7 – Direito coletivo do 

trabalho. 3ª ed. rev.e ampl.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 167.  
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exige: ela pode realizar-se tentando haver consenso em torno de um conflito pontual em nível 

de categoria ou de empresa”.987 

 

    No sistema brasileiro, a negociação coletiva é obrigatória: celebrar 

efetivamente a convenção e o acordo coletivo é ato facultativo.  O artigo 616, “caput”, da CLT 

estabelece que os “Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as 

empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem 

recusar-se à negociação”.  Antes de a Constituição Federal de 1988 estabelecer a vedação da 

interferência e intervenção do Poder Público na organização sindical, estava em vigor o artigo 

616, parágrafo 1º, da CLT, que estabelecia a possibilidade de, em havendo recusa, ocorrer a 

convocação pelo Ministério do Trabalho e Emprego para a negociação (CLT, art.616, 

parágrafo 1º). A própria CLT, contudo, no parágrafo 2º do artigo 616 já disciplinava que 

persistindo a recusa ou frustrada a negociação em si, os sindicatos ou empresas poderão 

instaurar dissídio coletivo (CLT, art.616, parágrafo 2º).  

 

     A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 114, parágrafo 2º, estabelece que 

frustrada a negociação coletiva ou a arbitragem (admitida no direito do trabalho para conflitos 

coletivos), o sindicato ou a empresa poderão ajuizar dissídio coletivo.  A arbitragem, portanto, 

restou admitida no direito do trabalho para conflitos coletivos, o mesmo não se podendo dizer 

em relação aos conflitos individuais, em razão de ausência de previsão constitucional e da 

incompatilidade com os princípios que regem as relações individuais de trabalho.  

 

     Pedro Vidal Neto lembra que “a obrigação de negociar foi particularmente 

enfatizada no direito norte-americano com a Lei Wagner e com a Lei Taft Hartley, que 

consideram prática desleal a negativa de negociar coletivamente”.988  

 

  Pelo princípio da inescusabilidade negocial, “A função precípua dos atores 

sociais é vocalizar e debater os reais interesses do grupo que representa, objetivando alcançar 

                                                 
987 OLIVEIRA, Paulo Eduardo Vieira de. Convenção coletiva de trabalho no direito brasileiro – setor privado. 

São Paulo: LTr, 1996, p.93. 
988 VIDAL NETO, Pedro. Do Poder Normativo da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 1983, p.44. 
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uma composição consensual”.989 A recusa das partes à negociação coletiva ou à arbitragem 

para fim de ajuizamento do dissídio coletivo pressupõe uma “negociação tentada”.990  

 

  Paulo Eduardo Vieira de Oliveira sintetiza que a negociação coletiva significa 

“o cumprimento da obrigação mútua de empregador e de entidade representativa de 

empregados de reunirem-se periodicamente, e com boa-fé trocarem propostas que digam 

respeito a salários, horas de trabalho e outros termos e condições de emprego”.991 A 

negociação pode terminar de modo normal, quando as partes chegam a um acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, ou de modo anormal, quando frustrada a solução ou celebrada 

uma norma coletiva ilegal ou inconstitucional.992   

 

  O principio da boa-fé é princípio geral do direito.  Na negociação coletiva, a 

boa-fé “deve estar presente na fase de discussão do instrumento normativo autocomposto”.993 

Para João de Lima Teixeira Filho, as partes devem “concentrar energias e canalizar esforços 

para que o diálogo chegue a uma conclusão com êxito”, complementando que “Tanto a 

inflexibilidade negocial quanto a complacência são condenáveis”.994 

 

  A boa-fé na negociação coletiva se manifesta pela pretensão de não prejudicar a 

outra parte e de não se utilizar de artimanhas na construção da norma jurídica, que possam 

enganar a entidade com quem se negocia. Os esforços devem ser direcionados para a busca de 

uma solução equilibrada e que contribua para a justiça social, e não meramente para a 

formalização do instrumento normativo.  Valer-se da negociação coletiva para subjugar o 

trabalhador, aproveitando-se da tática da existência de desemprego, revela que desde o início a 

negociação estava marcada pela ausência de boa-fé do empregador ou de sua entidade 

representativa.  

                                                 
989  SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1194. 
990  Ibid., p.1194. 
991 OLIVEIRA, Paulo Eduardo Vieira de. Convenção coletiva de trabalho no direito brasileiro – setor privado. 

São Paulo: LTr, 1996, p.93. 
992 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Curso de Direito Constitucional do Trabalho, obra em homenagem a 

Amauri Mascaro Nascimento. Vol. II. São Paulo: LTr, 1991, p.57. Apud. OLIVEIRA, Paulo Eduardo Vieira de, 

op. cit., p.98. 
993 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima, op. cit., p.1195. 
994  Ibid., p.1195. 



 207 

 

  Neste particular, deve-se observar que não foi recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988 o artigo 514, “c”, que impunha como dever dos sindicatos “promover a 

conciliação nos dissídios de trabalho”.   

 

  No entendimento de João de Lima Teixeira Filho, age com má-fé na 

negociação coletiva o empregador que “assume concessões mais onerosas por poder repassá-

las a terceiros, que pagam a conta sem ter participado das discussões”, como nos aumentos de 

tarifas de serviços públicos.995  

 

  No caso da fixação do preço do produto ou da tarifa, trata-se de aspectos que 

envolvem o empregador de um lado e o Estado ou o consumidor de outro, não podendo ser 

privilegiado o direito do consumidor a um preço menor do produto em detrimento da justa 

retribuição de quem trabalha. O preço não é resultante apenas do valor da força de trabalho, 

mas também da margem de lucro, devendo-se observar que o trabalhador não é chamado a 

participar da fixação do preço do produto aos consumidores. O traço relevante da má-fé na 

negociação coletiva se relaciona com as partes pactuantes, de modo que o prejuízo ao 

trabalhador, com a concessão de um reajuste salarial menor do que a inflação e daquele 

necessário para garantir-lhe melhores condições de vida, é ato eminentemente maculado pela 

má-fé.  

 

  João de Lima Teixeira Filho esclarece que na redação do instrumento da 

negociação coletiva deve estar presente a boa-fé, evitando-se uma redação premeditadamente 

ambígua ou obscura quanto aos limites da obrigação pactuada.996 Diz que a OIT recomenda 

que “os acordos coletivos devem ser escritos e com a maior simplicidade, clareza e brevidade 

possíveis, de modo que nenhuma das partes, empregadores ou trabalhadores, tenha dúvida 

sobre seu sentido”.997 

 

                                                 
995 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1195. 
996 Ibid., p.1195. 
997OIT/BRASIL. Negociações Coletivas. São Paulo: Ed. LTr, 1994, p.41. SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, 

Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima, op. cit., p.1196. 
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  Pelo princípio de acesso à informação, “a informação faz parte da natureza 

mesma do processo de entendimento” de modo que “é mister conhecer as reais condições 

econômico-financeiras da empresa ou dados do segmento econômico e sua capacidade de 

conceder determinados pleitos que os representados julgam cabíveis”.998 “As informações 

devem ser abertas não apenas nos momentos de dificuldades financeira, para gerar medidas de 

superação da crise via negociação coletiva. Devem ser ministradas sempre, nas épocas de 

prosperidade também”.999 

 

  Em se tratando de informações estratégicas, a Resolução n. 163 da OIT 

preconiza: “no caso de vir a ser prejudicial à empresa a revelação de parte dessas informações, 

sua comunicação pode ser condicionada ao compromisso de que será tratada como 

confidencial, na medida do necessário” (art.7º, n.2, a)”. 

 

  Assim, o “direito de informação não pode servir de escape para, de alguma 

maneira, frustar o entendimento direto. De todo modo, a informação deve guardar pertinência 

à negociação e às matérias que nesse campo serão debatidas”.1000 

 

  Pedro Vidal Neto esclarece que a negociação coletiva é “o primeiro e 

indispensável passo para conduzir à conciliação e evitar a utilização de meios de ação direta, 

embora sua eficácia normalmente fique condicionada ao receio de emprego destes últimos 

métodos”.1001  

 

  Neste ponto, vale ressaltar a observação no sentido de que a conciliação nas 

negociações coletivas normalmente está condicionada ao receio do emprego de meios de ação 

direta. Entre tais meios, podemos ressaltar a já mencionada greve, consagrada na Constituição 

Federal como direito fundamental dos trabalhadores (CF, art.9º) e cuja garantia da 

possibilidade de seu pleno exercício se revela imprescindível para o bom desenvolvimento dos 

processos de negociação coletiva, independentemente de sua utilização efetiva ou não. 

                                                 
998 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1196. 
999 Ibid., p.1197. 
1000 Ibid., p.1197. 
1001 VIDAL NETO, Pedro. Do Poder Normativo da Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 1983, p.44.  
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  Neste particular, conforme observa Jorge Luiz Souto Maior,1002 a realidade 

jurídica brasileira “nunca garantiu aos trabalhadores um efetivo direito de greve”, com “todos 

os meios necessários para que exerçam o direito constitucional de greve, permitindo-lhes, 

pois, a ocupação, o piquete e não lhes recusando o recebimento do salário no período da 

greve”. Lembra, ainda, que a “garantia contra a despedida arbitrária, prevista 

constitucionalmente, nunca chegou a ser aplicada, deixando os trabalhadores em estado de 

extrema vulnerabilidade”. O mencionado jurista ressalta ainda: 

 

Muito se fala da efetivação da negociação coletiva, mas nada se fala 

em garantir aos trabalhadores o direito de greve, com o alcance 

expresso na Constituição Federal (art.9º). Os argumentos da liberdade 

e da modernidade se encerram quando os trabalhadores, para se 

inserirem com paridade mínima na negociação, organizam-se 

coletivamente e realizam uma greve. Aí só são lembrados, pelos 

defensores da ampliação da negociação, os pretensos direitos dos fura-

greves e a necessidade de garantir o regular funcionamento das 

empresas. 

Ora, se a ideia é fortalecer os sindicatos, comecemos por evitar 

decisões como a do Ministro Dias Toffoli, que negou o direito de 

greve a servidores públicos. Além disso, é imperioso impedir o uso de 

força policial contra grevistas; superar concretamente a discussão 

sobre a possibilidade de desconto dos dias parados; e, evidentemente, 

tratar com seriedade as questões do dever de motivação e da 

necessidade de garantias efetivas contra a perda do emprego.1003 

 

  João de Lima Teixeira Filho observa que o princípio da paz social consiste “na 

trégua implicitamente assumida pelas partes ao assinarem o instrumento normativo que 

                                                 
1002SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Mais uma do Ives rifando direitos fundamentais e a Justiça do 

Trabalho. Disponível em http://www.jorgesoutomaior.com/blog/mais-uma-do-ives-rifando-direitos-

fundamentais-e-a-justica-do-trabalho. Acesso em 21.fev.2017.  
1003 Ibid. 

http://www.jorgesoutomaior.com/blog/mais-uma-do-ives-rifando-direitos-fundamentais-e-a-justica-do-trabalho
http://www.jorgesoutomaior.com/blog/mais-uma-do-ives-rifando-direitos-fundamentais-e-a-justica-do-trabalho
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compõe os interesses transacionados na negociação coletiva concluída com sucesso”.1004 

“Precisamente porque o processo negocial é evolutivo, com transigência de parte a parte sobre 

interesses em debate, a paz social recobre todas as matérias postas sobre a mesa de 

negociação.”1005 As reivindicações não atendidas ou atendidas em parte podem ser renovadas 

na “negociação coletiva subsequente, quando esgotado o prazo de vigência do instrumento 

normativo celebrado”.1006 A “paz social prevalece enquanto o cenário econômico não sofre 

modificações superveniente, imprevisível e substancial, geradoras do desequilíbrio das 

prestações pactuadas”.1007 

 

      Para Néstor de Buen, o contrato coletivo de trabalho “É conquistado com a 

guerra, na qual desempenha importante papel o exercício possível do direito de greve. Mas, 

uma vez celebrado, e durante sua vigência, tem o caráter de um tratado de paz”.1008 

 

    Maurício Godinho Delgado explica que “o descumprimento reiterado ou, ainda 

que tópico mas relevante, dos dispositivos convencionais pelo empregador reabre aos 

trabalhadores a prerrogativa da greve”, em razão do princípio da “exceção do contrato não 

cumprido” e da natureza e objetivos da greve (Lei 7.783/89, art.14, parágrafo único, I). 

 

  Deve-se ponderar que a negociação coletiva, como processo democrático de 

busca de solução dos impasses das relações de trabalho, deve ser permanente, possibilitando a 

discussão das condições de trabalho. Por meio da negociação coletiva permanente, o sindicato 

pode tratar de questões como por exemplo eventual descumprimento das normas trabalhistas 

do qual tenha notícia e medidas para o aprimoramento da segurança e da medicina do trabalho, 

não havendo óbice a celebração de normas coletivas paralelas, tratando das mais diversas 

matérias, inclusive substituindo no assunto outra anterior.  Também não se apresenta óbice aos 

                                                 
1004  SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1198. 
1005 Ibid., p.1198 
1006 Ibid., p.1199. 
1007 Ibid., p.1199 
1008 BUEN, Nestor de. Los sindicatos em Iberoamerica (obra coletiva), coord. Mario Pasco Cosmópolis, Lima, 

AELE, 1988, p.183. Apud SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima, 

op. cit., p.1198. 
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processos reivindicativos de matérias que se façam necessárias para o atendimento das 

necessidades dos trabalhadores. 

 

  O princípio da solução direta dos conflitos pelas próprias partes, prestigiado por 

todos os que reconhecem a importância da negociação coletiva, impõe que seja permanente e 

não apenas episódica, como se a formalização de uma norma coletiva fosse uma comporta 

capaz de conter a insatisfação dos trabalhadores quanto aos problemas que diariamente 

ocorrem no desenvolver da relação capitalista de produção. 

 

  O caráter dinâmico e informal da negociação coletiva se compatibiliza com o 

seu desenvolvimento permanente.  As restrições do “caput “ do artigo 14 da Lei 7.783/1989 

devem ser interpretadas no sentido de que a greve deve ser admitida, mesmo após a celebração 

de convenção ou acordo coletivo, quando se refere a matérias diversas da pactuada.  

  

  As convenções e os acordos coletivos de trabalho foram em determinados 

períodos chamados de contratos coletivos de trabalho. A Recomendação n. 91 da Conferência 

da OIT realizada em 1951 definiu “os contratos coletivos de trabalho” nos seguintes termos: 

 

“todo acordo escrito relativo às condições de trabalho ou emprego, 

celebrado entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma 

ou várias organizações de empregadores, por um lado, e, por outro, 

uma ou várias organizações representativas de trabalhadores ou, na 

falta delas, por representantes dos trabalhadores interessados, 

devidamente eleitos e autorizados por eles, de acordo com a legislação 

do respectivo país.1009 

 

  No direito do trabalho brasileiro, o artigo 611 da CLT, com a redação alterada 

pelo Decreto-Lei n. 229 de 28.2.67, definiu a convenção coletiva de trabalho, da seguinte: “é o 

acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias 

                                                 
1009 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1179-1180. 
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econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das 

respectivas representações, às relações individuais de trabalho”. 

 

  Em seu parágrafo 1º, o artigo 611 da CLT estabeleceu: “É facultado aos 

sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou 

mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, 

aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas acordantes às respectivas relações de 

trabalho”.  

 

    Homero Batista Mateus da Silva ressalta esse aspecto que se extrai do artigo 

611 da CLT de que o alcance da convenção coletiva de trabalho não se limita aos associados 

ou filiados da entidade sindical, mas a todo o “âmbito das respectivas representações”.1010 

Vale dizer, “ao mesmo tempo em que são firmadas por duas entidades sindicais, vinculam 

também aqueles que não tomaram parte das tratativas e aqueles que a elas se opuseram”.1011 

 

  Esclarece que a convenção coletiva de trabalho possui natureza híbrida, de 

contrato e de lei, pois embora seja um contrato celebrado entre duas associações (atraindo os 

elementos contratuais indicados no artigo 613 da CLT), possui o aspecto normativo que a 

caracteriza como uma lei geral de aplicação a todos os integrantes da categoria dos 

empregados e dos empregadores.1012 Defende que “Precisamente a irradiação dos efeitos da 

norma para todos os componentes da categoria configura um dos pilares do direito do 

trabalho, tendo por fundamento a necessidade premente de melhoria das condições de 

trabalho”.1013 

 

  Evaristo de Moraes Filho explica que a convenção coletiva tem “corpo de 

contrato e alma de lei” e diz que se trata de “autêntico ato-regra” de modo que “funciona a 

                                                 
1010 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado. Volume 7 – Direito coletivo do 

trabalho. 3ª ed. rev.e ampl.- São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p.158 
1011 Ibid., p.158.  
1012 Ibid., p.158.  
1013 Ibid., p.159.  
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convenção como lei profissional, colocando-se numa posição de meio direto entre a categoria 

e a lei do Estado, como legislação secundária do trabalho”.1014  

 

  Para Maurício Godinho Delgado: 

 

As convenções coletivas, embora de origem privada, criam regras 

jurídicas (normas autônomas), isto é, preceitos gerais, abstratos e 

impessoais, dirigidos a normatizar situações ad futurum. 

Correspondem, consequentemente, à noção de lei em sentido material, 

traduzindo ato-regra (Duguit) ou comando abstrato. São, desse modo, 

do ponto de vista substantivo (ou seja, de seu conteúdo), diplomas 

desveladores de inquestionáveis regras jurídicas (embora existam 

também no seu interior cláusulas contratuais...)1015 

 

  Segadas Vianna define a convenção coletiva “como um ato legislativo 

elaborado por entidades sindicais e por via convencional, visando regular e estipular as 

condições para as relações individuais de trabalho”.1016 

 

  Maurício Godinho Delgado ressalta que os diplomas negociais coletivos 

“privilegiam e somente se compreendem em função da noção de ser coletivo”1017 e “Com isso, 

fazem contraposição à hegemonia incontestável do ser individual no estuário civilista 

preponderante no universo jurídico”.1018   

 

  Ari Possidonio Beltran esclarece que os sujeitos coletivos constituem “as 

formas de organização e os meios de representação dos trabalhadores e dos empresários que, 

em suas principais exteriorizações, são os sindicatos e as associações profissionais”.1019 

                                                 
1014 MORAES FILHO, Evaristo. Estudos de direito do trabalho, s/ed, s/ano, p.27. Apud SÜSSEKIND, Arnaldo; 

MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito do trabalho. 22.ed. 

atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1208. 
1015DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1376.  
1016 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima., op. cit., p.1208. 
1017 DELGADO, Maurício Godinho, op. cit., p.1375.  
1018 Ibid., p.1375. 
1019 BELTRAN, Ari Possidonio. A autotutela nas relações do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p.138. 



 214 

Ressalta que os “sujeitos coletivos são protagonistas das relações coletivas de trabalho”1020 e 

relaciona no Brasil os seguintes: “sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, 

delegacias ou seções sindicais, comissões de trabalhadores na empresa, coalizões de 

interessados e associações não-sindicais”.1021 

   

  Para Ojeda Avilés, são os “sujeitos titulares dos poderes da autonomia 

coletiva”1022 e podem ser pessoas físicas ou jurídicas (de fato ou de direito), de natureza 

privada, que participem da “organização em massa das relações industriais”, atuando no 

âmbito das relações de trabalho de forma permanente ou esporádica, independentemente de se 

tratar de organização reivindicativa ou não.1023  

 

  Ari Possidonio Beltran ensina que as “coalizões têm por característica o fato de 

serem agrupamentos esporádicos – seja de trabalhadores, seja de empregadores”,1024 enquanto 

os “sindicatos constituem uniões estáveis de trabalhadores, originados com vocação de 

continuidade”.1025   

 

  Nesse ponto, cabe uma reflexão acerca da empresa enquanto sujeito coletivo e 

os contornos da negociação coletiva geradora dos acordos coletivos de trabalho, aplicáveis, 

portanto, no âmbito dos trabalhadores da empresa, representados pelo sindicato profissional, 

independentemente de sua filiação. 

 

  É que a negociação coletiva no âmbito local, da empresa, tem sido 

frequentemente utilizada como mecanismo de desvirtuamento da finalidade da negociação, de 

aprimoramento dos direitos sociais, na medida em que a descentralização enfraquece o poder 

de barganha dos trabalhadores.  Não foi por outra razão que essa modalidade de negociação 

ganhou relevância a partir da implementação da ideologia neoliberal e dos novos instrumentais 

de acumulação do capital praticados nas últimas décadas. 

                                                 
1020 BELTRAN, Ari Possidonio. A autotutela nas relações do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p.146. 
1021 Ibid., p.146 
1022 AVILÉS, Antonio Ojeda. Derecho Sindical. Madrid: Tecnos, 1992, p.139. Apud BELTRAN, Ari Possidonio, 

op. cit., p.138. 
1023 AVILÉS, Antonio Ojeda, op. cit., p.139-140. Apud BELTRAN, Ari Possidonio, op. cit., p.139. 
1024 BELTRAN, Ari Possidonio. A autotutela nas relações do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p.139. 
1025  Ibid., p.140. 



 215 

 

  Embora representados pela entidade sindical, os trabalhadores de uma 

determinada empresa sofrem os efeitos da fragmentação dos seus interesses de classe em 

discussão, eis que o poder de pressão se restringe ao próprio grupo reduzido, integrante dos 

quadros da empresa.   

  

  Assim, o que se observa é que quanto mais fragmentada a negociação coletiva, 

reduzida ao âmbito da empresa, menor o poder de barganha dos trabalhadores. Não é por outra 

razão que as principais negociações coletivas “flexibilizadoras” dos direitos trabalhistas 

resultam em acordos coletivos de trabalho. 

 

   Essa modalidade de negociação coletiva apresenta diversos efeitos nocivos, na 

medida em que possibilita resultados diversos no plano normativo trabalhista, de acordo com o 

poder econômico da empresa, reduzindo o poder dos trabalhadores pela fragmentação. Afeta a 

concorrência entre as empresas, na medida em que uma menor não terá o mesmo poder de 

pressão para os resultados que a maior obteve, interferindo na margem de lucro. Além disso, 

possibilita até mesmo uma concorrência entre os trabalhadores, que em período de 

desemprego, podem se ver forçados a aceitar reduções de direitos, viabilizando uma 

concorrência para baixo, no sentido de que a empresa poderá optar por instalar-se em regiões 

cuja representações sindicais facilitem a celebração de acordos coletivos desvantajosos aos 

trabalhadores. 

 

  Vale lembrar, ainda, a observação de Siqueira Neto, já mencionada, de que o 

processo de negociação abrangendo o conjunto do setor ou dos atores econômicos “traz 

resultados mais densos e equilibrados”1026 e “significa valorizar a importância do Direito do 

Trabalho como instrumento do balizamento e de organização da concorrência 

intercapitalista”.1027 

 

                                                 
1026 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.40. 
1027 Ibid., p.41. 
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  Analisando os efeitos do acordo coletivo até mesmo no tocante à concorrência 

entre empresas, Jorge Luiz Souto Maior explicou: 

 

... se um grande conglomerado econômico, com milhares de 

empregados, pudesse usar sua força para coagir, por meio da ameaça 

de desemprego em massa, os representantes sindicais para aceitarem 

condições de trabalho abaixo do padrão mínimo legal, o efeito 

negativo dessa situação não atingiria apenas os trabalhadores, mas a 

todas as demais empresas que, sem a mesma força coativa, não 

conseguiriam chegar ao mesmo patamar de exploração do trabalho. 

Essa possibilidade favoreceria os grandes conglomerados econômicos, 

providos pelo capital estrangeiro, e promoveria uma piora na já 

combalida distribuição da renda produzida, tudo em detrimento de 

empresas e empregos, e, claro, com o consequente aumento do 

sofrimento cotidiano dos trabalhadores.1028 

 

  As normas coletivas devem integrar o contrato de trabalho, até nova 

negociação. O artigo 114, parágrafo 2º, da Constituição Federal estabelece que na recusa de 

qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, a Justiça do Trabalho poderá 

decidir o conflito, observando o respeito “às disposições mínimas legais de proteção ao 

trabalho, bem como as convencionadas anteriormente”. 

 

Octávio Bueno Magano já distinguia cláusulas normativas de cláusulas 

obrigacionais, defendendo a integração das cláusulas normativas aos 

contratos individuais, a teor do artigo 611 da CLT.1029 Para Magano, as 

cláusulas normativas “correspondem ao conceito de condições de 

                                                 
1028  SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Mais uma do Ives rifando direitos fundamentais e a Justiça do Trabalho. 

Disponível em http://www.jorgesoutomaior.com/blog/mais-uma-do-ives-rifando-direitos-fundamentais-e-a-

justica-do-trabalho. Acesso em 21.fev.2017. 
1029 MAGANO, Octavio Bueno.  Convenção Coletiva de trabalho.   In:  MAGANO, Octávio Bueno (coord.). 

Curso de  direito  do  trabalho  em  homenagem  a  Mozart Victor Russomano.  São Paulo:  Saraiva, 1985, p. 503.  

Apud PESSOA, Roberto; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. A nova velha questão da ultra-atividade das normas 

coletivas e a Súmula n. 277 do Tribunal Superior do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, vol.77, n. 02, p.152, fev. 

2013. 

http://www.jorgesoutomaior.com/blog/mais-uma-do-ives-rifando-direitos-fundamentais-e-a-justica-do-trabalho
http://www.jorgesoutomaior.com/blog/mais-uma-do-ives-rifando-direitos-fundamentais-e-a-justica-do-trabalho
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trabalho, aptas a se tornarem parte integrante de contratos individuais, 

conceito esse que se reflete no art.611 da CLT”,1030 enquanto as 

cláusulas obrigacionais dos instrumentos normativos são aquelas “que 

geram direitos e obrigações entre as partes convenentes”, tais como 

“deveres de paz e de influência” e “mecanismos de administração da 

convenção coletiva”.1031  

 

  A negociação coletiva decorre da autonomia privada coletiva, que é a 

possibilidade de os próprios entes coletivos estabelecerem normas gerais e abstratas, para suas 

relações jurídicas. No plano individual, a autonomia privada possibilita a celebração de 

contratos, com as partes estabelecendo o conteúdo de seus negócios jurídicos, no que não 

contrariar as normas de ordem pública.  

 

  A autonomia coletiva “consiste no reconhecimento – que a ordem jurídica 

outorga aos grupos sociais organizados – de regular seus próprios interesses”.1032 Ari 

Possidonio Beltran ressalta que trata-se “de expressão da democracia pluralista, em que, em 

oposição ao monopólio do Estado na produção jurídica (monismo), há a diversificação de 

fontes de produção do Direito (pluralismo)”.1033 

 

A autonomia coletiva (sindical) está, pois, nos seguintes planos: a) 

autonomia institucional (auto-organização e auto-regulação interna); b) 

autonomia normativa (autonomia coletiva em sentido estrito, com 

amplo poder de negociação e de contratação); c) autonomia 

representantiva (poder de representação dos interesses do grupo); e, 

finalmente, d) autotutela coletiva (poder de defesa dos interesses do 

grupo por meio de ação direta, sendo a greve a mais poderosa forma de 

                                                 
1030 MAGANO, Octavio Bueno.  Convenção Coletiva de trabalho.   In:  MAGANO, Octávio Bueno (coord.). 

Curso de  direito  do  trabalho  em  homenagem  a  Mozart Victor Russomano.  São Paulo:  Saraiva, 1985, p. 503.  

Apud PESSOA, Roberto; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. A nova velha questão da ultra-atividade das normas 

coletivas e a Súmula n. 277 do Tribunal Superior do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, vol.77, n. 02, p.152, fev. 

2013. 
1031 Ibid. p.152. 
1032 BELTRAN, Ari Possidonio. A autotutela nas relações do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p.324-325. 
1033 Ibid., p.325.  
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exteriorização conflitiva que visa ao atendimento de reivindicações 

econômicas ou profissionais).1034 

 

  Enoque Ribeiro dos Santos observa que autonomia significa direito de reger-se 

por suas próprias leis, “indicando a faculdade que possui determinada pessoa ou instituição em 

traçar as normas de sua conduta, sem que sinta imposições restritivas de ordem estranha”.1035 

Menciona denominações correlatas à autonomia privada coletiva, dentre as quais autonomia 

sindical e autonomia coletiva sindical.1036 

  

  Explica que a “autonomia privada individual tem sua origem na Revolução 

Francesa, que buscou sua fonte de inspiração na famosa tríade: liberdade, igualdade e 

fraternidade”1037 e que “a autonomia privada individual está intrinsecamente ligada à idéia da 

liberdade para contratar”.1038 Adquiriu “enorme importância, juntamente com o 

desenvolvimento dos negócios, nos primórdios da primeira Revolução Industrial, tornando-se 

essencial no ordenamento jurídico capitalista e no sistema de livre mercado”.1039 

 

  Assim, com “o desenvolvimento do capitalismo, o contrato tornou-se o 

principal instrumento de regulação das relações jurídicas entre os particulares. O contrato era a 

corporificação da autonomia privada”.1040 

 

  Diz que o “liberalismo tinha, e ainda tem, por base, a igualdade abstrata entre 

os indivíduos que compõem a sociedade”1041 e que “a igualdade abstrata exerce a função de 

ocultamento das relações de exploração no seio da sociedade”.1042 Desse modo, a “ação 

coercitiva do Estado, quando empregada, não é vista como uma atitude em prol de uma 

                                                 
1034 BELTRAN, Ari Possidonio. A autotutela nas relações do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, p.325. 
1035 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. A problemática da negociação coletiva de trabalho frente ao fenômeno da 

descoletivização. Tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2003, p.64. 
1036 Ibid., p.64. 
1037 Ibid., p.65. 
1038 Ibid., p.65. 
1039 Ibid., p.65-66. 
1040 Ibid.,p.67 
1041 Ibid., p.68. 
1042 Ibid., p.68. 
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dominação, mas, sim, como a legítima exigência de sujeitos juridicamente iguais que 

contrataram livremente o que está no direito”.1043 

 

    Na concepção jusnaturalista, a “faculdade de os particulares regularem seus 

próprios interesses, através de negócios jurídicos celebrados livremente, aparece como atributo 

natural dos homens, que a ordem positiva apenas deveria reconhecer e assegurar”,1044 mas 

posteriormente, com a mudança das concepções políticas e jurídicas, “a possibilidade de auto-

regulação dos interesses passa a ser entendida, em certa medida, não mais como direito 

natural, mas, sim, como faculdade outorgada pelo direito positivo”,1045 nos limites definidos 

pela ordem jurídica, que estabelece as balizas dentro das quais atua a vontade dos 

particulares”.1046 

     

A origem da autonomia privada coletiva coincide com a das 

negociações coletivas de trabalho, das quais é pressuposto básico, e é 

atribuída à fase na qual o Estado era omissivo diante da questão social, 

diante da sua política liberalista, com o que surgiu a espontânea 

necessidade de organização dos trabalhadores em torno dos sindicatos. 

Com a força da greve, os trabalhadores conseguiram levar seus 

empregadores a concessões periódicas, especialmente de natureza 

salarial, e a outros tipos de pretensões, hoje as mais generalizadas.1047 

   

  João de Lima Teixeira Filho ressalta que a negociação coletiva é efeito 

decorrencial e manifestação concreta da autonomia privada coletiva,1048 definida da seguinte 

forma: 

 

                                                 
1043 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. A problemática da negociação coletiva de trabalho frente ao fenômeno da 

descoletivização. Tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2003, p.68. 
1044 Ibid., p.72.  
1045 Ibid., p.72.  
1046 Ibid., p.72. 
1047 Ibid., p.76. 
1048 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1189. 
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o poder social dos grupos representados autorregularem seus interesses 

gerais e abstratos, reconhecendo o Estado a eficácia plena dessa 

avença em relação a cada integrante dessa coletividade, a par ou 

apesar do regramento estatal -  desde que não afronte norma típica de 

ordem pública1049 (grifos do autor). 

 

  Diz que essa capacidade de criação de normas gerais e abstratas “tem efeitos 

vinculantes intra e inter partes, pois abarca também a disciplina das relações entre os próprios 

sujeitos coletivos, como tais considerados – sindicatos, federações, confederações e 

empresas”.1050 

 

  Para Juan Raso Delgue, a “autonomia privada coletiva se manifesta no 

reconhecimento que o próprio Estado faz das normas elaboradas pelos grupos”. 1051 

 

  João de Lima Teixeira Filho diz que a Constituição Federal de 1988, ao 

reconhecer as convenções e acordos coletivos de trabalho, consagrou o reconhecimento estatal 

do poder dos grupos organizados de “autoconduzirem-se, de co-decidirem sobre o 

ordenamento de condições de trabalho, de protagonizarem a autocomposição de seus 

interesses coletivos”,  bem como de solucionarem suas divergências fora do Estado, pelo 

entendimento direto, possuindo poder normativo o pactuado, se inexistir violação da norma de 

ordem pública estatal.1052 

 

  Diz que “a gênese do processo negocial é a autonomia privada coletiva, um 

poder social constitucionalmente validado (arts.7º, VI, XIII, XIV e XXVI, 8º, VI, e 114, 

parágrafo 1º) de autogeração de tutela específica para os representados” e “de autogoverno das 

                                                 
1049 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. A problemática da negociação coletiva de trabalho frente ao fenômeno da 

descoletivização. Tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2003, p.1189. 
1050 Ibid., p.1189. 
1051 DELGUE, Juan Raso. Veintetitres estúdios sobre convênios colectivos. Montevideo: FCU, 1988, p.292. In:  

SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito do 

trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1190. 
1052 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima, op. cit., p.1190-1191. 
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relações entre as partes estipulantes”.1053 Segundo Amauri Mascaro Nascimento, “forma-se, 

assim, um ordenamento que não é estatal, mas é pelo Estado reconhecido”.1054 

 

  Amauri Mascaro Nascimento explica que “Reconhecendo os grupos 

intermediários e o direito de associação, o Estado reconhece também o direito dos grupos de 

regular os próprios interesses, do mesmo modo que o reconhece quanto aos indivíduos”.1055 

Mas observa que a “autonomia coletiva não é o mesmo que soberania, pois esta percente ao 

Estado”.1056 

 

Em linhas amplas, a autonomia coletiva compreende a autonomia 

organizativa, da qual resulta o direito dos sindicatos de elaborar os 

próprios estatutos; a autonomia negocial, que permite aos sindicatos 

fazer convenções coletivas de trabalho; a autonomia administrativa, da 

qual resulta o direito do sindicato de eleger a sua diretoria e exercer a 

própria administração; e a autotutela, que é o reconhecimento de que o 

sindicato deve ter meios de luta, previstos nos termos da lei, para a 

solução dos conflitos trabalhistas, dentre os quais a greve, o lockout e o 

direito a um arbitramento das suas disputas.1057  

 

  A autonomia privada coletiva não significa soberania. As normas produzidas 

pelos entes coletivos submetem-se à Constituição Federal e às normas legais de ordem 

pública. Não se presta, portanto, para fundamentar o desvio axiológico representado pela 

negociação coletiva neoliberal.  

 

                                                 
1053 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1192. 
1054 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Questões atuais de Direito do Trabalho. In: Revista LTr, jan.1997, p.27 

(25);  Direito Sindical e Coletivo do Trabalho. São Paulo: LTr, 1998, p.172. Apud: SÜSSEKIND, Arnaldo; 

MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima, op. cit., p.1192.   
1055 IDEM. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: relações individuais e 

coletivas do trabalho. 11. ed. rev. e aum. São Paulo: Saraiva, 1995, p.595. 
1056 Ibid., p.595 
1057 Ibid., p.595.  
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  A coexistência das normas coletivas com as normas estatais decorre do 

pluralismo jurídico, que “sustenta a diversificação de processos de formação do direito”,1058 de 

modo que, o “direito positivo, segundo o pluralismo, revela-se multiforme”,1059 com “normas 

jurídicas criadas pelo Estado e também por outros grupos sociais, como a Igreja, as 

associações profissionais etc”.1060  

 

  Ronaldo Lima dos Santos explica que o “pluralismo não representa somente a 

coexistência de diversos centros de positivação jurídica numa mesma sociedade política”,1061 

mas pressupõe “a possibilidade dos mesmos indivíduos estarem submetidos a ordens jurídicas 

autônomas e interdependentes”.1062 

 

  Otto Von Gierke foi um dos principais teóricos do pluralismo e se inspirou no 

“estudo das comunidades medievais para deduzir que cada associação possui uma 

personalidade real, natural e originária que ganha vida independente do Estado – que não as 

cria, apenas as reconhece -, possuindo um sistema de direito próprio”.1063  

 

  A partir de Gierke várias teorias e doutrinas pluralistas nasceram e se 

desenvolveram, tais como as de sindicalistas reformistas, anarcossindicalistas, corporativistas, 

institucionalistas, normativistas e positivistas1064:  

 

As teses pluralistas são encontradas nas obras de sindicalistlas 

reformistas como Maxime Leroy e Paulo Boncour, no anarco-

sindicalismo de Georges Sorel, Piron, Lagardelle, Leone e Labriola; no 

corporativismo de Mihail Manoilesco, Heinrich e Spann; na teoria da 

instituição de Maurice Hauriou, Georges Renard, Santi Romano e 

                                                 
1058  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do 

trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 11. ed. rev. e aum. São Paulo: Saraiva, 1995, p.592. 
1059 Ibid., p.592 
1060 Ibid., p.592 
1061 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Pluralismo jurídico no direito do trabalho. A autonomia privada coletiva 

como instrumento de efetivação dos interesses transindividuais. Tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, 

São Paulo, 2005, p.33.  
1062 Ibid., p.33. 
1063 Ibid., p.33. 
1064 Ibid., p.34. 
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Maggiore; no normativismo de Norberto Bobbio; na positividade 

jurídica de Giorgio Del Vecchio e Miguel Reale.1065 

 

  Na teoria pluralista sindicalista “o sindicato constitui a ordem fundamental de 

todo o sistema, devendo ser dotado da mais ampla autonomia para a regulamentação de seus 

interesses”.1066 Para Ronaldo Lima dos Santos, “o grande mérito das teorias pluralistas 

sindicalistas foi a construção da noção de associação ou organização sindical como centro de 

positivação jurídica”.1067 

 

  Comparando o pluralismo sindicalista com o pluralismo corporativista, 

Ronaldo Lima dos Santos diz que não há “uma diferença substancial do ponto de vista jurídico 

entre as duas teorias, sob as óticas políticas e sociológicas”,1068 mas esclarece que o 

“corporativismo distingue-se pela sua não aceitação do primado da economia, como concebido 

pelos sindicalistas, e destaca-se por estender a todos os setores sociais o princípio da 

corporação”.1069 Diz que outra diferença relevante é que no pluralismo sindicalista, “a 

organização sindical constitui o centro, por excelência, de produção normativa, já no 

corporativismo, as associações profissionais são apenas uma das espécies de corporações”.1070  

 

  Na doutrina do corporativismo pluralista prevalece a ideia da “equivalência dos 

ordenamentos jurídicos, pois, um dos traços fundamentais da doutrina corporativista é a 

organização autônoma das forças sociais, denominada de ´descentralização do Estado´ ou de 

´pluralidade do poder público´”.1071 

 

  Para Ronaldo Lima dos Santos, embora na Constituição Federal de 1988 não 

tivesse havido previsão expressa do princípio do pluralismo jurídico, isso não significa que tal 

princípio não esteja agasalhado por ela, pois já em seu preâmbulo, ao instituir um Estado 

                                                 
1065  SANTOS, Ronaldo Lima dos. Pluralismo jurídico no direito do trabalho. A autonomia privada coletiva 

como instrumento de efetivação dos interesses transindividuais. Tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, 

São Paulo, 2005, p.34. 
1066 Ibid., p. 40. 
1067 Ibid., p.40. 
1068 Ibid., p.42. 
1069 Ibid., p.42.  
1070 Ibid., p.42. 
1071 Ibid., p.43. 
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Democrático de Direito, assegurou como valor supremo uma sociedade pluralista 

comprometida com a solução pacífica das controvérsias.1072  

 

  Além disso, ressalta que há preceitos constitucionais “que prescrevem a 

faculdade de normatização por grupos e seus entes representantes”1073: reconhecimento das 

convenções e acordos coletivos de trabalho e, consequentemente, da autonomia privada 

coletiva (art.7º, incisos VI, XIII, XXVI), como também o reconhecimento da negociação 

coletiva de trabalho (art.8º, inciso VI, XIV).1074 

 

  O direito do trabalho apresenta uma diversidade de centros de positivação de 

normas jurídicas e a reflexão sobre o pluralismo jurídico no direito do trabalho pressupõe, na 

verdade, uma análise a respeito da manifestação desses diversos centros ou seja, as fontes do 

direito do trabalho.1075  

 

  Conforme ressalta Ronaldo Lima dos Santos o direito do trabalho é por 

excelência o berço do conceito de autonomia privada coletiva, tal como hoje reconhecida e a 

maioria dos autores identifica na “presença da autonomia privada coletiva a marca primordial 

do pluralismo jurídico no direito do trabalho”.1076 

 

  Diz que a autonomia privada coletiva é o “poder jurídico conferido a 

determinados grupos sociais de criar normas jurídicas para a tutela de interesses de uma 

coletividade, comunidade ou classe de pessoas globalmente consideradas”.1077 “Pelo prisma da 

autonomia privada coletiva, o contrato adquire uma dimensão coletiva para reforçar a posição 

da parte social e economicamente mais frágil e individualmente hipossuficiente”.1078 

 

                                                 
1072 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Pluralismo jurídico no direito do trabalho. A autonomia privada coletiva 

como instrumento de efetivação dos interesses transindividuais. Tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, 

São Paulo, 2005, p.78. 
1073 Ibid., p.78. 
1074 Ibid., p.78. 
1075 Ibid., p.93.  
1076 Ibid., p.93. 
1077 Ibid., p.142. 
1078 Ibid., p. 143. 
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A noção de autonomia privada coletiva parte do reconhecimento da 

existência de uma vontade comum do grupo, inconfundível com a 

vontade individual de cada membro ou com a vontade geral da 

sociedade. Essa vontade do grupo, considerado globalmente, gira em 

torno de bens e interesses pertinentes a toda à coletividade, de modo 

que a sua persecução ou a sua tutela viabiliza-se por meio do agir em 

conjunto.1079 

Esse interesse tem um aspecto coletivo, sendo, por isso denominado de 

interesse coletivo, pois consiste no interesse da ‘coletividade de 

pessoas a um bem idôneo a satisfazer uma necessidade comum’. Ele 

não se confunde com o interesse geral de toda a coletividade 

juridicamente organizada e nem com os interesses individuais dos 

integrantes do grupo, sendo superior aos interesses desses indivíduos, 

e, assim mesmo, um interesse privado e não público.1080 

 

  Ronaldo Lima dos Santos explica que a autonomia privada coletiva é o “poder 

de auto-regulamentação das condições de trabalho, ou de matérias a ela correlatas, pelos 

grupos profissionais e econômicos, por meio de suas organizações representativas”1081 e 

acrescenta: “A negociação coletiva é o seu instrumento, as normas coletivas de trabalho, o seu 

produto”.1082 

 

  A autonomia privada coletiva e o pluralismo jurídico são conceitos que 

embasam a negociação coletiva e foram estendidos até o limite pela doutrina jurídica 

neoliberal, a fim de justificar normas coletivas que pudessem retirar direitos dos trabalhadores 

previstos na legislação.  

  

                                                 
1079 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Pluralismo jurídico no direito do trabalho. A autonomia privada coletiva 

como instrumento de efetivação dos interesses transindividuais. Tese de doutorado, Faculdade de Direito da USP, 

São Paulo, 2005, p.143. 
1080 SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Autonomia colletiva. In: ______. Saggi di diritto civile. Napoli: 

Eugenio Jovene, 1961, p.256. Apud SANTOS, Ronaldo Lima dos, op. cit., p.143. 
1081 SANTOS, Ronaldo Lima dos, op. cit, p.152. 
1082 Ibid., p. 152. 
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  Todavia, embora fundamentais para embasar a compreensão da negociação 

coletiva, não se prestam à referida finalidade de alteração “in pejus” da legislação estatal 

protetiva dos trabalhadores, na medida em que somente o Estado possui soberania e toda a 

produção normativa decorre do reconhecimento e dos limites previstos na Constituição 

Federal. 

 

     No tocante às relações de trabalho, as normas produzidas pela pluralidade 

jurídica vigente e pela autonomia privada coletiva reconhecida são submetidas ao crivo da 

Constituição Federal, que consagra os princípios da dignidade da pessoa humana, da 

valorização social do trabalho e da melhoria da condição social do trabalhador, bem como 

devem ser analisadas à luz dos demais princípios do direito do trabalho, notadamente o da 

proteção, da imperatividade das normas estatais benéficas ao trabalhador e da 

irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas pelo trabalhador. 

 

    De certa forma, pode-se dizer que a negociação coletiva nasce como luta dos 

trabalhadores para a obtenção de direitos e para que as normas provenientes desse processo 

obtivessem reconhecimento estatal, com vistas à melhoria da sua condição social.  Vale dizer, 

surge no contexto de especificidades do ramo trabalhista, no que se refere à pluralidade 

normativa e à técnica de supremacia da norma mais favorável, inovando o esquema tradicional 

de hierarquia das normas, inclusive pela possibilidade de as disposições das convenções e 

acordos coletivos se sobreporem à lei e à Constituição Federal, quando mais benéficas ao 

trabalhador.  

  

   Esse reconhecimento revelava-se imprescindível para o avanço progressista do 

plano normativo, na medida em que as conquistas dos trabalhadores podiam restar asseguradas 

nos pactos decorrentes da negociação direta das partes envolvidas na relação de trabalho, 

mediante o exercício da autonomia privada coletiva. 

 

  As normas coletivas passaram a desempenhar papel de aprimoramento da 

legislação estatal protetiva. “Apesar de a principal fonte de produção do Direito do Trabalho 

no Brasil ser a lei, a negociação coletiva passa a desempenhar crescente papel de 
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aprimoramento dos institutos contidos na CLT e de criação de condições de trabalho no vácuo 

da lei”.1083 

 

  João de Lima Teixeira Filho observa a existência de tendência de “propagação 

da vantagem obtida por categoria mais expressiva para aquela com menor poder de pressão 

através da convenção coletiva, que é de categoria, da sentença normativa, quando frustrada a 

autocomposição, ou mesmo de lei”.1084 Exemplo, a gratificação natalina (Lei 4.090/1962, CF, 

art.7º, VIII) e a gratificação de férias (CF, art.7º, XVII), foram geradas inicialmente em 

negociações coletivas.1085 

 

  A negociação coletiva surge no contexto ainda anterior à consolidação do 

Estado Social e do direito social que lhe corresponde. Os instrumentos jurídicos de que 

podiam se valer os trabalhadores nesses primórdios eram vinculados à racionalidade de 

proteção da liberdade e da individualidade, tais como a liberdade de expressão, de reunião, de 

associação e de petição. 

 

  Quando a classe operária desenvolveu um “mínimo de identidade”, pretendeu 

conseguir a liberdade de associação, considerada à época compatível com os próprios 

princípios liberais de então e suficiente para equilibrar o potencial negociador dos 

trabalhadores1086. Havia uma “fé sem limites no laissez-faire coletivo”.1087 

 

     Para Mario de la Cueva as “primeiras lutas dos trabalhadores se dirigiram à 

conquista das liberdades de coalização, de negociação e de contratação coletivas e de 

greve”1088 e essas liberdades coletivas perseguiam o propósito de igualdade de direito entre o 

trabalho e o capital para a fixação das condições de trabalho.1089 

  

                                                 
1083 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1199. 
1084 Ibid., p.1199. 
1085 Ibid., p.1199. 
1086 CORREA, Jaime Montalvo. Fundamentos de Derecho del Trabajo. Madrid: Editorial Civitas, 1975, p. 155. 
1087 Ibid., p. 156. 
1088 CUEVA, Mario de la. El nuevo derecho mexicano del trabajo. 4ª edição. México: Editorial Porrúa, 1977, p. 

111. 
1089 Ibid., p.111.  
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    A classe trabalhadora acreditava que por meio da negociação coletiva poderia 

superar as omissões e entraves de um direito estatal delimitado pelos interesses da classe 

dominante, ou seja, da burguesia, detentora dos meios de produção e possuidora da influência 

hegemônica sobre a vontade do Estado.  O Estado de então era um Estado mínimo, voltado 

exclusivamente para a viabilização dos interesses imediatos da burguesia, mediante a 

manutenção da ordem pública e a proteção da livre circulação de mercadorias (inclusive do 

trabalho), pelos dogmas da liberdade de contratação e da igualdade formal entre as partes. 

 

  Antônio Álvares da Silva explica que “em seu nascimento, não foi a convenção 

coletiva criação dos juristas mas uma espontânea manifestação da vida social, na tentativa de 

solução dos problemas típicos de uma nova época histórica”1090. 

 

  Diz que “Já se presume aqui, embora sem a homologação estatal, uma 

consciência classista organizada, reivindicante, e já em condição de defender os seus direitos 

no plano coletivo”, podendo-se “fixar cronologicamente, a partir da segunda metade do século 

XIX, esta primeira fase, que correspondente à primeira experiência histórica concreta, da 

convenção coletiva”.1091 

 

  Para Segadas Vianna, “nem os estatutos das corporações nem os acordos 

praticamente impostos pelo Estado para a cessação de greves tinham características que 

permitissem enquadrá-los como convenções coletivas”,1092 na medida em que somente 

apareceram e “só podiam ter lugar com a produção em massa, a aparição das grandes fábricas, 

o fortalecimento da organização sindical, o que aconteceu na época contemporânea.” 1093 

 

E Cotrim Neto (...) aponta realmente o início do século XX como a 

fase marcante do aparecimento e do sentido de juridicidade das 

convenções coletivas, citando alguns dispositivos legais a respeito 

(Código Civil da Holanda, de 1907; Código das Obrigações da Suíca, 

                                                 
1090 SILVA, Antônio Álvares da. Direito coletivo do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 72 
1091 Ibid., p.72 
1092 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1178. 
1093 Ibid., p.1178. 
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de 1911), e referindo-se, de maneira especial, aos debates na França, 

quando a Sociedade de Estudos Legislativos (em 1904) constituiu uma 

comissão integrada, entre outros, por Raynaud, Jay, Planiol, Morin, 

Saleilles, e os economistas Cauwes e Colson, que organizaram um 

projeto apresentado ao Parlamento em 1910.1094 

 

  Para Marx, a emancipação do proletariado deve ser obra do próprio 

proletariado.1095 Com a influência do anarquismo e do marxismo, o movimento operário, já 

tendo alcançado uma fase de amadurecimento, entendia que “somente a associação libertaria o 

proletariado de sua opressão”.1096  

 

    A negociação coletiva, enquanto instrumento de luta dos trabalhadores, 

apontava para um caminho de transformação social mediante a ação político-jurídica desses 

próprios agentes sociais, servindo não apenas para consolidar normativamente as conquistas 

decorrentes do confronto com o capital, mas também para dar consistência à formação de 

consciência e, portanto, dinamizar o processo de formação da classe trabalhadora como classe 

política ativa (classe “para si”, nos termos da teoria das classes sociais de Lukács).  

 

  Importantes doutrinadores do direito do trabalho, empenhados na construção de 

uma racionalidade de proteção do trabalhador e de fortalecimento da classe trabalhadora, 

depositaram grandes esperanças no direito coletivo. Mario de la Cueva chegou a defender que 

o direito coletivo do trabalho representa não somente a igualdade do trabalho e do capital para 

criação do direito individual do trabalho, mas, em muitas ocasiões, a supremacia do trabalho 

sobre o capital, em razão do direito de greve.1097 Dizia que esse direito coletivo do trabalho 

não foi uma concessão da burguesia, mas uma imposição da classe trabalhadora.1098  

 

                                                 
1094 COTRIM NETO. Dos contratos coletivos de trabalho. s/ed, 1940, p.32. SÜSSEKIND, Arnaldo; 

MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito do trabalho. 22.ed. 

atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1178. 
1095MARX, C y ENGELS, F. Obras escogidas em dos tomos. T.I, Moscú (Ed. Progresso), 1955, p.363. Apud 

CORREA, Jaime Montalvo. Fundamentos de Derecho del Trabajo. Madrid: Editorial Civitas, 1975, p.157. 
1096 CORREA, Jaime Montalvo, op. cit., p.157. 
1097 CUEVA, Mario de la. El nuevo Derecho mexicano del trabajo. 4ª edição. México: Editorial Porrúa, 1977, 

p.105.  
1098  Ibid., p.105.  
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  Essas aspirações de uma autonomia da classe trabalhadora em relação ao 

Estado, na conquista de direitos, em face do capital, contudo, enfrenta diversos obstáculo, 

inclusive o próprio Estado, que por vezes atua limitando a possibilidade de resistência justa 

dos trabalhadores. Além disso, o próprio sistema capitalista, com a permanente diminuição de 

postos de trabalho, seja por fatores tecnológicos seja por alterações dos métodos produtivos ou 

por crises cíclicas, tem colocado os trabalhadores em posição defensiva e desvantajosa, no 

trato direto com o capital. 

 

  A limitação da liberdade sindical impede uma atuação mais autêntica e 

desenvolta das entidades representativas dos trabalhadores, restringindo, portanto, a 

capacidade da negociação coletiva de processo ampliativo de direitos. No Brasil, desde a 

década de 1990, a negociação coletiva passou a ser utilizada pelo capital, como forma de 

intensificação da exploração do trabalhador e de ampliação dos lucros.  

 

  João Teixeira de Lima Filho explica que “quão mais rígida é a organização 

sindical, mais tormentosa é a negociação coletiva”, de modo que a unicidade sindical, a 

representatividade sindical por base territorial e por categorias, entre outros aspectos, 

dificultam o desenvolvimento da negociação coletiva.1099  

 

  Para João Teixeira de Lima Filho, “quão mais fortes e representativos são os 

sindicatos, menor é a necessidade de intervenção legislativa”, de modo que a intervenção 

legislativa deve se produzir “com intensidade dosada para que o Estado não se substitua aos 

sindicatos, o que conduziria estes, por consequência, a abdicar das funções justificadoras de 

sua existência”.1100 Defende que “Há um conjunto mínimo de direitos, irrenunciáveis, que 

deve receber tratamento legislativo, ao lado nas normas indutoras da negociação”.1101 

 

  Defende a aplicação do princípio da subsidiariedade, segundo o qual o Estado 

“tem apenas função supletiva, só devendo centralizar e desempenhar aqueles papéis que não 

                                                 
1099 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1182. 
1100 Ibid., p.1184. 
1101 Ibid., p.1184. 
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possam ser assumidos diretamente pelos cidadãos ou pelos corpos sociais intermédios: os 

sindicatos, as empresas e outras instituições que se interpõem entre os cidadãos e o 

Estado”.1102  

 

  As desigualdades nas relações de trabalho, no modelo capitalista de produção, 

exigem permanente reformulação normativa, com vistas à melhoria das condições laborais e à 

justiça social, notadamente em uma sociedade profundamente marcada por problemas sociais, 

como é a brasileira. Como lembrou João de Lima Teixeira Filho, “a Constituição brasileira 

reconhece as desigualdades sociais e regionais (arts. 3º, III, e 170, VII) e imputa ao Estado, 

basicamente, o dever de reduzí-las”.1103 

 

   Uma atuação menor do Estado na produção de normas de proteção social 

sequer se apresentaria em um processo histórico de diminuição drástica das desigualdades 

sociais e da intensificação da democracia real, com fortalecimento dos movimentos sociais em 

geral e sindicais em particular, na medida em que a tendência de exploração do trabalhador é 

um elemento estrutural do sistema capitalista. A retirada de direitos sociais heterônomos dos 

trabalhadores e a menor atuação estatal em nada contribuiria para uma maior atuação sindical.  

 

  A organização do poder econômico e o cenário de desemprego e fragmentação 

da classe trabalhadora (categorias competindo entre si) fazem com que em diversas situações 

somente a atuação do Estado (quando democrático e respeitador da Constituição Federal) seja 

capaz de corrigir distorções das relações de trabalho, em prol dos trabalhadores.  A 

descentralização da produção normativa, nesse sentido de priorizar a negociação coletiva, não 

tem se revelado hábil à elaboração de soluções justas. Até mesmo no campo da negociação 

coletiva, as melhores soluções em regra têm sido as que se delineiam em representações mais 

amplas: quanto mais descentralizada a negociação, maior a possibilidade de prevalecimento 

dos interesses do capital. 

  

                                                 
1102 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1185. 
1103  Ibid., p.1185. 



 232 

  O Estado deve ser indutor das negociações coletivas, assegurando a liberdade 

de atuação dos sindicatos, sem descuidar de zelar para que nas relações coletivas de trabalho, 

mesmo em pleno século XXI, a condição dos trabalhadores não retorne à dos tempos de início 

do capitalismo, em que, sob o manto do liberalismo, o poder de negociação individual dos 

trabalhadores era apenas formal, sem possibilidade de equilibrar as tratativas com o 

empregador ou seus representantes. 

   

 

 

4.3-A EXPERIÊNCIA DAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

  Por meio da negociação coletiva, diversos direitos trabalhistas foram criados e 

alguns até mesmo posteriormente positivados na legislação estatal. Neste sentido, conforme já 

mencionado, João de Lima Teixeira Filho1104 exemplificou com a gratificação natalina, 

posteriormente disciplinada pela Lei 4.090/1962 e pelo artigo 7º, inciso VIII, da Constituição 

Federal de 1988 e o acréscimo de 1/3 sobre as férias, inserido no artigo 7º, XVII da Magna 

Carta.  

 

  Esse processo de criação de direitos dos trabalhadores pela norma coletiva 

sofreu ao longo da história brasileira fortes ataques, desde as leis de política salarial do 

período iniciado na ditadura militar (que impediam concessões de reajustes acima dos índices 

fixados pelo Poder Executivo), passando pelas hipóteses limitadamente flexibilizadoras dos 

incisos VI, XIII e XIV do artigo 7º da Constituição Federal até se consolidar uma cultura 

neoliberal que subverteu o instrumento, habilitando-o para a construção de direitos do capital 

(enquanto destrói os dos trabalhadores), à margem da própria diretriz maior constitucional e 

dos princípios regentes das relações de trabalho.   

 

                                                 
1104 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.1199. 
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  Walter Barelli explica que a partir de abril de 1964, quando os militares 

assumem o poder, instalam um governo que restringia fortemente a liberdade sindical, com 

intervenção nos sindicatos, prisão de lideranças e cassação de seus direitos políticos.1105  

 

  A nova legislação salarial trazida pela Lei 4.725, de 13 de julho de 1965 

estabeleceu regras para os reajustes de salários, determinando em seu artigo 2º a utilização 

pelas empresas e Justiça do Trabalho de “índice de reconstituição do salário real médio da 

categoria dos últimos 24 meses anteriores ao término de vigência do último acordo ou 

sentença”.1106  O resultado prático desta medida foi a redução dos aumentos salariais 

negociados. Essa lei e as demais que se seguiram sobre reajustes salariais foram chamadas de 

“arrocho salarial”.1107 

   

  Barelli diz que no início, a rigidez da lei ainda podia ser abrandada porque os 

“tribunais não tinham um critério uniforme e muitos juízes arredondavam os números para 

favorecer os assalariados”.1108 Mas, em 1966, o governo editou um decreto-lei e passou a 

publicar mensalmente “coeficientes de reconstituição salarial”. Com isso, eliminou o poder 

normativo da Justiça do Trabalho, na matéria.1109  

   

  Explica que “a negociação coletiva não teve condição de florescer nesse 

período de controle rígido dos salários”,1110 com exceção das chamadas cláusulas sociais, que 

se transformaram em itens da pauta de reivindicações, incluindo temas como “estabilidade do 

jovem em idade de recrutamento militar, a estabilidade da gestante, estabilidade do acidentado 

e pequenas regulamentações que eram específicas de algumas categorias”.1111 

 

  Em 1975, um caderno especial do jornal Folha de S. Paulo trouxe um estudo 

do Banco Mundial sobre o Brasil, com dois quadros estatísticos sobre a evolução dos preços e 

                                                 
1105 BARELLI, Walter. Prefácio: Negociações coletivas no Brasil – 50 anos de aprendizado. In: AMORIM, 

Wilson Aparecido Costa de (coord.). Negociações coletivas no Brasil – 50 anos de aprendizado. São Paulo: 

Atlas, 2015, p. XIV. 
1106 Ibid., p.XIV. 
1107 Ibid., p. XIV. 
1108 Ibid., p.XIV. 
1109 Ibid., p.XIV. 
1110 Ibid., p.XV. 
1111 Ibid., p.XV. 
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uma nota de rodapé explicando que para o ano de 1973 não tinham sido usados os dados 

oficiais, mas uma estimativa mais adequada, no entender do banco, que correspondia 

praticamente ao dobro do índice oficial da inflação.1112 “A estimativa do Banco Mundial era 

semelhante à do índice de custo de vida da família assalariada calculado pelo DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos), entidade de 

assessoria sindical”.1113 Houve o escândalo: o governo tinha mentido com as estatísticas.1114 

“A informação, vinda do exterior, deu força para que os dirigentes sindicais reclamassem que 

os trabalhadores tinham tido perdas salariais com aquela manipulação dos dados da 

inflação”.1115 Assim, foi “feita uma mesa-redonda com os ministros da Fazenda e do 

Planejamento e os novos líderes que estavam surgindo no movimento sindical”,1116 tendo o 

governo negado o erro nos índices, de modo que os sindicatos decidiram adotar duas atitudes: 

abrir um processo judicial para comprovar a manipulação dos índices de inflação e aumentar a 

organização nas fábricas para recuperar as perdas neste período.1117 

 

  Os sindicatos então “começam a ganhar força e a contar com a adesão dos 

trabalhadores”.1118 Os líderes promoviam a educação sindical e estabeleciam estratégias 

comuns em reuniões intersindicais.1119 “Começava a ficar clara a existência de um novo 

sindicalismo”,1120 conforme ficou evidenciado “no conjunto de greves que começa em 1978, 

com a paralisação na indústria automobilística de São Bernardo do Campo, na Grande São 

Paulo”.1121 Na época, o presidente do sindicato era Luiz Inácio da Silva, apelidado de Lula.1122 

 

Fez-se uma negociação coletiva. Os representantes das empresas e dos 

sindicatos se reuniram para construir um acordo. Não foi fácil. Foram 

                                                 
1112  BARELLI, Walter. Prefácio: Negociações coletivas no Brasil – 50 anos de aprendizado. In: AMORIM, 

Wilson Aparecido Costa de (coord.). Negociações coletivas no Brasil – 50 anos de aprendizado. São Paulo: 

Atlas, 2015, p.XV. 
1113 Ibid., p.XVI. 
1114 Ibid., p.XVI. 
1115 Ibid., p. XVI. 
1116 Ibid., p.XVI. 
1117 Ibid., p.XVI. 
1118 Ibid., p.XVI. 
1119 Ibid., p.XVI. 
1120 Ibid., p.XVI. 
1121 Ibid., p.XVI. 
1122 Ibid., p.XVI. 
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longas as tratativas. O encontro, realizado na sede da Anfavea, a 

entidade patronal, começou às 10 horas de um dia e terminou às 5 

horas da manhã seguinte. A solução final foi aclamada na assembleia 

dos trabalhadores. Esse acordo não obedeceu às leis salariais, 

derrogando-as na prática. E se transformou em um marco das 

negociações coletivas. 

Nos meses seguintes, as reivindicações salariais com greves foram 

feitas por diversas categorias de trabalhadores, motivadas pelo sucesso 

da paralisação de São Bernardo do Campo. Na maioria delas, a 

negociação coletiva prevalecia em detrimento da lei salarial e das 

demais cláusulas da CLT.1123  

 

  Após o término da ditadura militar, o Brasil iniciou o período conhecido como 

Nova República, em 1985.1124 Na época o país possuía uma “estrutura industrial relativamente 

complexa, com setores de base, de bens intermediários e também de bens de consumo 

duráveis” e um mercado de trabalho que, “caracterizado por desigualdades regionais, de renda 

e também nas formas de contratação, estruturava-se nos maiores centros urbanos com 

participação importante da indústria”.1125 Houve pacotes econômicos em 1986, 1987 e 1989 

para tentar conter a inflação, “um dos problemas centrais da economia brasileira”, mas que 

não se dobrou às diversas tentativas de controle ou eliminação.1126 

 

  Wilson Aparecido Costa de Amorim explica que as negociações coletivas 

foram muito influenciadas pelo fracasso dos sucessivos pacotes anti-inflacionários, porque a 

inflação retornava com ímpeto renovado e a cada novo pacote os agentes esperavam uma nova 

escalada da inflação, preparando-se para isso.1127 Nas negociações coletivas, então, os 

trabalhadores reivindicavam formas alternativas de indexação salarial para diminuir as perdas 

                                                 
1123 BARELLI, Walter. Prefácio: Negociações coletivas no Brasil – 50 anos de aprendizado. In: AMORIM, 

Wilson Aparecido Costa de (coord.). Negociações coletivas no Brasil – 50 anos de aprendizado. São Paulo: 

Atlas, 2015, p.XVII. 
1124 AMORIM, Wilson Aparecido Costa de (coord). Negociações coletivas no Brasil: 50 anos de aprendizado. 

São Paulo:  Atlas, 2015, p.31.  
1125 Ibid., p.31.  
1126 Ibid., p.31.  
1127 Ibid., p.31. 
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salariais e as empresas tentavam evitar a indexação salarial, para evitar o crescimento dos 

custos salariais.1128 Os pacotes econômicos para as regras salariais invariavelmente 

“subindexavam” os ganhos dos trabalhadores.1129  

   

  A partir do Plano Cruzado em 1986 até o Plano Real vigorou uma prática de 

conversão dos salários pelo seu valor médio real dos meses precedentes ao pacote, 

diversamente dos períodos anteriores de reajustes automáticos baseados na inflação 

passada.1130 

  

  Para Wilson Aparecido Costa de Amorim, nesse período, as negociações 

coletivas, em sua maior parte, tiveram como foco o reajuste dos salários, em razão da inflação 

crescente e da “subindexação” salarial, caracterizando-se pelas grandes mobilizações de 

categorias inteiras e também de greves nessas dimensões.1131 A “postura do governo na 

exigência do cumprimento das leis salariais ou de greve já não era dura como na primeira 

metade dos anos 1980, e isso esvaziava o potencial de interferência da Justiça através dos 

julgamentos de dissídios e greves”.1132 

 

  Esses fatores favoreceram a permanência e o fortalecimento das “negociações 

centralizadas”, nas quais “os representantes patronais e os dos trabalhadores se 

responsabilizavam pelas convenções coletivas de todo um setor econômico”.1133 

 

 Um exemplo era a negociação do setor metalúrgico da indústria 

paulista, que tinha, do lado patronal, uma única comissão de 

negociadores da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP), e do lado dos trabalhadores, comissões de sindicatos que se 

                                                 
1128 AMORIM, Wilson Aparecido Costa de (coord). Negociações coletivas no Brasil: 50 anos de aprendizado. 

São Paulo:  Atlas, 2015, p.32. 
1129 Ibid., p.32. 
1130 Ibid., p.32. 
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1132 Ibid., p.32. 
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responsabilizavam pelo acordo de um conjunto amplo de subsetores 

(máquinas, eletroeletrônicos, fundição etc.).1134 

 

  No período de reajuste salarial definido e atrelado à política econômica do 

governo, as centrais sindicais desempenhavam o papel de interlocutoras dos trabalhadores nos 

debates públicos sobre a legislação referente aos reajustes.1135 Além disso, a negociação do 

reajuste salarial junto aos patrões servia como elemento de unificação das representações 

sindicais quando da data-base.1136 

 

  Mas apenas a Central Única dos Trabalhadores (CUT) esboçou um projeto de 

organização sindical referente à negociação coletiva, com ideias de constituição de 

departamentos nacionais por setor profissional e de negociação articulada do contrato coletivo 

de trabalho.1137 “Nessa concepção, a centralização das negociações era indispensável”,1138 mas 

as negociações coletivas continuaram sendo conduzidas pelas entidades sindicais (sindicatos 

ou federações).1139  

 

   Em contraposição à atuação da CUT, surgiu o chamado “sindicalismo de 

resultados”, que tinha nos sindicatos dos Metalúrgicos e dos Eletricitários de São Paulo 

referência dessa linha de atuação.1140 

  

     No “término da década de 1980, a despeito das divergências existentes no meio 

sindical, consolidou-se uma cultura de negociações coletivas condicionadas pela inflação”.1141 

As políticas salariais traziam mudanças frequentes nas regras (houve 24 legislações diferentes 
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entre 1964 e 1994) e “a complexidade das fórmulas de cálculo embutiam, na grande maioria 

das vezes, intenções de subindexação dos ganhos dos trabalhadores diante da inflação”.1142 

   

  A cultura das negociações coletivas do período estava condicionada pela 

instabilidade das regras, possibilidade de intervenção da Justiça do Trabalho, recurso às greves 

e certeza das perdas inflacionárias.1143 Muitas controvérsias relacionadas com o simples 

entendimento dos mecanismos de reajustes, ou mesmo quanto à sua validade legal estiveram 

no centro das negociações coletivas no Brasil.1144  

 

  Giovanni Alves relata que na “década de 1980 houve crescimento significativo 

do número de cláusulas constantes dos acordos e convenções coletivas de trabalho, com a 

diversificação das garantias”.1145 No período, o movimento sindical “buscou regulamentar 

todas as dimensões do trabalho, desde a remuneração, contratação e jornada de trabalho até as 

formas de relações entre empresas e trabalhadores, passando por saúde, segurança e processo 

de trabalho”1146. 

 

  Mas, nos anos 1990, “diante da ofensiva do capital, nas esferas da produção e 

da política neoliberal, o sindicalismo brasileiro passou a sofrer sucessivas perdas”.1147 Isso 

ocorreu seja por “causa do endurecimento das negociações (algumas delas nem chegando a 

ocorrer, como no caso do setor estatal), seja por causa da pressão do capital para reduzir a 

abrangência dos acordos coletivos”,1148 de modo que mesmo “que o número de cláusulas não 

se tenha reduzido, passou a crescer lentamente”.1149 

 

                                                 
1142  AMORIM, Wilson Aparecido Costa de (coordenador). Negociações coletivas no Brasil: 50 anos de 
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  O “desenvolvimento da ofensiva do capital na produção, com o apoio da 

política neoliberal, contribuiu para a descentralização das negociações coletivas, muitas delas 

obrigadas a restringir-se ao âmbito das empresas”1150 (grifos do autor). São exemplos dessas 

negociações, as referentes a participação nos lucros e/ou resultados (PLR) e “banco de 

horas”.1151  

 

  Outras iniciativas neoliberais de FHC “contribuíram para a fragmentação do 

processo de negociação coletiva de trabalho”, tais como suspensão temporária do contrato de 

trabalho e contratação por tempo determinado1152 (grifos do autor).  

 

  A “fragmentação do processo de negociação coletiva incorporou determinações 

contingentes de um novo regime de acumulação flexível, com toda a sua implicação de 

precarização da força de trabalho”.1153 Assim, ao “não conseguir ir além do horizonte de 

defensividade instrumental, a práxis sindical neocorporativa e propositiva tendeu a articular-se 

com as novas disposições do toyotismo, instauradas pelo empresariado ou pelo governo 

neoliberal”1154 (grifos do autor). 

 

Por exemplo, a introdução, por meio da Medida Provisória 794, de 

dezembro de 1994, da negociação sobre a participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas (PLR) obrigou os 

sindicatos a atuar no “campo minado” da nova lógica do capital. A 

medida provisória da PLR, uma clara investida da política neoliberal 

para debilitar a capacidade política de orientação classista dos 

sindicatos, tende a fragmentar a negociação nas plantas de uma 

empresa, por meio da constituição de comissões de trabalhadores. É a 
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lógica toyotista que tende a conduzir a um sindicalismo por empresa. 

Além disso, o crescimento da parcela variável da remuneração 

contribuiu, com estímulo, para envolver os trabalhadores na lógica (e 

nos ideais) do capital. Ele articulou-se nas grandes empresas com os 

nexos contingentes do toyotismo como just-in-time, Kanban e 

“trabalho em equipe”1155 (grifos do autor). 

 

  Outra medida “para dar condições institucionais para o desenvolvimento do 

´toyotismo sistêmico´, foi a flexibilização da jornada de trabalho (conhecida como “banco de 

horas”)”, aumentando o prazo para a compensação de horas.1156 A “disseminação da 

remuneração variável e a flexibilização da jornada de trabalho (...) contribuíram para 

intensificar o processo de descentralização das negociações para o âmbito das empresas”.1157 

   

  Wilson Aparecido Costa de Amorim explica que no início de 1990, “o recém-

empossado governo Collor empreendeu uma nova tentativa heterodoxa de controle da 

inflação”, determinando a retenção de expressiva parcela dos ativos financeiros da economia 

junto às autoridades monetárias e abrupto movimento de abertura econômica, medidas que 

criaram um quadro recessivo que começou a ser parcialmente superado somente a partir de 

1993.1158   

 

  Em 1994, surgiu o Plano Real, cuja política econômica “caracterizou-se por 

uma visão predominantemente financista, em que a geração de superávits fiscais e altas taxas 

de juros diminuíram o ritmo de crescimento do país”.1159 As altas taxas de juros atraíram 

capitais, valorizando a moeda nacional e tornando as importações ainda mais baratas.1160  
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  O “baixo crescimento econômico e a acirrada concorrência internacional 

provocaram um prolongado processo de ajuste das estruturas produtivas”.1161 Esse ajuste 

ocorreu de diversas formas: introdução de inovações tecnológicas e organizacionais; processos 

de aquisições e fusões, quando não o próprio fechamento de empresas que atuavam no país; 

privatizações de empresas estatais e a reorganização de setores, como os de telecomunicações, 

energia, petroquímica e financeiro, que passaram a contar com a presença marcante de capitais 

estrangeiros.1162 

 

  Em relação ao emprego, os efeitos dessas mudanças sobre o mercado de 

trabalho: crescimento persistente da taxa de desemprego total, mudança do perfil ocupacional, 

com elevação da participação do setor de serviços e flexibilização das contratações (via 

terceirização, emprego de trabalhadores sem carteira assinada e maior presença de 

trabalhadores autônomos).1163 

 

  No que se refere aos rendimentos do trabalho: trajetória instável, de modo que 

no final da década de 1990 foram constatadas perdas reais nos rendimentos médios 

relativamente ao final da década de 1980.1164 

   

  Em relação às negociações coletivas:  a partir da implantação do Plano Real em 

meados de 1994, passaram a ocorrer sem as grandes mobilizações de trabalhadores, que na 

década de 1980 buscaram evitar as perdas salariais. Com o declínio da inflação, ocorreram 

negociações nas quais os índices acordados eram bem menores,1165 mas os índices menores de 

reajuste não facilitaram as negociações coletivas para os trabalhadores e na segunda metade da 

década de 1990, somente metade ou pouco mais das normas coletivas previam reposição total 

das perdas dos 12 meses anteriores.1166  
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 242 

  Assim, a partir do Plano Real passou a existir a chamada livre negociação dos 

reajustes dos trabalhadores e “a reposição total de perdas salariais deixou de ser uma regra 

entre as categorias”.1167 A conquista da reposição total da inflação passou a se relacionar com 

indicadores econômicos como os vinculados ao crescimento da economia e às taxas de 

desemprego,1168 eis que o baixo crescimento econômico e a consequente elevação do 

desemprego desmobilizaram os trabalhadores nas campanhas salariais, diminuindo o seu 

poder de pressão nas negociações.1169 

 

  Neste ponto, cabe uma reflexão acerca do artigo 623 da CLT, que determina a 

nulidade de pleno direito de disposição de “Convenção Coletiva ou Acordo que, direta ou 

indiretamente, contrarie proibição ou norma disciplinadora da polítia econômico-financeira do 

Governo ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante 

autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de 

mercadorias e serviços”.  

 

  As normas coletivas estabelecedoras de reajustes salariais acima de patamar 

disciplinado pelo Estado em legislação de política econômica ou salarial sempre deveriam ter 

prevalecido, em razão da dinâmica de conflitos de normas, própria do direito do trabalho, que 

indica a supremacia da norma mais favorável ao trabalhador. 

 

  De qualquer modo, conforme esclareceu João de Lima Teixeira Filho, o artigo 

6º da Lei n. 7.788/89 revogou o artigo 623 da CLT, ao enfatizar a autonomia privada coletiva 

e estatuir que “Os aumentos reais e a melhoria das condições de trabalho serão fixados em 

convenções e acordos coletivos de trabalho ou decisões normativas, observada, dentre outros 

fatores, a compatibilização com o mercado de trabalho, a produtividade e a lucratividade do 

setor ou da empresa”.1170 
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  Nas novidades do período de meados da década de 1990, Wilson Aparecido 

Costa de Amorim indica, entre outras: edição da Medida Provisória 794 (29 de dezembro de 

1994), que regulamentou a negociação pela participação nos lucros e resultados; e a sombra 

lançada pela questão do emprego nas negociações: o receio do desemprego enfraqueceu o 

poder de barganha dos sindicatos e abriu caminho para negociações coletivas em torno da 

flexibilização da jornada de trabalho e dos planos de demissões incentivadas.1171  

 

  Nesse período dos anos 1990, “verificou-se, de modo geral, uma tendência à 

descentralização das estruturas das negociações que se tornaram mais comuns no nível das 

empresas”1172, gerada, entre outros aspectos: a) pelo aumento da exigência de competitividade 

e pela particularização das condições sob as quais as negociações coletivas podiam ser 

resolvidas; b) pelos temas negociados, como participação nos lucros e resultados (PLR) e 

jornada de trabalho (os acordos em torno de PLR e jornada de trabalho tornaram-se comuns 

em quase todos os meses do ano, criando assim dinâmicas de negociações até então 

inexistentes, fora do âmbito tradicional dos acordos de data-base).1173 

 

  No “que se refere aos processos negociais, também pode ser citada a redução 

dos movimentos grevistas, com exceção das greves realizadas no setor público”.1174 Em 

função das dificuldades enfrentadas para a mobilização das categorias como um todo, as 

greves no setor privado ocorrreram principalmente no nível das empresas.1175 

    

    Houve também “uma redução da abrangência e do contéudo das convenções 

coletivas negociadas em algumas categorias”.1176 Surgiram “outros temas na mesa de 

negociação, como jornada de trabalho e remuneração variável através dos acordos de 

PLR”.1177  Os novos temas normalmente “serviram para flexibilizar as formas de 

remuneração e contratação do trabalho em um contexto francamente desfavorável ao poder 

                                                 
1171 AMORIM, Wilson Aparecido Costa de (coord). Negociações coletivas no Brasil: 50 anos de aprendizado. 

São Paulo:  Atlas, 2015, p.37. 
1172 Ibid., p.37. 
1173 Ibid., p.38-39. 
1174 Ibid., p.39. 
1175 Ibid., p.39. 
1176 Ibid., p.39. 
1177 Ibid., p.39. 



 244 

de barganha dos sindicatos”1178 (grifos nossos). Além disso, o governo tomou iniciativas de 

flexibilização, relacionadas com a contratação por tempo de determinado e com o trabalho em 

regime de tempo parcial.1179 Na Justiça do Trabalho, o TST cancelou vários precedentes 

normativos favoráveis aos trabalhadores.1180 

 

  A década de 1990 caracterizou-se pela perda de poder dos sindicatos dos 

trabalhadores no estabelecimento do conteúdo das normas coletivas. Wilson Aparecido Costa 

do Amorim fala em “perda do poder regulatório”.1181 

     

  No final da primeira década dos anos 2000, surge um novo quadro para as 

negociações coletivas, com uma característica importante: “elevação do poder de barganha dos 

sindicatos e o consequente crescimento do número de acordos coletivos prevendo aumentos 

reais para os trabalhadores”.1182 Esses resultados mais favoráveis aos trabalhadores nas 

negociações coletivas “podem ser associados às taxas de crescimento econômico verificadas 

após 2003 e também à consequente queda nas taxas de desemprego”.1183  

 

  Wilson Aparecido Costa de Amorim explica que analisando “as negociações 

coletivas no Brasil durante os governos petistas (...) percebemos claramente que o resultado 

mais saliente da era Lula para os trabalhadores sindicalizados, em relação aos anos FHC, foi a 

recomposição do poder de compra dos rendimentos do trabalho”1184 

 

De fato, tomando como referência quatro categorias profissionais do 

estado de São Paulo – bancários, metalúrgicos, químicos e 

comerciários -, é possível perceber que a negociação coletiva 

                                                 
1178  AMORIM, Wilson Aparecido Costa de (coord). Negociações coletivas no Brasil: 50 anos de aprendizado. 

São Paulo:  Atlas, 2015, p.39. 
1179  Ibid., p.39. 
1180  Ibid., p.40. 
1181  Ibid., p.40. 
1182  Ibid., p.45. 
1183  Ibid., p.46. 
1184 BRAGA, Ruy. Terra em Transe. O fim do lulismo e o retorno da luta de classe. In: SINGER, André; 

LOUREIRO, Isabel (orgs). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016, p.56 
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beneficiou-se desse contexto favorável de formalização do trabalho 

com melhoria da renda do trabalhador.1185 

 

 

    Ruy Braga relata que, no período de 2008 a 2013, “as categorias mais 

estruturadas e com representação sindical alcançaram a oportunidade de realizar acordos em 

que os ganhos reais oscilaram entre 1,5% e 3% acima da inflação”.1186 Diz que no “conjunto 

das categorias acompanhadas pelo SACC – Dieese entre 2008 e 2013, os aumentos reais 

médios permaneceram entre 0,9% e 1,98%”1187 e mostra a seguinte “evolução do aumento real 

nas negociações coletivas no Brasil, de 2008 a 2013 -  2008: 0,92%; 2009: 0,90; 2010: 1,70%; 

2011: 1,36%; 2012: 1,98% e 2013: 1,25%”.1188 

 

  Tais elementos demonstram uma relação direta do desemprego com o poder de 

negociação coletiva dos trabalhadores. Quanto menor o desemprego, maior a capacidade de 

obter melhores reajustes salariais e outros direitos. A estrutura sindical brasileira não impediu 

que os trabalhadores obtivessem melhorias salariais no período de 2008 a 2013. 

 

  Até 2014, o desemprego apresentou contínuo movimento decrescente. A partir 

de 2015 começou a subir e esse processo se intensificou a partir de 2016, com o golpe 

parlamentar, que retirou Dilma Rousseff da Presidência da República e instalou um governo 

de neoliberalismo radical, que está levando adiante diversas medidas recessivas.   

 

  No que se refere às negociações coletivas, a partir de 2015, retomou-se uma 

tendência de sua utilização como instrumento de elaboração de normas prejudiciais aos 

trabalhadores. 

 

                                                 
1185 BRAGA, Ruy. Terra em Transe. O fim do lulismo e o retorno da luta de classe. In: SINGER, André; 

LOUREIRO, Isabel (orgs). As contradições do lulismo: a que ponto chegamos? São Paulo: Boitempo, 2016, 

p.56-57. 
1186 Ibid., p.57 
1187 Ibid., p.57. 
1188 Ibid., p.57. 
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  A Medida Provisória n. 680 de 6 de julho de 2015 – convertida na Lei n. 

13.189 de 2015, instituiu o “Programa de Proteção ao Emprego” e possibilitou a redução 

temporária em até trinta por cento da jornada de trabalho e a redução proporcional do salário, 

mediante celebração de acordo coletivo de trabalho específico com o sindicato de 

trabalhadores representativo da categoria da atividade econômica preponderante. 

   

  Estabeleceu que essa redução de jornada e de salário poderia ter duração de até 

seis meses, com possibilidade de prorrogaão, até doze meses. Estabeleceu, ainda, uma 

compensação pecuniária equivalente a cinquenta por cento do valor da redução salarial e 

limitada a 65% do valor máximo da parcela do seguro-desemprego, enquanto perdurar o 

período de redução temporária da jornada de trabalho. 

 

  A Medida Provisória n. 761, de 22 de dezembro de 2016, alterou o programa de 

que trata a Lei n. 13.189, de 19 de novembro de 2015 e passou a denominá-lo “Programa 

Seguro-Emprego”, prorrogando o seu prazo de vigência, para até vinte e quatro meses. 

  

  Além disso, tramitou no Congresso Nacional o projeto de lei n. 6.787/2016, 

atribuindo força de lei à convenção ou ao acordo coletivo de trabalho, quando dispuser sobre 

as seguintes matérias: a) parcelamento de período de férias anuais em até três vezes, com 

pagamento proporcional às parcelas, de maneira que uma das frações necessariamente 

corresponda a no mínimo, duas semanas ininterruptas de trabalho; b) flexibilização da jornada 

de trabalho, observado o limite mensal de duzentas e vinte horas; c) horas in itinere; d) 

intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos; e) ultratividade da norma 

ou do instrumento coletivo de trabalho da categoria; f) adesão ao Programa de Seguro-

Emprego- PSE, de que trata a Lei n. 13.189, de 19 de novembro de 2015; g) plano de cargos e 

salários; h) regulamento empresarial; i) banco de horas; j) trabalho remoto; k) remuneração 

por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado; l) registro de jornada de 

trabalho. 

 

  O referido projeto de lei estabelecia, ainda, que a Justiça do Trabalho, no 

exame da convenção ou acordo coletivo “analisará preferencialmente a conformidade dos 
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elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art.104 da Lei n.10.406, de 

10 de janeiro de 2002 – Código Civil, balizada sua atuação pelo princípio da intervenção 

mínima na autonomia da vontade coletiva”. 

 

  O projeto acabou gerando a Lei n. 13.467 de 13 de julho de 2017, que se revela 

inconstitucional porque viola, entre outros dispositivos, o artigo 7º, ‘caput”, da Constituição 

Federal, na medida em que se destina a retirar direitos dos trabalhadores e a permitir a 

prevalência de normas coletivas prejudiciais aos trabalhadores, em detrimento do caráter 

imperativo das normas estatais de proteção. 

 

 

 

4.4 - NEGOCIAÇÃO COLETIVA E DIREITO SOCIAL 

 

  Na atualidade, o Estado não é mais o Estado mínimo do século XIX, no qual “a 

ação estatal voltava-se para reprimir os trabalhadores e garantir a liberdade de ir e vir, de 

contratar e de trabalhar, com a finalidade de construir relações sociais a partir da sacralidade 

do direito de propriedade”.1189 

 

  Durante o século XX foi-se consolidando o Estado Social. Trata-se de uma 

“ordem jurídica na qual os cidadãos têm direitos sociais em face dos entes públicos (relação de 

cidadania) e em face dos empregadores e demais tomadores de serviço (relação de trabalho), 

com vistas à proteção frente a vulnerabilidades e desigualdades sociais”.1190 No caso 

brasileiro, é o Estado delineado pela Constituição Federal de 1988. Trata-se de um projeto de 

sociedade que depende da eficácia dos direitos sociais.1191 

 

  No “Estado Social as relações sociais passam a contar com uma dimensão de 

solidariedade, notadamente para com as pessoas mais fragilizadas, e de maior 

                                                 
1189 OLIVEIRA, Aparecido Batista de. Crítica do princípio da melhoria da condição social do trabalhador. 

Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2014, p.131. 
1190 Ibid., p.133. 
1191 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. A supersubordinação-invertendo a lógica do jogo. Rev. Trib. Reg. Trab.3ª 

Região. Belo Horizonte, v. 48, n.78, p.171, jul/dez-2008. 
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responsabilidade perante a coletividade”,1192 de modo que a dimensão estritamente 

individualista cede espaço para uma perspectiva de sociedade, de coletividade.1193 

 

... o Estado passa a atuar levando em consideração a finalidade de 

priorizar os interesses coletivos e proteger os mais fragilizados, 

diretamente, por meio de serviços públicos e programas 

governamentais que dependam predominantemente da vontade estatal, 

mas também por meio de normas heterônomas, para todos os que estão 

submetidos ao ordenamento jurídico, com especial destaque para as 

relações de trabalho.1194 

 

  O modelo capitalista tem como pilares o individualismo, a competição, a 

desigualdade social e a busca desenfreada por lucros, de modo que “ao Estado Social 

competirá elaborar normas que vão contrariar o sistema, em muitos de seus aspectos 

destrutivos essenciais, com vistas à preservação da sociedade”.1195 É uma nova forma de 

funcionamento do sistema capitalista de produção. 

 

O Estado Social interfere nas relações de trabalho, para proteger o 

trabalhador, o elemento humano dessa relação, devolvendo-lhe a 

humanidade que lhe é inerente, e para possibilitar a distribuição 

funcional da renda, que diz respeito a evitar que a apropriação das 

riquezas geradas com o trabalho seja concentrada nas mãos apenas dos 

capitalistas.1196 

 

  O direito correspondente ao Estado Social é o direito social, com seus 

princípios e sua racionalidade. No direito social “as pessoas são juridicamente solidárias e têm 

                                                 
1192 OLIVEIRA, Aparecido Batista de. Crítica do princípio da melhoria da condição social do trabalhador. 

Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2014, p.137. 
1193 Ibid., p.137. 
1194 Ibid., p.137. 
1195 Ibid., p.137. 
1196 Ibid., p.137. 
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direitos em razão do pacto de solidariedade e não por benevolência”.1197  A racionalidade 

jurídica do direito social “busca a promoção em concreto do bem-estar social, por meio do 

caráter obrigacional do direito e coercitivo do Estado, impondo a realização de certas 

condutas”.1198 

 

    A autonomia privada coletiva se integra na ordem jurídica e deve se 

compatibilizar com as estruturas e delineamentos do direito social.   

 

  A autonomia privada coletiva, enquanto poder de criação de normas de 

regulação das relações de trabalho, decorreu da pressão dos trabalhadores frente aos 

empregadores, forçando a negociação de condições mais favoráveis de trabalho. As mudanças 

obtidas coletivamente alteravam um contexto de pactuação da relação de troca entre a força de 

trabalho e a contraprestação que era praticamente impossível de ser obtida individualmente. 

  

    A racionalidade da ordem jurídica liberal deixava a cargo das próprias partes a 

fixação das condições de contratação da força de trabalho, a partir do pressuposto da igualdade 

material entre o trabalhador e o empregador. 

 

  Essas conquistas eram obtidas coletivamente, ainda dentro de um modelo de 

sociedade do Estado Liberal, sem a existência ainda da racionalidade do direito do trabalho, 

como sistema jurídico de proteção do trabalhador. 

 

  José Francisco Siqueira Neto observa que o direito do trabalho e os seus 

institutos (dentre eles, a negociação coletiva) são contemporâneos do sistema capitalista, mas 

entre o advento do capitalismo e a consagração definitiva do direito do trabalho como ramo 

autônomo decorreu um lapso considerável de tempo e intensas discussões sobre a necessidade 

desse novo direito e o reconhecimento de suas especificidades.1199 

                                                 
1197 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz & CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. O que é Direito Social? In: 

CORREIA, Marcus Orione Gonçalves (org.). Curso de direito do trabalho – Volume I: teoria geral do direito do 

trabalho. São Paulo: LTr, 2007, p.26. 
1198 Ibid., p.26. 
1199 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.23. 
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  Nesse período, a “polarização se deu entre as ideias do liberalismo clássico e 

aquelas do intervencionismo estatal nas relações de trabalho”,1200 na medida em que de 

“acordo com a concepção liberal, toda intervenção estatal no campo de atuação das partes fere 

frontalmente a liberdade de contratação dos indivíduos, devendo portanto o Estado manter-se 

no papel de mero espectador”.1201  Vale dizer ao Estado caberia “somente garantir o 

cumprimento daquilo que foi livremente estipulado pelas partes” e é “nesse contexto que as 

relações de trabalho são assimiladas: como apenas mais uma entre tantas outras formas de 

contrato”.1202 

 

As consequências do liberalismo em matéria social são bastante 

conhecidas. Privados de regulamentação protetora e proibida a ação 

coletiva, os trabalhadores recebem tão-somente salários insuficientes 

para viver e são obrigados a cumprir jornadas de trabalho excessivas 

sem higiene nem segurança. Além disso, eles estão sujeitos a uma 

disciplina rigorosa chegando até mesmo a enfrentar a imposição de 

multas elevadas deduzidas do salário. Vivendo em cortiços, 

comparáveis às nossas atuais favelas, mulheres e crianças trabalhando, 

eles constituem um objeto de terror e uma ameaça para a ordem 

estabelecida.1203 

 

  Para que fossem prevalecendo as teses favoráveis ao intervencionismo estatal 

nas relações de trabalho, houve a influência de inúmeros fatores políticos, sociais e 

econômicos, tais como “o sistema fabril, que relegou o homem a um plano secundário; a 

concentração de massas humanas e de capitais, as rebeliões sociais e os livres acordos entre 

grupos profissionais”, entre outros.1204 

 

                                                 
1200 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.23. 
1201 Ibid., p.24. 
1202 Ibid., p.24. 
1203 LYON-CAEN, Gérard; PÉLISSER, Jean; SUPIOT, Alain.  Droit du travail. 17. ed. Paris: Dalloz, 1994, p.9. 
1204 SIQUEIRA NETO, José Francisco, op. cit., p.24-25. 
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Vale lembrar que à época em que prevaleciam as teses liberais, quando 

os trabalhadores queriam modificar, acrescentar ou assegurar qualquer 

coisa no tocante ao trabalho e às condições de seu exercício, eles 

iniciavam o processo reivindicatório organizando coalizões 

(agrupamentos momentâneos destinados a um fim específico, que se 

dissolvem quando o objetivo é alcançado ou quando se conclui pela 

impossibilidade de alcançá-lo). A partir dessas coalizações, os 

trabalhadores geralmente negociavam coletivamente com os 

empregadores e/ou faziam greves.1205 

 

  José Francisco Siqueira Neto observa que desde o início do capitalismo, houve 

“interdependência mútua da negociação coletiva com a organização de um coletivo de 

trabalhadores (coalizações, sindicatos) e com as formas de composição de conflitos baseadas 

em instrumentos concretos de ação coletiva (direito de greve)”.1206 

 

  Jorge Luiz Souto Maior critica uma noção comumente encontrada de que o 

direito do trabalho surge como “mecanismo de intervenção do Estado em defesa dos 

trabalhadores, que se encontravam, na época, necessitados e desorganizados”1207 porque “não 

havia a mínima possibilidade de o Estado da época conceber a exploração capitalista do 

trabalho na perspectiva da injustiça e apresentar-se na realidade social como intermediador, 

equidistante dos conflitos nas fábricas recém-criadas”.1208 

 

 Uma intervenção do Estado liberal em formação a favor dos 

trabalhadores não poderia ter ocorrido e concretamente não ocorreu. 

Foi necessária uma sucessão enorme de fatos, que percorreram mais de 

um século, para que, efetivamente, se chegasse à construção teórica de 

um direito que pudesse servir para corrigir as injustiças geradas pelo 

                                                 
1205 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.25. 
1206 Ibid., p.25. 
1207 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Curso de direito do trabalho: teoria geral do direito do trabalho, volume I: 

Parte I. São Paulo: LTr, 2011, p.26. 
1208 Ibid., p.27. 
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modelo de produção capitalista. A construção dessa consciência foi 

bastante complexa e demorou longamente para ser edificada e não se 

pode ter um real alcance do que representou a formação do Direito do 

Trabalho sem a compreensão completa dessa história.1209 

 

  No início do século XIX, “Nem o Estado, nem as partes envolvidas, 

empregadores e trabalhadores, eram, na época, o que são hoje. Os fenômenos 

socioeconômicos então produzidos (...) efetivaram-se no contexto da formação do Estado 

Liberal e do capitalismo”.1210 

 

  Adverte que “Sem a devida análise, o Direito do Trabalho pode acabar sendo 

apontado como obra do Estado liberal, quando, em verdade, somente surgiu quando o Estado 

liberal, diante dos horrores que produziu, foi posto em questão”.1211 

 

     Além disso, “o mero advento de leis regulando as relações de trabalho não 

equivale, automaticamente, à formação do Direito do Trabalho, tecnicamente falando”. A 

existência de “um ramo específico do Direito requer a formulação de uma base teórica, com 

conteúdo normativo e método próprios” e essa “construção teórica ainda estava muito longe 

de ocorrer quando as primeiras leis voltadas às relações de trabalho surgiram”. 

 

Já sob influência do Tratado de Versalhes, que, de forma pioneira, 

trata, claramente, de princípios norteadores da legislação trabalhista, 

que continuava em movimento ascendente no pós-guerra, e das 

experiências constitucionais na questão social, a doutrina vai 

prosseguir a passos largos na formulação de uma nova racionalidade 

para o direito, alguns falando, no entanto, de uma razão que seria 

própria de um novo ramo do direito, o Direito do Trabalho.1212 

 

                                                 
1209 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Curso de direito do trabalho: teoria geral do direito do trabalho, volume I: 

Parte I. São Paulo: LTr, 2011, p.27. 
1210  Ibid., p.27. 
1211  Ibid., p.161. 
1212  Ibid., p.327-328. 
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  Em um primeiro período, o direito do trabalho e a negociação coletiva 

experimentaram três fases bem distintas, a saber: a da proibição; a da tolerância, e a do 

reconhecimento jurídico enquanto direito.1213  O auge de fase de reconhecimento ocorreu até a 

década de 1920, com destaque “para a criação da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), em 1919, e as constituições mexicana, de 1917, e alemã, de 1919, que inauguraram o 

constitucionalismo social, caracterizado pela incorporação dos direitos sociais nas 

Constituições”. 1214  

 

   Siqueira Neto defende que um segundo período do direito do trabalho foi o 

compreendido ente as duas guerras mundiais e se caracterizou por experiências jurídicas e 

políticas que “priorizaram a transformação dos sindicatos em verdadeiros entes públicos e, 

consequentemente, a modificação, segundo o mesmo princípio, de todos os institutos a ele 

vinculados – dentre eles a negociação coletiva”.1215 

 

   O início do terceiro grande período do direito do trabalho, ocorreu no 

“momento posterior à Segunda Guerra Mundial e o ponto mais avançado da evolução da 

negociação coletiva e do direito do trabalho, caracterizado pelo fato de que ambos adquirem a 

qualidade de direitos humanos fundamentais”.1216 

 

Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos Fundamentais de 

1948, os direitos sociais foram elevados à condição de direitos 

humanos fundamentais. Como consequência, dois dos mais 

importantes instrumentos da OIT (Convenção n.87, de 1948, e 

Convenção n. 98, de 1949) estabeleceram a liberdade sindical e a 

proteção do direito sindical, bem como a aplicação dos princípios de 

direito de sindicalização e de negociação coletiva. 

Com o tempo, a OIT viria a aprovar outros instrumentos visando 

assegurar a implementação de direitos e garantias aos trabalhadores: 

                                                 
1213 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.26. 
1214 Ibid., p.26 
1215 Ibid., p.26. 
1216 Ibid., p.26. 
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pela Convenção n. 135, de 1971, sobre proteção e facilidades a serem 

dispensadas a representantes de trabalhadores na empresa; pela 

Convenção n. 141, de 1975, sobre organizações de trabalhadores rurais 

e seu papel no desenvolvimento econômico e social; pela Convenção 

n. 151, de 1978, sobre a proteção do direito de sindicalização e 

procedimentos para definir as condições de emprego no serviço 

público; e pela Convenção n. 154, de 1981, sobre a promoção da 

negociação coletiva.1217 

 

  Em uma quarta fase, sob o impacto da concepção política neoliberal, o direito 

do trabalho passou a sofrer um processo de ataque e de tentativa de destruição. A negociação 

coletiva, por sua vez, passou a ser prestigiada como um método importante para a 

desfiguração do direito do trabalho. 

 

  É possível traçar um paralelo entre aspectos jurídicos da autonomia privada 

individual e da coletiva. 

 

  No que se refere ao objeto da obrigação em geral, Orlando Gomes explica que 

a prestação deve ser lícita para que possa ter existência e validade, esclarecendo que a 

“prestação é ilícita quando em si contraria a ordem pública, os bons costumes, ou normas 

imperativas”.1218 Prossegue: “Não é preciso que constitua delito. Basta infringir proibições 

particulares, que não precisam ser expressas, resultando, não raro, de dedução do sistema 

legal”.1219 

 

  Mesmo no plano da autonomia individual da vontade, Orlando Gomes 

esclarece que existem limitações gerais à liberdade de contratar e que a “liberdade de 

contratar, propriamente dita, jamais foi ilimitada”,1220 tendo havido sempre duas limitações de 

                                                 
1217 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva. São Paulo: Associação 

Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1998 (Coleção ABET – Mercado de Trabalho, v.8), p.26-28. 
1218 GOMES, Orlando. Obrigações. 9. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994, p.34. 
1219 Ibid., p.35. 
1220 Ibid., p.24. 
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caráter geral: a ordem pública e os bons costumes.1221 Pondera: “Entendia-se, como ainda se 

pensa, que as pessoas podem auto-regular seus interesses pelo modo que lhes convenha, 

contanto que não transponham certos limites”.1222 

 

Em larga generalização, pode-se dizer que as limitações à liberdade de 

contratar inspiram-se em razão de utilidade social. Certos interesses 

são considerados infensos às bases da ordem social ou se chocam com 

os princípios cuja observância por todos se tem como indispensável à 

normalidade dessa ordem. Diz-se, então, que ferem as leis de ordem 

pública e os bons costumes1223 (grifos do autor). 

 

  Dessa forma, tentando esclarecer o que seria a norma de ordem pública, 

Orlando Gomes diz que “seria aquela que entenda com os interesses essenciais do Estado ou 

da coletividade, ou que fixa, no Direito Privado, as bases jurídicas fundamentais sobre as quais 

repousa a ordem econômica ou moral de determinada sociedade”.1224  

   

  Reconhecendo as dificuldades para determinar o que seriam os interesses 

essenciais do Estado e da coletividade porque “variáveis em função até do regime político 

dominante” e considerando que se fossem considerados apenas os pilares fundamentais da 

ordem econômica e moral o conceito de ordem pública ficaria muito reduzido, Orlando Gomes 

apresenta uma enumeração exemplificativa, para classificá-los, indicando, entre outras, as 

seguintes: “as leis que consagram ou salvaguardam o princípio da liberdade e da igualdade dos 

cidadãos, e, particularmente, as que estabelecem o princípio da liberdade de trabalho, de 

comércio e de indústria” e “as leis que asseguram ao operário proteção especial”1225 (grifos 

nossos). 

 

                                                 
1221 GOMES, Orlando. Obrigações. 9. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994, p.24. 
1222 IDEM. Contratos. 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 24.  

1223 Ibid., p.24. 
1224 Ibid., p.24. 
1225 Ibid., p.24-25. 
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  Para Rubens Limongi Franca, entre os critérios para classificação das leis está o 

da finalidade,1226 que possibilita a classificação de três modos:1227  1º) ordem pública e as 

supletivas (as partes podem dispor de alguma maneira), conforme tenham por escopo ordenar 

ou suprir, sendo que as de ordem pública também são chamadas de preceptivas, absolutas, 

cogentes, coativas, imperativas, impositivas e as supletivas permissivas, dispositivas, não 

cogentes, não coativa; 2º) positivas e negativas, conforme concedam ou neguem uma 

faculdade; e 3º): cinco espécies de leis - autônomas (mandamento subsiste por si); 

complementares (cuja disposição tem por finalidade completar a declaração de vontade dos 

indivíduos); integrativas (lei que formula um conceito); remissivas (ao estabelecer a sua regra, 

reporta-se à disposição de outro mandamento); e interpretativas. 

 

  Assim, podemos destacar, no que se refere às leis, a classificação que distingue 

normas de ordem pública ou imperativas (das quais emanam ordens, voltadas para os 

interesses essenciais do Estado ou da coletividade) e as supletivas ou dispositivas, que 

permitem aos interessados regular de outro modo a vida social.  

 

  As normas de direito do trabalho revelam-se de ordem pública porque a 

proteção à parte mais vulnerável das relações de trabalho (o trabalhador) atende aos interesses 

de toda a coletividade e não apenas de uma pessoa ou de uma empresa. Evitar a 

superexploração da pessoa humana que trabalha é também evitar a desagregação e a violência 

sociais. 

 

  Mesmo em um sistema de produção baseado na exploração das classes 

subalternas pela classe detentora dos meios de produção (por meio das relações de trabalho), 

interessa à toda sociedade mecanismos de contenção dos excessos exploratórios.   

 

  A dimensão de ordem pública se extrai de princípios do direito do trabalho, 

como os da imperatividade de suas normas e da irrenunciabilidade por parte do trabalhador, 

consagrados historicamente ao longo de toda a construção jurídica do direito do trabalho. 

                                                 
1226 FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. Vol.1. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1980, 

p.19. 
1227 Ibid., p.21.  
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Independentemente de positivação na legislação, tais princípios essenciais estão inseridos no 

direito do trabalho e não admitem retrocesso. 

 

  Além disso, na Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 9º estabelece que 

“Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou 

fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”. 

  

  Vale dizer, qualquer ato praticado no universo das relações de trabalho será 

nulo de pleno direito, se desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos direitos trabalhistas. O 

referido artigo indica uma regra geral do direito do trabalho, de modo que não importa se o ato 

foi praticado de maneira individual pelo trabalhador perante o empregador, ou coletiva, por 

seu sindicato perante outro sindicato ou empresa. Se impediu a aplicação dos direitos de 

proteção ao trabalhador, o ato é nulo. 

 

  O artigo 444 da CLT, estabelece que “As relações contratuais de trabalho 

podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha 

às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às 

decisões das autoridades competentes”, o que demonstra a imperatividade dos direitos dos 

trabalhadores. 

 

  Arnaldo Süssekind esclarece que visando “ao amparo do trabalhador como ser 

humano e à prevalência dos princípios da justiça social, mediante limitação da autonomia da 

vontade, o Direito do Trabalho se constitui, em grande parte, de preceitos de ordem 

pública”.1228 A “finalidade das regras de ordem pública do Direito do Trabalho consiste em 

evitar o abuso da autonomia da vontade, fazendo com que os indivíduos dela desfrutem na 

medida em que o seu uso seja compatível com o interesse social”.1229 

 

  Explica que “o Direito do Trabalho, embora de natureza unitária, possui 

normas de direito público e de direito privado; mas, tanto entre umas como entre outras, 

                                                 
1228 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p. 206. 
1229 Ibid., p.209. 
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existem regras de índole imperativa (jus cogens).”1230 Pondera que a “ordem pública não se 

confunde, portanto, com o direito público, nem constitui característico de suas regras; 

representa, isto sim, elemento indispensável à eficácia da maioria das normas do Direito do 

Trabalho”.1231 

 

  Comenta que para Mario de La Cueva, o direito do trabalho é “direito 

imperativo, integrado apenas de preceitos de índole cogente, sob fundamento de que não seria 

ele ‘um mínimo de garantias, nem desempenharia sua função, se a observância de seus 

preceitos dependesse da vontade de trabalhadores e patrões, o que equivaleria a destruir seu 

conceito, como princípio de cuja aplicação está encarregado o Estado’”.1232  

  

  Süssekind, contudo, concorda com Krotoschin, que ressalta a “prevalência das 

normas de ´carater forzoso´ do Direito do Trabalho, sem embargo das regras de índole 

dispositiva, às quais correspondente o campo onde tem eficácia o ajuste decorrente da 

autonomia da vontade entre as partes contratantes”.1233 Para Krotoschin, a distinção “decorre 

do objeto do direito e do interesse protegido”1234:  

 

Prevalece a norma não imperativa quando só tem em vista um 

interesse individual. Por seu turno, a norma se impõe de um modo 

imperativo quando o interesse amparado é o da sociedade. Dessa 

premissa chega-se a duas conclusões: 1ª) quanto ao direito de 

subordinação (direito público) as normas do Direito do Trabalho são 

imperativas em princípio, isto é, no mesmo grau em que, geralmente, o 

direito público tem ´caracter forzoso´; 2ª) quanto ao direito de 

coordenação (direito privado), as normas de Direito do Trabalho são, 

preferencialmente, de ordem pública, por transcender estas normas ao 

                                                 
1230  SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.206. 
1231 Ibid., p.206. 
1232 CUEVA, Mário de La. Derecho Mexicano del trabajo, 1943, vol II, p.223. Apud  SÜSSEKIND, Arnaldo; 

MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima, op. cit., p.206. 
1233 KROTOSCHIN, Ernesto. Instituciones de Derecho del Trabajo, 1947, vol. I, p.13 e 14. Apud SÜSSEKIND, 

Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima, op. cit., p. 206-207. 
1234 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima, op. cit., p.207. 
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interesse puramente individual e serem inseparáveis do interesse 

social.1235 

 

  Para Süssekind “O Estado moderno regula a ordem econômica e social de 

maneira a que sejam respeitados os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de 

iniciativa com a valorização do trabalho como condição da dignidade humana”.1236  Assim, o 

Estado “inclui nos próprios textos constitucionais os preceitos mínimos de proteção ao 

trabalho, sublinhando, com essa atitude, a preponderância dos preceitos de ordem pública 

atinentes ao Direito do Trabalho”.1237 

    

  Pondera que há “uma base legal cogente para o contrato de trabalho, refletindo 

o princípio protetor, que é um dos característicos fundamentais do Direito do Trabalho”1238 e 

que essas “condições mínimas de aplicação genérica podem ser complementadas ou 

suplementadas pelos instrumentos da negociação coletiva, cujas normas são também 

irrenunciáveis”.1239 

 

  Observa que “vem-se expandindo a tese da flexibilização de direitos 

trabalhistas, ainda que de ordem pública, prestigiando, sobretudo, a autonomia privada 

coletiva”1240 e que isso é “uma fenda no princípio da irrenunciabilidade”.1241 Ressalta, 

contudo, que “há normas fundamentais que, independentemente das prioridades nacionais, são 

inseparáveis do esforço da humanidade em favor da justiça social”.1242 

 

  Defende que “a imperatividade, com a condição de indisponibilidade, deve 

corresponder, no entanto, ao nível de proteção abaixo do qual não se pode admitir o trabalho 

                                                 
1235 KROTOSCHIN, Ernesto. Instituciones de Derecho del Trabajo, 1947, vol. I, p.13-14. Apud SÜSSEKIND, 

Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito do trabalho. 22.ed. 

atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.207. 
1236 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima, op. cit., p.207. 
1237 Ibid., p.207 
1238 Ibid., p.207 
1239 Ibid., p.207. 
1240 Ibid., p.207 
1241 Ibid., p.207. 
1242 Ibid., p.210. 
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humano com dignidade”1243 e que “socialmente inaceitável e politicamente perigoso, é que o 

mundo seja impulsionado unicamente pelas leis do mercado”.1244 

   

  Ressalta que a flexibilização adotada pela Constituição Federal diz respeito às 

seguintes matérias: “redutibilidade salarial, compensação de horários na semana e trabalho em 

turnos de revezamento (art.7º, VI, XIII e XIV), mas sempre sob tutela sindical”.1245 

 

  A teoria da negociação coletiva neoliberal costuma defender a legitimidade da 

negociação, em virtude do instituto da transação. Esse instituto jurídico da transação, mesmo 

no que se refere à autonomia privada individual no âmbito do direito do trabalho exige muitos 

balizamentos, ante os pressupostos e princípios da modalidade de relação jurídica que se 

estabelece entre o trabalhador e o tomador da força de trabalho. 

 

  Mas, o transplante para o direito coletivo, ou seja, para a autonomia privada 

coletiva deve sofrer ainda maiores restrições.  Não se pode pensar a transação na negociação 

coletiva nos mesmos moldes da autonomia individual. A própria ideia de concessões 

recíprocas revela-se prejudicial aos trabalhadores, na medida em que passa a noção de que na 

negociação coletiva deverão conceder algum benefício à outra parte ou concordar em retirar 

algum direito. Vale dizer, a transação se apresenta como adequada para que o capital, por meio 

da negociação coletiva, faça exigências, que podem na prática representar a intensificação da 

exploração. Não é isso a essência histórica da negociação coletiva. Trata-se de um arranjo 

teórico para instrumentalizar a negociação coletiva neoliberal, prejudicial aos trabalhadores. 

 

  Não se pode utilizar a transação na negociação coletiva da mesma forma que 

nas tratativas individuais, em primeiro lugar porque as normas decorrentes da negociação 

coletiva possuem caráter híbrido, de lei e de contrato (abrangendo inclusive trabalhadores não 

associados ao sindicato), distinguindo-se da pactuação da autonomia privada individual, de 

caráter meramente contratual. 

                                                 
1243 SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; TEIXEIRA, Lima. Instituições de direito 

do trabalho. 22.ed. atualizada. Vol.II. São Paulo: LTr, 2005, p.212. 
1244 Ibid., p.212. 
1245 Ibid., p.213. 
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  Assim, não se pode dizer que na negociação coletiva seria cabível a transação, 

mesmo que sob limites. A negociação coletiva é meio de discussão de direitos dos 

trabalhadores, para a melhoria de sua condição social. Não é meio de os trabalhadores abrirem 

mão de direitos, nem realizarem concessões e assumirem compromissos vinculados à mera 

lógica de exploração e de sujeição ao controle do poder econômico. 

 

  Para Orlando Gomes: “Transação é o contrato pelo qual, mediante concessões 

mútuas, os interessados previnem ou terminam um litígio, eliminando a incerteza de uma 

relação jurídica”.1246 Portanto, a transação requer a “incerteza de uma relação jurídica” e a 

“eliminação contratual da incerteza, mediante concessões recíprocas”.1247 O objeto “da 

transação é, em princípio, toda relação jurídica que seja res dubia.”1248 “Necessário que haja 

concessões mútuas, de qualquer teor. Concessões feitas somente por um dos interessados 

implicam renúncia ou reconhecimento do direito do outro. Tudo conceder sem nada receber 

não é transigir”.1249  

 

  Quando se pretende utilizar o conceito de transação na negociação coletiva, 

deve-se levar em consideração esse aspecto de relação jurídica que seja res dúbia, ou seja, 

incerta, o que não ocorre quando a norma estatal já fixou determinados direitos trabalhistas. 

No caso, até mesmo pelo conceito de transação, tais direitos não poderiam ser modificados, 

em prejuízo do trabalhador.    

 

  Eventual concessão da entidade sindical representativa dos trabalhadores, caso 

necessária, no processo de transação, para a obtenção de uma conciliação na negociação 

coletiva, deveria abranger apenas a margem da pretensão excedente aos direitos já 

anteriormente obtidos. O que pode ser transacionado é uma margem do direito novo 

pretendido. Jamais deveria a entidade sindical abrir mão de patamar que representasse a 

redução de vantagens aos trabalhadores. 

                                                 
1246 GOMES, Orlando. Contratos. 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, p.440. 
1247 Ibid., p.441. 
1248 Ibid., p.441. 
1249 Ibid., p.441. 
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  A entidade sindical representativa dos trabalhadores não deveria aceitar uma 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho com redução de direitos. Preferível 

prosseguir com as medidas de pressão e com a negociação em si ou submeter e permitir a 

submissão da demanda ao Poder Judiciário do que por vontade própria aquiescer em um pacto 

desvantajoso. 

 

  Ao comparecer para a negociação coletiva, a entidade sindical representante 

dos trabalhadores deve ter consciência de seu papel e dos interesses que representa. Deve ser 

fiel a esses interesses da classe trabalhadora. Deve ter a consciência de que o interesse da 

empregadora ou do poder econômico de modo geral diverge dos seus. A negociação coletiva é 

reflexo de certa dimensão da luta de classes (existe em decorrência da relação de produção) e 

se apresenta em sí também como luta de classes.  

 

  Assim, a entidade sindical dos trabalhadores deve apresentar suas propostas 

com firmeza, consciência da justiça da pretensão e da imprescindibilidade dos trabalhadores 

para o processo produtivo. Não há produção sem trabalho. Não há sistema capitalista sem a 

opressão pelo trabalho. O espírito deve ser o de luta, pacífica e com os meios legítimos, mas 

luta, para a obtenção dos resultados esperados pelos representados. 

 

  Os trabalhadores e suas entidades sindicais devem ter o espírito de resistência e 

rechaçamento das propostas desvantajosas. Não devem contribuir para a negociação coletiva 

neoliberal e a retirada de direitos ou estabelecimento de obrigações que intensifiquem a 

exploração no trabalho. Não devem participar da gestão da crise do capital. O seu papel é lutar 

para diminuir as crises sociais geradas pelo capital. 

  

  No momento histórico atual, o que se pode esperar é que a agressividade da 

ofensiva do capital e da classe burguesa aos direitos sociais e à própria democracia no Brasil 

possam trazer para a classe trabalhadora a consciência de sua situação e para as suas entidades 

representativas sindicais uma nova postura na negociação coletiva neoliberal. Uma postura de 
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resistência e de luta por direitos e não por “migalhas” pagas ao preço da desagregação da 

classe e da legitimação da opressão. 

 

  No que se refere ao conteúdo da norma coletiva, Homero Batista Mateus da 

Silva explica que “de maneira geral, espera-se da norma coletiva que atue no vazio legislativo 

e que complemente normas de textura aberta”.1250 Ressalta que é “Claro que não se espera da 

norma coletiva o rebaixamento dos patamares legais mínimos, pois não foi para isso que o 

instituto foi concebido”.1251 

  

  Maurício Godinho Delgado apresenta o princípio da adequação setorial 

negociada, dizendo que aborda as possibilidades e limites jurídicos da negociação coletiva em 

face da legislação estatal imperativa.1252  

  

Pelo princípio da adequação setorial negociada as normas autônomas 

juscoletivas construídas para incidirem sobre cerca comunidade 

econômico-profissional podem prevalecer sobre o padrão geral 

heterônomo justrabalhista desde que respeitados certos critérios 

objetivamente fixados. São dois esses critérios autorizativos: a) quando 

as normas autônomas juscoletivas implementam um padrão setorial de 

direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma 

aplicável; b) quando as normas autônomas juscoletivas transacionam 

setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade apenas 

relativa (e não de indisponibilidade absoluta).1253 

 

  Pondera que a adequação setorial negociada não prevalece se concretizada 

mediante ato estrito de renúncia (e não transação).1254 “É que ao processo negocial coletivo 

falecem poderes de renúncia sobre direitos de terceiros (isto é, despojamento unilateral sem 

                                                 
1250 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado. Volume 7 – Direito coletivo do 

trabalho. 3ª ed. rev.e ampl.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.187. 
1251 Ibid., p.187. 
1252 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1319. 
1253 Ibid., p.1320. 
1254 Ibid., p.1320. 
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contrapartida do agente adverso)”.1255 E diz que também não prevale em relação a direitos 

revestidos de indisponibilidade absoluta, ou seja, aqueles imantados por uma tutela de 

interesse público:1256 

 

No caso brasileiro, esse patamar civilizatório mínimo está dado, 

essencialmente, por três grupos convergentes de normas trabalhistas 

heterônomas: as normas constitucionais em geral (respeitadas, é claro, 

as ressalvas parciais expressamente feitas pela própria Constituição: 

art.7º, VI, XIII e XIV, por exemplo); as normas de tratados e 

convenções internacionais vigorantes no plano interno brasileiro 

(referidas pelo art.5º, parágrafo 2º, CF/88, já expressando um patamar 

civilizatório no próprio mundo ocidental em que se integra o Brasil); 

as normas legais infraconstitucionais que asseguram patamares de 

cidadania ao indivíduo que labora (preceitos relativos à saúde e 

segurança no trabalho, normas concernentes a bases salariais mínimas, 

normas de identificação profissional, dispositivos antidiscriminatórios, 

etc.)1257 (grifos do autor). 

 

  Assim ao justificar a transação na negociação coletiva, grande parte dos 

doutrinadores do direito do trabalho costuma alertar que a negociação coletiva não pode 

transigir em matéria de ordem pública e de medicina e segurança do trabalho. Homero Batista 

Mateus da Silva defende que no conceito de segurança do trabalho deveriam ser abrangidos 

“também os limites de jornada e o respeito às pausas, porque o cansaço extremo do 

trabalhador é causa notória de falta de segurança, aumento de índice de acidentes e diminuição 

de produtividade”.1258 Indica, ainda, exemplificativamente, outras matérias proibidas de serem 

tratadas pela negociação coletiva,1259 como redução de intervalo intrajornada, cerceamento do 

                                                 
1255 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2005, p.1320. 
1256 Ibid., p.1321. 
1257 Ibid., p.1321. 
1258 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de direito do trabalho aplicado. Volume 7 – Direito coletivo do 

trabalho. 3ª ed. rev.e ampl.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.190. 
1259 Ibid., p.190. 
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direito de greve, autorização de trabalho noturno, insalubre ou perigoso a menores de 18 anos, 

entre outras. 

 

  O problema da teoria da adequação setorial negociada é que admite a 

possibilidade de disponibilidade relativa de direitos protetivos estatais, o que se revela 

incompatível com o princípio da imperatividade dos direitos trabalhistas e com o princípio da 

melhoria da condição social do trabalhador.  Além disso, essa teoria representa o transplante 

para a autonomia privada coletiva de um instituto da autonomia privada individual, mesmo 

com relativização, e abre uma fenda por onde progressivamente poderá passar toda a 

transformação da essência da negociação coletiva, nos moldes pretendidos pelo capital. 

 

 

 

4.5 - NEGOCIAÇÃO COLETIVA COMO CONFRONTAÇÃO OU COMO 

CAPITULAÇÃO 

 

  O dilema da negociação coletiva diz respeito ao entendimento da classe 

trabalhadora sobre sua postura em face do capital: acreditar na colaboração das classes e assim 

integrar-se na racionalidade do capital, em sua fase atual de acumulação, consagrada nas 

fórmulas neoliberais; ou resistir e realizar em cada momento da relação com o capital a crítica 

do sistema, tensionando a distribuição dos recursos produzidos pelo trabalho. 

   

  A negociação coletiva surgiu como reação dos trabalhadores às péssimas 

condições de vida e de trabalho que o sistema capitalista de produção lhes reservava. Por meio 

dela, constataram que a união podia dar-lhes uma força de reivindicação e de luta muito maior. 

Com ela, obtiveram conquistas de direitos e modificaram a racionalidade do direito, que 

passou a integrar a necessidade de contraposição jurídica às forças meramente econômicas.  

 

  Nas últimas décadas, o sindicalismo brasileiro passou por fases que foram 

desde um ressurgimento vigoroso e combativo, no final dos anos 1970, ao enfraquecimento 

dos 1990 e início dos 2000, e um novo movimento de combatividade, nos últimos dez anos. 
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Apesar disso, a negociação coletiva desde a década de 1990 jamais foi a mesma, eis que 

passou a integrar-se na racionalidade neoliberal de que não era mero instrumento de 

elaboração de direitos dos trabalhadores, mas um meio de obtenção da exploração consentida. 

 

  Mesmo quando estabelecia reajustes acima da inflação ou participação nos 

lucros e resultados e outros direitos, a negociação coletiva, incorporando a ideia de que os 

trabalhadores deveriam ceder algum benefício ao capital, disciplinava o contrato de trabalho 

de maneira a torná-lo mais oneroso ao trabalhador, ampliando a sua sujeição (como 

estabelecendo expressamente a existência de metas e flexibilização da jornada de acordo com 

o interesse da produção) e sua maior exploração.  

 

  As entidades representativas dos trabalhadores passaram a aceitar participar da 

gestão da crise do capital, não sob a perspectiva dos seus representados, mas buscando formas 

de diálogo com o poder econômico e dispondo-se a ceder-lhe algo. Esse algo e esse 

mecanismo vão aos poucos transformando a negociação coletiva em instrumento de 

dominação do capital e de destruição dos direitos trabalhistas estabelecidos pelo Estado. A 

própria flexibilização autorizada pela Constituição Federal, nos incisos VI, XIII e XIV, do 

artigo 7º foi sendo elastecida, ultrapassando os limites que autorizava. O inciso XIII do artigo 

7º da Carta Magna, por exemplo, não autorizava que legislação infraconstitucional ou 

negociação coletiva estabelecesse compensação de horas superior ao módulo semanal.  

 

  Então, a negociação coletiva pode representar uma forma intensa de 

capitulação da classe trabalhadora, na luta de classes. Por meio dela há uma integração à 

lógica do capital, naturalizando as regras do sistema e contribuindo para a implementação do 

ajuste exploratório que a classe dominante almeja. 

   

  Na negociação coletiva que representa renúncia de direitos já obtidos por lei ou 

em negociações anteriores, ou mesmo com o disfarce da transação (concessões recíprocas), na 

qual uma parte de seus direitos também é cedida pelos trabalhadores, ocorre o consentimento 

do trabalhador por suas entidades sindicais ao sofrimento imposto pelo capital. Do que se 

queixam, se aquiesceram expressamente na negociação coletiva, dirá o capital.  
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  Poderíamos dizer que é expressão da colaboração de classes a integração dos 

sindicatos representativos dos trabalhadores na lógica do capital, com a pactuação de 

contrapartidas desvantajosas aos trabalhadores, como nas hipóteses em que comumente se 

pactuam as participações nos lucros e resultados e se estabelecem metas de produtividade, 

flexibilização de jornada e outras regras que intensificam a exploração dos trabalhadores. E 

poderíamos dizer que essa colaboração de classes se constitui em violenta capitulação da 

classe trabalhadora, quando na negociação coletiva se pactua a retirada de direitos dos 

trabalhadores, já existentes, portanto, no ordenamento jurídico, principalmente nas normas 

estatais. O retrocesso social por meio da negociação coletiva é uma derrota que jamais poderia 

ser aceita pelos trabalhadores. 

 

  É conveniente lembrar que a recusa dos sindicatos em aceitar a exploração 

pode ser utilizada como justificativa para as medidas que o capital pretendia implementar, 

como as dispensas. A retórica neoliberal procurará atribuir aos sindicatos as mazelas que serão 

impostas aos trabalhadores. Mas nesse caso, é preciso conscientização da classe e resistência. 

 

  Enfim, na negociação coletiva, os trabalhadores precisam decidir se realizarão 

o confronto, lutando pela transformação social, por seus direitos e por sua sobrevivência física 

e moral, ou se capitularão, aceitando as injustiças do sistema capitalista e a intensificação de 

sua exploração e sujeição. 
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    CONCLUSÃO 

 

 

  A negociação coletiva trabalhista surgiu como processo de discussão e 

elaboração de direitos dos trabalhadores, realizado pelos próprios sujeitos coletivos da relação 

de trabalho, com a finalidade de melhorar as condições sociais e econômicas da força de 

trabalho.  

 

  Assim, a negociação coletiva foi-se consagrando como fonte normativa do 

direito do trabalho, ao lado das normas elaboradas pelo Estado (normas heterônomas), mas 

sempre no vazio das normas estatais ou para estabelecer direitos mais favoráveis ao 

trabalhador. Tem como pressuposto a autonomia privada coletiva, que é a faculdade de as 

partes das relações de trabalho, no aspecto coletivo, discutirem e elaborarem normas para suas 

relações.  Não significa soberania e, portanto, deve seguir os limites e princípios da 

Constituição Federal.   

 

  As normas produzidas pela negociação coletiva se inserem no contexto da 

pluralidade normativa do direito do trabalho, possuindo reconhecimento constitucional, mas 

sempre nos limites da Constituição Federal e do regramento de harmonização com as demais 

normas do sistema jurídico, notadamente com normas heterônomas aplicáveis de forma 

imperativa e indisponível às relações de trabalho e com os princípios do direito do trabalho, 

como por exemplo os princípios da proteção (prevalência da norma mais favorável ao 

trabalhador e da condição mais benéfica e aplicação do critério do “in dubio pro operario”) e 

da melhoria da condição social do trabalhador (que incorpora o princípio da proteção, mas 

apresenta ainda aspectos de busca de permanente melhoria da condição social do trabalhador e 

vedação do retrocesso social). 

 

   Neste particular, o reconhecimento constitucional da negociação coletiva e das 

normas decorrentes dessa modalidade jurígena, encontra-se no artigo 7º, inciso XXVI, da 

Constituição Federal, que estabelece o “reconhecimento das convenções e acordos coletivos 

de trabalho” (inciso XXVI), como “direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
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que visem à melhoria de sua condição social” (“caput”). Vale dizer, o reconhecimento das 

normas geradas pela negociação coletiva está vinculado à diretriz de melhoria das condições 

sociais do trabalhador, ou seja, a Constituição Federal ratifica os contornos históricos da 

negociação coletiva, de processo voltado para a produção de normas em prol dos 

trabalhadores. 

 

  Ocorre que, a despeito da diretriz constitucional e da evolução histórica da 

negociação coletiva, a ideologia neoliberal apropriou-se do instituto, como mecanismo apto à 

retirada de direitos dos trabalhadores e à obtenção do consentimento para a intensificação da 

exploração nas relações de trabalho. 

 

  Um dos pressupostos da negociação coletiva é a equivalência dos sujeitos 

coletivos que dela participam. Os trabalhadores são representados por sua entidade sindical e 

de outro lado a empresa atua como sujeito coletivo, mas também pode ser representada por sua 

entidade sindical. 

 

  Esse pressuposto da equivalência dos sujeitos coletivos apresenta-se na 

atualidade tão equivocado quanto o da igualdade formal entre o empregado individualmente 

considerado e a empresa, por ocasião do surgimento do capitalismo. Isso porque na atualidade, 

diversos fatores sociais, econômicos e jurídicos fazem com que as entidades representativas 

dos trabalhadores não se encontrem em condições de igualdade para tratar com o poder 

econômico.  

 

  O desemprego, o poder unilateral da empresa de dispensar os seus empregados, 

as limitações do direito de greve e de ocupação, a fragmentação da classe trabalhadora, a 

estrutura sindical facilitadora da fragmentação e da concorrência entre os trabalhadores são 

aspectos que fragilizam a classe trabalhadora, na negociação coletiva. 

 

  Em vários momentos da história, o capital buscou cooptar a força de trabalho, a 

fim de evitar a união dos trabalhadores para o confronto das injustiças e dos pilares do sistema 

capitalista de produção. Podem-se citar a forma controladora com que o Estado no Brasil agiu 
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a partir da década de 1930 (restringindo a liberdade sindical e atuando sob o ideário da 

colaboração de classes) e também a dinâmica do neoliberalismo, a partir da década de 1990, 

de cooptação do movimento sindical, na racionalidade de diálogo, parceria e envolvimento na 

gestão da crise estrutural do capitalismo. 

 

  Mas a luta de classes é inerente aos modos de produção baseados na 

propriedade privada dos meios de produção. No capitalismo, ela se manifesta pela exploração 

da classe trabalhadora pela classe que detém os referidos meios.  

 

  Assim, a negociação coletiva, enquanto processo de discussão e elaboração de 

direitos dos trabalhadores pelos próprios sujeitos coletivos da relação de trabalho, demonstra 

sua face de fenômeno que decorre da luta de classes manifestada no plano econômico, porque 

é realizada em razão da existência das relações de trabalho (da tensão de interesses, bem como 

da ação para reprodução da exploração e de outra em sentido contrário, para impedir a 

exploração), mas nela própria, na negociação coletiva, estabelece-se uma luta de classes, 

porque envolve grupos antagônicos e ações contrapostas para definição do ponto de consenso 

normativo, além de um embate valorativo e interpretativo (ideológico, portanto) da essência 

do mecanismo e de suas finalidades. 

 

  Embora a negociação coletiva não se preste à destruição do sistema capitalista 

de produção, na medida em que, assim como o direito do trabalho de modo geral, está inserida 

na dinâmica que mantém o sistema, tem papel relevante no delineamento da contratação da 

força de trabalho e no ajuste distributivo da riqueza produzida. Vale dizer, a negociação 

coletiva participa da luta de classes no sentido de possibilitar uma maior distribuição da 

riqueza produzida com o trabalho ou possibilitar a concentração dessa riqueza nas mãos da 

burguesia e a intensificação da exploração do trabalhador. 

 

  A dinâmica da luta de classes no sistema capitalista de produção ocorre com a 

classe exploradora lutando para manter a sua posição de domínio e de exploração, as relações 

de produção e os poderes políticos e ideológicos da sociedade, e com a classe explorada 

(classe trabalhadora ou classe-que-vive-do-trabalho, na adequada expressão de Ricardo 
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Antunes) lutando para a construção de novas relações de produção que permitam encerrar o 

processo de exploração. 

 

  O capitalismo entrou em uma crise em sua dinâmica de acumulação e 

reprodução do capital, a partir da década de 1970, e como resposta engendrou mudanças que 

afetaram profundamente o mundo do trabalho, notadamente o ideário neoliberal e a 

reestruturação produtiva, com novos métodos de produção (dos quais se destaca no Brasil a 

terceirização, como elemento do toyotismo). A ideologia neoliberal preconiza a retirada de 

direitos dos trabalhadores e direitos sociais em geral. Os novos métodos de produção, buscam 

adequar a produção às necessidades da demanda e uma maior adesão do trabalhador ao 

processo produtivo.  

 

  O Brasil, de certa forma, iniciou o processo de destruição de seu direito do 

trabalho já na década de 1960, quando a legislação possibilitou a redução de salários e surgiu 

o regime de FGTS, como alternativa à estabilidade no emprego. Na década de 1970, a 

terceirização começou a ser implantada. Mas, com a adesão do país ao neoliberalismo nos 

anos 1990, a destruição dos direitos sociais passou a ser dirigida como política do Estado e a 

reformulação de mecanismos precarizantes das relações de trabalho passou a se intensificar, 

como a ampliação do mercado informal de trabalho, da terceirização e de contratos a prazo 

determinado, além da previsão de contratos a tempo parcial, entre outras medidas.  

 

  A negociação coletiva passou a ser vista como o instrumento da flexibilização 

dos direitos dos trabalhadores. Vale dizer, de instrumento de criação de direitos para a 

melhoria de sua condição social (diretriz que continuou proclamada na Constituição Federal), 

a negociação coletiva passou a ser utilizada como mecanismo de retirada de direitos e 

obtenção do consentimento para a exploração. 

 

  A classe trabalhadora brasileira viu-se em um contexto de fragmentação ainda 

maior, com os trabalhadores divididos entre empregados e desempregados, terceirizados e não 

terceirizados, contratados a prazo indeterminado e os contratados a prazo determinado, com 

jornada integral ou parcial, entre outros critérios. A terceirização revelou-se instrumento de 
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grande precarização das condições de trabalho e de desagregação da classe trabalhadora, 

dificultando a ação unificada. 

 

  O sindicalismo brasileiro ressurgiu combativo, no final da década de 1970 e 

assim se apresentou ao longo da década de 1980. Sob o impacto das transformações 

neoliberais da década de 1990, adotou uma atitude predominante de submissão à perspectiva 

da empresa, abandonando a de confronto própria da luta de classes. Os sindicatos dos 

trabalhadores passaram a gerir a crise do capital, na perspectiva do capital, adotando como 

pressuposto que, abrindo mão de direitos ou concordando com a intensificação da exploração, 

seria possível colaborar na crise do emprego. Como alternativa à sua ineficácia na luta por 

direitos dos representados, os sindicatos passaram a uma maior inserção na burocracia estatal, 

procurando participar das políticas públicas de emprego, capacitação tecnológica e 

qualificação profissional. 

 

  Com a queda do desemprego, nos governos de Lula e Dilma, os sindicatos 

voltaram a sentir certo fortalecimento e adotaram uma postura mais confrontativa, ampliando 

as greves e as reivindicações, obtendo assim maiores conquistas nas negociações coletivas. 

Por outro lado, não houve interrupção do processo de utilização neoliberal da negociação 

coletiva, que continuou estabelecendo diversos contornos prejudiciais aos trabalhadores, como 

a compensação de jornada de trabalho em limite superior ao fixado constitucionalmente de 

quarenta e quatro horas semanais, por exemplo. 

   

  A despeito da ordem constitucional e dos princípios historicamente 

consagrados para o direito do trabalho, o mecanismo da negociação coletiva continuou sua 

trajetória de consagração de instrumento de transformação do direito do trabalho, em prejuízo 

dos trabalhadores.  

 

  Assim, no atual momento, em que um programa de neoliberalismo radical e 

predatório passou a ser implantado no Brasil, notadamente a partir do golpe parlamentar de 

2016, a negociação coletiva caminha em ritmo acelerado para sua utilização como mecanismo 

de ampliação da exploração dos trabalhadores (com o requinte de perversidade da obtenção do 
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consentimento do explorado), mediante prevalência do negociado sobre o legislado, em 

diversas matérias, em prejuízo do trabalhador. 

 

  Assim, as funções política e de representação dos sindicatos dos trabalhadores 

devem ser analisadas como possibilidades de uma ação política mais ampla e unificadora dos 

interesses de toda a classe trabalhadora. Os sindicatos representam os interesses de sua 

categoria e também os da classe-que-vive-do-trabalho, somente não se configurando coerente 

a representação dos interesses da classe antagônica, a burguesia detentora dos meios de 

produção. 

 

  Nesse contexto, a atitude que melhor se afigura para as entidades 

representativas dos trabalhadores é a de confronto, valendo-se dos meios pacíficos e legítimos, 

no lugar da colaboração de classes. A luta de classes está em campo. Na negociação coletiva, 

cabe, portanto, aos sindicatos dos trabalhadores uma atitude de resistência e de luta por 

melhores condições salariais e de trabalho de modo geral. Cabe, assim, uma atitude crítica do 

sistema capitalista de produção e de seus mecanismos de injustiças sociais, notadamente 

daquelas que se configuram nos contratos de trabalho e na realidade do dia a dia dos 

trabalhadores. 

 

  Deixar de aceitar negociações coletivas desvantajosas é o mínimo que os 

trabalhadores podem fazer, como processo de construção de um novo equilíbrio nas relações 

de trabalho. 

  

  Lutar com firmeza por melhores condições de vida e de trabalho, inclusive nas 

negociações coletivas, é um imperativo urgente e indispensável para a ação sindical dos 

trabalhadores! Restabelecer a democracia no Brasil, construir a justiça social, buscar a união 

da classe trabalhadora e impor a centralidade do trabalho. Eis o caminho! À ação! 
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