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Préfácio

Num país como o Brasil é sempre bom vermos uma dissertação de
mestrado publicada em livro.
No caso presente, Luciana Piccinelli Gradowski concluiu o Programa
de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania no Centro Universitário
Curitiba – UNICURITIBA apresentando o trabalho denominado “A influência
da negociação coletiva de trabalho da indústria paranaense na sustentabilidade
empresarial e na cidadania do trabalhador em tempos de globalização”.
Seus estudos vincularam-se à linha de pesquisa dois que trata da
“atividade empresarial e constituição: inclusão e sustentabilidade”, no programa
de mestrado da mesma instituição de ensino superior.
Tendo sido aprovada na banca a que se submeteu, recebeu o título de
Mestre em Direito, e agora apresenta ao público leitor o resultado de mais de
dois anos de intensos estudos e pesquisas.
A obra compõe-se de três capítulos bem definidos. No primeiro
aborda-se o capitalismo e o globalismo nas relações de trabalho. No segundo, a
negociação coletiva de trabalho. E no terceiro, de forma específica, a negociação
coletiva frente à cidadania do trabalhador e a sustentabilidade empresarial.
Na primeira parte do trabalho realiza-se um breve histórico do
capitalismo, tratando das suas nuances religiosas, e apresentando uma síntese
da sua evolução do século XIX aos dias atuais. Apresentam-se conceitos e
fases da globalização. Relacionam-se capitalismo e globalização para tratar da
divisão internacional do trabalho, os novos paradigmas e suas consequências, a
flexibilização e a terceirização.

O objetivo da parte dois é esmiuçar a negociação coletiva de trabalho
através dos seus fundamentos, peculiaridades e o papel da Organização
Internacional do Trabalho. Tecem-se considerações sobre os sindicatos e os
princípios da negociação coletiva de trabalho.
Na parte três a negociação coletiva de trabalho é examinada frente
à cidadania do trabalhador e a sustentabilidade empresarial. Salientam-se
aspectos da cidadania do trabalhador, abordando-se o fenômeno da negociação
coletiva de trabalho e cláusulas de convenções coletivas de trabalho do setor
industrial paranaense que promovem e impedem a cidadania do trabalhador.
Enfatiza-se, ainda, a sustentabilidade empresarial através da responsabilidade
social, da ética e de negociação coletiva de trabalho.
Enfatiza-se na conclusão que a Organização Internacional do Trabalho
considera a negociação coletiva do trabalho com um direito fundamental
porque “visualizou que, no contexto da globalização, ela pode ser considerada
um instrumento de pacificação social”.
Tornou-se essencial, assim, a negociação coletiva de trabalho, porque
estimulada internacionalmente e prevista na Constituição de 1988 com um
direito social.
Refere-se como garantia constitucional das tratativas coletivas “a
liberdade de iniciativa e do valor social do trabalho, considerados fundamentos
do Estado e bases da ordem econômica”.
Dois aspectos importantes mencionados no trabalho dizem respeito
à relação entre trabalho e capital, que “são necessários e complementares”,
explicitando-se que embora se mostrem às vezes antagônicas, essas relações
são harmônicas e vitais “porque viabilizam a construção de uma sociedade
digna, democrática e promotora de desenvolvimento”.
Demonstra-se, em conclusão, que os instrumentos coletivos decorrentes dessas negociações precisam ser levados em consideração “para que se
descubram as vantagens e desvantagens para o trabalhador e para a empresa de
se relacionarem através das tratativas coletivas”.
Observa-se nas referências do trabalho a ótima pesquisa realizada em
livros, artigos e textos de grande profundidade sobre o tema.
Para a Advogada Luciana Piccinelli Gradowski, agora Mestre, após
intensos estudos, pesquisas e sobretudo dedicada reflexão sobre o tema, o
caminho completou-se: o ingresso no Programa de Mestrado, a elaboração do
trabalho dissertativo, a submissão à Banca e agora, finalmente, a publicação em
livro da pesquisa realizada.
Contribui a autora, assim, para enriquecer a bibliografia sobre o tema
da negociação coletiva de trabalho, abrindo espaço para que outros trabalhos

de fôlego semelhante sejam produzidos por estudiosos de trabalho sindical
(patronal e obreiro) no Estado do Paraná e no Brasil.
Ganhamos, assim, todos nós, leitores, operadores do direito e
pesquisadores.
Espera-se da Mestre Luciana Piccinelli Gradowski a continuidade dos
seus estudos sobre o tema e a realização de novas publicações com os resultados
encontrados.
Curitiba, setembro de 2014.
Luiz Eduardo Gunther
Professor do Programa de Mestrado do UNICURITIBA
Desembargador do Trabalho do TRT da 9ª Região
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INTRODUÇÃO
Este estudo tem o objetivo de analisar a influência e os desdobramentos
das negociações coletivas de trabalho da indústria paranaense na cidadania do
trabalhador e na sustentabilidade empresarial na era globalizada.
A globalização é colocada em pauta sob todos os aspectos, não sendo
desconsiderada em nenhum momento. É ela que, por força do capitalismo, está
delineando atualmente os contornos das relações econômicas, políticas e sociais.
A projeção acentuada desse fenômeno e sua ligação com o capital faz
com que seja necessário o estudo das próprias origens do sistema capitalista.
Esse mesmo capital, que buscou incessantemente o lucro no decorrer da história,
gerou e continua produzindo as mais diversas consequências dentro do mundo
do trabalho, afetando diretamente as relações que aí se estabelecem.
A flexibilização dos direitos trabalhistas tão discutida em tempos
atuais, aparece neste contexto para justificar uma adaptabilidade necessária ao
mercado competitivo, capitalista e global. As suas peculiaridades, vantagens e
desvantagens são analisadas dentro de um ambiente já modificado pelos novos
parâmetros laborais.
A negociação coletiva de trabalho, considerada primordial para a
Organização Internacional do Trabalho, está sendo objeto de ponderações na
medida em que sua influência negativa ou positiva na cidadania do trabalhador
e na sustentabilidade empresarial, pode tanto alçá-la à uma posição fundamental
como à mais desprivilegiada das posições.
O momento oportuno para essa discussão se faz presente e
necessário, porque através dos frutos dessas negociações, ou seja, pelos
instrumentos coletivos autorizados e incentivados pela lei, podem estar
surgindo mecanismos que ferem a dignidade do trabalhador ou inviabilizam
a continuidade das empresas. Por outro lado, o estudo aprofundado desses
mesmos instrumentos pode ser revelador, no sentido de reconhecer a
negociação coletiva de trabalho como um meio garantidor da sustentabilidade
empresarial e da cidadania do trabalhador.
Em qualquer das hipóteses, a análise proposta leva em conta as
nuances de um mundo globalizado e os aspectos fundamentais inseridos dentro
dos conceitos de um Estado Democrático de Direito, que não permite violações
e tem o valor social do trabalho e a livre iniciativa como elementos primordiais.
Esse estudo se amolda aos ditames contidos na linha de pesquisa
de número 2 intitulada de “Atividade Empresarial e Constituição: inclusão
e sustentabilidade” do Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania do
UNICURITIBA pelo fato de enquadrar-se ao tema proposto, na medida em que
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aborda a cidadania do trabalhador e a atividade empresarial e sua sustentabilidade
sob o manto das negociações coletivas de trabalho.
1 CAPITALISMO E GLOBALIZAÇÃO
1.1 BREVE HISTÓRICO DO CAPITALISMO
O surgimento do processo globalizante está intrinsecamente ligado
ao sistema capitalista e ao desenvolvimento histórico e econômico do
mundo. Em uma visão apressada da linha do tempo, diferentes momentos se
descortinam e se apresentam como peças fundamentais para a compreensão
do que se vivencia atualmente.
Max Weber identificou em Roma “os germes do capitalismo moderno,
como o expansionismo, a busca por novos mercados em larga escala, economia
monetária e desenvolvimento econômico”1.
Nos séculos XIII e XIV, entretanto, o modo de produção era artesanal
e a burguesia buscava o lucro através das atividades comerciais, marcando o
período efetivo de transição do Feudalismo para o a Capitalismo2.
As expedições marítimas do período das Grandes Navegações,
ocorrido nos séculos XV e XVI, a seu turno, foram a mola propulsora das
relações comerciais e de uma incessante troca cultural. Por esse movimento,
territórios foram conquistados e colônias foram exploradas (em obediência aos
pactos coloniais), fazendo com que o capital se tornasse a principal fonte de
riqueza em substituição à terra do período feudal. Surgiu, então, o capitalismo
comercial, também chamado pré-capitalismo ou mercantilismo, onde a
burguesia, financiada por reis e nobres, buscava riquezas em terras além-mar3.
O mercantilismo, que foi a ideia econômica desenvolvida na Europa
durante o século XV até o século XVIII, fortalecia o Estado e enriquecia a
burguesia4. O Estado intervinha de forma ampla na economia, adotando
políticas protecionistas, apoiando a exportação e diminuindo a importação, pois
precisava “ampliar a economia para dar mais lucro afim de que a população
pudesse pagar mais impostos”5. O sistema mercantilista pregava a maximização
WEBER, Max. A Ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 15.
BRAIK, Patrícia. As crises dos séculos XIV e XV. Disponível em: http://www.casadehistoria.
com.br /conteudo/historia-geral/transicao-feudal-capitalista/crises-seculos-xiv-xv. Acesso em: 03
set. 2014.
3
SÓ HISTÓRIA. História do Capitalismo. Disponível em: http://www.sohistoria.com.br/ef2/
capitalismo/. Acesso em 03 set. 2014.
4
FONTE DO SABER. Mercantilismo. Disponível em: http://www.fontedosaber.com/historia/
mercantilismo.html. Acesso em 04 set. 2014.
5
HISTÓRIA DO MUNDO. Mercantilismo. Disponível em: <http://www.historiadomundo.
1
2
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da riqueza para o Estado e seu fortalecimento pela posse de metais preciosos,
sendo que o comércio exterior era o principal setor da economia nesse período6.
O economista Adam Smith criticou o mercantilismo na medida em
que, para ele, “a riqueza não se identificava com o simples acúmulo de reservas
monetárias, mas com a própria produção de bens”7. Smith esclareceu afirmando
que “embora as mercadorias nem sempre comprem dinheiro com a mesma
rapidez com que o dinheiro compra mercadorias, a longo prazo, elas compram
mais necessariamente dinheiro do que o dinheiro compra as mercadorias”8. O
trabalho produtivo, tanto para Smith quanto para a Igreja Católica, era a origem
da riqueza das nações; “a fonte fecunda e necessária”9 dos bens exteriores.
No início do século XVIII, no ano de 1712, Thomas Newcomen
inventou a máquina a vapor. Em 1769, o inglês James Watt a aperfeiçoou e
com isso operou-se uma mudança significativa na configuração da economia10.
Somada às grandes reservas de carvão mineral e ferro e a abundância de mão
de obra devido a Lei dos Cercamentos de Terra11; a mecanização, decorrente
daquela invenção, acabou desencadeando, em meados do século XVIII, a
Revolução Industrial na Inglaterra12. Mais tarde, a expansão desse movimento
por toda a Europa, inaugurou a fase do capitalismo industrial13, que superou o
mercantilismo até então vigente.
Nessa segunda fase do capitalismo o sistema de produção foi
modificado pelo uso da máquina. Substituindo a manufatura “surgiu a grande
com.br/idade-moderna/ mercantilismo.htm>. Acesso em: 19 mar. 2013.
6
SILVA, Soraya Souza. Ideias mercantilistas e a teoria do comércio internacional. Disponível
em:http://www.webartigos.com/artigos/ideias-mercantilistas-e-a-teoria-do-comerciointernacional/20756/. Acesso em: 19 set. 2014.
7
ECONOMIABR. O Mercantilismo. Disponível em: <www.economiabr.net/economia/1_hpe2.
html>. Acesso em: 19 mar. 2013.
8
SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre a sua natureza e suas causas. São
Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, 1996, p. 423.
9
LEÃO XIII, Papa. CARTA ENCÍCLICA RERUM NOVARUM: Sobre a condição dos operários.
Roma, 15 mai. 1891. Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/ leo_xiii/encyclicals/
documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html>. Acesso em: 19 set. 2014.
10
HISTÓRIAZINE. O pai da Revolução Industrial. Disponível em: http://www.historiazine.
com/2011/12/james-watt-o-pai-da-revolucao-industrial.html. Acesso em: 04 set. 2014.
11
Por essa lei as terras destinadas ao uso do campesinato foram confiscadas para a criação de
ovelhas utilizadas na produção de lã para a indústria têxtil inglesa. SOUZA, Rainer Gonçalves.
Revolução Inglesa Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com.br/historiageral/
revolucao-inglesa.htm>. Acesso em: 10 jun.2013.
12
FABER, Marcos Emílio Ekman. A Revolução Industrial Inglesa (Século XVIII): A Primeira
Revolução Industrial. Disponível em: http://www.historialivre.com/moderna/industria.htm.
Aceso em: 19 set. 2014.
13
SÓ HISTÓRIA. História do Capitalismo. Disponível em: http://www.sohistoria.com.br/ef2/
capitalismo/. Acesso em 03 set. 2014.
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indústria moderna; no lugar dos pequenos produtores, os industriais milionários,
os chefes de exércitos industriais inteiros, os burgueses modernos”14.
O lucro, agora atingindo patamares mais altos, pertence ao empresário,
dono da indústria; aos burgueses nas palavras de Marx e Engels15. Aos
trabalhadores sobravam as péssimas condições de trabalho e os baixos salários,
decorrentes do excedente de mão de obra, propiciado pela substituição do
trabalho vivo pela máquina. Floresceu, por conseguinte, a classe trabalhadora
denominada proletariado.
Para combater o sistema econômico capitalista de relação de não
apropriação16, difunde-se o discurso marxista onde o modo de produção define
o sistema econômico e, por isso, para que se mostrasse justo, deveria ser
completamente alterado.
O capital teria que ser retirado da burguesia e os instrumentos de
produção concentrados nas mãos do Estado, entendido este como o “proletariado
organizado como classe dominante”17. O socialismo, ou na sua versão mais
radical, o comunismo, seria, por conseguinte, o sistema capaz de substituir e
desbancar o capitalismo.
1.1.1 AS NUANCES RELIGIOSAS DO CAPITALISMO
Capitalismo e religião se interligavam na mentalidade de Weber, que
entendia que os adeptos do protestantismo (calvinismo, pietismo, metodotismo
e seitas batistas) carregavam o espírito do capitalismo, contribuindo para o seu
desenvolvimento. Isto porque, apenas no protestantismo ascético ocidental,
houve “um desencantamento extremo do mundo e uma negação do mundo que
não gerou uma atitude de afastamento do mundo, ou em outros termos, a recusa
prática da ação”18.
Weber atenta para o fato de que “os homens de negócios e donos
do capital, assim como os trabalhadores mais especializados e o pessoal mais
habilitado técnica e comercialmente”19 nas empresas daquela época (início do
século XX), eram predominantemente protestantes.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. Peru: Los Libros Más Pequeños
del Mundo EIRL, 2010, p. 16.
15
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. Peru: Los Libros Más Pequeños
del Mundo EIRL, 2010, p. 16.
16
MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. Coimbra: Centelho, 1978, p. 22.
17
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. Peru: Los Libros Más Pequeños
del Mundo EIRL, 2010, p. 89.
18
ARAÚJO, Luiz Bernardo Leite. Religião e modernidade em Habermas. São Paulo: Loyola,
1996, p. 133.
19
WEBER, Max. A Ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 39.
14

17

A INFLUÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA INDÚSTRIA PARANAENSE NA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E NA CIDADANIA DO TRABALHADOR EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO

Isto se justifica, por exemplo, para as bases do calvinismo, na ideia
de que o que importa é trabalhar, “custe o que custar, haja ou não necessidade
de prover seu sustento, porque trabalhar é uma ordem de Deus”20. Para Weber,
“essa ideia tão peculiar do dever do indivíduo em relação à carreira é o que há
de mais característico na ética social da cultura capitalista e, em certo sentido,
constitui sua base fundamental”21.
Em outra partida, Walter classificou o capitalismo como religião
propriamente dita e fundamentalmente cultual, que “desenvolveu-se no
Ocidente como um parasita no cristianismo”22, tomando seu lugar na história.
A Encíclica Rerum Novarum, por sua vez, um documento da igreja
católica escrita pelo Papa Leão XIII em 189123, ao mesmo tempo em que
apoiava a propriedade privada, um dos principais sustentáculos do capitalismo,
“foi importantíssima para a correção dos rumos da sociedade”24 porque criou
bases novas e complementares para a intervenção do Estado nesse contexto.
Nasar, por outro lado, afasta a ligação estreita da igreja e do
comportamento do ser humano e no direcionamento das sociedades, na medida
em que entende que uma das “descobertas mais radicais de todos os tempos”25
é justamente a de que o homem não está sujeito aos ditames de Deus, podendo
ser o produto de suas circunstâncias e que “essas circunstâncias não são
predeterminadas, imutáveis ou totalmente imunes”26 à sua intervenção.
A humanidade, por esse enfoque, tomou as rédeas do seu destino
para determinar o futuro. Porém, independentemente desta consciência não
predestinatória, a influência das doutrinas religiosas no capitalismo não pode
ser facilmente descartada.
FERREIRA, Franklin. Uma introdução a Max Weber e à obra “A Ética Protestante e o
Espírito do Capitalismo”. Disponível em: <http://www.mackenzie.br/fileadmin/Mantenedora/
CPAJ/ revista/ VOLUME_V_2000_2/ Franklin. pdf>. Acesso em: 14 mar. 2013.
21
WEBER, Max. A Ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2009, p. 52.
22
WALTER, Benjamin. Capitalismo como religião. Tradução: Jander de Melo Marques
Araújo. Disponível em: <http://www.ciencialit.letras.ufrj.br/garrafa/garrafa23/janderdemelo_
capitalimocomo.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2013.
23
LEÃO XIII, Papa. CARTA ENCÍCLICA RERUM NOVARUM: Sobre a condição dos operários.
Roma, 15 mai. 1891. Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/
documents/hf_l-xiii_enc_ 1505 1891 _rerum-novarum_po.html>. Acesso em: 19 set. 2014.
24
AZEVEDO, André Jobim de. A Encíclica Rerum Novarum. In: GUNTHER, Luiz Eduardo;
VILLATORE, Marco Antonio César (Coords). Rerum Novarum: estudos em homenagem aos
120 anos da encíclica papal. Curitiba: Juruá, 2011, p. 22.
25
NASAR, Sylvia. A imaginação econômica: gênios que criaram a economia moderna e
mudaram a história. Tradução de Carlos Eugênio Marcondes de Moura, 1ª edição. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012, p. 12.
26
NASAR, Sylvia. A imaginação econômica: gênios que criaram a economia moderna e
mudaram a história. Tradução de Carlos Eugênio Marcondes de Moura, 1ª edição. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012, p. 12.
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1.1.2 DO SÉCULO XIX AOS DIAS ATUAIS
No final do século XIX e começo do século XX iniciou-se, nos Estados
Unidos da América, a chamada “Segunda Revolução Industrial”, marcada pelo
uso de novas formas de energia, como o petróleo e a energia elétrica, pela
criação de novas tecnologias e pelas novas formas de comunicação27.
Ainda neste contexto, novos mercados consumidores, a necessidade
de mais matéria-prima e mão de obra barata, impulsiona o Imperialismo, onde
algumas Nações procuraram dominar economicamente outras, asfaltando a
estrada para o primeiro grande conflito mundial28.
Descobre-se um novo capitalismo neste período, que abraça o sistema
bancário, as grandes corporações e o mercado globalizado; é o capitalismo
financeiro29. Enquanto isso a União Soviética, desde a Revolução Russa de
1917, pregava um sistema bem diferente do capitalista: o socialismo30.
A Primeira Guerra Mundial, no período de 1914 a 1918, a quebra da
bolsa de Nova Iorque em 1929 e a Grande Depressão de 1932, direcionaram o
capitalismo para um novo rumo. Surge a doutrina keynesiana31 como resposta
às crises que afetaram a economia e a vida das pessoas. A preocupação com a
proteção social passou a ser o parâmetro adotado por um Estado intervencionista.
A intervenção do Estado na economia no sistema capitalista foi
defendida por Franklin Delano Roosevelt, presidente americano eleito em
1932, com base nas ideias do economista Keynes32. Para este, as economias de
mercado deveriam ser estabilizadas pela política governamental. Foi proposto
o New Deal, que conciliava as questões econômicas e sociais, lançando as
SUAPESQUISA.COM. Fases da Revolução Industrial. Disponível em: http://www.
suapesquisa.com /industrial/fases_revolucao.htm. Acesso em 04 set. 2014.
28
HISTÓRIA DO MUNDO. Imperialismo. Disponível em: http://www.historiadomundo.com.
br/idade-contemporanea/imperialismo.htm. Acesso em 04 set. 2014.
29
SÓ HISTÓRIA. História do Capitalismo. Disponível em: http://www.sohistoria.com.br/ef2/
capitalismo/. Acesso em 03 set. 2014.
30
FREITAS, Eduardo de. O Socialismo. Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/
geografia/o-socialismo.htm. Acesso em: 19 set. 2014.
31
A teoria keynesiana era um “conjunto de ideias que propunham a intervenção estatal na vida
econômica com o objetivo de conduzir a um regime de pleno emprego” e ainda alcançar níveis
ótimos de produção. ECONOMIABR. Teoria keynesiana. Disponível em: <www.economiabr.
net/teoria_escolas/teoria_keynesiana.html>. Acesso em: 13 mar. 2013. Para aprofundamento
dessa corrente de pensamento ler a obra “General theory of employment, interest and money” de
John Maynard Keynes e de seus seguidores, os economistas: Joseph E. Stiglitz; Paul Samuelson;
Robert Solow; Franco Modigliani.
32
BARSA SABER. John Maynard Keynes, um modelo contra a crise. Disponível
em:http://brasil.planetasaber.com/theworld/monographics/seccions/cards/printable.
asp?pk=2630&art=39&calltype=1. Acesso em: 19 set. 2014.
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sementes do Welfare State ou o Estado do Bem-Estar Social33.
A despeito disso, o Tratado de Versalhes, o aparecimento de regimes
totalitários e a sede de expansão de alguns países, acabaram causando a Segunda
Guerra Mundial34, que teve início em 1939 e se estendeu até1945. Com o final
desse conflito, a Guerra Fria35 entre os Estados Unidos e a URSS tornou-se
inevitável. A hegemonia mundial era o mote desse entrave com dimensões
econômicas, diplomáticas e tecnológicas. O mundo, a partir de então, foi
dividido em capitalista e socialista.
Ainda que a Organização das Nações Unidas (ONU) tenha sido
criada em 1945 para manter a paz entre as nações36, alianças militares foram
formadas, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)
em 1949 de um lado, liderado pelos norte-americanos, agregando países
anticomunistas e de outro, o Pacto de Varsóvia de 1955, liderado pela União
Soviética, de cunho socialista37.
Com o final do segundo grande conflito, a economia sofreu uma
grande transformação, propiciada pelo Plano Marshall, pelo COMECON38 e

SOUZA, Rainer. New Deal. Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/historiaamerica/new-deal.htm. Acesso em: 04 set. 2014.
34
HISTORIANET. Antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Disponível em: http://www.
historianet. com.br/conteudo/default.aspx?codigo=303. Acesso em 04 set. 2014.
35
Guerra Fria “é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos
indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hegemonia política,
econômica e militar no mundo. A União Soviética buscava implantar o socialismo em outros
países para que pudessem expandir a igualdade social, baseada na economia planificada, partido
único (Partido Comunista), igualdade social e falta de democracia. Enquanto os Estados Unidos,
a outra potência mundial defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de
mercado, sistema democrático e propriedade privada”. SÓ HISTÓRIA. Guerra Fria. Disponível
em: <http://www.sohistoria/com/br/ef2/guerrafria/>. Acesso em: 13 jun. 2013.
36
ONUBR. A história da Organização. Disponível em: http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/
a-historia-da-organizacao/. Acesso em 04 set. 2014.
37
A OTAN teve como países fundadores: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França,
Islândia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal e Reino Unido. O Pacto de Varsóvia,
por sua vez, teve os seguintes países fundadores: Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia,
Romênia, Tchecoslováquia e a União Soviética. MOURA, Danila. Otan x Pacto de Varsóvia.
Aventuras na História: para viajar no tempo. Disponível em: <http://guiadoestudante.abril.com.
br/aventuras-historia/otan-x-pacto-varsovia-435069.shtml>. Acesso em: 13 jun. de 2013.
38
“As duas potências (EUA e URSS) desenvolveram planos para desenvolver economicamente
os países membros. No final da década de 1940, os EUA colocaram em prática o plano Marshall,
oferecendo ajuda econômica, principalmente através de empréstimos, para reconstruir os países
capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. Já o COMECON (Council for Mutual Economic
Assistance - Conselho para Assistência Econômica Mútua) foi criado pela URSS em 1949 com o
objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas”. DANTAS, Gibson. Guerra Fria.
Disponível em: <http://historiageralcomgd.blogspot.com.br/>. Acesso em: 13 jun. 2013.
33
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também pela terceira revolução industrial39, que aliou o avanço da ciência à
tecnologia e impactou diretamente nos sistemas de produção. A necessidade de
mão de obra passou a ser menor e houve o incremento da participação da alta
tecnologia já desenvolvida e em desenvolvimento.
Vale ressaltar a participação crucial do acordo de Bretton Woods para
redesenhar o funcionamento do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial.
Em 1944, através deste documento, foram criados o Banco Mundial e o Fundo
Monetário Internacional, instituições multilaterais, que serviriam, desde então,
para acompanhar e equilibrar o novo sistema financeiro mundial40.
Várias disposições foram estabelecidas por quarenta e quatro países para
servirem de parâmetro para os rumos da economia mundial pós-guerra. Definiu-se,
por exemplo, que as nações só teriam estabilidade monetária se as suas moedas
fossem atreladas ao dólar, que por sua vez, estaria ligado ao valor do ouro.
A reconstrução mundial do capitalismo operado pelo encontro de
Bretton Woods acabou beneficiando de forma quase exclusiva os Estados
Unidos, pois a sua moeda foi considerada a mais importante do mundo.
Considerando ainda a “supremacia nos setores industrial, tecnológico e
militar”41, os Estados Unidos emergiram como uma superpotência capitalista,
atingindo e solidificando a hegemonia que tanto perseguia.
Há que se considerar também, o fato de que as duas guerras mundiais
arruinaram a Europa, enquanto que para os Estados Unidos “as perdas humanas
foram mínimas (114 mil mortos na Primeira Guerra, 284 mil na Segunda,
contra 18 milhões de soviéticos) e o território, inacessível às armas do inimigo,
se manteve ileso”42.
O período pós-guerra ficou conhecido como “os trinta gloriosos”
porque foram trinta anos de uma prosperidade material sem precedentes em que
o crescimento econômico se acelerou, a estabilidade financeira aumentou e a
desigualdade diminuiu nos países ricos43. Segundo Hobsbawm “é evidente que
SUAPESQUISA.COM. Terceira Revolução Industrial. Disponível em: http://www.
suapesquisa.com/ industrial/ terceira_revolucao.htm. Acesso em: 19 set. 2014.
40
BARRETO, Pedro Henrique. História – Bretton Woods. Disponível em: <www.ipea.gov.br/
desafios/index. php?options=com_content&view=article&id=2247:catid=28&Itend=23>. Acesso
em: 16 abr. 2013.
41
BARRETO, Pedro Henrique. História – Bretton Woods. Disponível em: <www.ipea.gov.br/
desafios/index. php?options=com_content&view=article&id=2247:catid=28&Itend=23>. Acesso
em: 16 abr. 2013.
42
BODY-GENDROT, Sophie. Uma vida privada francesa segundo o modelo americano. In:
História da vida privada: da Primeira Guerra a nossos dias. Organização Antoine Proust, Gérard
Vincent; tradução Denise Bottmann; Dorothée de Bruchard, posfácio. São Paulo: Companhia das
Letras, 2009. p. 493.
43
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. As duas fases da história e as fases do capitalismo.
Disponível em: http://www.bresserpereira.org.br/papers/2011/11.30.duas_fases_da_historia_e_
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a Era de Ouro pertenceu essencialmente aos países capitalistas desenvolvidos,
que, por todas essas décadas, representaram cerca de três quartos da produção
do mundo, e mais de 80% de suas exportações manufaturadas”.44
Em 1973, entretanto, uma crise abalou as estruturas do capitalismo: a Crise
do Petróleo. Ela foi conseqüência direta da retaliação dos países árabes pertencentes a
OPEP (Organização do Países Exportadores de Petróleo) principalmente aos Estados
Unidos, por estes terem apoiado Israel na Guerra do Yom Kippur contra os sírios e os
egípcios, que perderam territórios para os israelenses na Guerra dos Seis Dias45.
Com a queda do Muro de Berlim em 1989 (final da Guerra Fria)
o capitalismo ganhou novo fôlego pois constatou-se apressadamente “a
emergência de nova ordem internacional, uma definitiva Pax Americana, à qual
seria inevitável ajustar-se. Aceitou-se a proclamação do fim da História, com a
vitória da economia de mercado e da democracia”46.
A propósito, para a Escola Monetarista do economista neoliberal
Milton Friedman, as economias de mercado não eram problema, pois elas se
apresentavam estáveis por natureza, eis que “na ausência das rudes interferências
do governo, as economias buscam naturalmente o pleno emprego, maior
inovação e melhores índices de crescimento”47.
Em outra via, Vital Moreira relembra que, como a concentração e
a centralização do capital prosseguem em ritmo acelerado e ultrapassam as
fronteiras nacionais, “nenhuma mão invisível pode ressurgir para lançar ordem
no progresso econômico e social”48. A lei do mercado por si só não é suficiente.
Para ele, o Estado tem que intervir para assegurar, harmonizar, ordenar a
economia e o desenvolvimento social.
capitalismo-rcs.pdf. Acesso em: 16 set. 2014.
44
HOBSBAWM, Eric. (Trad.: Marcos Santarrita). Era dos extremos: o breve século XX – 1914
– 1991. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 255.
45
HISTÓRIA DO MUNDO. Guerra do Yom Kippur e a Crise do Petróleo. Disponível em:
http://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/guerra-do-yom-kippur-e-a-crisedo-petroleo.htm. Acesso em: 04 set. 2014.
46
BATISTA, Paulo Nogueira. O Consenso de Washington: a visão neoliberal dos problemas latinoamericanos, 1994, p. 8. Disponível em: <http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_urbanismo/
disciplinas/aup0270/4dossie/nogueira94/nog94-cons-washn.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2013.
47
CHR INVESTOR. Keynes versus Friedman. Disponível em: <http://www.chrinvestor.
com/2008/12/11/keynes-versus-friedman/>. Acesso em: 27 mar. 2013.
48
Vital Moreira afirma que o momento oportuno para que o Estado intervenha na economia
se mostra quando é “reconhecida definitivamente a incapacidade da economia para se regular
a si mesma, em absorver ou neutralizar os conflitos que a dilaceram, em corresponder às
exigências que lhe são feitas por uma sociedade que reclama o aproveitamento integral de suas
potencialidades – reconhecida essa situação, é sobre o estado que vem impender a execução
de papéis que até aí lhe estavam defesos”. MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo.
Coimbra: Centelha,1978, p. 55.
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O Consenso de Washington de 1989, por sua vez, discutido por
funcionários do governo dos Estados Unidos, pelo Banco Mundial e pelo FMI,
defendeu um “conjunto de medidas técnicas em favor da economia de mercado,
que visavam, em tese, a recuperação econômica dos países latino-americanos”49.
Ratificou-se por este Consenso “a proposta neoliberal que o governo
norte-americano vinha insistentemente recomendando, por meio das referidas
entidades, como condição para conceder cooperação financeira externa, bilateral
ou multilateral”50.
Esse documento acabou se tornando a receita de medidas neoliberais
adotada por países que pregavam: a “privatização das empresas estatais, a
flexibilização da legislação trabalhista, a redução de carga fiscal e a abertura
comercial”51 e não eram necessariamente latino-americanos, como a Inglaterra
de Margareth Thatcher. A promessa da economia liberal, com redução do
papel do Estado na atividade econômica, era combater as crises e retomar o
crescimento econômico.
O fantasma da superprodução, entretanto e a contrario sensu, sempre
desencadeou crises cíclicas no sistema capitalista. Para Maílson da Nóbrega,
todavia, “o capitalismo, que deve seu nome à obra essencial de Marx, O Capital,
mostrou que é a melhor forma de organização econômica”52.
Talvez o sistema capitalista não funcione da maneira mais justa
e igualitária, eis que se baseia na propriedade privada para se fortalecer
e se perpetuar. Essa desigualdade, ínsita ao sistema capitalista, na esteira
de Rousseau53, provém da propriedade ou não, do capital e por esta razão a
CANDELORI, Roberto. O Consenso de Washington e o neoliberalismo. Folha de São
Paulo, São Paulo, 14 nov. 2002. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/
ult305ull503.shtml>. Acesso em: 28 mar. 2013.
50
BATISTA, Paulo Nogueira. O Consenso de Washington: a visão neoliberal dos problemas latinoamericanos, 1994, p. 6. Disponível em: <http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_urbanismo/
disciplinas/aup0270/4dossie/nogueira94/nog94-cons-washn.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2013.
51
CANDELORI, Roberto. O Consenso de Washington e o neoliberalismo. Folha de São
Paulo, São Paulo, 14 nov. 2002. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/
ult305ull503.shtml>. Acesso em: 28 mar. 2013
52
Mailson da Nóbrega sustenta que as desvantagens do capitalismo foram equilibradas por
medidas eficientes a saber: “Bancos centrais foram criados para regular o sistema financeiro e
lidar com as crises bancárias. Leis antitruste surgiram nos Estados Unidos para coibir o domínio
dos mercados por monopólios e oligopólios. O advento da energia elétrica e das telecomunicações
exigiu a ação regulatória do estado. Os sindicatos combateram os abusos do capitalismo e
asseguraram aos trabalhadores parte substancial dos ganhos de produtividade. Na segunda
metade do século XX, vieram os programas sociais para combater a tendência à concentração de
renda inerente ao capitalismo”. NÓBREGA, Maílson. O capitalismo vai sobrevier. Mais uma vez.
Veja. São Paulo: Editora Abril, ed. 2.263, ano 45, nº 14, p. 28, abr. 2008.
53
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades
entre os homens. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 87 e 94.
49
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defesa de um novo sistema não é novidade. Em 2010, por exemplo, o então
presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, sustentou em Assembléia Geral da
ONU, entendimento neste sentido, afirmando que “a ordem discriminatória do
capitalismo e as hegemonias estão diante da derrota e estão chegando ao fim”54
e que o mundo precisa de “uma ordem justa e humana à luz da qual os direitos
de todos sejam preservados e a paz e a segurança sejam garantidas”55.
Nenhum novo sistema, entretanto, foi capaz de subsidiar uma
alternativa ao pensamento de Nóbrega que sustenta que “as vantagens do
capitalismo superam largamente os seus defeitos e nenhum outro regime
econômico será capaz de substituí-lo com sucesso”56.
A despeito das críticas e da busca incessante por novos mercados
para a obtenção de mais lucro, a dinâmica capitalista acabou proporcionando,
indiretamente, entre os povos de diferentes países, um intercâmbio cultural,
econômico e social. Por outro viés, “o capitalismo avançado tendeu a concentrar
renda e, subsequentemente o capital”57, aumentando as desigualdades entre
esses mesmos povos e países.
Outro fenômeno que nasceu do ventre do capitalismo, alimentado
pela “tendência a subutilização do capital”58 e subsequentemente pela “grande
disponibilidade de recursos líquidos para investir no exterior” 59, é conhecido
como globalização.
Sendo esse fenômeno um subproduto ou, sob outro prisma, o estágio
mais avançado do capitalismo, não há como, hoje em dia, escrever sobre o
sistema capitalista sem destacar o papel da globalização.
1.2 GLOBALIZAÇÃO
A globalização é um tema muito discutido atualmente porque está
transformando e criando impactos econômicos, culturais, políticos e sociais, já
CHARBONNEAU, Louis. Ahmadinejad diz em discurso na ONU que o capitalismo está
morrendo. O Globo. Disponível em:<http://extra.globo.com/noticiais/ahmadinejad-diz-emdiscurso-na-onu-que-capitalismo-esta-morrendo-54421.html>. Acesso em: 23 mar. 2013.
55
CHARBONNEAU, Louis. Ahmadinejad diz em discurso na ONU que o capitalismo está
morrendo. O Globo. Disponível em:<http://extra.globo.com/noticiais/ahmadinejad-diz-emdiscurso-na-onu-que-capitalismo-esta-morrendo-54421.html>. Acesso em: 23 mar. 2013.
56
NÓBREGA, Maílson. O capitalismo vai sobrevier. Mais uma vez. Veja. São Paulo: Editora
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considerando um mundo sem fronteiras que se direciona, cada vez mais, para a
universalização de concepções, economias e capitais.
A história surpreendeu ao guinar a sua rota para um complexo processo
de uniformização econômica imposta e não negociada. Entretanto, a travessia
da globalização pelos mares econômicos não resume por si só esse fenômeno.
Marx e Engels, já no Manifesto Comunista60 em 1848, descreveram
a exploração do mercado mundial pelos então burgueses, onde as indústrias
nacionais eram destruídas, os produtos não se destinavam somente ao mercado
nacional e as matérias-primas usadas nas indústrias não eram as locais, podendo
vir de qualquer outra região.
E continuaram, afirmando que por mais distante que fossem os países,
eles eram interdependentes, não havia autossuficiência e o modo burguês de
produção era difundido para criar “um mundo à sua imagem e semelhança”61.
A esse fenômeno, que hoje pode ser chamado de globalização, na época eles
chamaram de “civilização”62.
A globalização pode ser definida também como um “novo ciclo
intensivo e extensivo do desenvolvimento em que o capitalismo ingressou em
escala mundial”63 ou ainda, pode ser entendida como64:
um processo econômico e social que estabelece uma integração entre
os países e as pessoas do mundo todo. Através deste processo, as
pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações
financeiras e comercias e espalham aspectos culturais pelos quatro
cantos do planeta.
A mundialização do capital ou globalização assume então, em tempos
atuais, uma nova configuração. Não mais sendo apenas entendida sob o viés
econômico ou ainda como sendo uma simples troca, um intercâmbio entre
pessoas de diferentes países ou Estados. Essa noção agora diz respeito a uma
produção global, a uma cultura que se direciona à unificação e à uma rede de
comunicação mundial.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. Peru: Los Libros Más Pequeños
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Boaventura de Souza Santos afirma que “estamos perante um
fenômeno multifacetado com dimensões econômicas, sociais, políticas,
culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo”65 e continua,
sustentando que as explicações e as interpretações feitas sob apenas um ponto
de vista não são adequadas.
Bauman corrobora esse ponto de vista esclarecendo que “o que para
alguns parece globalização, para outros significa localização; o que para alguns
é sinalização de liberdade, para muitos outros é um destino indesejado e cruel”66.
No entender de Giddens, a globalização é “a intensificação de
relações sociais mundiais que unem localidades distantes de tal modo que os
acontecimentos locais são condicionados por eventos que acontecem a muitas
milhas de distância e vice-versa”67. Está, então, relacionada “com a criação de
uma rede de conexões, que deixam as distâncias cada vez mais curtas, facilitando
as relações culturais e econômicas de forma rápida e eficiente”68.
Bresser-Pereira, por sua vez, conceitua globalização como “a
denominação corrente para o estágio atual do capitalismo”69, realinhando
os dois conceitos em uma única via. Para Luís Inácio Lula da Silva70 e para
François Hollande71, ela pode ser entendida e visualizada como “um imenso
desafio com o qual se confronta a humanidade”72.
A mundialização do capital, para François Chesnais, é um termo mais
adequado porque “a palavra ‘mundial’ permite introduzir com muito mais força
do que o termo ‘global’, a ideia de que a economia se mundializou” 73.
Lucci entende que a globalização não pode ser entendida como um
único evento por ser um “processo que ocorre em ondas”74. A primeira aconteceu
SANTOS, Boaventura de Souza. Os processos de globalização. In: Globalização e as ciências
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com a ascensão do Império Romano, a segunda com as grandes navegações,
a terceira com a Revolução Francesa e a quarta com o colapso do regime
socialista75. Mistura-se o surgimento do capitalismo com o da globalização.
Grau percebe a globalização como um fato histórico, com origem
demarcada pela terceira Revolução Industrial que se realizou como “globalização
financeira”. O que surge de novo para ele, é que o dinheiro deixou de ser, “um
mero intermediário na troca entre valores de uso, exercendo uma função própria,
como propõe a fórmula de Marx, D-M-D. O que agora se vê nos mercados
financeiros é D-D e não D-M-D. O dinheiro dobra-se sobre si mesmo”76.
No entendimento de Góis77 há vários níveis de internacionalização
(ligada à idéia de globalização): o comercial, o produtivo, o financeiro, o
cultural e o tecnológico. No comercial “há a homogeinização das estruturas
de demanda e oferta com empresas que estabelecem contratos de terceirização
com produtores locais e comercializam produtos sob suas próprias marcas”78.
respeito:

Os outros níveis da internacionalização, para o mesmo autor79, dizem
ao fenômeno da produção internacional de um bem para o qual
muitas economias contribuem com diferentes insumos, acarretando
a idéia de “indústria global” – nível produtivo; o financeiro, com
aumento do fluxo de capitais, decorrente da automação bancária e
da desregulamentação dos mercados financeiros mundiais, que atrai
volume crescente de recursos da esfera produtiva; o cultural, onde os
mesmos instrumentos que permitem o aumento vertiginoso do fluxo
de capitais constituem o atual sistema de comunicação e cultura; e o
tecnológico, onde há o incremento quantitativo e qualitativo das redes
mundiais de comunicação e informação.
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Santos80 entende que a globalização se apresenta sob três aspectos: como
fábula, como perversidade e como uma alternativa mais humana. No primeiro
caso, as estruturas do poder mercadológico impulsionam uma ideia de que o
encurtamento das distâncias e a difusão de notícias instantâneas são capazes de
formar uma aldeia global, onde todos são partícipes de um mundo homogeneizado.
Entretanto, as diferenças regionais são alargadas, “o mundo se torna menos unido,
tornando mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal”81.
No segundo caso, a globalização, também na visão de Santos82, pode
ser entendida com uma fábrica de perversidades, que produz desemprego,
pobreza, baixa qualidade de vida, corrupção, entre outros males. A matériaprima usada para esses produtos é a competitividade, que é a força-motriz de
todo esse processo.
Em uma terceira abordagem, um pouco mais otimista e visionária, a
globalização pode se apresentar mais humana, aproveitando-se das bases técnicas e
políticas surgidas no bojo desse movimento, para outros fins, que não a perversidade83.
Nessa esteira, a mistura de povos e filosofias contribui para a
“existência de uma verdadeira sociodiversidade, historicamente muito mais
significativa que a própria biodiversidade”84 e nesse contexto, mais ideias podem
ser conhecidas, direcionadas e realizadas visando a universalidade benéfica.
A liberdade das obrigações e a liberdade do capital entram no cenário
como as principais características da globalização na visão de Bauman. Dessa
última liberdade, o exemplo mais elucidativo, é a do acionista que pode
“comprar qualquer participação em qualquer bolsa de valores e através de
qualquer corretor, e a proximidade ou distância geográfica da companhia será
com toda a probabilidade a consideração menos importante”85.
A mobilidade que é oferecida virtualmente desconecta, para Bauman,
os beneficiários dela com o mundo real, ou seja, surge uma “liberdade face ao
dever de contribuir para a vida cotidiana e a perpetuação da comunidade”86. É a
propalada liberdade das obrigações.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.
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A responsabilidade e a consciência de coletividade deixam de ser
importantes em um mundo onde a busca pelo lucro parece ser a verdadeira e inevitável
saída para cada ser humano ser feliz. A cegueira social e a solidariedade vertical87
parecem ser as principais consequências de um mundo virtual e globalizado.
A natureza dos Estados nacionais também se modifica, enfraquece e
“o mundo se torna fluido, graças à informação, mas também ao dinheiro. Todos
os contextos se intrometem e superpõem, corporificando um contexto global,
no qual as fronteiras se tornam porosas para o dinheiro e para a informação”88.
Para Zygmunt Bauman89a globalização não é benéfica porque polariza
a condição humana. Milton Santos segue a mesma linha de pensamento,
entendendo que “na realidade, a globalização agrava a heterogeneidade, dandolhe mesmo um caráter ainda mais estrutural”.90 As idéias de Mongin também
encontram subsídio sob o mesmo fundamento, de que a “globalização não
corresponde a uma dinâmica igualitária ou unificadora”91.
A globalização tem sim a sua face cruel, se vista como estirpadora de
empregos, desestabilizadora de construções e regramentos jurídicos internos e
como garras de um capitalismo exarcebado.
Insurgindo-se contra a globalização perversa existem movimentos
sociais, a exemplo do “Ocuppy Wall Street” 92que estava nas ruas de Nova Iorque
em plena era dessa integração econômica. Sua luta é contra o capitalismo, a
perda de empregos, a mundialização.
Para Milton Santos a solidariedade horizontal é natural e a vertical é imposta: As solidariedades
horizontais preexistentes refaziam-se historicamente a partir de um debate interno, levando a
ajustes inspirados na vontade de reconstruir, em novos termos, a própria solidariedade horizontal.
Já agora a solidariedade vertical que se impõe exclui qualquer debate local eficaz, já que as empresas
hegemônicas tem apenas dois caminhos: permanecer para exercer plenamente seus objetivos
individualistas ou retirar-se. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento
único à consciência universal. Rio de Janeiro: BestBolso, 2011, p. 68.
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Nesse contexto, seria curioso observar que Marx, apesar de ter
exagerado em seus argumentos a favor do socialismo, “estava certo ao alegar
que a globalização, o capitalismo financeiro descontrolado e a redistribuição de
renda e riqueza do trabalho para o capital, poderiam conduzir à autodestruição
do capitalismo”93.
Milton Santos, todavia, não entende que a globalização impede
a constituição de um projeto nacional”94 e com uma visão otimista, sustenta
que “sempre é tempo de corrigir os rumos equivocados e, mesmo num mundo
globalizado, fazer triunfar os interesses da nação” 95.
Por outro lado, Lula96 e Hollande97 lançaram em 2012 um movimento
contra a globalização, através de uma declaração conjunta da Fundação Jean
Jaures e do Instituto Lula, para servir de base “para a reaglutinação da social
democracia em nível global”98. É o “anti-consenso de Washington”. Entendem
que ele é importante na medida em que “uma nova governança é necessária
para, de um lado, regular os conflitos entre as nações e garantir a paz e, de outro,
permitir que cada nação realize o modelo de sociedade que escolheu” 99.
Santos100 parece equacionar o problema instaurado com o processo
da globalização. Para ele, o dinheiro precisa ser deslocado do centro de tudo e o
homem deve ser recolocado nesse lugar central. Desta forma o curso da história é
retomado, fazendo emergir uma outra globalização: mais justa, solidária e humana.
Partindo do pressuposto, entretanto, de que “a globalização não
pode ser revertida”101, necessário se faz analisar o impacto que ela causou e a
influência que ela tem atualmente no mundo do trabalho, que é formado por
milhares de pessoas, aqui representadas por trabalhadores e empresários, estes
últimos dirigentes de empresas que visam o lucro e movem a economia mundial.
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1.3 AS RELAÇÕES DE TRABALHO NO CAPITALISMO E NA GLOBALIZAÇÃO
O capitalismo, para Ramos Filho, “imprimiu velocidade nas relações
sociais e nas relações de produção, permitindo o surgimento da economia
do tempo, desconhecida anteriormente, atribuindo importância às frações de
tempo, na produção ou fora dela”102.
Neste contexto, a partir do final do século XIX, a eficiência alicerçada
pelas “inovações tecnológicas e pela massificação do controle do tempo”103,
passa a ser perseguida, tornando-se preocupação latente e preparando o
ambiente para o surgimento de novos sistemas de produção, como o taylorismo,
o fordismo e o toyotismo.
No começo do século XX surgiu o taylorismo, proposto por Frederick
Winslow Taylor em sua obra “Princípios de Administração Científica”104, que
mudou a organização do trabalho com o objetivo de aumentar a produtividade
do trabalho fabril, cronometrando o tempo em que o trabalhador cumpria a sua
tarefa, para otimizá-lo.
O fordismo, surgido do aperfeiçoamento dos princípios tayloristas,
aplicado por Henry Ford na primeira metade do século XX em sua fábrica
de automóveis, foi o modelo adotado para aumentar a produtividade “pela
estandardização dos produtos, pela verticalização da cadeia produtiva, e por uma
nova organização do trabalho com ênfase para a especialização do operário”105.
As características desse novo padrão de gerenciamento eram a
produção em massa, controle de qualidade feito através de amostras em pontos
do processo produtivo, a fragmentação do trabalho e os gestos repetitivos e
acelerados dos trabalhadores na produção, obrigados a operar no ritmo das
máquinas. O empregado tornou-se um “apêndice da máquina”106.
Já no toyotismo, a produção é determinada pela demanda, utilizase mão de obra qualificada e multifuncional e além da alta tecnologia. Esse
sistema originou-se no Japão após a Segunda Guerra Mundial, e diferentemente
do fordismo norte-americano, “o controle de qualidade se desenvolveu por
meio de todos os trabalhadores em todos os pontos do processo produtivo”107.
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O capitalismo e a sua busca incessante pelo lucro, como visto,
influenciou a maneira como se organizaram os trabalhadores e os seus modos
de trabalho. As transformações, advindas desses processos, operaram mudanças
na gestão empresarial e consequentemente, nas relações sociais e na economia.
Partindo, então, do pressuposto que o “trabalho está sempre situado num
contexto econômico”108, a globalização foi capaz de produzir efeitos nas relações
de trabalho e acabou acirrando as discussões sobre a necessidade ou não do Estado
intervir nesta questão para garantir, entre outras coisas, os direitos sociais.
Nessa esteira, a globalização para Süssekind109, aumentou a polêmica
entre os defensores do Estado Social110 de um lado, que proclamam que é necessária
a intervenção do Estado nas relações de trabalho como forma de preservação
da justiça social e da dignidade humana e de outro lado, os adeptos do Estado
Liberal, que entendem que o mercado é que deve reger essas relações e, portanto,
a desregulamentação e a omissão do Estado nesta seara seria imprescindível.
Constantino, por um lado, entende que “o estado do bem-estar social
solapa incentivos cruciais” porque “ninguém estará disposto a labutar de sol a
sol para deixar 60% ou até 70% de sua renda na mão do governo”. Argumenta
também, que o Estado Liberal é melhor que o Social na medida em que, como
bem demonstrou Hayek, “o liberalismo é o maior aliado dos pobres, porque ele
incita a concorrência e oferece igualdade de oportunidades” 111.
Grau, por outro lado, entende que, entre outras coisas, a liberdade
econômica dá ensejo, por exemplo, às manifestações do poder econômico e
consequentemente supre e estirpa a concorrência112, desqualificando, por esse
viés, o Estado Liberal.
blogspot. com.br/2009/05/fordismo-e-toyotismo.html>. Acesso em: 03 mai. 2013.
108
DEJOURS, Chistophe. O fator humano. Tradução de Maria Irene Stocco Betiol e Maria José
Tonelli. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 39.
109
SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 54.
110
Nesse contexto faz-se mister a transcrição do que seja Estado Social por Paulo Bonavides: “Quando
o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas reivindicações que a impaciência do quarto estado
faz ao poder político, confere, no Estado constitucional ou fora deste, os direitos do trabalho, da
previdência, da educação, intervém na economia como distribuidor, dita o salário, manipula a moeda,
regula os preços, combate o desemprego, protege os enfermos, dá ao trabalhador e ao burocrata a casa
própria, controla as profissões, compra a produção, financia as exportações, concede crédito, institui
comissões de abastecimento, provê necessidades individuais, enfrenta crises econômicas, coloca na
sociedade todas as classes na mais estreita dependência de seu poderio econômico, político e social, em
suma, estende sua influência a quase todos os domínios que dantes pertenciam, em grande parte, à área
de iniciativa individual, nesse instante o Estado pode, com justiça, receber a denominação de Estado
Social”. BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 186.
111
CONSTANTINO, Rodrigo. Capitalistas brasileiros, uni-vos! Veja. São Paulo: Editora Abril.
Edição 2312 – ano 46 – nº 11, p. 21, 13 mar. 2013.
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GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros
Editores Ltda, 2010, p. 20.
32

A INFLUÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA INDÚSTRIA PARANAENSE NA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E NA CIDADANIA
DO TRABALHADOR EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO

Independentemente da configuração do Estado, Arouca mostra-se
pessimista quando o assunto é globalização. Para ele, ela traz efeitos catastróficos
para os países e para os trabalhadores porque “impiedosamente devora o capital
nacional, tomando conta do parque industrial nativo. Valendo-se do avanço
tecnológico reduz os empregos e, portanto, contribui decisivamente para a
exclusão social” 113.
Vale lembrar também que quando o assunto gira em torno do trabalho
e da globalização, outro ponto tem que ser considerado: a divisão internacional
do trabalho. Ela pode servir como parâmetro para análise de quais são os países
mais afetados nas relações de trabalho pelos efeitos da mundialização do capital.
1.3.1 DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO
Adam Smith entendia que a divisão do trabalho poderia servir para
estabelecer o grau de evolução de cada país. Para ele a produção individual era
entendida como forma primitiva de trabalho. Por outro lado, as manufaturas,
onde cada trabalhador respondia apenas por uma tarefa específica na produção,
eram vistas como estágio desenvolvido114.
A especialização das diversas sociedades humanas foi, na verdade, o
que originou a divisão internacional do trabalho, que para Pochman, é a “obra
constituída por diversos fatores, não conformada por ordenamento natural, mas
sim uma repartição capitalista própria do trabalho”115.
Nos primórdios do capitalismo, no capitalismo comercial dos séculos
XV e XVI, a separação que ocorria entre as colônias e as metrópoles favoreceu
e demarcou a Primeira Divisão Internacional do Trabalho, pois, enquanto o que
caracterizava aquelas era o trabalho escravo, a extração de minerais e especiarias;
estas se destacavam na produção e exportação de produtos manufaturados116.
Em outra etapa, a do capitalismo industrial dos séculos XVII a XIX,
surgiu a segunda divisão internacional do trabalho, ou seja, a divisão entre países
em desenvolvimento não industrializados e os desenvolvidos industrializados.
Entre “produtos manufaturados do centro e os produtos primários da
periferia”117. Trabalhadores agrícolas de um lado e trabalhadores industriais do
AROUCA, José Carlos. O Sindicato em um mundo globalizado. São Paulo: LTr, 2003, p. 957.
BRUNET, Orlando. A Divisão do Trabalho em Adam Smith. Disponível em: <http://
faceaovento.com/ 2010/03/10/a-divisao-do-trabalho-em-adam-smith/>. Acesso em: 09 abr. 2013.
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e os caminhos que o Brasil escolheu. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 15.
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outro. Fornecedores de matéria-prima e produtos primários por uma mão e por
outra, transformadores de matéria-prima em produtos industrializados.
A Terceira Divisão Internacional do Trabalho, que ocorreu a partir do
século XX, foi consequência da expansão das multinacionais pelo mundo, que
se instalaram em alguns países e “abriram as suas portas ao capital externo”118.
Novos países industrializados surgiram nesse panorama. Países industrializados
e em desenvolvimento em contrataste com países industrializados, desenvolvidos
e com alta tecnologia.
Mão de obra barata, fornecimento de matérias-primas, foco no setor
agropecuário e industrial e a despreocupação com a poluição decorrente da
produção nos países em desenvolvimento por um viés e por outro, a “ampliação
de fábricas intensivas em capital e conhecimento, com valor adicionado por
trabalhador muito mais elevado”119; direcionado ao setor de serviços, que é o mais
protegido e o menos globalizado; e ainda, o privilégio da alta tecnologia. Trabalho
precário e desvalorizado de um lado e, especializado e valorizado, do outro.
Pochman que correlaciona as diferentes dimensões da globalização
em função da divisão internacional do trabalho constata que120:
enquanto os países ricos possuem 30% das ocupações mais expostas à
concorrência internacional (indústria e pecuária), os países pobres têm
70% das ocupações concentradas nos setores primários e secundários,
que são mais objeto de competição mundial. Por conta disso, são
justamente os trabalhadores dos países periféricos e semiperiféricos
os que sofrem mais diretamente os efeitos deletérios da globalização,
decorrentes da liberalização comercial e da desregulamentação do
mercado de trabalho, sem constrangimentos por parte das políticas
macroeconômicas e sociais nacionais.
Nos países periféricos e semi-periféricos, isto é, aqueles que não
se encontram no centro do capitalismo mundial, há vagas, na sua maioria,
para serviços básicos com baixa remuneração. O desenvolvimento e a
empregabilidade nesses países são perseguidos através da instalação de
corporações transnacionais, que buscam menor custo na produção, considerando
aí, a redução do custo do trabalho.
GEO INCÓGNITA. Divisão Internacional do Trabalho. Disponível em: <http://www.
geoincognita.blogspot. com.br/2012/04/divisao-internacional-do-trabalho-dit.html>. Acesso em:
08 abr. 2013.
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Chesnais percebe que essa diferença se mostra nítida quando afirma
que o sistema global “começa a se tornar integrado quanto às mercadorias;
tende igualmente a se integrar no que diz respeito às tecnologias e às novas
técnicas financeiras, mas não está integrado quanto ao preço de venda da força
de trabalho”121.
A globalização econômica, desta forma, abriu mundialmente o
mercado de trabalho à escolha do capital122. Provocou, sob essa ótica, novos
tipos de revolução: a de conceitos e paradigmas, principalmente no que diz
respeito às relações laborais.
1.3.2 OS NOVOS PARADIGMAS E SEUS EFEITOS
Cabe ressaltar, mesmo que de maneira sucinta, o sofrimento do
trabalhador causado pelo desemprego, ou ainda pelo neodarwinismo, pela
polivalência e pela desqualificação causados por esses novos parâmetros laborais.
Em decorrência da “elevação dos critérios de seletividade patronal
nas contratações, diante do avanço do excedente estrutural de mão de obra no
mundo”123, surgem novos paradigmas como o neodarwinismo que é a situação
onde só os melhores serão selecionados independentemente dos níveis e dos
postos de trabalho oferecidos. Para qualquer vaga oferecida “requisitamse formação escolar elevada, incompatível com o cargo, conhecimento de
informática e não raro o domínio de outros idiomas”124.
Já na polivalência, o empregado “controla a tarefa desde o planejamento
até a sua realização”125. A exigência para o empregado ser polivalente requer
uma apurada qualificação. Essa “flexibilidade funcional leva uma infinidade
de denominações: Multistak ou polivalência (trabalho em várias máquinas) e
Multiskil ou multifuncionalidade (várias habilidades)”126.
A desqualificação, por sua vez, gera o isolamento social do
trabalhador porque o joga à margem da empregabilidade e o distancia da sua
CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução de Silvana FinziFoá. São Paulo:
Xamã, 1996. p. 39.
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Federal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2004, p. 128.
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própria utilidade como trabalhador e ser humano. A ansiedade e a angústia do
trabalhador acabam sendo consequências dos mesmos sentimentos que afloram
na pessoa do trabalhador.
E como bem lembram Villatore e Santos127, o trabalho e a pessoa do
trabalhador não podem ser separados e isso interfere em vários aspectos:
A experiência social de trabalho não pode ser separada da vida
de quem o presta, e por esse processo se molda a personalidade
do trabalhador. Por esse caminho e em certa medida, o poder do
empregador acaba por moldar a própria vida do trabalhador. Essa
moldagem psicossocial decorre tanto do modo de produção capitalista
como dos demais aspectos do paradigma da subjetividade, em que
esse modo de produção está imerso.
Para Dejours “diante dos constrangimentos do trabalho, todos se
encontram, psicologicamente, cada dia mais só”128 corroborando o entendimento
de que o trabalho interfere no aspecto psicológico do trabalhador, mesmo fora
do seu ambiente de trabalho, porque altera a sua psique.
O desemprego, por sua vez, gera “completa perda de identidade: tristeza,
angústia, queda da autoconfiança, sentimento de culpa, alcoolização, abalo da
harmonia familiar, depressão, miséria, exclusão, enfim o caos pessoal e familiar”129.
Essas alterações na relação de trabalho alteram e influenciam a
vida de cada trabalhador na sua subjetividade na medida em que “trabalhar
não é somente executar os atos técnicos, é também fazer funcionar o tecido
social e as dinâmicas intersubjetivas indispensáveis à psicodinâmica do
reconhecimento”130. Hoje em dia “a ditadura da performance, o aumento do
tempo de utilização dos equipamentos, a produção just-in-time, são causas
conhecidas do sofrimento”131 do trabalhador.
O empregador, no papel de dono da empresa contratante ou em
cargo de gerência ou direção, a seu turno, também é afetado, pois a sua vida
VILLATORE, Marco Antonio; SANTOS, José Aparecido dos. Trabalho e corpo: sujeição do
trabalhador e privacidade. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/
salvador/marco_antonio_villatore.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2013.
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pessoal sofre mudanças pela conexão ilimitada, direta e infinita estabelecida por
celulares e pela internet.
Essa total disponibilidade gera angústia para enfrentar as decisões diárias
complexas sem hora para acabar, que podem, a seu tempo, solapar empregos ou desviar
a empresa da rota da sobrevivência ou da sustentabilidade. Porque “empreender,
acima de tudo, é competir e arriscar” 132 e esse é um processo recheado de eterna
ansiedade que “pode ser a energia que constrói, mas também a doença que destrói”133.
Desta feita, os empresários também devem ser protegidos contra os
efeitos maléficos nas suas psiques gerados pela competição acirrada em tempos
de globalização, porque como bem pontua Milton Santos, a “defesa do mercado
não deve ser confundida com a defesa dos empresários. O mercado é muito
mais amplo do que isso. O mercado é um mecanismo impessoal de mediação
constante dos interesses e demandas de milhares e milhares de entidades e
pessoas”134. O empresário/empregador, por sua vez, é uma pessoa como outra
qualquer, e assim como o trabalhador, está sujeito a pressões e sofrimentos.
Enfim, todos os atores envolvidos na relação de trabalho são, de
alguma maneira, considerados uma extensão do próprio trabalho, na medida
em que a globalização exige cada vez mais de cada um e de todos ao mesmo e
em qualquer tempo.
Outro produto da globalização que interfere diretamente nas
relações laborais, é o mecanismo de flexibilização do trabalho, presente na
pauta dos países que disputam um lugar ou querem se manter no centro do
capitalismo mundial.
1.3.3 FLEXIBILIZAÇÃO
Martins entende que “a flexibilização das condições de trabalho
é o conjunto de regras que tem por objetivo instituir mecanismos tendentes
a compatibilizar as mudanças de ordem econômica, tecnológica, política ou
social, existentes entre o capital e o trabalho”135.
Nessa esteira, para Bauman, “o trabalho é “flexível” na medida em
que se torna uma espécie de variável econômica que os investidores podem
desconsiderar, certos de que serão as suas ações e somente elas que determinarão
a conduta da mão de obra”136.
GARCIA, Luiz Fernando. Empresários no divã: como Freud, Jung e Lancan podem ajudar sua
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Uriarte137 sustenta, entretanto, que o termo flexibilidade é usado
ideologicamente, sendo conceituada positivamente com base no seu oposto, a
rigidez, que dá a ideia de inadaptável.
A flexibilização surgiu na Europa, em época de crise econômica
recessiva no começo dos anos oitenta e tornou-se receita de ajustes econômicos
pelo mundo138.
No Brasil a suposta rigidez da legislação trabalhista é foco de tensões
doutrinárias, eis que a adoção da flexibilização dos direitos trabalhistas é
colocada em pauta como alternativa para enfrentar o fantasma do desemprego e
da concorrência nesse mundo globalizado.
Em 2001, quando Fernando Henrique Cardoso139 era o presidente
do Brasil, o governo propôs um projeto de lei que alterava o artigo 618 da
Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de que as condições de trabalho
ajustadas mediante convenção ou acordo coletivo prevaleceriam sobre o
disposto em lei, desde que não contrariassem a Constituição de 1988, leis
complementares, as leis do programa de alimentação do trabalhador e do valetransporte, a legislação tributária, previdenciária, relativa ao FGTS e às normas
de saúde e segurança do trabalhador.
O que se propunha era a flexibilização da CLT com o intuito de reduzir
o desemprego e a informalidade, eis que as empresas estariam mais receptivas
à contratação com regras mais adequadas à competitividade e à realidade. Esse
projeto foi arquivado a pedido do governo de Luís Inácio Lula da Silva140.
Wilson e Kátia Pirotta, valendo-se das palavras de Márcio Vianna,
acreditam que não é necessária a lei para o negociado prevalecer sobre o legislado
porque isso já acontece normalmente quando a flexibilização se dá in mellius.
Para eles “o que se está pretendendo não é valorizar a convenção coletiva,
como instrumento de conquistas da classe trabalhadora, mas desvalorizá-la,
utilizando-a para destruir o que foi construído” 141.
Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 112.
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A Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) entende que
flexibilizar a CLT além de piorar a legislação, “iria estimular as pressões
e chantagens das multinacionais e demais setores do patronato sobre os
trabalhadores, no momento em que elas avançam sobre a economia, inclusive
em setores estratégicos”142.
A par disso, Pazzianoto, ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
manifestou-se no sentido de que é urgente uma reforma trabalhista no Brasil
para que haja segurança jurídica: “Estou preocupado com isso em virtude da
globalização. O Brasil hoje enfrenta um problema seríssimo de concorrência.
Não posso analisar o direito desligado da realidade econômica”143.
Esse movimento com preocupação econômica provoca um discurso
de que a flexibilização dos direitos trabalhistas é o caminho para o país se
tornar mais competitivo, mesmo e a despeito do rebaixamento de salários
em escala mundial. A esse respeito, insta ressaltar o depoimento de mulheres
chilenas na II Assembléia Nacional de Mulheres Assalariadas Temporárias da
Agroexportação de Valparaiso144:
Necessitamos que o mundo conheça o verdadeiro custo que está por
trás de uma uva, de um melão ou de um kiwi; não podemos permitir
que chegue aos mercados do mundo o produto de nosso trabalho,
tornando vulneráveis os direitos trabalhistas, os direitos das mulheres.
Esse custo tem nome, de Olívia, Maria, Nelly, Rosa, Flor, Carmem e
muitas outras, que significam jornadas intermináveis, baixos salários,
contratistas maltratadores, não pagamento de impostos, ausência
de contrato de trabalho, exposição a praguicidas e enfermidades
trabalhistas.
A flexibilização tem múltiplas faces, ora boas ora ruins. A possível
precarização dos direitos trabalhistas é apontada como um fator negativo
desse fenômeno. O lado positivo da flexibilização seria a redução dos custos
trabalhistas para que as empresas possam garantir a sua presença em um
mercado mundial de forte concorrência e desta forma, propiciar emprego,
desenvolvimento das pessoas e do país.
CGTB. Em defesa da CLT, a mais avançada legislação trabalhista. Disponível em: <http://
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143
PAZZIANOTTO, Almir. Não podemos impor CLT à China, temos que reformar a nossa.
Disponível em: <http://ultimainstancia.uol.com.br/justica-do-trabalho/nao-podemos-impor-clt-achina-entao-temos-que-reformar-a-nossa-diz-ex-ministro-do-trabalho/>. Acesso em: 27 nov. 2011.
144
PORTO-GONÇALVES, Carlos W. A globalização da natureza e a natureza da globalização.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 283-284.
142

39

A INFLUÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA INDÚSTRIA PARANAENSE NA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E NA CIDADANIA DO TRABALHADOR EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO

Delgado145 expõe a áurea alternativa da flexibilização que está presente
de maneira categórica no neoliberalismo nas seguintes palavras:
O Estado keynesiano de bem-estar social tornou-se obeso e
hipertrofiado, demonstrando-se incapaz de superar as contradições
internas do capitalismo à medida que as despesas públicas cresciam e
a capacidade fiscal estagnava. Com a crise do Estado assistencialista
emergiu o neoliberalismo, paralelamente ao processo de globalização,
que trouxe a internacionalização de capitais e a revolução tecnológica.
Neste contexto, a lógica neoliberal propugna pela flexibilização
das normas trabalhistas como alternativa capaz de viabilizar a
competitividade das empresas e os avanços tecnológicos.
Na concepção de Souto Maior a flexibilização significa o
“reordenamento do sistema jurídico, não necessariamente no sentido de
diminuição de direitos ou exclusão de regras positivadas, mas no sentido de
regular, de modo diferente as relações de trabalho”146.
A flexibilização pode possibilitar uma maior competitividade e
adaptabilidade a conformações políticas, econômicas e sociais advindas da
globalização, contudo, os direitos trabalhistas duramente conquistados correrão
o risco de serem desconsiderados em prol do aspecto econômico.
Sussekind, ex-ministro do TST, faz a distinção entre flexibilização e
desregulamentação das normas trabalhistas e coloca como ponto de divergência
quanto a essa questão, a caracterização do Estado como social ou liberal. No
Estado liberal não há a preocupação com o trabalho e sim com o capital e as leis
do mercado é que regem as relações de trabalho. Para ele, a “desregulamentação
não se confunde com a flexibilização das normas de proteção ao trabalho,
porque defende a inexistência da maioria das normas”147.
Na desregulamentação o Estado deixa de intervir e a lei deixa de existir,
podendo entrar no cenário as negociações coletivas para regular as relações de
trabalho. Na flexibilização, por outro viés, há uma diminuição da participação
do Estado, mas não a sua exclusão do processo, a negociação coletiva surge
nesse contexto somente para criar novos mecanismos de adaptação ao mercado,
desde que condizentes com os regramentos estatais já anteriormente fixados.
DELGADO, Ana Paula. A Globalização e os novos paradigmas no Direito do Trabalho.
Disponível em: <http://www.mackenzie.br/fileadmin/FMJRJ/coordenadoria_pesq/Revista_
CADE?CADE_8/global.doc>. Acesso em: 27 nov. 2011.
146
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O Direito do Trabalho como Instrumento de Justiça Social.
São Paulo: LTr, 2000, p. 139.
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SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 54.
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Cavalcanti observa que “apesar da flexibilização não implicar em
necessária desregulação, no receituário neoliberal há uma insistente vinculação
entre ambas” 148, até porque, a globalização, no entender de Baylos, implica em
um projeto político de “desregulamentação trabalhista em nível mundial como
requisito de eficiência dos mercados”149. Para Cavalcanti, porém, “flexibilizar
não é desregular, mas regular de modo diverso do que está regulado”150.
Romagnoli entende que para muitos empresários a flexibilização é
“considerada como uma droga: se acostumam com ela rapidamente, nunca têm
o suficiente e querem doses cada vez maiores”151. O risco desse comportamento
é que se pode “chegar perto da fratura da norma existente, o que resulta em
“desregulação”, com ou sem regulação substitutiva”152.
A flexibilização que deve ser combatida para Cavalcanti, é aquela
promovida pelo Estado unilateralmente, legislada, que estirpa os direitos
básicos dos trabalhadores de forma definitiva “com embasamento no discurso
de modernização do Direito do Trabalho”153.
A legislação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Lei
5.107/66) que substituiu a estabilidade decenal no emprego; a Lei 6.019/74
que abriu a possibilidade do trabalho temporário através da locação da mão de
obra; a Súmula nº 331 do TST que prevê exceções à ilegalidade na terceirização
dos serviços relacionados às atividades do empregador, considerando lícita essa
prática nas atividades-meio não relacionadas à atividade-fim do contratante;
o artigo 443 da CLT que fundamenta o contrato de trabalho por tempo
determinado; são exemplos de tentativa de modernização flexibilizadora das
relações trabalhistas promovidas pelo Estado.
Há várias hipóteses em que a lei autoriza que a flexibilização dos
direitos do trabalhador possa se realizar mediante negociação coletiva, como é
caso da diminuição do salário e da duração da jornada de trabalho previstos no
artigo 7º incisos VI, XIII e XIV da Constituição de 1988; da participação nos
lucros e resultados da Lei nº 10.101/00; da adoção do trabalho em regime de
CAVALCANTI, Lygia Maria de Godoy Batista. A flexibilização do direito do trabalho no
Brasil: desregulação ou regulação anética do mercado? São Paulo: LTr, 2008, p. 131.
149
BAYLOS, Antonio. Representação e representatividade sindical na globalização. In: Revista
Trabalhista, volume V. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 19.
150
CAVALCANTI, Lygia Maria de Godoy Batista. A flexibilização do direito do trabalho no
Brasil: desregulação ou regulação anética do mercado? São Paulo: LTr, 2008, p. 131.
151
ROMAGNOLI, Umberto. Estabilidade versus precariedade. IN: Anais do Seminário
Internacional de Relações do Trabalho. Brasília: Ministério do Trabalho, 1998. Pgs. 22-27.
152
SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do Trabalho e flexibilização no Brasil. In: São Paulo
em Perspectiva, vol. 11. N. 1. Revista da Fundação SEADE, 1997.
153
CAVALCANTI, Lygia Maria de Godoy Batista. A flexibilização do direito do trabalho no
Brasil: desregulação ou regulação anética do mercado? São Paulo: LTr, 2008, p. 136.
148
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tempo parcial do artigo 58-A da CLT; do banco de horas154 previsto no artigo 59,
parágrafo 2º, da CLT; da jornada diária de trabalho de motorista profissional do
artigo 235-C e parágrafo 2º, da CLT; das horas in itinere do parágrafo 3º artigo
58 da CLT; do intervalo intrajornada do artigo 71 da CLT.
E ainda, da conversão do terço de férias em abono pecuniário do art.
143, parágrafo 2º, da CLT; do trabalho em domingos e feriados dos empregados
nos serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegrafia
e radiotelefonia previsto no art. 227, parágrafo 2º, da CLT; da jornada 12x36
do motorista e condições específicas deste trabalho dos artigos 235-F e 235-H
da CLT; da elevação da duração de trabalho no subsolo e a remuneração da
hora prorrogada previstas nos artigos 295 e 296 da CLT; da prorrogação da
duração normal diária do trabalho do menor estatuída pelo artigo 413 da CLT;
da suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional pelo artigo
476-A da CLT.
As Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho também versam sobre
flexibilização, autorizando tal instituto desde que concretizado por negociação
coletiva. A Súmula nº 85 versa sobre compensação de jornada (também pode ser
feito por acordo individual escrito); a Súmula nº 423, sobre turno ininterrupto de
revezamento e a Súmula nº 444, sobre a escala de 12x36 na jornada de trabalho.
Em outras circunstâncias, porém, há a imposição de limites legais ou
jurisprudenciais à flexibilização quando ela é realizada através de negociação
coletiva:
a) como no caso daquela obtida através dos instrumentos coletivos
para os turnos ininterruptos de revezamento, que mesmo com
entendimento autorizador através da Súmula 423 TST155, há
necessidade de contrapartida, uma garantia compensatória para
o empregado, além do respeito ao limite de duas horas excedentes
Rio Grande do Sul. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Processo TRT/RS RO
0000376-92.2011.5.04.0121. HORAS EXTRAS. BANCO DE HORAS. O regime compensatório
na modalidade de banco de horas só pode ser ajustado mediante negociação coletiva, nos termos
do artigo 59, § 2º da CLT e Súmula 85, V, do TST. Ausente nos autos norma coletiva autorizadora
da compensação mediante banco de horas, tem-se por inválido o regime de compensação adotado
em face do reclamante. Provimento negado. Nesse mesmo sentido: Processo TRT 3ª Região.
Processo nº 0000120-91.2012.5.03.0138 RO. Data de publicação: 08/04/2013. Relator: Jorge Berg
de Mendonça. 6ª Turma.
155
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. A Súmula 423 tem a seguinte redação: “Turno
ininterrupto de revezamento. Fixação de jornada de trabalho mediante negociação coletiva.
Validade. Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular
negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não tem
direito ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras”. Disponível em: www.tst.jus.br.
154
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por dia previsto em lei156. Há, entretanto, interpretações dissonantes
quanto à obrigatoriedade ou não do pagamento da dobra em dias de
feriados de trabalho sob esse regime157;
b) ou ainda, a limitação da autonomia privada coletiva pelos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do
trabalho158;
c) as referentes às questões que envolvem horas in itinere. Alguns
tribunais entendem que não poderão ser suprimidas por negociação
coletiva159, mas podem ser arbitradas pelas partes pela média da
duração das horas de percurso160, desde que não se mostre muito
inferior ao tempo real dele161;
Minas Gerais. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Processo nº 000014902.2011.5.03.0034 RO. Data de publicação: 13/03/2013. 1ª Turma. Relator: Erica Aparecida
Pires Bessa. EMENTA: TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO – EXTENSÃO
CONVENCIONAL PARA 12 HORAS DE JORNADA. IMPOSSIBILIDADE.
157
Minas Gerais. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Processo nº 000036158.2012.5.03.0011. Data de publicação: 01/03/2013. 2ª Turma. Relator: Sebastião Geraldo
de Oliveira. EMENTA: FERIADO LABORADO – JORNADA 12X36 – DIA NORMAL DE
TRABALHO – NEGOCIAÇÃO COLETIVA –EXCLUSÃO DA DOBRA. Em sentido contrário:
Processo TRT 3ª Região. Processo nº 00159-2012-015-03-00-9 RO. Data de publicação:
15/04/2013. 6ª Turma. Relator: Jose Marlon de Freitas.
158
Minas Gerais. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Processo nº 000156990.2012.5.03.0039. Data de publicação: 16/04/2013. 5ª Turma. Relator: Milton V. Thibau de Almeida.
EMENTA: CONVENÇÃO COLETIVA. SUPRESSÃO DO DIREITO À REMUNERAÇÃO DAS
HORAS IN ITINERE. “[...] os ajustes devem se guiar pela regra constitucional de forma a observar
os limites impostos pelos princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do
trabalho (art. 1º, incisos III e IV), [...]”.
159
Em sentido contrário: TRT 5ª Região. Processo nº 0001682-95.2010.5.05.0641. Data de
publicação: 19/04/2013. Relator: Des. Sônia França.
160
Minas Gerais. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Processo nº 000183176.2011.5.03.0103 RO. Data de publicação: 18/03/2013. 4ª Turma. Relator: Julio Bernardo
do Carmo. EMENTA: NEGOCIAÇÃO COLETIVA – HORAS IN ITINERE – PACTUAÇÃO
DO TEMPO DE PERCURSO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUPRESSÃO DE DIREITO
PREVISTO EM LEI. A negociação coletiva deve ser respeitada, por força do art. 7º, XXVI, da
Constituição da República, exceto quando por meio dela forem suprimidos direitos assegurados
em norma de caráter público e/ou que tenham por objetivo a proteção à vida, saúde e integridade
física do trabalhador [...]. Nesse mesmo sentido: Processo TRT 3ª Região. Processo nº 000008533.2010.5.03.0064 RO. Data de publicação 05/04/2013. 4ª Turma. Relator: Taisa Maria M. de Lima.
161
Minas Gerais. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Processo nº 000086908.2012.5.03.0042 RO. Data de publicação: 15/03/2013. 7ª Turma. Relator: Marcelo Lamego
Pertence. EMENTA: HORAS IN ITINERE. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. EXPRESSIVA
SUPRESSÃO DO VALOR PAGO SOB ESSE TÍTULO. INVALIDADE.
156
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d) as relacionadas às normas de ordem pública, que dizem respeito à
saúde, à higiene e à segurança do trabalhador;
e) pelas normas disciplinadoras da política econômico-financeira do
governo e as que dizem respeito à política salarial vigente de acordo
com o artigo 623 da CLT.
A flexibilização negociada, feita através dos sindicatos e mediante
negociação coletiva, respeitando os limites legais, parece ser a forma mais
transparente e democrática para obtenção de resultados coletivos positivos,
entretanto o Estado, como já visto, também flexibiliza através das leis e os
Tribunais através das jurisprudências e das Súmulas.
1.3.3.1 TERCEIRIZAÇÃO
A globalização, como já delineado, acarretou uma nova estruturação
empresarial que afetou significativamente as relações de trabalho. A terceirização
é um outro fator que também pode ser considerado como consequência dessa
nova era.
É um poderoso instrumento de flexibilização, porque permite atingimento à especialização dos serviços, descentralizando atividades empresarias e
reduzindo custos. A terceirização pode ser conceituada como sendo a “horizontalização da produção de bens ou serviços, mediante contratação de empresas
especializadas em determinados segmentos do respectivo empreendimento” 162.
Delgado entende que pela terceirização “insere-se o trabalhador no
processo produtivo do tomador de serviços sem que se estendam a estes laços
justrabalhistas, que se preservam fixados com uma entidade interveniente” 163.
Robortella complementa e sintetiza explicando que terceirização é “a existência
de um terceiro que, com competência, especialidade e qualidade, em condições
de parceria, presta serviços ou produz bens para a empresa contratante”164.
A terceirização parece ser um mecanismo eficiente para a redução de
custos e aumento da competitividade na era da globalização, mas várias ações
preventivas e repressivas foram desencadeadas no Brasil pelo uso desvirtuado
desse instituto pelas empresas.
Um exemplo que estampou as folhas de jornais nos últimos tempos
foi a do setor elétrico, que usa mão de obra terceirizada e mostra um índice
SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 52.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Ltr, 2007, p. 430.
164
ROBORTELLA, Luiz Armando Amorim. O moderno direito do trabalho. São Paulo: Ltr,
1994, p. 236.
162
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elevado de acidentes, jornadas excessivas e condições de trabalho análogas à
escravidão. Por este motivo “a orientação às Procuradorias do Trabalho é atacar
o trabalho terceirizado. Cada procurador vai avaliar que tipo de ação fará. O
que queremos é acabar com o uso ilegal da terceirização165 afirmou José Lima,
coordenador do projeto Alta Tensão da Coordenação Nacional de Combate a
Fraudes do Ministério Público.
Essa subcontratação presente nos novos moldes do mercado de trabalho,
torna mais delicada a situação do trabalhador. São categorias inorganizadas (o
que acaba enfraquecendo a capacidade de negociação pelos trabalhadores) e
com alta rotatividade, pois a maioria dos contratos de terceirização é por tempo
determinado.
A despeito disso, por meio da negociação coletiva, os atores
sociais já começam a prever nos seus instrumentos coletivos o incentivo à
manutenção do emprego fruto da relação de terceirização. Celebram-se
acordos triangulares entre a empresa tomadora, a prestadora de serviços e o
empregado, estendendo-se, nestes casos, algumas peculiaridades da relação
de trabalho propriamente dita, entre os três atores e não mais somente entre o
empregado e a empresa interveniente166.
Outra cláusula que pode estar prevista nas convenções ou nos acordos
coletivos de trabalho diz respeito ao cumprimento, pelas empresas terceirizadas,
das regras constantes dos instrumentos coletivos firmados entre as empresas
terceirizantes e seus trabalhadores ou pelos sindicatos respectivos167.
BRITO, Agnaldo. Distribuidoras de energia serão alvo de megablitz trabalhista. Folha de S.
Paulo. São Paulo, 18 nov. 2011, Mercado, B3.
166
CCT 2013/2013 celebrada entre Sindicato dos Trabalhadores em Emp. de Asseio, Conserv,
Zeladoria, Reciclagem de lixo, limpeza urbana, ambiental e de áreas verdes e emp. de serv.
Terceiriz e Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio Grande do Sul.
Cláusula 35ª – Incentivo à manutenção do emprego. “Em vista das peculiaridades da terceirização
de serviços, fica facultada a celebração de acordo triangular entre (1) a empresa que está perdendo
determinado contrato de prestação de serviços, (2) a empresa que está assumindo o mesmo
contrato de prestação de serviços e (3) o empregado, este necessariamente sob a assistência de seu
sindicato, com as seguintes condições: (a) a empresa que está assumindo o contrato de prestação
de serviços admite o empregado e a ele concede garantia de emprego pelo prazo de 6 (seis)
meses; (b) o empregado será admitido na empresa que está assumindo o contrato de prestação
de serviços com o mesmo salário e no dia imediatamente seguinte ao de seu desligamento da
empresa que está perdendo o contrato, e (c) a empresa-empregadora que está perdendo o contrato
de prestação de serviços, de um lado, ficará desonerada do pagamento do aviso prévio, vez que o
empregado seguirá empregado e sem perder salário, e, de outro, recolherá em favor do empregado
demitido, com abrigo no parágrafo segundo, do artigo 9º do Decreto 99.684/90, a multa de 20%
sobre o montante dos depósitos realizados e/ou devidos por conta de seu Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço”. RS 000123/2013. Nº Solicitação MR 000005/2013. Data de registro no MTE:
16/01/2013. Número do processo 46218.000246/2013-60. Disponível em: <http://www3.mte.gov.
br/ internet/mediador>. Acesso em: 20 abr. 2013.
167
“As empresas terceirizadas serão obrigadas, pela empresa terceirizante, a cumprir na íntegra
o presente instrumento, sob pena desta responder pelos débitos, mencionados no parágrafo
165
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Existem outras cláusulas protetivas direcionadas aos trabalhadores
terceirizados, como a trigésima segunda, parágrafo único, da convenção
coletiva de trabalho firmada entre os sindicatos laborais e patronais do setor
de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares do Estado do Paraná que tem a
seguinte redação: “As empresas que terceirizarem atividades deverão aproveitar
sempre que possível os empregados dos setores terceirizados, ou recomendar a
sua contratação ao novo empregador”168.
Nos casos acima apontados vislumbra-se a proteção ao trabalhador
terceirizado, tanto mediante as regras coletivas firmadas pelas empresas que
verdadeiramente irão usufruir de seus serviços, as tomadoras, como pela
continuidade da relação de emprego originalmente estabelecida entre aquele
e a entidade interveniente, e agora presente, por instrumento coletivo, entre o
trabalhador e a empresa tomadora dos serviços.
A terceirização pode se mostrar, entretanto, um procedimento de
precarização de direitos dos trabalhadores, como no caso da empresa espanhola
Zara, que contrata fornecedores de vários países para confeccionar produtos
para vender com a sua marca. O código de conduta da empresa permite que os
seus fornecedores usem o instituto da terceirização.
Esse procedimento acabou se mostrando duvidoso e problemático
como bem ressalta o jornal Folha de São Paulo: “Depois de enfrentar denúncias
de trabalho análogo à escravidão no mês passado, a espanhola decidiu criar um
disque-denúncia para descobrir irregularidades em seus fornecedores” 169.
A terceirização apesar de ser combatida tanto pelo Ministério Público
quanto pelo Judiciário, é defendida pelos transeuntes dos corredores apertados
de um país inserido nos processos da mundialização do capital.
Por fim, a flexibilização em qualquer de suas formas, incluindo aí a
terceirização, feita coletivamente, é na visão de Cavalcanti, a mais importante e
deve ser incentivada porque para ela170:
É na mesa de negociações que nasce a flexibilização autêntica,
circunstancial, transparente e responsável, conduzida pelos principais
anterior, da empresa terceirizada”. CCT 2012/2013 firmada entre 04 sindicatos de trabalhadores
e a Federação dos Empregados em Indústrias de Alimentação do Paraná de um lado e de outro,
03 sindicatos de indústrias e a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Número de registro
no MTE: PR005050/2012, cláusula trigésima quinta. Disponível em: <http://www3.mte.gov.br/
sistemas/mediador>. Acesso em: 09 mai. 2013.
168
CCT 2012/2014 com o número de registro no MTE: PR000926/2012. Disponível em: <http://
www3. mte.gov. br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09 mai. 2013.
169
LORES, Raul Juste. Zara anuncia a criação de disque-denúncia. Folha de S. Paulo, São Paulo,
16 set. 2011. Mercado/comomodities, B10.
170
CAVALCANTI, Lygia Maria de Godoy Batista. A flexibilização do direito do trabalho no
Brasil: desregulação ou regulação anética do mercado? São Paulo: LTr, 2008, p. 138.
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atores sociais – trabalhadores versus empregadores - e em atenção a
questões conjunturais momentâneas. Esse é o momento de consagração
da autonomia coletiva dos trabalhadores tanto para conquistar direitos
como para momentaneamente negociá-los, atendendo ao bem maior,
ou seja, a manutenção do nível de emprego.
A negociação coletiva entra, por conseguinte, neste contexto, como
uma alternativa à estrutura mercadológica de desproteção e precarização das
relações de trabalho, porque pode ser um instrumento de segurança e garantia
de direitos, além de indicar um pluralismo democrático onde os próprios
interessados também estabelecem normas trabalhistas.
2 NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2.1 FUNDAMENTOS E PECULIARIEDADES DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO
Na sociedade pré-estatal o homem fruía de toda a sua liberdade. Com
o surgimento do Estado houve a necessidade de situar, organizar a liberdade
do indivíduo na sociedade. O Estado era limitado frente ao indivíduo e isento
de qualquer responsabilidade na promoção do bem comum. Era uma criação
baseada no contratualismo social171.
O Estado existia para servir ao homem na busca da realização dos seus
fins. Para Hegel, em contrapartida, o valor ético máximo estava no Estado172. A
falência do Estado liberal burguês revelou a importância da teoria hegeliana. O
indivíduo, elemento central daquele Estado, dá lugar à sociedade. Passou-se a
reconhecer a importância do social e a sua prevalência sobre o individual.
As repercussões sociais advindas da configuração do Estado são
assim colocadas sob o prisma do conceito da função social, que é decorrência
da evolução da concepção de Estado (independentemente de ser liberal ou
social) e da mudança de paradigmas. Surgiu pari passu a essa perspectiva, a
observação e a cobrança de uma idoneidade social.
Tanto o Estado, quanto os atores sociais, sendo idôneos e comportandose honestamente perante a coletividade, intervindo quando necessário e
afastando-se quando desnecessário, cumprem a sua função social.
No contexto do Estado, da sociedade e de suas justificações, entende-se,
então, que o cumprimento de uma função social é fundamentado na valoração, onde
elementos sociais e de justiça misturam-se e coexistem com valores econômicos. A
171
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BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 2011.
BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 41.
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função social torna-se um “upgrade” da relação eminentemente baseada em valores
econômicos, decorrente das relações capitalistas descritas por Marx173.
É um conceito que permeia todo o sistema jurídico brasileiro. Há
previsão, por exemplo, da função social da propriedade no artigo 5º, inciso
XXIII; no art.170, inciso III; no art. 182; no art. 185 e no art. 186, todos da
Constituição de 1988 e, ainda, da função social do contrato no artigo 421
do Código Civil. Para Ferreira ela é um instrumento para concretização dos
objetivos fundamentais da República174.
Essa função social desencadeia relações multilaterais, o coletivo e o
difuso passam a ter uma importância maior e a relação individual originalmente
estabelecida não perde o seu valor, mas serve de meio para a obtenção de um fim.
No Brasil o exemplo disso está inscrito na Constituição de 1988,
em seu artigo 1º, e seus incisos III e IV, que classificam-no como um Estado
Democrático de Direito que tem como fundamentos os valores sociais do
trabalho e a livre iniciativa dentre outros não menos importantes. Nos valores
sociais do trabalho a atenção está voltada tanto para o individual quanto para o
coletivo, já a livre iniciativa engloba a sociedade como um todo, eis que ligada
à ideia de ordem econômica provedora do desenvolvimento.
A Constituição de 1988, também em seu artigo 170, enuncia que a ordem
econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
com o fim de assegurar existência digna conforme os ditames da justiça social. O
desrespeito ao trabalho humano e à livre iniciativa previstos constitucionalmente
pode significar, portanto, o “desrespeito ao projeto constitucional para a ordem
econômica”175, além da violação aos princípios fundamentais sobre os quais está
apoiado o Estado Democrático de Direito brasileiro.
Enquanto o valor social do trabalho é a medida necessária para a
inserção do trabalhador na sociedade, a livre iniciativa é pressuposto para a
geração de empregos e, consequentemente, serve de instrumento viabilizador
do próprio valor social do trabalho em uma sociedade democrática e capitalista.
A seu tempo, Silva aborda brilhantemente a questão do trabalho, no
momento em que afirma que o seu valor social está embutido na sua capacidade
MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política, livro 1, o processo de produção do
capital. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.
174
FERREIRA, Daniel. Função social da licitação pública: o desenvolvimento nacional
sustentável (no e do Brasil, antes e depois da MP nº 495/2010). Fórum de Contratação e Gestão
Pública – FCGP.v.9, n. 107, nov. 2010. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p.6.
175
ROCHA, Silvio Luis Ferreira da. Breves considerações sobre a intervenção do Estado no
domínio econômico e a distinção entre atividade econômica e serviço público. In: SPARAPANI,
Priscilia; ADRI, Renata Porto (Coords.). Intervenção do Estado no domínio econômico e no
domínio social: homenagem ao professor Celso Antonio Bandeira de Mello. Belo Horizonte:
Fórum, 2010, p 17-19.
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de criar riquezas e prover a sociedade de bens e serviços além de fornecer à
pessoa humana as bases para uma vida digna176.
O valor social do trabalho e a livre iniciativa estão presentes tanto no artigo
1º da Constituição de 1988, sendo considerados fundamentos do Estado, assim
como no artigo 170, do mesmo diploma legal, como bases da ordem econômica177.
Estão postos, portanto, lado a lado, a atividade econômica e o trabalho para criar um
mecanismo de equilíbrio e valor quando se fala em trabalho e capital.
Não há uma possível desvinculação ou ainda, uma oposição
conflitiva eterna entre os dois institutos como defendia Marx178. A Encíclica
Rerum Novarum argumenta nesse mesmo sentido: “não pode haver capital
sem trabalho, nem trabalho sem capital. A concórdia traz consigo a ordem e a
beleza; ao contrário, dum conflito perpétuo só podem resultar confusão e lutas
selvagens”179.
Por essas razões, a negociação coletiva é tão importante, tendo seu
fundamento no valor social do trabalho e na livre iniciativa, respeita o trabalho
e a atividade econômica que o gera, porque faz com que os trabalhadores e os
empregadores ou os sindicatos representativos de ambos, sejam os legítimos
negociadores de suas especificidades.
Essas negociações são incentivadas na medida em que no Brasil, como
já mencionado, o valor social do trabalho e a livre iniciativa são considerados
princípios fundamentais do Estado e bases da ordem econômica. Isto quer
dizer que sem o respeito à essas garantias, uma das pedras que servem como
fundamento do nosso Estado é lançada ao mar das arbitrariedades.
Neste contexto, a negociação coletiva de trabalho não pode mais ser
encarada como um mero instrumento jurídico de resolução de conflitos que
visa somente a medida econômica. Ela deve ser analisada também, como
um trampolin que alça os objetivos, redescobre e altera paradigmas, rumo ao
cumprimento da sua função social.
SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros
Editores Ltda, 2009, p. 39.
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José Afonso da Silva explica o que significa essa declaração constitucional sobre os fundamentos
da ordem econômica: “Em primeiro lugar, quer dizer precisamente que a Constituição consagra
uma economia de mercado, de natureza capitalista, pois a livre iniciativa, que, especialmente,
significa a garantia da iniciativa privada, é um princípio básico da ordem capitalista. Em segundo
lugar, significa que, embora capitalista, a ordem econômica dá prioridade aos valores do trabalho
humano sobre todos os demais valores da economia de mercado”. SILVA, José Afonso da.
Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2009, p. 709.
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MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. Peru: Los Libros Más Pequeños
del Mundo EIRL, 2010, p. 16.
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LEÃO XIII, Papa. CARTA ENCÍCLICA RERUM NOVARUM: Sobre a condição dos operários.
Roma, 15 mai. 1891. Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/
documents/hf_l-xiii_enc_15051891_ rerum-novarum_po.html>. Acesso em: 19 set. 2014.
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Nesta esteira, Stümmer entende que, considerando o princípio da
justiça distributiva, ou seja, dar a cada um o que é seu, “o sistema de relações
coletivas busca, a partir da negociação coletiva de trabalho, exatamente esse
fim. O objetivo é de composição e equilíbrio entre as classes”180.
Para Smith181, entretanto, o mercado rege as relações sem interferência
do Estado, afastando a importância da negociação coletiva. Marx182, por sua vez,
entendia ser impossível que o trabalhador e o empregador pudessem acordar
de maneira pacífica condições de trabalho, sendo inviável, por esse motivo, a
possibilidade de uma negociação.
A Encíclica Rerum Novarum ao revés, combate as ideologias do ódio e
indica caminhos para a negociação entre os atores sociais, a exemplo do apoio à
associação dos trabalhadores. Defende: “não luta, mas concórdia das classes” 183.
Independentemente, porém, de qual é o entendimento ou a teoria
acatada; a influência e a existência da negociação coletiva em tempos de
globalização são assuntos que não podem ser afastados dos meandros da vida
econômica e social. Por sua relevância, Martins Filho afirma que o Tribunal
Superior do Trabalho é que deve direcionar a negociação coletiva, mas espera
que “não o faça mantendo uma tal rigidez, em nome da proteção ao trabalhador,
que acabe criando o que já se denominou de “protecionismo às avessas”: protege
tanto o trabalhador brasileiro que gera empregos na China!”184.
A Confederação Nacional das Indústrias, por sua vez, sustenta que “a
velocidade com que ocorreram as transformações nos modos de produção não
tem precedentes na história. A legislação, assim, tornou-se impotente para dar
soluções adequadas aos imensos desafios de produtividade”185. A negociação,
por esse enfoque, poderia ser um meio de atingimento da celeridade e eficiência
na resolução destas questões. E continua, enfatizando que em um mundo
globalizado, deve se dar atenção à negociação coletiva, pois “a adequada
STÜMMER, Gilberto. O Direito coletivo do trabalho no Brasil e a Encíclica Rerum Novarum.
In: Rerum novarum – estudos em homenagem aos 120 anos da encíclica papal. Coords. Luiz
Eduardo Gunther e Marco Antônio César Villatore, orgs. Ronald Silka de Almeida e Willians
Franklin Lira dos Santos. Curitiba, Juruá, 2011, p. 84.
181
SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre a sua natureza e suas causas. São
Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, 1996, p. 430
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MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. Peru: Los Libros Más Pequeños
del Mundo EIRL, 2010, p. 88.
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LEÃO XIII, Papa. CARTA ENCÍCLICA RERUM NOVARUM: Sobre a condição dos operários.
Roma, 15 mai. 1891. Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/
documents/hf_l-xiii_enc_ 15051891_ rerum-novarum_po.html>. Acesso em: 19 set. 2014.
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MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Valorização da negociação coletiva e flexibilização
das normas legais trabalhistas. Revista Jurídica, Brasília, v. 8, n. 79, p. 01-07, jun./jul., 2006.
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CASALI, Emerson (Coord.). Confederação Nacional da Indústria: 101 propostas para a
modernização trabalhista. Brasília: CNI, 2012, p. 21.
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regulação das relações do trabalho pode servir de incentivo ao investimento
empresarial e à geração de empregos de boa qualidade, além de estimular o
mérito e a produtividade”186.
Gunther ressalta também o perfil democrático e pacificador da negociação
coletiva de trabalho no capitalismo mundializado argumentando que:187:
É possível colocar o fenômeno da negociação coletiva trabalhista
como realizador de dois movimentos importantes. O primeiro deles,
sem dúvida, como realizador de pacificação social, contribuindo
para o fim do conflito. O segundo, não menos importante, é sua
capacidade criadora de normas jurídicas para regular as relações entre
os trabalhadores e as empresas, adaptando a realidade mutante com
regramentos estabilizadores da atividade produtiva.
Martins188, por sua vez, entende que a negociação coletiva é uma
forma de compatibilizar os interesses das partes. A harmonia dos poderes dos
trabalhadores unidos e representados pelo sindicato, e dos empregadores, sejam
sozinhos ou também associados, pode ser alcançado através das negociações
coletivas, que breca ou equilibra a “tendência geral de todos os homens a um
perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder”189.
As tratativas coletivas também respeitam a diversidade e especificidade
das profissões e categorias, parecendo, então, mais justas. Nas palavras de
Thatcher: “[...] com livre negociação (entre patrões e empregados) haverá, e
será bom que haja, uma ampla variação de ganhos salariais entre diferentes
grupos”190. Nessa mesma linha, Pavelski a descreve como o “instrumento mais
democrático do conjunto social”191.
A negociação coletiva de trabalho é resultante do momento político,
econômico e social, por isso poderá apresentar-se como um instrumento
CASALI, Emerson (Coord.). Confederação Nacional da Indústria: 101 propostas para a
modernização trabalhista. Brasília: CNI, 2012, p. 13.
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GUNTHER, Luiz Eduardo. A negociação coletiva do trabalho como direito fundamental:
necessidade de afirmação da tutela dos direitos de personalidade na atividade empresarial mundializada.
In: Revista Jurídica UNICURITIBA, Curitiba, nº 21, Temática n. 5, p. 95-121, p. 2008.
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MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2006, p. 779.
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MALMESBURY, Thomas Hobbes. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado
Eclesiático e Civil. Disponível em: <http://dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_thomas_
hobbes_leviatan.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2013.
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Disponível em: <http://edicaodigital.folha.com.br/ipad/App.aspx>. Acesso em: 09 abr. 2013.
191
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dissertacoes/AnaPaulaPavelski.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2013.
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de garantia dos direitos fundamentais e viabilizador da pacificação social,
primordiais nesse contexto de economia globalizada e concorrência desenfreada.
Pode, também, servir como meio de distribuição de riquezas numa economia
em prosperidade ou ainda ter uma função ordenadora na crise. Gomes entende
diversamente, quando afirma que o poder econômico se engrandeceu diante
dos trabalhadores através das negociações coletivas, que contribuíram para o
retrocesso social e violaram direitos fundamentais192.
É verdade que quando elas se apresentam com objetivos políticos que
visam imposições de ideologias, ou ainda, mostram-se, simplesmente, como
uma alternativa para negociadores ganharem o poder, sem interesse legítimo
de proteção à classe trabalhadora193 ou de representação da classe patronal,
não cumprem a sua função social, entretanto, aquelas que adequam as relações
entre trabalhadores e empregadores ao mundo globalizado, sem desconsiderar
o valor social do trabalho e a livre iniciativa, previstos nos artigos 1º, inciso IV
e 170 da Constituição de 1988, são legítimas e cumprem a sua função social.
As multinacionais, as transnacionais, as empresas de grande porte
que tem ou concentram poderes em suas bases, estão presentes em todas as
economias, mas não estão sozinhas nesta seara. As empresas menores também
movimentam uma parte considerável do mercado. Não parecem, contudo, tão
poderosas economicamente para transformar uma negociação de trabalho em
violação de direitos194.
Desta feita, a negociação coletiva foi, inclusive, incentivada pelo
Fórum Nacional do Trabalho195 para esse porte de empresas, e se justifica
GOMES, Miriam Cipriani. Violação de direitos fundamentais na negociação coletiva de
trabalho. São Paulo: LTr, 2012. p. 80.
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O operário deve “fugir dos homens perversos que, nos seus discursos artificiosos, lhes
sugerem esperanças exageradas e lhes fazem grandes promessas, as quais só conduzem
a estéreis pesares e à ruína das fortunas”. LEÃO XIII, Papa. CARTA ENCÍCLICA RERUM
NOVARUM: Sobre a condição dos operários. Roma, 15 mai. 1891. Disponível em: <http://
www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerumnovarum_po.html>. Acesso em: 19 set. 2014.
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circunstâncias, anônima e impessoal, mesmo que as relações com os contramestres e chefes
de equipe sejam altamente personalizadas. Nas pequenas empresas, pelo contrário, a relação
trabalhista se mantém bastante pessoal, e o operário ainda não está muito distante do empregado
doméstico”. PROST, Antoine. Fronteiras e espaços do privado. In: PROST, Antoine; VICENT,
Gérard (Orgs). Tradução de Denise Bottmann; Dorothée de Bruchard, posfácio. História da vida
privada: da Primeira Guerra a nossos dias. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p.46.
195
No dia 13/11/2003, os participantes do Grupo Temático Micro e Pequenas Empresas,
Autogestão e Informalidade reuniram-se como parte das atividades do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social – CDES e do Fórum Nacional do Trabalho – FNT para
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na medida em que suas atividades são basicamente voltadas para o mercado
interno, “agregam valor a produtos e serviços e são consideradas o sustentáculo
de uma economia em qualquer lugar do mundo” 196 de acordo com Sérgio Risola,
diretor executivo do Centro de Inovação, Empreendendorismo e Tecnologia
(incubador de empresas da Universidade de São Paulo).
Parecem não serem as negociações coletivas os instrumentos de
precarização dos direitos laborais, e sim a globalização, que pode ser contida
através desses mesmos mecanismos, desde que conduzidas por sindicatos
estruturados e atuantes.
Ceneviva entende, a seu turno, que o Direito Brasileiro também é
capaz de conter o lado pernicioso da mundialização do capital. “Mesmo neste
mundo globalizado, o esforço será para que o Direito interno seja garantido
pelas regras da Constituição e das leis do Brasil. Ao menos, parece indiscutível
que o Direito pode preservar o país, em face do capital internacional”197.
Para assegurar condições de igualdade, remuneração compatível,
garantia de trabalho e existência digna em um mundo que está sendo desenhado
sem fronteiras; os trabalhadores podem se valer da legislação interna imposta e
também das normas coletivas (convenções e os acordos coletivos de trabalho)
criadas pelas partes através das negociações coletivas de trabalho.
O ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Carlos
Alberto Reis de Paula198 também engrandeceu a negociação quando do discurso
de sua posse em 05/03/2013 a mencionou nestes termos:
O caminho para a leitura e a redescoberta da legislação trabalhista passa
obrigatoriamente pela negociação coletiva, em que entidades constituídas e
legitimamente representadas e com respeito à voz da maioria, se assentem
em torno de uma mesa em contínuo aprendizado de ouvir e falar.
obrigações trabalhistas, particularmente no que se refere a: exigências burocráticas; obrigações
acessórias; custos de dispensa de empregados; parcelamento de verbas rescisórias; aplicação de
normas de negociação coletiva; fiscalização do trabalho; execuções trabalhistas. Após discussão
os integrantes do GT estabeleceram, dentre outras recomendações, o dever de valorização do
processo de negociação coletiva para as micro e pequenas empresas. Fonte: MTE. Disponível em:
<http://www.mte.gov.br/fnt/tematicos_micro2.asp>. Acesso em: 16 mai. 2013.
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formais existentes no país. PORTAL BRASIL. Mapa das micro e pequenas empresas. Disponível
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Neste contexto, Dejours entende necessária a compreensão entre os
sujeitos para que o chamado “espaço de discussão” funcione. Nas tratativas
coletivas ocorre a mesma coisa. “As condições de comunicação são centrais.
Pode-se falar para não dizer nada, ou falar sem a intenção de discutir ou ser
discutido. Pode-se ainda, por outro lado, escutar sem ouvir”199.
Negociar exige esforço, compreensão, conhecimento e técnica das
partes200; não é despojar-se do mundo ou a ele se fazer alheio. Ao contrário;
é entender, inclusive, que esse processo não é isolado. A negociação coletiva
de trabalho, por exemplo, sofreu o impacto das profundas transformações
que ocorreram nos últimos anos decorrentes da globalização econômica,
da economia de mercado, do aumento da concorrência incrementada pela
tecnologia, das diferentes dimensões dos Estados, da criação de multinacionais
e de muitos outros fatores que resultaram dessas mudanças no mundo201. Para
Gomes, a negociação coletiva recebe efetivamente o reflexo desses fatores “de
ordem econômica, de ordem política e de ordem social”202.
A negociação coletiva, entretanto, já foi irradiada pelas circunstâncias
e pelo comportamento dos interessados na relação laboral, desde os primórdios
DEJOURS, Chistophe. O fator humano. Tradução de Maria Irene Stocco Betiol e Maria José
Tonelli. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p. 58-59.
200
Fischer, Ury e Patton ressaltam que há três maneiras de negociar: com afabilidade, com
aspereza ou com base em princípios/técnicas. “O negociador afável quer evitar conflitos pessoais
e, desse modo, faz concessões prontamente para chegar a um acordo. Ele quer uma solução
amigável; no entanto, acaba frequentemente explorado e sentindo-se amargurado. O negociador
áspero encara qualquer situação como uma disputa de vontades no qual o lado que assume as
posições mais extremadas e resiste por mais tempo obtém os melhores resultados. Ele quer vencer,
no entanto, frequentemente acaba por produzir uma reação igualmente áspera, que exaure a ele e
a seus recursos e prejudica suas relações com o outro lado. O método da negociação baseada em
princípios, desenvolvido no Projeto de Negociação de Harvard, consiste em decidir as questões a
partir de seus méritos, e não através de um processo de regateio centrado no que cada lado se diz
disposto a fazer e a não fazer. Ele sugere que você procure benefícios mútuos sempre que possível
e que, quando seus interesses entrarem em conflito, você insista em que o resultado se baseie em
padrões justos, independentes da vontade de qualquer dos lados. O método da negociação baseada
em princípios é rigoroso quanto aos méritos e brando com as pessoas. Não emprega truques nem
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Tradução de Vera Ribeiro e Ana Luiza Borges. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2005, p. 16.
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GERNIGON, Bernard et al. A negociação coletiva na administração pública brasileira.
Brasília: OIT; Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 16-17.
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GOMES, Miriam Cipriani. Reflexão sobre os fatores que impedem o pleno desenvolvimento
da negociação coletiva de trabalho no Brasil e a mudança recente do cenário econômico como
determinante para um novo diálogo social. In: Revista Jurídica UNICURITIBA, Curitiba, n. 24,
Temática n. 8, (p. 89-112), p. 93, 2010-1.
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do século XX, quando o contrato de trabalho englobava a totalidade da
existência do trabalhador e era a porta usada para o “ingresso do operário no
domínio privado do patrão”203; onde a empresa era “uma espécie de grande
família, cujo pai seria o patrão”204.
A partir daí, a paralisação dos trabalhadores, por exemplo, atingia
pessoalmente o empregador como um gesto de ingratidão por um lado, e tinha o
objetivo, por outro, o dos trabalhadores, de contestar a autoridade do “pai de fábrica”205.
Os patrões sustentavam que o contrato de trabalho era privado porque
estava interligado à empresa que era de sua propriedade. Já os trabalhadores
entendiam que a empresa era um lugar público e o seu contrato de trabalho era de
ordem pública. Por esse motivo, estes pensavam que as suas condições de trabalho
deveriam ser objeto de negociação entre sindicatos laborais e patronais e não de
negociação, provavelmente insatisfatória, entre empregado e empregador206.
Atualmente as negociações coletivas também são conduzidas, por
vezes, por manifestações subjetivas das partes, por isso, a análise da origem
desses sentimentos que influenciaram nas escolhas e nas ações, clarifica a
compreensão de “alguns comportamentos que seriam difíceis de racionalizar
com a mera referência a funções e utilidade tradicionais”207.
Por outro viés, a inclusão na seara mundial do pensamento de que “a
exploração do trabalho não tem apenas um componente econômico; ela tem
componentes sociais e econômicos”208 propicia outra forma de visualização
da negociação coletiva pelos sindicatos dos trabalhadores, que tentam
adequar o econômico ao social valendo-se de várias estratégias garantidas
constitucionalmente, como o direito de greve.
PROST, Antoine. Fronteiras e espaços do privado. In: PROST, Antoine; VICENT, Gérard
(Orgs). Tradução de Denise Bottmann; Dorothée de Bruchard, posfácio. História da vida
privada: da Primeira Guerra a nossos dias. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 43.
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PROST, Antoine. Fronteiras e espaços do privado. In: PROST, Antoine; VICENT, Gérard
(Orgs). Tradução de Denise Bottmann; Dorothée de Bruchard, posfácio. História da vida
privada: da Primeira Guerra a nossos dias. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 42.
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PROST, Antoine. Fronteiras e espaços do privado. In: PROST, Antoine; VICENT, Gérard
(Orgs). Tradução de Denise Bottmann; Dorothée de Bruchard, posfácio. História da vida
privada: da Primeira Guerra a nossos dias. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 43.
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(Orgs). Tradução de Denise Bottmann; Dorothée de Bruchard, posfácio. História da vida
privada: da Primeira Guerra a nossos dias. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 46.
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FRANK, Robert H. If Homo Economicus Could Choose His Own Utility Function, Would he
want one a conscience? The American Economic Review, vol. 77, n. 4, 1987, p. 602-03. Published
by: American Economic Association. Livre tradução.
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OLIVEIRA, Francisco Cardozo; SILVA, Ligia Neves. Possibilidades de uma análise econômica
do princípio da função social do contrato: trocas, acesso às posições proprietárias e ao trabalho.
In: Revista de Direitos Fundamentais e Justiça, Rio Grande do Sul, jul/set. 2011.
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A greve, então, não pode mais ser considerada uma forma de
ingratidão com o patrão ou contestação ao seu poder. Apesar de ser “um meio
de pressão facultado aos trabalhadores para que possam forçar os empregadores
ao atendimento de suas reivindicações”209, é para Romita, um recurso social
extremamente válido porque serve para a pacificação social, pois leva à
composição de interesses contrapostos210. Por isso, a greve e a negociação
coletiva estão intimamente ligados.
Por outro lado, o nosso Estado preocupa-se também com a livre
iniciativa, marca indelével do capitalismo. O fato de existir incentivo
constitucional à negociação coletiva premia não só os empregados, mas
também os empregadores. Através dela, por exemplo, pode-se por fim a uma
greve e retomar as atividades da empresa com empregados mais satisfeitos e
consequentemente mais produtivos.
Ela também repercute necessariamente em todas as camadas da
sociedade, porque pode alterar a maneira pela qual os agentes políticos formulam
políticas públicas, os legisladores criam as leis e os magistrados decidem e julgam
as lides. Nessa esteira, é coerente afirmar que o alcance da negociação coletiva
transbordou o que primeiramente estava reservado à ela. Repercutiu de maneira
consistente e operou mudanças inesperadas e bem vindas para a coletividade211.
Exemplo disso é a decisão em sede de Recurso Ordinário de número
30900-12.2009.5.15.0000 do Tribunal Superior do Trabalho, publicada em
04/09/2009, que tem como Ministro Relator Mauricio Godinho Delgado. Foi
analisada nessa oportunidade a fundamentalidade da negociação coletiva em
uma sociedade capitalista e democrática.
Esse acórdão é considerado um marco nas questões que envolvem
as tratativas coletivas, porque a partir dele, surgiu a possiblidade de se anular
dispensas coletivas que não tenham sido intermediadas pelos sindicatos;
permitindo que a negociação coletiva seja um mecanismo de idoneidade social
e legitimador de um Estado Democrático de Direito212.
SILVA, Otavio Pinto e. A contratação coletiva como fonte de direito do trabalho. São Paulo:
LTr, 1998, p. 95.
210
ROMITA, Arion Sayão. Os Direitos Sociais na Constituição e outros estudos. São Paulo, LTr,
1991, p. 250-51.
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Ressalte-se, nesse contexto, a aprovação pelo Congresso Nacional da Convenção nº 151 e da
Recomendação nº 159 ambas da OIT através do Decreto legislativo nº 206 de 07/04/2010 e a sua
promulgação através do Decreto 7.944 de 06/03/2013 que preveem a possibilidade da negociação
coletiva também no setor público.
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BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Processo nº TST-RODC-30900-12.2009.5.15.0000
que tem como partes a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A – EMBRAER e outra e o Sindicato
dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e Outros. Rel. Maurício Godinho Delgado.
Julgamento: 10/08/2009. Publicação 04/09/2009. Sessão Especializada em Dissídios Coletivos
com o seguinte teor: “As dispensas coletivas realizadas de maneira maciça e avassaladora,
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A preocupação com o coletivo, no que diz respeito ao atendimento
dos direitos e garantias dos trabalhadores, também se dá em nível internacional
em função da globalização e da presença de grandes empresas multinacionais
em praticamente todos os países.
Na União Européia, por exemplo, há tentativas de implementação de
negociação coletiva internacional nos moldes da Diretiva do Conselho Europeu
de 22/09/1994213“que regula a negociação coletiva nas empresas e grupos de
matriz nacional que têm filiais na Europa”214.
Até a negociação de códigos de conduta parecem se mostrar como
uma alternativa para que as empresas multinacionais cumpram com regras de
proteção e garantam direitos sociais. Um exemplo disso é o “acordo feito em 1997
entre a Federação Européia do Têxtil e Confecção e a patronal correspondente,
no qual se abrangia um código de conduta que deveriam manter as empresas
transnacionais de tal setor”215.
Essas negociações, independentemente do nível em que são instituídas,
devem ser conduzidas por sindicatos fortes para que surtam os efeitos para
os quais foram criadas (ampliação e garantia dos direitos fundamentais do
somente seriam juridicamente possíveis em um campo normativo hiperindividualista, sem
qualquer regulamentação social, instigador de existência de mercado hobbesiano na vida
econômica, inclusive entre empresas e trabalhadores, tal como, por exemplo, respaldado por
Carta Constitucional como a de 1891, já há mais um século superada no país. Na vigência da
Constituição de 1988, das convenções internacionais da OIT ratificadas pelo Brasil relativas a
direitos humanos e, por consequência, direitos trabalhistas, e em face da leitura atualizada da
legislação infraconstitucional do país, é inevitável concluir-se pela presença de um Estado
Democrático de Direito no Brasil, de um regime de império da norma jurídica (e não do poder
incontrastável privado), de uma sociedade civilizada, de uma cultura de bem-estar social e
respeito à dignidade dos seres humanos, tudo repelindo, imperativamente, dispensas massivas de
pessoas, abalando empresa, cidade e toda uma importante região”.
213
PARLAMENTO EUROPEU. Direitos dos trabalhadores à informação, consulta e
participação. “Diretiva 94/45/CE do Conselho, de 22 de setembro de 1994, com as modificações
que lhe foram introduzidas pela Diretiva 2009/38/CE, relativa à instituição de um Conselho de
Empresa Europeu. Esta Diretiva contém regras gerais destinadas a garantir que os trabalhadores
das grandes empresas multinacionais e das empresas em processo de fusão sejam informados
e consultados. Os Conselhos de Empresa Europeus congregam administrações centrais e os
representantes dos trabalhadores de toda a Europa para debater vários temas trabalhistas. Foram
concedidos aos trabalhadores, além disso, determinados direitos em matéria de informação e
consulta no domínio do ambiente de trabalho. Em abril de 2011 havia 18.000 representantes de
trabalhadores com assento nos Conselhos de Empresa Europeus a defender os interesses de 18
milhões de trabalhadores”. Disponível em: <http://www.europarl. europa.eu/aboutparliament/pt/
displayFtu.html?ftuld=FTU_4.9.6.html>. Acesso em: 26 mai. 2013.
214
GERNIGON, Bernard et al. A negociação coletiva na administração pública brasileira.
Brasília: OIT; Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 19.
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BAYLOS, Antonio. Representação e representatividade sindical na globalização. In: Revista
Trabalhista, volume V. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 34.
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empregado) e justifiquem, em tempos de globalização, a continuidade da sua
existência, ou seja, além da devida preocupação com o trabalhador, também
direcionem a sua atenção à sobrevivência das empresas.
2.1.1 A OIT E A NEGOCIAÇÃO COLETIVA
A Constituição de 1988 e a Consolidação das Leis Trabalhistas
reconhecem a negociação coletiva, preocupam-se em garantir o mínimo que
cabe ao trabalhador e em assegurar que as partes que negociam coletivamente
não firam a dignidade da pessoa humana ou o valor social do trabalho.
A negociação coletiva, entretanto, ganhou relevância mundial porque
se tornou um dos principais objetivos da OIT. A Organização Internacional
do Trabalho foi criada pela Conferência de Paz, logo após a Primeira Guerra
Mundial em 1919, em meio a reflexões sobre a Revolução Industrial e seus
efeitos nos trabalhadores e a “concorrência desleal entre os países, decorrente
da não observância, por alguns, de normas mínimas de proteção ao trabalho”216.
Atualmente a OIT é considerada primordial na tentativa de equilibrar
as relações entre o capital e o trabalho217. Uma das suas principais missões
“consiste em fomentar a negociação coletiva no mundo”218.
Por este motivo, em sua Declaração sobre os Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho, declara que todos os Membros, ainda que não
tenham ratificado as convenções, devem respeitar, promover e tornar realidade
o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva219.
A OIT considera a negociação coletiva um princípio relativo aos
direitos fundamentais220.
GUNTHER, Luiz Eduardo. A OIT e o direito do trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá, 2011, p. 11.
GUNTHER, Luiz Eduardo. A OIT e a Uniformização das Normas Trabalhistas. In: Revista
Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Normas Internacionais. v.1.- n.3,
dez/2011, p. 18.
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ratificado as convenções aludidas, têm um compromisso derivado do fato de pertencer
à Organização de respeitar, promover e tornar realidade, de boa fé e de conformidade com a
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sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Disponível em: <http://www.oitbrasil.
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A Organização Internacional do Trabalho juntamente com outras
Organizações Internacionais “constituem formas institucionalizadas de
cooperação pacífica entre os Estados com a finalidade de alcançar certos
objetivos comuns”221 e são importantes na medida em que parecem capazes
de domar a mundialização do capital, que relativiza o papel dos Estados e de
suas soberanias. Para Gunther “nenhum Estado está preparado para dominar
totalmente esse fenômeno e o único recurso, sem dúvida, está nas normas
internacionais”222.
Enquanto a globalização ideal é aquela que opera de baixo para cima,
ou seja, que nasce regionalizada para só depois ser mundializada; a legislação
e a proteção para a sociedade em tempos atuais, incluindo aí, as empresas e os
trabalhadores, devem, para homogeinizar padrões mínimos de conduta, operar
de cima para baixo, ou seja, emanar de órgãos de alcance mundial, como a
Organização Internacional do Trabalho.
A OIT cria regras e “vem aumentando seu papel na elaboração
legislativa e no monitoramento do cumprimento das normas por parte dos países,
em relação ao amplo leque de assuntos que envolvem o mundo do trabalho”223.
Ela tem hoje, aproximadamente, 180 nações associadas e desde 1934 o Brasil,
especificamente, já ratificou 96 e atualmente tem 78224 Convenções ratificadas
do total de 189 elaboradas pela OIT.
Insta ressaltar, que as Convenções e as Recomendações são as
principais normas da Organização Internacional do Trabalho de acordo com
o artigo 16 da sua Constituição. As primeiras, se versarem sobre direitos
humanos e forem aprovadas no Brasil, em cada Casa do Congresso Nacional,
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais como prevê o parágrafo 3º, artigo 5º,
da Constituição de 1988.
As Recomendações, por sua vez, são apenas “fontes materiais de
direito, porque servem de inspiração e modelo para a atividade legislativa”225.
Entretanto, tanto as Convenções quanto as Recomendações são consideradas
negociación coletiva. In: Revista Internacional del Trabajo, v. 119, nº1, abril 2000, p. 38.
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fontes de direito internacional do trabalho226, por isso também devem ser
lembradas quando da análise da negociação coletiva de trabalho. Até porque,
a OIT através do conteúdo de suas normas e dos seus princípios, “contribui
para que a negociação coletiva mantenha a sua capacidade de adaptabilidade
ao meio, às mudanças e garanta o equilíbrio entre as partes e as possibilidades
de avanço social”227. Inseridos nas suas Convenções e Recomendações estão
alguns princípios referentes à negociação coletiva.
Para esse Organismo a expressão negociação coletiva compreende
todas as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, um empregador,
um grupo de empregadores ou uma organização ou várias organizações de
empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores,
com o fim de fixar as condições de trabalho e emprego; ou regular as relações entre
empregadores e trabalhadores; ou regular as relações entre os empregadores ou
suas organizações e uma ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar
todos estes objetivos de uma só vez228.
As organizações de empregadores e de trabalhadores acima citadas
são também denominadas sindicatos, que são os agentes sociais principais
na condução das tratativas coletivas. Nesta esteira, imprescindível discorrer
algumas considerações sobre eles.
2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS SINDICATOS
O sindicato é produto do capitalismo e o seu berço foi na Inglaterra
de 1720, no contexto da Revolução Industrial. Não foi, entretanto, uma criação
dos filósofos ou dos economistas. Ele se originou como resposta humana ao
materialismo da burguesia229.
Cueva230 esclarece que as “associations compagnoniques y
Gesellenverbänden” do século XVI, foram as formas associativas que
constituíram um antecedente real dos nossos sindicatos e Leroy231 afirma que o
GUNTHER, Luiz Eduardo. A OIT e o direito do trabalho no Brasil. Curitiba: Juruá, 2011, p. 51.
GERNIGON, Bernard et al. A negociação coletiva na administração pública brasileira.
Brasília: OIT; Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 19.
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Acesso em: 08 out 2014.
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colectivo del trabajo, sindicación, convenciones colectivas, conflitos de trabajo, la huega. México:
Editorial Porrúa S.A, 1979, p. 252.
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primeiro organismo obreiro que usou o nome de “sindicato” foi uma associação
de sapateiros de 1866.
Com o passar do tempo os sindicatos espalharam-se pelo mundo, mas
até que se tornassem protagonistas de movimentos marcantes e definidores de
direitos, passaram-se muitos anos, a despeito de Marx e Engels afirmarem já em
1848, no século XIX, que “a história de todas as sociedades que existiram até os
nossos dias tem sido a história das lutas de classe”232.
O fruto da reunião dos trabalhadores, em um primeiro momento, foram
as associações, que mais tarde se tornaram os sindicatos. Até que as simples
associações virassem sindicatos propriamente ditos, passaram-se muitos anos
e algumas fases.
Delgado assinala que a primeira fase foi difícil porque as associações
sindicais não eram reconhecidas “pelas ordens jurídicas da época. Tratava-se da
fase da proibição sindical, eventualmente acoplada com a própria criminalização
da prática de atos sindicais”233.
A segunda fase rumo à livre associação e auto-reconhecimento,
aconteceu por volta de 1820 e “correspondeu à tolerância jurídica com os
sindicatos e a sua descriminalização” 234. A terceira fase se deu na segunda
metade do século XIX, onde houve o “reconhecimento do direito de coalização
e livre organização sindical”235.
Em 1919, pelo Tratado de Versalhes, finalmente houve a
constitucionalização desse direito e a partir de 1945, após a Segunda Guerra
Mundial, tais direitos foram alçados ao patamar de princípios democráticos.
Süssekind afirma que de acordo com a história do sindicalismo mundial, “em
um século e meio, a sindicalização passou de ilícito penal a um dos direitos
humanos fundamentais, estando consagrado em diversas constituições”236.
Os sindicatos ao longo dos anos acabaram sendo reconhecidos
legalmente como as bases sólidas nas quais os empregados e os empregadores
poderiam construir os pilares da democracia, do respeito, da harmonia e dos
valores sociais do trabalho. Essas organizações foram interpretadas e previstas
constitucionalmente justamente como uma forma democrática de representação
e participação e porque não, de poder.
Hobbes ressalta que “o maior dos poderes humanos é aquele que é
composto pelos poderes de vários homens”237. Esse poder também está presente
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. Peru: Los Libros Más Pequeños
del Mundo EIRL, 2010, p. 11.
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no sindicato, eis que ele representa a união de vários trabalhadores, assim
como nas federações, porque compostas de vários sindicatos e também nas
confederações, que agrupam as federações.
O sistema sindical, por isso, deve ser levado em consideração quando
se discutem reflexos sociais e econômicos da globalização. Inclusive porque,
são eles os legítimos representantes das categorias econômicas e profissionais
do país, e portanto, estão umbilicalmente ligados ao “fator” trabalho, tão
influenciado e modificado por esse fenômeno.
Nesse contexto, são lembrados na medida em que desempenham um papel
fundamental no que diz respeito ao progresso social e ao crescimento econômico238,
mas para cumprirem seus objetivos, precisam ser fortes e representativos.
Acontece que a globalização, a despeito de não ter sido para Baylos
propriamente a origem da crise de representação dos sindicatos, propiciou o
seu aprofundamento, eis que destacou e “introduziu a dimensão mundial como
cenário” 239 e deixou mais notória essa crise.
Tanto Baylos240 como Teixeira241 entendem que o sindicalismo
tem concorrentes na medida em que há manifestações e ações a respeito de
interesses relacionados à idade, jovens e idosos; ao gênero, mulheres e homens;
à nacionalidade; à raça; à família e à religião; desconectados do mundo sindical.
Esses movimentos deixam a representação social geral, mote do sindicalismo,
sensivelmente enfraquecida e superdimensionada em função da globalização.
Eclesiático e Civil. Disponível em: <http://dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_thomas_
hobbes_leviatan.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2013.
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As organizações sindicais dos empregados tem importância “por sua capacidade de identificar
necessidades e preocupações de grandes setores da população, dar-lhes forma, orientá-las e traduzilas em reivindicações específicas, partindo do princípio de que o progresso social não vem por si só,
não é automático e exige que medidas específicas sejam adotadas”. As organizações de empregadores
são importantes “pelo papel essencial que desempenham na criação de emprego e no crescimento
econômico”. “Além dos interesses específicos, existem pontos de encontro evidentes entre essas
organizações: o pleno emprego, a luta contra a inflação, a relação entre qualidade de emprego e
produtividade, etc. Existem também limites: os limites físicos do crescimento e as condicionalidades
econômicas em geral, que não devem ser subestimados, sob pena de riscos de quebras e falências,
particularmente no atual momento histórico, onde a globalização marca o ritmo. Os interlocutores
sociais estão ‘condenados’ a inserir-se neste contexto. São eles que, por seu conhecimento do
meio trabalhista, pela legitimidade que lhes outorga sua representação, foram chamados a regular
as relações trabalhistas e as condições de trabalho”. GERNIGNON, Bernard et. al. A negociação
coletiva na administração pública brasileira. Rio de Janeiro: Forense/OIT, 2002, p.13.
239
BAYLOS, Antonio. Representação e representatividade sindical na globalização. In: Revista
trabalhista – direito e processo. Ano 2. Rio de Janeiro: Forense, janeiro-fevereiro-março, 2003, vol. V. p. 21.
240
BAYLOS, Antonio. Representação e representatividade sindical na globalização. In: Revista
trabalhista – direito e processo. Ano 2. Rio de Janeiro: Forense, janeiro-fevereiro-março, 2003, vol. V. p. 21.
241
TEIXEIRA, João Régis Fassbender. Introdução ao direito sindical: aspectos e alguns
problemas. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1979.
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A estrutura sindical patronal, assim como o sindicato laboral, também
sofre pela concorrência. São, nesse caso, outras entidades civis “existentes em
praticamente todos os setores da economia”242 que também representam e tem
legitimidade para intermediar os interesses patronais.
Santos entende, entretanto, que foram as “transformações operadas nos
sistemas produtivos, com o desenvolvimento da robótica, das novas tecnologias
de informação e sua penetração em diversos ramos de atividade”243 que
atingiram as organizações sindicais e apontaram para uma “tendência contínua
a dessindicalização”244. Nesse mesmo sentido, Rifkin afirma que a automação
gerou altos índices de demissão e poucos novos empregos especializados e
“como resultado, os sindicatos começaram a perder associados e prestígio”245.
Alves, a seu tempo, entende que esse declínio nos índices de sindicalização faz
parte da dimensão socioinstitucional da crise do sindicalismo moderno246.
Pochman atenta para o fato de que os sindicatos das categorias
econômicas também sofreram os efeitos da mundialização do capital em
função da mudança no mundo empresarial, decorrente das transformações da
economia247.
Os interesses empresariais tornaram-se mais heterogêneos, fazendo
com que as instituições sindicais patronais “caminhem cada vez mais no
sentido da fragmentação e descentralização das ações, perdendo capacidade de
representação específica e de poder para aglutinar um conjunto amplo de forças
no plano nacional”248.
A crise no sindicalismo laboral, entretanto, preocupa mais porque
pode produzir em escala coletiva um mal individual. A proteção da saúde
mental do trabalhador, a título de exemplo, pode ser abalada, porque, como
explica Dejours, ela depende não só do indivíduo, mas também das “estratégias

POCHMAN, Marcio. Sindicalismo patronal brasileiro: auge e declínio. Disponível em:
<http://www.seade .gov.br/produtos/spp/v12n01_13.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2013.
243
SANTOS, Ariovaldo. A Confederação Sindical Internacional: resposta à crise sindical?
Disponível em: <http://www.unicamp.br/cemarx/anais_v_coloquio...?Ariovaldo_Santos.pdf>.
Acesso em: 24 abr. 2013.
244
SANTOS, Ariovaldo. A Confederação Sindical Internacional: resposta à crise sindical?
Disponível em: <http://www.unicamp.br/cemarx/anais_v_coloquio...?Ariovaldo_Santos.pdf>.
Acesso em: 24 abr. 2013.
245
RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis dos empregos e a
redução da força global de trabalho. São Paulo: MAKRON Books, 1996, p, 86.
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ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2000, p. 85.
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POCHMAN, Marcio. Sindicalismo patronal brasileiro: auge e declínio. Disponível em:
<http:// www. seade. gov.br/produtos/spp/v12n01_13.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2013.
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POCHMAN, Marcio. Sindicalismo patronal brasileiro: auge e declínio. Disponível em:
<http://www.seade.gov.br /produtos/spp/v12n01_13.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2013.
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coletivas de defesa”249. E a erosão dessas estratégias acaba propiciando “uma
perda considerável para a saúde”250 do trabalhador.
Não se pode afirmar com convicção que os sindicatos estão em
processo de desconstrução. Fosse assim, não existiria a menor preocupação e
cuidado com os movimentos da vida sindical frente ao Estado, por exemplo.
Não é o que acontece. A China, para exemplificar, é considerada atualmente
como um país agressivo no mercado mundial e presta atenção a qualquer
passo dado pelos sindicatos do seu país. A razão disso é que o governo chinês
considera que sindicatos independentes são uma ameaça ao poder instalado e ao
desenvolvimento econômico estável do país251.
Na Itália, porém, os sindicatos são poderosos, mas acabam estagnando
a economia com a sua ambição desmedida252. São, nesse caso, protagonistas de
negociações políticas, que visam imposições de ideologias, ou ainda, simplesmente
servem como uma alternativa para que a mídia faça o marketing necessário, para
que esses negociadores nacionais, galguem posições políticas e ganhem poder.
Não há um interesse legítimo de proteção da classe trabalhadora. Por
essa razão, a produtividade na Itália está estagnada e consequentemente “o país
atrai menos investimentos estrangeiros diretos, como porcentual do PIB, que
qualquer outro país da Europa”253.
No Brasil, a exigência constitucional da participação dos sindicatos
nas negociações coletivas só reflete socialmente a partir do momento em que os
fundamentos do Estado Democrático de Direito são respeitados e os direitos e
as garantias fundamentais são verdadeiramente efetivados.
DEJOURS, Cristophe. Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, 2004, p. 25.
250
DEJOURS, Cristophe. Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, 2004, p. 25.
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O Partido Comunista da China tem pânico de sociedade organizada, o que inclui sindicato dos
trabalhadores. Em tese, os operários teriam posição de destaque no comando do país comunista,
mas na prática sua atuação e organização é totalmente controlada. Não existem sindicatos
independentes na China. Todos são oficiais e ligados ao Partido. TREVISAN, Cláudia. O temor
dos sindicatos na China. Disponível em: <http://blogs.estadao. com.br/claudia-trevisan/otemor-dos-sindictos-na-china/>. Acesso em: 27 nov. 2011.
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Os contratos de trabalho italianos são negociados nacionalmente. Líderes sindicais e
federações patronais estabelecem escalas de remuneração, pacotes de benefícios e condições de
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É o artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição de 1988, que autoriza
os sindicatos das categorias econômicas e profissionais brasileiros, através das
negociações coletivas, a firmar instrumentos coletivos para regular as relações
laborais. São as convenções e os acordos coletivos de trabalho.
Esses instrumentos coletivos que regulam as relações de trabalho,
assinado por sindicatos254 atuantes e coerentes, possibilitam a adequação
aos novos tempos sem desconsiderar o valor social do trabalho, o equilíbrio
econômico e o avanço social, elementos estes, muito valorizados em tempos de
mundialização do capital.
Nesse sentido, assim como Teixeira255, Arouca entende que “o
sindicato deve sim ter cor política, mas não partidária. Deve, portanto, ser
essencialmente politizado. Do contrário será imobilista”256.
Os sindicatos, por conseguinte, devem estar preparados para enfrentar
as crises decorrentes da globalização que se mostram atualmente através do
desemprego, do subemprego, da terceirização, da flexibilização das normas
e dos direitos trabalhistas; assim como por diversas outras peculiaridades
jurídicas criadas pelo processo de integração e adaptação.
Afinal, como bem lembra Cueva, sindicato é uma formação social
necessária, determinada “pela desigualdade que produz o liberalismo
econômico, pela consequente miséria dos trabalhadores e pela vida em comum
na fábrica, organizado para a realização de um fim: justiça no trabalho” 257.
Os sindicatos, através das negociações coletivas e dos movimentos que
lhe são peculiares, precisam garantir a efetivação dos preceitos constitucionais
no que se refere às relações de trabalho frente à globalização e apesar de
enfrentarem os problemas decorrentes da “desincorporação da existência
e a dispersão das pessoas em universos solipsistas dominados por telas”258,
devem reagir a isso, unindo trabalhadores e empregadores harmonicamente e
provocando mudanças.
Os sindicatos, portanto, são os agentes legítimos imbuídos
constitucionalmente de realizar as negociações coletivas de trabalho, que se bem
conduzidas, tornam-se peças fundamentais quando do resguardo aos princípios
Na convenção coletiva pelos sindicatos patronais e laborais e no acordo pelo sindicato
profissional e por uma ou várias empresas.
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TEIXEIRA, João Régis Fassbender. Introdução ao direito sindical: aspectos de alguns
problemas. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1979, p. 125.
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AROUCA, José Carlos. O Sindicato em um mundo globalizado. São Paulo: LTr, 2003, p. 935.
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colectivo del trabajo, sindicación, convenciones colectivas, conflitos de trabajo, la huega. México:
Editorial Porrúa S.A, 1979, p. 251-52.
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constitucionais e às normas protetivas, seja para a categoria econômica seja
para a categoria profissional, para a adaptação ao mundo globalizado.
Há uma tese, entretanto, de que “a presença e a atuação dos
sindicatos levam consigo obstáculos à produção, um crescimento econômico
lento e a perpetuação da pobreza”259. Porém, para Tzannatos e Aidt, não há
como dimensionar precisamente de que forma os sindicatos influenciam na
produtividade das empresas260.
O resultado microeconômico dos sindicatos não é claramente
detectado, contudo, no plano macroeconômico, se comprovou em diversas
ocasiões, que a coordenação do mercado de trabalho, que melhora os resultados
econômicos e aumenta o bem-estar social, depende da presença de todos os
atores sociais, inclusive dos sindicatos, na mesa de negociações261.
A existência das negociações coletivas se mostra, dessa forma, tão
importante como a existência dos próprios sindicatos, já que é nesse momento
que essas entidades podem exercer a sua principal e mais democrática
função: a de representação. E, para que as negociações sejam conduzidas de
maneira adequada e com resultados eficazes; os sindicatos, como verdadeiros
protagonistas, devem ser dirigidos por regras, por princípios, que legitimarão e
justificarão as tratativas coletivas.
2.3 PRINCÍPIOS DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2.3.1 OS PRINCÍPIOS NO CONTEXTO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Princípio é uma previsão normativa de caráter geral que não
obrigatoriamente prevê obrigações de caráter específico. Ele inspira o intérprete
a extrair da própria norma o melhor sentido possível para cada momento da
história da sociedade; carrega, pois, força valorativa262.
Alexy entende que os princípios são “mandamentos de otimização em
face das possibilidades jurídicas e fáticas” 263. Para Mello264 princípio é:
TZANNATOS, Zafiris; AIDT, Toke S. Los sindicatos, los resultados microeconômicos y lo que
cuenta para economistas y empresas. In: Revista Internacional del Trabajo, vol. 125/4, 2006, p. 289.
260
TZANNATOS, Zafiris; AIDT, Toke S. Los sindicatos, los resultados microeconômicos y lo que
cuenta para economistas y empresas. In: Revista Internacional del Trabajo, vol. 125/4, 2006, p. 291.
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TZANNATOS, Zafiris; AIDT, Toke S. Los sindicatos, los resultados microeconômicos y lo que cuenta
para economistas y empresas. In: Revista Internacional del Trabajo, vol. 125/4, 2006, p. 307-08.
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Aula da professora Dra. Viviane Séllus Knoerr proferida no Mestrado em Direito Empresarial
e Cidadania do UNICURITIBA, out. 2012.
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por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro
alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes
normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua
exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe
dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a
intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há
por nome sistema jurídico positivo.
A propósito, os princípios inseridos em uma Constituição não tem
hierarquia superior às regras, entretanto, na hermenêutica são eles que as
norteiam. Bonavides enaltece a função dos princípios de âmbito constitucional
porque “uma vez constitucionalizados, se fazem a chave de todo o sistema
normativo”265 e tornam-se dotados de normatividade. No entendimento de
Dworkin266, os princípios tem dimensão de peso porque aplicam-se em maior
ou menor grau, diferentemente das regras que são aplicadas ou não.
Nascimento267 afirma que “princípio não é algo acabado, pronto,
definitivo. A palavra princípio significa começo. Logo, princípio são ideias que
refletirão numa estrutura jurídica, econômica e social, daí o sentido prospectivo
dos princípios”.
Os princípios, então, como já mencionado, são cânones interpretativos
carregados de normatividade, mas “nem sempre se inscrevem nas leis” 268. São
considerados por Reale como “enunciados lógicos admitidos como condição ou
base de validade das demais asserções que compõem dado campo do saber” 269.
A melhor doutrina elenca vários princípios que devem ser respeitados no
trato coletivo, porque apesar da legislação pátria assumir no artigo 625-H270 da CLT
que existem princípios da negociação coletiva, não há a enumeração legal deles.
Editores, 1996, p. 545.
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Fontes, 2006, p. 508.
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jul. 2012.
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+do+trabalho>. Acesso em: 02 agos. 2012.
269
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Esse modelo principiológico doutrinário adotado no Brasil parece ser,
entretanto, mais eficiente do que o daqueles que tem um sistema regulamentado
de negociação coletiva porque como bem lembra Plá Rodriguez271:
Os princípios tem suficiente fecundidade e elasticidade, para não
ficar presos a fórmulas legislativas e concretas. Tem de possuir a
devida maleabilidade para inspirar diferentes normas em função da
diversidade de circunstâncias. Do mesmo modo que os princípios
tem a possibilidade de inspirar diferentes legislações e soluções em
diversos países, assim também podem inspirar diversas fórmulas,
conforme as épocas e as circunstâncias.
No processo de entendimento entre as partes (sindicatos laboral
e empresarial ou sindicato laboral e empresa) o respeito a esses princípios
agasalha o ato negocial com um manto democrático e de bom senso. A legítima
aplicação de alguns princípios torna-se, dessa maneira, imprescindível para
que a negociação coletiva se amolde aos ditames da democracia, do direito e
consiga equilibrar a eficiência econômica com a equidade social.
Bernardes afirma que “com a adoção desses grupos de princípios,
estaria explicitado um ‘código ético e pragmático da negociação’, legitimador
da própria atividade negocial e estimulador da contratação coletiva”272.
São vários os princípios elencados pelos doutrinadores que serão
abordados a seguir. Alguns princípios são absorvidos por outros, isto quer dizer
que a partir do momento em que há essa incorporação e também o entendimento
que são critérios hermenêuticos, mostra-se infundada a preocupação de Streck273
de que haja uma “proliferação de princípios” que, com pretensões de correção,
enfraqueçam a força normativa da Constituição.
O rol não é taxativo, pois como bem lembrado por Bernardes, esse
conjunto principiológico está mais perto de um código de ética do que de uma
normatização estanque.
2.3.1.1 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
O Ministro do Superior Tribunal de Justiça Humberto Martins, afirma
que “reconhecer a boa-fé não é tarefa fácil”274, porque para ele “para concluir
PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2000, p. 80.
BERNARDES, Hugo Gueiros. Princípios da negociação coletiva. In: TEIXEIRA FILHO, João
de Lima (Coord.). Relações Coletivas de Trabalho. São Paulo: LTr, 1999, p. 370.
273
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas
da possibilidade à necessidade de respostas corretas em Direito. Rio de Janeiro: Editora Lumen
Juris, 2009, p. 493.
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se o sujeito estava ou não de boa-fé, torna-se necessário analisar se o seu
comportamento foi leal, ético, ou se havia justificativa amparada no direito”275.
Então, ser honesto e ter consideração com o outro é ter boa-fé.
Este princípio está contido na Convenção nº 154 da OIT, que assinala
que a negociação coletiva somente funcionará eficazmente se for dirigida com
absoluta boa-fé pelas partes276. Ele é considerado em dois momentos no âmbito
da negociação coletiva de trabalho: na negociação em si e no cumprimento do
que foi acordado.
Há uma tendência em entender que, por sua abrangência, esse princípio
encerra os demais. Ele é a bussola que norteia, mas a existência dos outros
princípios é necessária para a verificação objetiva dos pressupostos essenciais à
uma boa e efetiva negociação coletiva.
O princípio da boa-fé pode ser desdobrado, sob essa ótica, em outros
subprincípios que dele decorrem ou se confundem, a saber:
1) princípio da razoabilidade, que é também conhecido como
princípio da adequação ou da proporcionalidade. Pleitos impossíveis
de serem implementados ou recusa em aceitar o que está dentro das
possibilidades, não é razoável277.
Extremismo e irredutibilidade impedem um acordo. O comportamento
das partes e suas ações devem ser adequadas, proporcionais, tornando o consenso
um objetivo mais fácil e próximo de ser alcançado nas negociações coletivas.
Disponível em: <http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.
texto=108925>. Acesso em 22 jun. 2013.
275
STJ. Princípio da boa-fé objetiva é consagrado pelo STJ em todas as áreas do direito.
Disponível em: <http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.
texto=108925>. Acesso em 22 jun. 2013.
276
O Comitê de liberdade sindical da OIT, além de frisar a importância que concede à
obrigação de negociar de boa é, estabeleceu os seguintes princípios: 1) ‘é importante que tanto
os empregadores como os sindicatos participem das negociações de boa fé e que façam todo o
possível para chegar a um acordo, e a celebração de negociações verdadeiras e construtivas é
necessária para estabelecer e manter uma relação de confiança entre as partes’; 2) ‘o princípio que
tanto os empregadores como os sindicatos devem negociar de boa fé, realizando esforços para
chegar a um acordo, supõe evitar toda demora injustificada no desenvolvimento das negociações’;
3) ‘ainda que a atitude conciliadora ou intransigente adotada por uma das partes frente às
reivindicações da outra é matéria de negociação entre as partes, tanto os empregadores como os
sindicatos devem negociar de boa fé realizando esforços para chegar a um acordo; 4) ‘os acordos
devem ser de cumprimento obrigatório para as partes’ ”. Recopilación CLS de 1996, parágrafos 814
a 818. GERNIGNON, Bernard et. al. A negociação coletiva na administração pública brasileira.
Rio de Janeiro: Forense/OIT, 2002, p. 39-40.
277
GÓIS, Luiz Marcelo Figueiras de. Princípios da negociação coletiva de trabalho. Disponível
em:www.calvo.pro.br/media/file/colaboradores/luiz-marcelo-figueiras-gois/luiz_marcelo_
principios_negociacao.pdf. Acesso em: 08 out 2014.
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2) princípio da inescusabilidade negocial previsto pela Consolidação
das Leis do Trabalho no seu artigo 616. Por este comando legal, os
sindicatos, quando provocados, sejam da categoria econômica ou
profissional, não podem se recusar à negociação coletiva.
Importante ressaltar, que o ente coletivo não é obrigado a se entender
com a outra parte, ele precisar querer conversar, dialogar, porque para o
dispositivo legal esse comportamento é configurado como um dever. Caso não
cumprido, pode desencadear greves legítimas ou exclusão e substituição da
parte que se negou a negociar278 por entidades coletivas de grau superior.
Romita279 indica a negociação coletiva como um direito fundamental
de solidariedade. Sob esse prisma a recusa em negociar violaria um direito
fundamental; inaceitável em um Estado Democrático de Direito que preserva a
dignidade da pessoa humana e garante os seus direitos fundamentais.
O artigo 114, § 2º, da Constituição de 1988, prevê que se qualquer
das partes se recusar a negociar, elas podem, de comum acordo, ajuizar dissídio
coletivo de natureza econômica para que a Justiça do Trabalho decida o
conflito. Quanto à essa questão, há divergências doutrinárias e jurisprudenciais
regionais no sentido da necessidade ou não do “comum acordo” para que o
dissídio seja aceito e julgado pelos tribunais. O Tribunal Superior do Trabalho,
todavia, pacificou a questão na Corte, no sentido de que o “comum acordo” é
pressuposto específico para o ajuizamento do dissídio coletivo280.
A despeito disso, discute-se no Supremo Tribunal Federal, a
constitucionalidade do artigo 114, § 2º, da Constituição de 1988, que exige o
comum acordo para o ajuizamento de dissídio coletivo na Justiça do Trabalho
através das seguintes ações diretas de inconstitucionalidade: ADI 3.392/DF;
Artigo 671 da CLT prevê que os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar
Acordo Coletivo do Trabalho comunicará o Sindicato representativo da categoria profissional por
escrito, para que no prazo de oito dias assuma a direção entre os interessados. O parágrafo primeiro
desse mesmo artigo saliente que expirado o prazo sem que o Sindicato tenha se desincumbido do
encargo, a Federação vinculada ao Sindicato e na falta dessa a Confederação, assumirá a direção
dos entendimentos.
279
ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 323.
280
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Processo RODC – 82300-35.2008.5.03.0000. Data
de julgamento: 12/04/2012. Rel: Ministra Dora Maria da Costa. Seção Especializada em Dissídios
Coletivos. Data de publicação: DEJT 30/04/2010. COMUM ACORDO. NÃO CONCORDÂNCIA
DO SUSCITADO. JURISPRUDÊNCIA DO TST. EXTINÇÃO. No mesmo sentido: TST - RO
20287-02.2010.5.04.0000. Rel: Ministra Maria de Assis Calsing. Julgamento: 19/02/2013. DETJ:
01/03/2013; TST – RO 47300-78.2007.5.04.0000. Rel: Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro.
Julgamento: 11/03/2013. DEJT: 26/03/2013; TST – RO 20476-77.2010.5.04.0000. Rel: Ministro
Walmir Oliveira da Costa. Julgamento: 13/05/2013. DEJT: 17/05/2013. Disponível em: www.tst.
jus.br. Acesso em: 05 jun 2013.
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ADI 3.423/DF; ADI 3.431/DF; ADI 3.432/DF e ADI 3.520/DF281, todas com a
relatoria do Ministro Gilmar Mendes e ainda sem julgamento.
3) princípio da equivalência entre os negociantes, que prevê que os entes
coletivos negociadores são iguais282. Devem ser tratados igualmente
sem a proteção ao hipossuficiente, inexistente nesta relação coletiva
e presente nas relações individuais de trabalho (empresa-empregado).
A garantia de emprego e estabilidade dos sindicalistas e os mecanismos
por eles usados como forma de pressão (as greves são exemplos) são a garantia
da equivalência entre os trabalhadores, como entes coletivos (sindicatos
laborais), e os empresários.
Esse princípio quando direcionado ao fruto da negociação, ou seja,
à normatização criada, denomina-se princípio protetor e está presente tanto no
Direito do Trabalho como no Direito Coletivo do Trabalho. É ligado ao princípio
constitucional da igualdade (isonomia), porque compensa a desigualdade
tratando diferentemente os desiguais.
Na negociação coletiva a proteção aos empregados é uma das
preocupações quando da confecção dos textos das normas coletivas. O princípio
protetor não é uma premissa que afeta as partes da negociação, mas as regras
coletivas criadas por elas.
4) princípio da transparência significa a busca pela verdade dos fatos através
do conhecimento das reais condições da empresa e do que efetivamente
os empregados necessitam. Essas informações são necessárias para que
as discussões sejam pautadas pela ética e pelo bom senso.
A ADI 3392 tem como requerente a Confederação Nacional das Profissões Liberais (CNPL).
A ADI 3423 tem como requerentes: a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo
e Hospitalidade (CONTRATUH), a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT), Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins (CNTA), Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Empresas de Crédito (CONTEC), Confederação Nacional das Profissões
Liberais (CNPL), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino
(CONTEE), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e
Cultura (CNTEEC), Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN). A
ADI 3431 tem como requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Ensino (CONTEE). A ADI 3432 tem como requerente a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimento de Educação e Cultura (CNTEEC) e a ADI 3520 tem como
requerente a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN).
282
BARBALHO, Adriano. Direito Coletivo do Trabalho. Disponível em: www.cidmarconi.adv.
br/ artigo. asp?codigoArt=123. Acesso em: 07 out 2014.
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Esse princípio está consagrado no inciso II, nº 7 da Recomendação nº
163 da OIT, que versa sobre a promoção da negociação coletiva de trabalho. O
número “7.1” desse instrumento enfatiza que no caso de vir a ser prejudicial à
empresa a revelação de informações, sua comunicação pode ser condicionada
ao compromisso de que será tratada como confidencial na medida do necessário.
5) princípio da paz social que também é denominado de princípio
da busca do equilíbrio social. Objetiva a pacificação do conflito-base
das negociações. Visa também os próprios negociadores que devem
buscar o entendimento em clima de harmonia e sem tirar de foco o
objeto da negociação, que é obter um consenso.
Constitui este princípio “um esforço de compreensão, de convivência
e de respeito mútuo entre as partes, em que pese à diversidade de interesses
imediatos, uma vez que o objetivo mediato é a relação de trabalho, a qual deve
ser preservada”283. É considerado fundamental porque descortina o clima hostil,
põe fim ao conflito e pacifica a coletividade.
2.3.1.2 PRINCÍPIO DA AUTONOMIA COLETIVA
Esse princípio pode também ser chamado de princípio da criatividade
jurídica. As condições de trabalho são normatizadas pelas próprias partes interessadas.
Lima Filho relembra que “autonomia coletiva é a capacidade
que certos grupos sociais organizados têm de emitirem normas, através de
um processo próprio de expressão do confronto entre interesses coletivos
correspondentes”284.
A autonomia coletiva advém do pluralismo jurídico que não está alheio
aos interesses sociais e que “oferece formas alternativas de realização efetiva
das necessidades de uma sociedade múltipla, em face de um Estado unitário e
ineficaz, que não mais tutela os interesses e necessidades das maiorias, muito
menos os da minoria” 285.
A Constituição Federal valoriza as negociações coletivas e a autonomia
coletiva quando reconhece as convenções e os acordos coletivos de trabalho no
seu artigo 7º inciso XXVI.
LIMA FILHO, Francisco das Chagas. Negociação coletiva e boa-fé: o princípio no
ordenamento brasileiro e espanhol. Curitiba: Decisório Trabalhista, 2008, p.44.
284
LIMA FILHO, Francisco das Chagas. Negociação coletiva e boa-fé: o princípio no
ordenamento brasileiro e espanhol. Curitiba: Decisório Trabalhista, 2008, p.28.
285
GRIBOGGI, Angela Maria. Pluralismo Jurídico e a crise do positivismo jurídico no Brasil.
Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/angela_maria_griboggi.
pdf>. Acesso em: 25 out. 2012.
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Revela esse princípio um espírito democrático que privilegia o diálogo
e acredita em um resultado de paz.
2.3.1.3 PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA ATUAÇÃO SINDICAL
Delgado nomeia esse princípio como da interveniência sindical na
normatização coletiva que “propõe que a validade do processo negocial coletivo
submeta-se à necessária intervenção do ser coletivo institucionalizado obreiro
– no caso brasileiro, o sindicato” 286.
O texto constitucional prevê a obrigatoriedade da participação do sindicato
na negociação coletiva no seu artigo 8º, incisos III e VI. Esse dispositivo está dentro
do Capítulo II (que trata dos direitos sociais), que pertence ao Título II (Dos direitos
e garantias fundamentais), por este motivo, é considerado uma cláusula pétrea (que
não pode ser abolida) de acordo com o artigo 60, § 4º, IV da Constituição de 1988.
Esse princípio terá que ser obedecido obrigatoriamente pelo
sindicato profissional. A participação do sindicato patronal não é obrigatória287,
porque a empresa é considerada um ente coletivo que pode firmar, por si só,
acordos coletivos com o sindicato laboral de acordo com o artigo 611 § 1º da
Consolidação das Leis do Trabalho.
2.3.1.4 PRINCÍPIO DO EFEITO ERGA OMNES DOS ACORDOS E DAS CONVENÇÕES
COLETIVAS DE TRABALHO
Antes da edição do Decreto-lei nº 229 de 28/02/1967, os efeitos dos
contratos coletivos se davam entre os associados dos sindicatos convenentes
e somente se estendiam a todos os membros da categoria por ato do Ministro
do Trabalho. Aquele comando legal deu nova redação aos artigos 611 a 625 da
Consolidação das Leis do Trabalho e conferiu à convenção e ao acordo coletivo
de trabalho efeito erga omnes.
DELGADO, Mauricio Godinho. Direito coletivo do trabalho e seus princípios informadores.
In: Revista do TST, Brasília, vol. 67, nº 2, abr/jun 2001, p. 91.
287
BRASIL. TST. TST-RO-13955-13.2010.5.15.000. Rel: Ministra Kátia Magalhães Arruda.
Brasília, 13/08/2012. Ação Anulatória. Acordos Coletivos. Participação da Entidade Sindical
Patronal. Não Obrigatoriedade. O procedimento previsto no art. 617 da CLT, quanto à ciência
ao sindicato da categoria profissional por parte dos empregados interessados em firmar acordo
coletivo diretamente com a empresa, a fim de chamá-lo a assumir a direção dos entendimentos, é
obrigatório. O mesmo não se dá quanto à ciência aos sindicatos da categoria econômica, que deve
ser considerada mera faculdade das empresas interessadas. De fato, não se exige a participação
do sindicato da categoria econômica na elaboração dos acordos coletivos, pois o empregador
é, individualmente considerado, um ente coletivo capaz de, em igualdade de condições com o
sindicato profissional, negociar novas condições de trabalho a serem aplicadas às suas relações de
trabalho. Disponível em: www.tst.jus.br. Acesso em: 05 jun 2013.
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O Brasil adota o modelo legal de eficácia geral quanto aos efeitos
das convenções coletivas de trabalho, pois elas não se aplicam exclusivamente
aos associados do sindicato, mas se estende a todos os membros da respectiva
categoria de acordo com o artigo 611 da CLT.
2.3.1.5 PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA
Defendida por Delgado, diz respeito à harmonização entre as regras
jurídicas criadas e advindas da negociação coletiva e aquelas oriundas da
legislação heterônoma estatal.
As normas autônomas específicas e coletivas podem prevalecer sobre
a geral advinda do Estado em dois casos288:
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).
No primeiro caso é indiscutível que, como as regras criadas são mais
benéficas, não se analisam os pormenores de uma legislação que não afronta
a existente e amplia direitos. No segundo caso há limitações acerca do que é
transacionado porque se relaciona a direitos relativamente indisponíveis.
2.3.1.6 PRINCÍPIO DA SOBREVIVÊNCIA DOS DIREITOS CONCEDIDOS POR
CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS APÓS A EXTINÇÃO DOS MESMOS
A Súmula nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho foi alterada
recentemente mudando o perfil e o entendimento quanto à sobrevivência dos
direitos concedidos por instrumentos coletivos após a extinção dos mesmos.
Na redação original, as condições de trabalho alcançadas por força
de sentença normativa, convenção ou acordos coletivos, vigoravam no prazo
assinado, não integrando de forma definitiva os contratos individuais de trabalho.
Essa súmula foi alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em
14/09/2012, pela Resolução nº 185. Desta data em diante, o TST entende que as
cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram
os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou
suprimidas mediante negociação coletiva, ainda que o prazo de validade destes
instrumentos tenha expirado.
288
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O princípio em comento, agora ganha mais corpo para ser aplicado
nas negociações coletivas, pois pelo novo entendimento da mais alta corte
trabalhista foi instituída a chamada ultratividade das normas coletivas.
Apesar do entendimento de que a Súmula é um elemento facilitador do
Direito, não é lei, sendo apenas uma linha direcionadora que o tribunal segue a
respeito de determinado assunto. A despeito dessa observação, as Súmulas acabam
incidindo em situações fáticas reais, e como a solução para as lides trabalhistas tem
como órgão máximo o Tribunal Superior do Trabalho, elas acabam influenciando
de maneira consistente nos problemas das relações de trabalho.
A nova redação da Súmula nº 277 do TST gerou, logo nas primeiras
decisões289, interpretações confusas, mas que foram esclarecidas através
da modulação290 da sua aplicação, no intuito de preservar o princípio da
segurança jurídica.
A ultratividade da norma coletiva acirra discussões, porque a
matéria concernente à ela é baseada na ideia de “não mais permitir que a
abstenção patronal, a recusa de participar da negociação coletiva, seja um
modo de o empregador obter a vantagem da redução ou supressão de cláusulas
normativas”291 e no período de anomia jurídica que “se estabelecia entre o final
da vigência da norma coletiva anterior e a superveniência da norma coletiva
seguinte”292.
De um lado, esse novo entendimento parece transformar o princípio
da equivalência entre as partes uma realidade, além de impedir que conquistas
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Processo: RR 1884800-47.2004.5.09.0016, Rel:
Ministra Delaíde Miranda Arantes, DEJT 07/12/2012, que com base no disposto na nova
redação da Súmula 277 do TST concedeu benefício de cláusula de instrumento coletivo de 1969.
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-dez-03/aposentados-tst-beneficio-clausulacoletiva-1969>. Acesso em: 31 mai. 2013.
290
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Processo: RR 37500-76.2005.5.15.0004, Rel:
Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 07/12/2012. Por essa decisão, a Quarta Turma
do TST modulou a aplicação da nova redação da Súmula 277 no sentido de que a aderência
das normas coletivas aos contratos de trabalho deve ser aplicada às situações ocorridas a partir
da publicação dessa nova redação, e não às situações consolidadas sob o entendimento anterior.
Segundo o relator do recurso, a alteração da jurisprudência “deve ser sopesada com o princípio
da segurança jurídica”. Notícia de 06/12/2012 da Secretaria de Comunicação Social do TST.
Disponível em: http://www.tst.jus.br. Acesso: 31 mai. 2013.
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CARVALHO, Augusto César Leite de Carvalho; ARRUDA, Kátia Magalhães; DELGADO,
Maurício Godinho. A Súmula nº 277 e a defesa da Constituição. Disponível em: <http://
aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/28036/2012_sumula_277_aclc_kma_mgd.
pdf?sequence=1>. Acesso em: 31 mai. 2013.
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CARVALHO, Augusto César Leite de Carvalho; ARRUDA, Kátia Magalhães; DELGADO,
Maurício Godinho. A Súmula nº 277 e a defesa da Constituição. Disponível em: <http://
aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/28036/2012_sumula_277_aclc_kma_mgd.
pdf?sequence=1>. Acesso em: 31 mai. 2013.
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laborais históricas possam ser esvaziadas pela expiração do prazo de vigência
dos contratos coletivos. De outro lado, porém, poderá criar o desemprego,
em função da ultratividade de condições que foram estabelecidas em outro
momento e conjuntura econômica, tornando difícil para a empresa sustentá-las
para todos os empregados.
2.3.1.7 PRINCÍPIO DA PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O
INDIVIDUAL
A lei que define mais claramente o que é interesse coletivo é o Código
de Defesa do Consumidor (artigo 81 inciso II). Conceitua-o como sendo aquele
de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
Previsto na Recomendação nº 91 de 1951 da OIT293, garante a
supremacia do contrato coletivo sobre o contrato individual de trabalho, tendo
como exceção as cláusulas dos contratos individuais mais benéficas para os
trabalhadores.
2.3.1.8 PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL
O preâmbulo da Constituição da Organização Internacional do
Trabalho considera que a afirmação do princípio da liberdade sindical está
entre os meios viabilizadores da melhora das condições dos trabalhadores e da
garantia da paz .
Constante da Convenção nº 87 da OIT que versa sobre a liberdade
sindical e a proteção do direito sindical, esse princípio assegura a independência
dos trabalhadores e das entidades patronais para, sem autorização prévia,
constituírem organizações da sua escolha, elaborar estatutos, constituírem
federações e confederações sem a intervenção das autoridades públicas.
Assegura, também, que essas entidades não sejam dissolvidas ou suspensas por
via administrativa.
O Brasil não ratificou essa Convenção, mas a liberdade sindical está
prevista no artigo 8º da Constituição de 1988, porém de forma mitigada pela
unicidade sindical constante do inciso II do mesmo comando legal. EntendeRecomendação 91 sobre acordos coletivos: “Efeitos dos Acordos Coletivos. 3. (2) Nesses
contratos de trabalho, cláusulas que contrariassem um acordo coletivo deveriam ser consideradas
como nulas e inócuas e automaticamente substituídas pelas claúsulas correspondentes do acordo
coletivo. (3) Cláusulas nesses contratos de trabalho mais favoráveis aos trabalhadores do que as
prescritas por um acordo coletivo não deveriam ser consideradas como contrárias ao acordo
coletivo”. OIT BRASIL. Disponível em: www.oitbrasil.org.br/node/503. Acesso em: 08 out 2014.
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se como unicidade a vedação à criação de mais de uma organização sindical,
em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na
mesma base territorial.
Pode-se destacar também deste princípio, o subprincípio da liberdade
para decidir o nível da negociação, também chamado de princípio da ampliação
progressiva do elenco das unidades de negociação coletiva. A Recomendação
nº 163 da OIT, no seu inciso II, nº 04, dispõe que medidas condizentes com as
condições nacionais devem ser tomadas para que a negociação coletiva seja
possível em qualquer nível, inclusive o do estabelecimento, da empresa, do
ramo de atividade, da indústria, ou nos níveis regional ou nacional.
Outro subprincípio destacado da liberdade sindical é o do caráter
voluntário da negociação coletiva, previsto no artigo 4º da Convenção 98 da
OIT, pelo qual as partes não podem ser obrigadas pela legislação ou pelas
autoridades a negociar.
A liberdade de associação, outro subprincípio, é nas palavras de Gomes,
que por sua vez se vale de Delgado294, a “prerrogativa obreira de associação e de
sindicalização e que alcança as prerrogativas de livre estruturação interna, livre
atuação externa, autossustentação e direito à autoextinção”295 e que “no Direito
Coletivo do Trabalho tem a sua expressão máxima na liberdade sindical”296.
A liberdade sindical, contudo, só se concretizará plenamente no
Brasil, quando for eliminada a unicidade sindical obrigatória e definida pelo
Estado, a contribuição compulsória também chamada de contribuição sindical,
prevista nos artigos 578 a 591 da CLT e a organização apenas por categoria
profissional297.
Enfim, os fundamentos da República são de observância obrigatória
porque eles justificam o modelo de Estado em que vivemos. Considerando esse
preceito, para que os documentos coletivos firmados possam ser verdadeiros
instrumentos de pacificação social, devem, a priori, respeitar o princípio basilar
sobre o qual está fundado o nosso Estado (art. 1º, inciso III, da Constituição de
1988), que é o da dignidade da pessoa humana.
DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do trabalho. São Paulo: Ltr, 2001, p. 42.
GOMES, Miriam Cipriani. Violação de direitos fundamentais na negociação coletiva. São
Paulo: LTr, 2012, p.49.
296
GOMES, Miriam Cipriani. Violação de direitos fundamentais na negociação coletiva. São
Paulo: LTr, 2012, p.49.
297
Está tramitando na Câmara dos Deputados uma proposta de reforma sindical, PEC nº 369/2005,
que elimina a unicidade e implanta o pluralismo sindical. Além disso, institui a contribuição de
negociação coletiva, a representação sindical nos locais de trabalho, a negociação coletiva para
os servidores da Administração Pública, incentiva a arbitragem para a solução de conflitos
trabalhistas e amplia o alcance da substituição processual, podendo os sindicatos, desta forma,
defender em juízo os direitos individuais homogêneos. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projetos
de Leis e Outras proposições. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ fich
adetramitacao?idProposicao=277153>. Acesso em: 22 jun. 2013.
294
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Piovesan, a par disso, sustenta que “a dignidade humana e os direitos
fundamentais vêm constituir os princípios constitucionais que incorporam as
exigências de justiça e valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo
sistema jurídico brasileiro”298. Nesse diapasão, ferir a dignidade do trabalhador
é ferir a Constituição de 1988 e todo o arcabouço jurídico brasileiro.
Para o Supremo Tribunal Federal, priva-se alguém de sua dignidade
“tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não
só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus
direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno”299.
As negociações coletivas direcionadas por princípios, que acima de
tudo respeitam a dignidade do trabalhador, assumem um perfil garantidor dos
próprios princípios fundamentais insculpidos na Lei Maior.
3 A NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FRENTE À CIDADANIA DO TRABALHADOR E A SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
3.1 ASPECTOS DA CIDADANIA
A palavra cidadania no entendimento de Barros, tem “origem
etimológica latina, voltada para o termo civitas, que abrange, dentro de um
conceito único, cidade, Estado e cidadão”300, porém, modernamente, “é um
conceito que advém da Revolução Francesa de 1789”301 e significa “o conjunto
de membros da sociedade que tem direitos e decidem o destino do Estado”302.
Nessa esteira, a noção de cidadania para Oliveira, pressupõe pertencer
“a algum tipo de comunidade juridicamente organizada – Estado-nação”303. Ela
PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 460-61.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EMENTA: PENAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA
A DE ESCRAVO. ESCRAVIDÃO MODERNA, DESNESSECIDADE DE COAÇÃO DIRETA
CONTRA A LIBERDADE DE IR E VIR. DENÚNCIA RECEBIDA. Inquérito 3.412 - Alagoas. Rel:
Ministra Rosa Weber. Julgamento: 29/03/2012, Plenário, DJE 12/11/2012. Disponível em: <http://redir.
stf.jus.br/paginarpub/ paginador. jsp?docTP=TP&docID=3076256>. Acesso em: 30 mai. 2013.
300
BARROS, Alice Monteiro de. Cidadania, Relações de gênero e Relações de Trabalho. In:
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Belo Horizonte, v. 47, n.77, p. 67-83,
jan./jun. 2008.
301
BARROS, Alice Monteiro de. Cidadania, Relações de gênero e Relações de Trabalho. In:
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Belo Horizonte, v. 47, n.77, p. 67-83,
jan./jun. 2008.
302
FUNARI, Pedro Paulo. A cidadania entre os romanos. In: PINSK, Jaime; PINSK, Carlla B
(Orgs.). História da cidadania. São Paulo: Editora Contexto, 2003, p. 49.
303
OLIVEIRA, Paula Julieta Jorge de. A cidadania é para todos. Direitos, deveres e solidariedade.
Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/subs/santoanastacio/institucional/artigos/a-cidadaniae-para-todos.direitos-deveres-e>. Acesso em: 01 jun. 2013.
298
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“estabelece um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade
politicamente articulada - um país – e que lhe atribui um conjunto de direitos e
obrigações, sob vigência de uma constituição”304.
Silva, entretanto, entende que é preciso “reelaborar o conceito de
“cidadania”, a fim de lhe dar sentido preciso e operativo em favor da população
mais carente da sociedade e de modo a retirá-lo da pura ótica da retórica política”305.
A cidadania engloba, então, vários outros conceitos que fazem
parte de sua nova dimensão. Ela se constrói “sob o influxo do progressivo
enriquecimento dos direitos fundamentais do homem”306, como a dignidade da
pessoa humana e a “integração participativa no processo do poder”307.
Dias, por sua vez, enfatiza o pensamento de Thomas H. Marshall308
em sua obra que versa sobre cidadania e classe social, de que a característica
principal da cidadania é a busca pela igualdade309. Ressalta, porém, que
“Marshall não deixa de reconhecer o paradoxo contido na busca da igualdade
por meio da cidadania sob um sistema econômico que funciona produzindo
desigualdade”310, contudo, ele parece apostar e confiar “sobremaneira nas forças
do progresso e no ritmo de desenvolvimento da sociedade”311.
Giddens312, entretanto, entende que a edificação dos direitos civis,
políticos e sociais, só se materializa através da ação de segmentos sociais
expressivos e não somente pelo natural caminhar das sociedades. A ideia de
cidadania para Siqueira e Lopes também é nesse sentido, porque diz respeito “a
participação, o atuar, o agir com a finalidade de construir um destino próprio”313.
CAMARGO, Orsan. O que é cidadania? Disponível em: <http://www.brasilescola.com/
sociologia/cidadania-ou-estadania.htm>. Acesso em: 01 jun. 2013.
305
SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros Editores
Ltda, 2009, p. 35.
306
SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros Editores
Ltda, 2009, p. 36.
307
SILVA, José Afonso. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros Editores
Ltda, 2009, p. 36.
308
MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
309
DIAS, Wladimir Rodrigues. Sobre o conceito de cidadania e sua aplicação ao caso brasileiro.
Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2446, 13 mar. 2010. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/
texto/14512>. Acesso em: 24 abr. 2013.
310
DIAS, Wladimir Rodrigues. Sobre o conceito de cidadania e sua aplicação ao caso brasileiro.
Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2446, 13 mar. 2010. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/
texto/14512>. Acesso em: 24 abr. 2013.
311
DIAS, Wladimir Rodrigues. Sobre o conceito de cidadania e sua aplicação ao caso brasileiro.
Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2446, 13 mar. 2010. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/
texto/14512>. Acesso em: 24 abr. 2013.
312
GIDDENS, Anthony. Structuralism, post-structuralism, and the production of culture. In:
Social theory and modern sociology. Stanford: Stanford University Press, 1987, p. 78-103.
313
SIQUEIRA, Lígia Airemoraes; LOPES, Marcelo Leandro Pereira. Evolução histórica dos
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Necessário, sob esse contexto, que as pessoas busquem por si e para
si, todos os principais elementos que sirvam para o exercício pleno da sua
cidadania, valendo-se, inclusive, da união e da representação por outras pessoas
ou entidades legítimas.
O atingimento de patamares satisfatórios de cidadania só pode ser
alcançado pelo entendimento de que ela se dá em cada momento, em cada
comportamento, em cada ambiente, a começar, e pela importância do trabalho314
na sociedade atual, dentro da própria empresa.
3.1.1 CIDADANIA DO TRABALHADOR
Partindo do pressuposto de que, como afirma Santos, “a cidadania
plena é um dique contra o capital pleno”315, o trabalhador, quando busca
condições de trabalho dignas através da participação no processo de poder
decisório, está praticando a sua cidadania.
A cidadania do trabalhador se perfaz, desta feita, pela participação
direta ou indireta na empresa, exercida por um grupo organizado e legítimo
(sindicato) para realizar mudanças e promover ações onde, pela especificidade
da relação laboral que se estabelece, o Estado, por vezes, não consegue alcançar.
A possibilidade de participar e decidir sobre a administração das
relações de trabalho estabelecidas com a empresa caracteriza os direitos políticos
presentes na cidadania do trabalhador. A dimensão social desta, entretanto, é
alcançada, quando há o estabelecimento de regras laborais que sustentem um
padrão de bem-estar razoável.
A cidadania da pessoa que trabalha, se considerada nas suas acepções
política e social, só se mostra de maneira cristalina, quando o trabalhador é
representado legitimamente pelo sindicato de sua categoria, no intuito de obter
a equivalência entre as partes em processos de negociação coletiva.
O empregado adquire direitos negociados assim como estabelece
deveres para bem viver na comunidade empresária onde trabalha. A opinião e o
ponto de vista individual e coletivo são levados em consideração para a formação
conceitos de cidadania e direitos humanos. Disponível em: <http://www.ufpi.br/subsiteFiles/
ppged/arquivos/files/eventos/evento2002/GT.5/GT5_12_2002.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2013.
314
“Lógico que o trabalho é o melhor instrumento para realizarmos as nossas conquistas
materiais, mas, além disso, ele é um grande caminho para a realização pessoal. Trabalhar
desenvolve a capacidade de pensar, de tomar decisões, de encontrar soluções, de construir
projetos e de aprender a lidar com gente”. SHINYASHIKI, Roberto. A importância do trabalho.
Disponível em: <http://www.aceguarulhos.com.br/content.php?m=20020702113905>. Acesso
em: 03 jun. 2013.
315
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.
Rio de Janeiro: BestBolso, 2011, p. 49.
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de uma vontade coletiva, que embasa os documentos coletivos firmados entre
as partes, seja um acordo coletivo assinado pelo sindicato obreiro e por uma ou
mais empresas, seja uma convenção coletiva de trabalho que tem como partes o
sindicato laboral e o sindicato patronal.
3.1.2 A NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E A CIDADANIA DO TRABALHADOR
A dúvida que se estabelece a partir das premissas anteriormente
analisadas, é se a participação do trabalhador no processo de decisão empresarial
direcionada à normalidade das relações coletivas e à harmonia no ambiente de
trabalho, propiciada pela negociação coletiva, garante de forma contundente a
sua cidadania ou é simplesmente um processo burocrático que não atende ao
fim proposto.
Partindo do pressuposto de que quando se fala em cidadania do
trabalhador, sugestivamente refere-se à participação deste como cidadão
empregado representado pelo sindicato, dentro do ambiente empresarial, não
há como afastar o estudo dos instrumentos firmados entre as partes decorrentes
da negociação coletiva. Através deles é possível indicar para quais direções as
negociações coletivas de trabalho estão apontando.
O Sistema Mediador316 do Ministério do Trabalho e Emprego
armazena todos os instrumentos coletivos firmados no Brasil, caracterizandose, desta forma, como o mecanismo mais seguro e legítimo usado para esse tipo
de pesquisa.
É com base nos dados provenientes dessa fonte de informações que
se arrolam a seguir exemplos de instrumentos coletivos, mais precisamente
das convenções coletivas de trabalho do setor industrial paranaense, que estão
sendo adotados atualmente. Elegeu-se para essa análise o setor industrial do
Paraná porque ele gera 820 mil empregos e deve aumentar esse número em
“Para que as convenções e acordos coletivos de trabalho tenham validade e se apliquem a
todos os envolvidos, precisam ser registrados no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
A obrigatoriedade de depósito dos instrumentos no MTE, para fins de registro e arquivo, tem
previsão legal no artigo 614 da CLT e objetiva a verificação dos requisitos formais exigidos para
a sua celebração e a publicidade que deve ser dada a tais atos. Os instrumentos coletivos deverão
ser, obrigatoriamente, transmitidos para registro eletrônico pelo Sistema Mediador, disponível no
endereço eletrônico do MTE na internet (<http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>). Com
o registro os instrumentos coletivos ficarão disponíveis para consulta de qualquer interessado no
endereço eletrônico do MTE na internet (www.mte.gov.br)”. Ministério do Trabalho e Emprego.
Registro de Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho. Disponível em: <http://www.mte.
gov.br/dep_registro/>. Acesso em: 04 jun 2013. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho – Mediador. Disponível em: www3.mte.gov.br/
sistemas/mediador. Acesso em: 04 jun 2013.
316
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19,5% até 2015317 e ainda porque o Estado é a quinta maior economia do país,
respondendo por 5,84% do PIB nacional318, mostrando-se, por isso, crucial no
desenvolvimento econômico brasileiro.
3.1.2.1 CLÁUSULAS DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO SETOR
INDUSTRIAL PARANAENSE QUE PROMOVEM A CIDADANIA DO TRABALHADOR
Aqui são considerados os temas recorrentes em diversas convenções
coletivas das indústrias do Paraná. A preocupação com a educação dos filhos
dos trabalhadores; com a garantia de trabalho para o empregado que está
prestes a se aposentar; com a alimentação da família do trabalhador; com a sua
moradia; com a sua saúde do empregado; com a sua participação nos lucros
e resultados auferidos pela empresa; com o seu tempo de serviço; com as
estabilidades no emprego; e, por fim, com a sua relação dos empregados com as
novas tecnologias inseridas na empresa; parece sinalizar que esses instrumentos
coletivos são capazes de propiciar e desenvolver a cidadania do trabalhador. As
cláusulas que abordam essas questões apresentam as seguintes redações:
a) Auxílio-escolar = “As empresas fornecerão em 15 (quinze)
dias antes de iniciar o ano letivo, para até 03 (três) filhos de seus
empregados, matriculados da 1ª (primeira) à 8ª (oitava) série do
ensino fundamental, material escolar básico, contendo, no mínimo, os
seguintes itens: 11 cadernos de linguagem 48 páginas; 02 cadernos de
desenho 50 páginas; 02 cadernos de aritmética 50 páginas; 01 caixa
de lápis de cor com 12 unidades; 04 lápis pretos; 02 borrachas; 02
canetas esferográficas; 01 apontador; 01 régua; 01 tesourinha (sem
pontas); 01 tubo de cola.”319.
“O Paraná deve criar 161 mil empregos industriais de 2013 a 2015, segundo estimativa feita
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), e publicada na terça-feira (21/05/2013). Segundo
o levantamento da Confederação, que coordena o sistema formado pelas federações de indústrias
dos Estados, os setores que mais vão empregar, em ordem de importância, são: alimentos e
bebidas, construção, veículos automotores, máquinas e equipamentos, móveis, madeira, celulose
e papel, metais, borracha e plástico, minerais não metálicos. O levantamento da CNI aponta
ainda que das 161 mil vagas cerca de 50 mil serão abertas neste ano, principalmente no segundo
semestre. Com isso, a indústria do Paraná que gera atualmente mais de 820 mil empregos deve
aumentar em 19,5% até 2015”. SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ASSUNTOS DO
MERCOSUL DO ESTADO DO PARANÁ. Estado deve criar 161 mil empregos industriais até
2015, segundo a CNI. Disponível em: <http://www.seim. pr.gov.br/modules/noticias/article.
php?storyid=637&tit=Estado-deve-criar-161-mil-empregos-industriais-ate-2015-segundo-aCNI>. Acesso em: 04 jun. 2013.
318
IPARDES. Paraná em números. Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/index.php?pg_
conteudo=1&cod_conteudo=1>. Acesso em: 18 jun. 2013.
319
CCT 2012/2013 firmada entre 22 sindicatos e 01 federação dos trabalhadores da construção e
do mobiliário de um lado e de outro, 04 sindicatos das indústrias cerâmicas e das olarias do Estado
317
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Enquanto o governo do Distrito Federal320 lançou o cartão material
escolar como uma iniciativa inédita no país, algumas convenções coletivas da
indústria paranaense já concedem esse benefício há bastante tempo. Esse apoio
financeiro para o trabalhador, que se perfaz através da entrega dos materiais
escolares, propicia à família do trabalhador mais dignidade;
b) Abono aposentadoria = “Ressalvadas as situações mais favoráveis
existentes, aos empregados que contarem com mais de 05 (anos)
na mesma empresa, quando dela vierem a desligar-se, ou não, por
motivo exclusivamente decorrente de aposentadoria de qualquer
modalidade, será pago um abono equivalente a 30 (trinta) dias da
remuneração percebida no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após
a aposentadoria, com exceção no caso da rescisão, o qual deverá ser
pago juntamente com as demais verbas rescisórias”321;
c) Garantia de emprego ao empregado em vias de aposentadoria = “Aos
empregados em condições de se aposentarem por tempo de serviço,
com mais de 05 (cinco) anos de trabalho contínuo na mesma empresa,
será assegurada a garantia de emprego e salário no último ano que
antecede o tempo necessário para a percepção da aposentadoria. Os
mesmos critérios serão adotados para a aposentadoria por idade”322.;
A estabilidade pode estar prevista em lei ou em acordos e convenções
coletivas de trabalho. A estabilidade no período de pré-aposentadoria não tem amparo
na legislação, apenas em documentos convencionados. Ela é necessária como
do Paraná e a Federação das Indústrias do Paraná. Número de registro no MTE: PR000209/2013,
cláusula décima oitava. Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão desse
tipo de cláusula: Anexo 1 – letra a. Disponível em:<http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>.
Acesso em: 09 jun. 2013.
320
PEGON, Tiago. GDF é o 1º a lançar cartão material escolar. Disponível em: <http://www.
df.gov.br/noticias/ item/5301-cartão-material-escolar-foto.html>. Acesso em: 20 jun. 2013.
321
CCT 2012/2013 firmada entre 22 sindicatos e 01 federação dos trabalhadores da construção
de um lado e de outro, 04 sindicatos das indústrias cerâmicas e das olarias do Estado do Paraná
e a Federação das Indústrias do Paraná. Número de registro no MTE: PR000209/2013, cláusula
vigésima segunda. Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo
de cláusula: Anexo 1 – letra b. Disponível em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>.
Acesso em: 09 de jun. 2013.
322
CCT 2013/2014 firmada entre o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Sudeste do Estado do
Paraná de um lado e de outro, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Paraná.
Número de registro no MTE: PR001342/2013, cláusula vigésima quinta. Outras convenções
coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo de cláusula: Anexo 1 - letra c.
Disponível em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09 jun. 2013.
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mecanismo de proteção do trabalhador, que nessa época já se encontra em idade
avançada e tem dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho. Ela obsta a
dispensa do empregado antes do preenchimento dos requisitos para o recebimento do
benefício previdenciário;
d) Cesta natalina = “As empresas fornecerão a todos os seus
empregados, cesta natalina por ocasião do Natal de 2012”323;
e) Cesta básica de alimentos = “As empresas fornecerão gratuitamente
uma cesta básica, entregue aos empregados no dia 20 de cada mês, com
a seguinte composição: 10 kilos de arroz; 10 kilos de açúcar; 05 kilos
de trigo especial; 03 latas de óleo de soja; 04 kilos de feijão; 01
kilo de sal; 01 kilo de fubá; 01 kilo de farinha de mandioca; 02 kilos
de macarrão; 01 kilo de café; 02 latas de extrato de tomate de 340
grs.; 02 tubos de creme dental de 90 grs. cada; 02 latas de leite em pó
instantâneo de 400 grs.; 01 kilo de biscoito; 02 latas de milho verde;
02 pacotes de 400 grs. de achocolatado; 01 pacote de 250 grs. de aveia;
02 latas de ervilha”324.
As famílias de baixa renda que não conseguem ter acesso a cesta
básica de alimentos, deixam de pagar a conta de luz, de água, entre outras, para
comprar comida. Viver com dignidade plena acaba ficando em segundo plano,
para que as necessidades primordiais do ser humano, neste caso a alimentação,
sejam satisfeitas. As cestas básicas são um meio de alcançar a cidadania, se
analisada na perspectiva da busca pelo bem-estar, pelo bem-viver;
f) Abono rescisório por tempo de serviço = “Fica garantido a todo
empregado que contar com mais de 10 (dez) anos de serviço na
mesma empresa da categoria o recebimento de Abono Rescisório
CCT 2012/2013 firmada entre 22 sindicatos e 01 federação dos trabalhadores da construção e
do mobiliário de um lado e de outro, 04 sindicatos das indústrias cerâmicas e das olarias do Estado
do Paraná e a Federação das Indústrias do Paraná. Número de registro no MTE: PR000209/2013,
cláusula vigésima primeira. Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão
desse tipo de cláusula: Anexo 1 - letra d. Disponível em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/
mediador>. Acesso em: 09 jun. 2013.
324
CCT 2012/2013 firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de
estradas, pavimentação, montagem, obras de terraplenagem em geral, obras públicas e privadas
do Estado do Paraná de um lado e de outro, o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do
Estado do Paraná. Número de registro no MTE: PR002304/2012, cláusula décima quarta. Outras
convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo de cláusula: Anexo 1 letra e. Disponível em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09 jun. 2013.
323
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correspondente a meio salário base do empregado em seu Termo de
Rescisão de Contrato de Trabalho, desde que o afastamento tenha se
efetivado sem justa causa”325;
g) Participação nos lucros e resultados = “Pelo presente instrumento
coletivo, em atendimento ao estabelecido na Lei 10.101, de 19.12.2000,
entender-se-á como válido o Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados da empresa, desde que abranja a todos os empregados.
Parágrafo único. Serão encaminhados ao Sindicato dos Trabalhadores
os instrumentos que estabelecem os critérios de pagamento”326;
h) Vacinação antigripal = “As empresas providenciarão no mês
de março/2012, no próprio ambiente de trabalho ou em farmácia
conveniada, na localidade onde estiver sediada a empresa, a vacinação
antigripal de todos os empregados, sem qualquer custo para os
mesmos, sendo que tal benefício não caracteriza salário in natura” 327;
i) Automação = “Na automação dos meios de produção com
implantação de novas técnicas, as empresas se obrigam a promover
treinamento para que os empregados adquiram melhor qualificação
em seus novos métodos de trabalho às suas expensas”328;
CCT 2012/2013 firmada entre a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do
Paraná e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias extrativas de Curitiba de um lado e de outro,
o Sindicato da Indústria de Extração de Minerais n/metal do Estado do Paraná. Número de
registro no MTE: PR003682/2012, cláusula décima sexta. Outras convenções coletivas de trabalho
que também tem a previsão desse tipo de cláusula: CCT 2012/2013 com o número de registro
no MTE: PR002304/2012, cláusula décima terceira. Disponíveis em: <http://www3 .mte. gov.br/
sistemas/mediador>. Acesso em: 09 jun. 2013.
326
CCT 2012/2013 firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação,
Afins e Café Solúvel de Londrina e Região de um lado e de outro, o Sindicato da Indústria de
Azeite e Óleo Alim. no Estado do Paraná. Número de registro no MTE: PR003744/2012, vigésima
primeira. Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo de
cláusula: Anexo 1 - letra g.
327
CCT 2012/2013 firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de alimentação,
afins e do café solúvel de Londrina e região de um lado e de outro, o Sindicato da Indústria de
Azeite e Óleo Alim. no Estado do Paraná. Número de registro no MTE: PR003744/2012, cláusula
quinquagésima sexta. Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão desse
tipo de cláusula: Anexo 1 - letra h.
328
CCT 2012/2013 firmada entre 10 sindicatos dos trabalhadores nas indústrias da construção
e mobiliário de um lado, e de outro, Sindicato das Indústrias de Pré-moldados de Concreto e
Artefatos de Cimento do Norte do Paraná. Número de registro no MTE: PR003216/2012, cláusula
trigésima. Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo de
cláusula: Anexo 1 – letra i.
325
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j) Adicional por tempo de serviço = “Os empregados farão jus ao
adicional por tempo de serviço, conforme a tabela a seguir: a) de 05
anos ininterruptos a 10 anos incompletos: 5% do piso salarial; b) de 10
anos ininterruptos a 15 anos incompletos: 10% do piso salarial; c) de
15 anos ininterruptos a 20 anos incompletos: 15% do piso salarial; d)
de 20 anos ininterruptos a 25 anos incompletos: 20% do piso salarial;
e) de 25 anos ininterruptos a 30 anos incompletos: 25% do piso
salarial; f) acima de 30 anos ininterruptos: 30% do piso salarial”329;
k) Garantia de emprego à empregada gestante = “A empregada
gestante terá garantia no emprego, desde o início da gestação até 60
(sessenta) dias após o término da estabilidade constitucional”.330
Neste caso, a convenção coletiva ampliou a estabilidade provisória
estabelecida em lei que é de cinco meses após o parto;
l) Seguro de vida = “Em favor de cada empregado o empregador manterá
seguro de vida em grupo, cujo benefício deverá observar as seguintes
coberturas: Um capital básico de R$ 16.371,13 (dezesseis mil, trezentos
e setenta e um reais e treze centavos), pela morte por qualquer causa; o
mesmo capital para invalidez total permanente por acidentes; o mesmo
capital para invalidez funcional permanente total por doença, conforme
as normas estabelecidas pela SUSEP; para invalidez parcial por
acidente aplicar-se-á a proporcionalidade do valor acima referido, em
razão dos danos ocorridos no sinistro; 50% do capital básico pela morte
por qualquer causa do cônjuge. Parágrafo Primeiro: O capital básico
ajustado nesta cláusula sofrerá atualização anual pelo IGP-DI (Índice
Geral de Preço da Fundação Getúlio Vargas) no mesmo período firmado
para a presente convenção coletiva de trabalho. O mesmo critério será
utilizado para atualizar o valor limite da participação do funcionário.
Parágrafo Segundo: A forma de custeio da presente cláusula será
CCT 2012/2013 firmada entre um Federação e 04 sindicatos de trabalhadores nas indústrias
da construção e mobiliário de um lado, e de outro, o Sindicato da Indústria da Construção Civil
da Região Noroeste do Paraná. Número de registro no MTE: PR004580/2012, cláusula décima
quarta. Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo de
cláusula: Anexo 1 - letra j.
330
CCT 2012/2013 firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação,
Afins e do Café Solúvel de Londrina e Região de um lado, e de outro, Sindicato das Indústrias
de Panificação e Confeitaria do Norte do Paraná. Número de registro no MTE: PR000036/2013,
cláusula vigésima. Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo
de cláusula: Anexo 1 - letra k.
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contributária, obedecendo o capital mínimo exigido nesta, cabendo a
participação dos funcionários em 50% (cinqüenta por cento) do valor
mensal a ser estipulado pela seguradora escolhida pelo empregador,
limitada tal participação em R$ 3,93 (três reais e noventa e três centavos)
por funcionário. Parágrafo Terceiro: A parcela contributária do
empregado será descontada em folha de pagamento, desde que este não
se oponha expressamente, por ocasião do segundo desconto, perante
o sindicato respectivo. Parágrafo Quarto: O empregado que exercer
o direito de oposição somente fará jus à metade do benefício acima
estipulado, não se incorporando ao salário, para nenhum efeito, o valor
pago a tal título, pelos empregadores. Parágrafo Quinto: Quando o
empregado for afastado por acidente ou auxílio-doença, o empregador
pagará a totalidade do prêmio do seguro, ou seja, a parcela contributária,
ficando a critério da mesma o ressarcimento do respectivo valor junto
ao empregado” 331;
m) Auxílio-Habitação = “Após 12 meses de trabalho na empresa e
mediante comprovação da necessidade, será concedido gratuitamente,
cal e pedra de produção própria da empresa, a todos os empregados para
fim específico de construção de sua primeira moradia, para ampliação,
reforma ou melhoramentos necessários em sua habitação”332.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos333, em seu artigo 25, n.
01, embasa o discurso da importância que deve ser dada à concessão de direitos
que melhorem a vida dos trabalhadores. Para esse documento:
Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe
assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto
à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e
ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança
CCT 2012/2013 firmada entre 09 sindicatos de trabalhadores do setor da construção civil e
mobiliário de um lado e de outro, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do
Paraná. Número de registro no MTE: 003009/2012, cláusula décima quinta. Outras convenções
coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo de cláusula: Anexo 1 - letra l.
332
CCT 2012/2013 firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cimento, Cal e
Gesso de Rio Branco do Sul e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cimento, Cal e Gesso
de B. Nova e Campo Largo de um lado e de outro, Sindicato das Indústrias de Cal no Estado do
Paraná. Número de registro no MTE: PR000084/2013, cláusula décima terceira. Disponíveis em:
<http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09 jun. 2013.
333
UNITED NATIONS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: <http://
www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>. Acesso em: 20 jun. 2013.
331
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no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou
noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias
independentes de sua vontade.
Nessa esteira, os documentos coletivos firmados e alcançados através da
negociação coletiva que propiciam um nível de vida suficiente ao trabalhador, estão
alicerçados pelas colunas dos direitos humanos, da solidariedade e da cidadania.
Em uma abordagem propriamente econômica, é claro também o avanço
salarial que a negociação coletiva propicia. A análise das médias dos aumentos
reais, concedidos aos trabalhadores do setor industrial do Paraná para o fechamento
das convenções coletivas de trabalho para os períodos de 2012 a 2013 e 2013 a
2014, parecem apontar para a efetiva consolidação da cidadania do trabalhador, já
que os instrumentos coletivos aumentaram os salários acima da inflação. As médias
de reajustes concedidos nos anos de 2012/2013 e 2013/2014334 foram as seguintes:
a) as categorias com data-base em janeiro e relacionadas à extração;
fiação e vestuário; diferenciadas; gráficos; papel; tiveram em
2012/2013 um aumento real médio nos pisos de 2,53% e aumento
real médio nos salários de 1,63%. No ano de 2013/2014 o aumento
real médio nos pisos dessas categorias foi de 2,10% e o aumento real
médio nos salários de 1,60%;
b) as categorias com data-base em março e relacionadas à material plástico;
aparelhos elétricos; fiação e vestuário; tiveram em 2012/2013 um aumento
real médio nos pisos de 5,68% e aumento real médio nos salários de 1,08%.
No ano de 2013/2014 o aumento real médio nos pisos dessas categorias foi
de 5,39% e o aumento real médio nos salários de 0,78%;
c) as categorias com data-base em abril e relacionadas à fiação e
vestuário; gráficos; tiveram em 2012/2013 um aumento real médio
nos pisos de 3,90% e aumento real médio nos salários de 2,51%. No
ano de 2013/2014 o aumento real médio nos pisos dessas categorias
foi de 2,15% e o aumento real médio nos salários de 1,08%;
d) as categorias com data-base em maio e relacionadas à álcool;
alimentação; diferenciadas; ecléticas; extração; fiação e vestuário;
Dados obtidos através do Departamento de Assistência Sindical da Federação das Indústrias
do Paraná. Para informações mais detalhadas dos aumentos concedidos através das convenções
coletivas de trabalho dos sindicatos das indústrias do Paraná consultar: <http://www.fiep.org.br/
para-sindicatos/assistencia-sindical/Free Component 124content94564.shtml>.
334
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madeireiro e mobiliário; vidros e louças; tiveram em 2012/2013 um
aumento real médio nos pisos de 5,40%% e aumento real médio nos
salários de 2,96%. No ano de 2013/2014 o aumento real médio nos
pisos dessas categorias foi de 4,08% e o aumento real médio nos
salários de 1,80%;
e) as categorias com data-base em junho e relacionadas à alimentação;
cerâmicas; cimento; construção civil; construção pesada; instalação
telefônica; mármores; montagem industrial; pinturas; tiveram em
2012/2013 um aumento real médio nos pisos de 6,93% e aumento
real médio nos salários de 4,36%. No ano de 2013/2014 o aumento
real médio nos pisos dessas categorias foi de 3,51% e o aumento real
médio nos salários de 2,44%;
f) as categorias com data-base em julho e relacionadas à extração
tiveram em 2012/2013 um aumento real médio nos pisos de 6,52%
e aumento real médio nos salários de 2,14%. No ano de 2013/2014 o
aumento real médio nos pisos dessas categorias foi de 2% e o aumento
real médio nos salários de 1,03%;
g) as categorias com data-base em agosto e relacionadas à borracha;
madeireiro e mobiliário; tiveram em 2012/2013 um aumento real
médio nos pisos de 5,26% e aumento real médio nos salários de
1,64%. No ano de 2013/2014 o aumento real médio nos pisos dessas
categorias foi de 5,11% e o aumento real médio nos salários de 1,12%;
h) as categorias com data-base em setembro e relacionadas à
alfaiataria; alimentação; couro; fiação; vestuário; material plástico;
químicos; reparação de veículos; vidros; louças; tiveram um aumento
real médio nos pisos de 6,21% e aumento real médio nos salários de
2,40%. No ano de 2013/2014 o aumento real médio nos pisos dessas
categorias foi de 5,78% e o aumento real médio nos salários de 2,07%;
i) as categorias com data-base em outubro e relacionadas à
alimentação; bebidas tiveram em 2012/2013 um aumento real médio
nos pisos de 9,59% e aumento real médio nos salários de 1,92%. No
ano de 2013/2014 o aumento real médio nos pisos dessas categorias
foi de 3,14% e o aumento real médio nos salários de 2,31%;
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j) as categorias com data-base em novembro e relacionadas à adubo;
alimentação; fiação; vestuário; metalúrgica; papel; tiveram em
2012/2013 um aumento real médio nos pisos de 4,21% e aumento
real médio nos salários de 1,84%. No ano de 2013/2014 o aumento
real médio nos pisos dessas categorias foi de 3,56% e o aumento real
médio nos salários de 1,74%;
k) as categorias com data-base em dezembro e relacionadas à
metalúrgica; reparação; tiveram em 2012/2013 um aumento real médio
nos pisos de 6,85% e aumento real médio nos salários de 2,38%. No
ano de 2013/2014 o aumento real médio nos pisos dessas categorias
foi de 6,89% e o aumento real médio nos salários de 3,42%.
Ressalte-se então, que as cláusulas estabelecidas nos instrumentos
coletivos anteriormente citados, com exceção da participação nos lucros e
resultados (prevista na Lei nº 10.101/2000) e da estabilidade da gestante (art.
10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição de 1988); não tem previsão em lei, tão menos são impostas por
ela; e que o aumento dos salários foi negociado entre as partes com percentuais
acima da inflação apurada para aquele período.
Por isso, e diferentemente do pensamento de Romita335, ainda há
espaço para a negociação, porque não é tudo que se encontra prefixado em lei.
A negociação coletiva, sob essa perspectiva não é supérfula. Para Baamonde,
inclusive, esse procedimento de produção normativa “favorece a participação
ativa dos cidadãos através dos interlocutores sociais”336 e por isso, com alguns
ajustes, ela pode ser um instrumento pleno de participação cidadã.
A tratativa coletiva, todavia, ganha corpo como propiciadora da
cidadania do trabalhador, porque através dela o empregado faz parte das decisões
da empresa sobre as relações de trabalho que com ela estabelece e pode ainda,
pela nova redação da Súmula nº 277 do TST337, assegurar essas condições até
um novo processo de negociação do qual, novamente, ele fará parte.
ROMITA, Arion Sayão. Perspectivas da Reforma Trabalhista. Revista LTr, vol. 71, n. 09, set.
2007, São Paulo: LTr, p. 1054.
336
BAAMONDE, M. E. Casa. La negociación europea como institución democrática y sobre
la representatividade de los interlocutores sociais. In: Relaciones Laborales, nº 21, 1998, p. 12.
337
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Redação da Súmula alterada na sessão do Tribunal
Pleno em 14/09/2012 pela Resolução nº 185/2012. Nova redação da Súmula nº 277 do TST:
“Convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Eficácia. Ultratividade. As
cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos
individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação
coletiva de trabalho”. Disponível em: www.tst.jus.br. Acesso em: 05 jun 2013.
335
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Conclui-se por isso, que através dos compromissos firmados pelos
instrumentos coletivos advindos da negociação coletiva de trabalho; a dimensão
social da cidadania aflora, sob a forma da elevação do poder aquisitivo e da
conquista de um novo padrão de bem-estar.
3.1.2.2 CLÁUSULAS DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO SETOR
INDUSTRIAL PARANAENSE QUE IMPEDEM A CIDADANIA DO TRABALHADOR
Os casos que mais estão em evidência nos instrumentos coletivos
analisados que comprometem a cidadania do trabalhador são: a estabilidade da
gestante e a revista.
No primeiro caso, a redação da cláusula normalmente é no seguinte
sentido: “A empregada grávida, dispensada pela empresa, deverá atestar o seu
estado gravídico até a data do pagamento das verbas rescisórias, sob pena de,
assim não o fazendo, perder o direito à indenização ou reintegração”338.
No artigo 10, inciso II, letra “b”, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, está prevista a estabilidade da empregada gestante desde a
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
A Resolução nº 185 de 14/09/2012, por sua vez, deu nova redação à
Súmula nº 244 do TST. A gestante, pelo entendimento sumular, tem estabilidade
provisória mesmo na hipótese de admissão mediante contrato determinado.
Também prevê que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador,
não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade
prevista constitucionalmente.
A estabilidade constitucional, reforçada pelo entendimento jurisprudencial
da mais alta corte trabalhista, protege a mulher trabalhadora que esteja grávida, no
sentido de conferir-lhe tal direito independentemente da comunicação do seu estado
ao empregador. Desta feita, o fato de constar em instrumentos coletivos que a falta
de comunicação inviabiliza o direito à reintegração ou à indenização equivalente,
infringe a dignidade da empregada e a vontade da lei.
Essa negociação coletiva de trabalho, portanto, que resulta em um
instrumento violador dos direitos constitucionais e trabalhistas previstos e
garantidos em lei, não pode ser concebida como uma expressão de cidadania
do trabalhador.
No segundo caso, a cláusula que prevê a revista se apresenta,
geralmente, com a seguinte redação: “As empresas que adotarem o sistema de
CCT 2013/2015 firmada entre a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias no Estado do Paraná
de um lado e de outro, o Sindicato da Indústria de Produção de Biodiesel do Estado do Paraná.
Número de registro no MTE: PR001665/2013, cláusula vigésima primeira. Outras convenções
coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo de cláusula: Anexo 2 – letra a.
338
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revista nos empregados, o farão em local adequado e por pessoas do mesmo
sexo, evitando-se eventuais constrangimentos”339.
Gomes entende que “o atual estágio da tecnologia permite ao
empregador resguardar seu patrimônio por outro modo”340, que não pela revista
e prossegue afirmando que a regra negociada que prevê a revista, “ainda que
determine que seja efetuada por pessoa do mesmo sexo e sem constrangimento,
elimina a proteção à intimidade e à vida privada, bem como fere o princípio da
inocência do empregado cidadão”341.
No mesmo sentido, Delgado342 entende que o poder empresarial
fiscalizatório tem limites na liberdade e na dignidade da pessoa física do
trabalhador e considera, dessa forma, a revista, seja íntima ou não, com um
procedimento ilegal. Adverte ainda que343:
As empresas de grande porte têm plenas condições de utilizar outros
instrumentos eficazes de controle de seus produtos, como câmeras de
filmagens e etiquetas magnéticas. Tais procedimentos inibem e evitam
a violação do patrimônio da empresa e, ao mesmo tempo, preservam a
honra e a imagem do trabalhador.
Nesse contexto, as negociações coletivas de trabalho que abraçam
esse tipo de cláusula de maneira não ponderada, devem, por conseguinte, serem
repensadas, porque a partir do momento em que o trabalhador é afetado de
maneira negativa em sua integridade econômica, física, social ou psíquica pelas
normas coletivas, a negociação passa a ser um impedimento ao exercício da sua
cidadania plena, tornando-se um instrumento de retrocesso social.

CCT 2012/2013 firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores da Ind. Mate. Lat. Carnes Ind.
Cong. etc. Curitiba e Região Metropolitana de um lado e de outro, o Sindicato das Indústrias de
Carne e derivados no Estado do Paraná. Número de registro no MTE: PR001491/2013, cláusula
trigésima oitava. Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo
de cláusula: Anexo 2 – letra b.
340
GOMES, Miriam Cipriani. Violação de direitos fundamentais na negociação coletiva. São
Paulo: LTr, 2012, p. 128.
341
GOMES, Miriam Cipriani. Violação de direitos fundamentais na negociação coletiva. São
Paulo: LTr, 2012, p. 128.
342
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Processo: RR 1011300-97.2007.5.09.0008. Data de
julgamento: 17/12/2010. Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 6ª Turma. Disponível em:
www.tst.jus.br. Acesso em: 05 jun 2013.
343
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Processo: RR 1011300-97.2007.5.09.0008. Data de
julgamento: 17/12/2010. Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 6ª Turma. Disponível em:
www.tst.jus.br. Acesso em: 05 jun 2013.
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3.2 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
Em tempos atuais, a sustentabilidade empresarial tornou-se um
conceito mais abrangente, tanto em termos teóricos como práticos, do que quando
surgiu pela primeira vez na década de 70 com o nome de ecodesenvolvimento.
Ele serviu naquela época344, como uma proposta conciliadora para
as posições divergentes constantes do relatório do Clube de Roma345, que
relacionava crescimento econômico, disparidades sociais e meio ambiente.
Atualmente ele “representa uma nova abordagem para se fazer
negócios com inclusão social, respeito à diversidade cultural e aos interesses
de todos os envolvidos, a otimização do uso de recursos naturais e a redução
do impacto sobre o meio ambiente”346. Por essa abertura conceitual e por suas
relações com fatores ambientais, econômicos e sociais; a sustentabilidade
empresarial tem uma ligação atávica com a Responsabilidade Social.
3.2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL
A responsabilidade social das empresas é muitas vezes associada
à filantropia, mas com essa não pode se confundir. A primeira relaciona-se
“O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez, com o nome de
ecodesenvolvimento, no início da década de 70. Foi uma resposta à polarização, exarcebada pela
publicação do relatório do Clube de Roma, que opunha partidários de duas visões opostas sobre
as relações entre crescimento econômico e meio ambiente: de um lado, aqueles, genericamente
classificados de possibilistas culturais (ou “tecno-centricos” radicais), para os quais os limites ambientais
ao crescimento econômico são mais que relativos diante da capacidade inventiva da humanidade,
considerando o processo de crescimento econômico como uma força positiva capaz de eliminar
por si só as disparidades sociais, com um custo ecológico tão inevitável quão irrelevante diante dos
benefícios obtidos; de um lado, aqueles outros, deterministas geográficos (ou “eco-centricos” radicais),
para os quais o meio ambiente apresenta limites absolutos ao crescimento econômico, sendo que a
humanidade estaria próxima da catástrofe mantidas as taxas observadas de expansão da extração de
recursos naturais (esgotamento) e de utilização da capacidade de assimilação do meio (poluição)”.
ROMERO, Ademar R. Desenvolvimento sustentável e mudança institucional: notas preliminares.
Disponível em: <http://www3.fsa.br/localuser/Luciana/Nova%20pasta/ Noções%20de% 20Gestão%
20Ambiental/Desenvolvimento%20sustentável.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2013.
345
O Clube de Roma “foi criado em 1968 pelo empresário Aurelio Peccei” e “reunia cientistas,
pedagogos, economistas, humanistas, industriais e funcionários públicos, com o objetivo de debater
a crise atual e futura da humanidade”. Krüger ressalta que o primeiro relatório elaborado em 1972
(Limits to Grow) “causou enorme impacto entre a comunidade científica, por apresentar cenários
catastrofistas de como seria o planeta, caso persistisse o padrão de desenvolvimento vigente na época”.
KRÜGER, Eduardo L. Uma abordagem sistêmica da atual crise ambiental. Disponível em: <http://
ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/article/download/3038/2429>. Acesso em: 02 jun.2013.
346
FGV- GVCES. Sustentabilidade Empresarial. Disponível em: <http://www.gvces.com.br/
index.php?r=site/CapaSecao&id=3>. Acesso em: 01 jun. 2013.
344
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diretamente às atividades inerentes ao negócio, já a segunda foge ao objeto da
empresa; é voluntariedade. Para Bessa, ela também pode ser associada à boa-fé347:
Lá onde atua a boa-fé, colaborando para a determinação do
comportamento devido e do limite ao exercício de direitos subjetivos,
é que se faz a “conciliação” dos direitos e deveres que darão feitio à
atividade empresarial socialmente responsável.
A responsabilidade social está ligada às pessoas (social) e às empresas
(responsabilidade) e é nessa perspectiva que se analisam atualmente o papel
e a importância desse tema. O Presidente do Conselho do Instituto Ethos de
Empresas e Responsabilidade Social entende que “agir de forma socialmente
responsável na vida pessoal, profissional e empresarial é se preocupar com a
qualidade do impacto das ações sobre as pessoas” 348.
Responsabilidade social empresarial é então349:
a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da
empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona. Também
se caracteriza por estabelecer metas empresariais compatíveis com
o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos
ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a
diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais.
Importante ressaltar que há vários documentos internacionais que
dizem respeito à responsabilidade social da empresa. A declaração da OCDE
(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) de 1976
intitulada “Princípios Diretores para as empresas multinacionais”; a “Declaração
tripartida sobre os princípios relativos às empresas multinacionais e a política
social” da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e por fim o “Pacto
Global” lançado em 2000 pela ONU (Organização das Nações Unidas).
O Pacto Global não é um instrumento regulatório ou obrigatório. Ele
fornece diretrizes para o crescimento sustentável e para a cidadania através de
lideranças corporativas. São dez os princípios fundamentais que orientam as
empresas previstos nesse Pacto350:
BESSA, Fabiane Lopes Bueno Netto. Responsabilidade Social das Empresas: práticas sociais
e regulação jurídica. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 150.
348
BARBIERI, José Carlos. Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável: da
teoria à prática. São Paulo: Saraiva, 2009.
349
INSTITUTO ETHOS. O que é responsabilidade social empresarial? Disponível em: <http://
www1.ethos. org.br/EthosWeb/modelo12.aspx?lang=pt&conteudo_id=90&diretorio=servicos_
do_portal%2fperguntas_frequentes%2fitens%2fo_que_e_responsabilidade_social_
empresarial&_primeiro=s>. Acesso em: 10 jul. 2012.
350
PACTO GLOBAL. Os 10 Princípios. Disponível em: <http://www.pactoglobal.org.br/
dezPrincipios.aspx>. Acesso em: 20/10/2012.
347
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1) As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos
humanos reconhecidos internacionalmente;
2) Assegurar-se de sua não participação em violação desses direitos;
3) As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;
4) A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;
5) A abolição efetiva do trabalho infantil;
6) Eliminar a discriminação no emprego;
7) As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios
ambientais;
8) Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade
ambiental;
9) Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis;
10)As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas,
inclusive extorsão e propina.
A empresa O Boticário, por exemplo, através do seu código de conduta,
informa que aderiu ao Pacto Global; ao Compromisso de Conduta Empresarial
para a Erradicação do Trabalho Infantil; ao Compromisso Empresarial para a
Valorização da Diversidade no Local de Trabalho; ao Programa Empresa Amiga
da Criança – Fundação Abrinq351.
As empresas cumprem a sua função social também, quando atendem aos
comandos legais ou quando criam seus próprios códigos de ética (ou de conduta),
a exemplo do grupo Boticário, prevendo ações de responsabilidade social.

GRUPO BOTICÁRIO. Beleza é inspirar ética e integridade com a própria conduta.
Disponível em: <http://www.grupoboticario.com.br/responsabilidade-corporativa/Paginas/
Codigo -de-Conduta.aspx>. Acesso em: 22/11/2012.
351
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3.2.1.1 ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
A responsabilidade social está ligada também à ideia de eticidade
e igualdade e por isso é considerada a mola propulsora da inclusão social.
Confunde-se com a cidadania empresarial e realiza-se sob o mesmo pretexto:
o da intervenção na realidade social. Sob esse enfoque, Rosas352 ressalta que:
o homem torna-se humano nas relações de convívio social. O ser
humano torna-se indivíduo quando descobre o seu papel e função
social. O indivíduo torna-se pessoa quando toma consciência de si
mesmo, do outro e do mundo. A pessoa torna-se cidadão quando
intervém na realidade em que vive.
A inclusão dos trabalhadores no mercado de trabalho é uma questão
de responsabilidade social. O emprego é o bem mais precioso para a maioria
dos cidadãos, considerando uma sociedade capitalista e globalizada. A falta
dele assombra à todos na medida em que marginaliza e exclui.
A disponibilização de empregos dignos pelo viés da responsabilidade
social pode ser uma solução ética para a equação “desenvolvimento econômico
- avanço social” e para os problemas sociais decorrentes do desemprego.
Não se pode ser socialmente responsável sem ser ético. A Ética,
por sua vez, com a sua pretensão de ser universal, é imutável e referencial,
parecendo ter como sua razão última a dignidade da pessoa humana.
Fundamental, por conseguinte, conhecermos “os postulados éticos
universais que traduzem a homogeneidade na essência das manifestações
humanas na história e na fundação e extinção das sociedades” 353. São eles:
1) Respeitar a si mesmo e aos outros;
2) Cumprir e fazer cumprir as leis;
3) Honrar à família;
4) Não roubar;

ROSAS, Vanderlei de Barros. Afinal o que é cidadania? Disponível em: <http://www.
mundodosfilosofos. com.br/vanderlei7.htm>. Acesso em: 12 jul.12.
353
GONDIM, Viviane Coêlho de Séllos. Por uma Ética Empresarial em prol da dignidade
humana: uma questão de responsabilidade social. In: SOUZA, Carlos Aurélio Mota de (Coord.).
Responsabilidade social das empresas. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2007. p. 257.
352
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5) Não matar;
6) Não cobiçar as coisas alheias;
7) Não trair aos que lhe confiam;
8) Preservar o que é de todos;
9) Educar-se continuamente;
10) Contribuir para o desenvolvimento humano e social.
A Ética é importante porque se mostra como um valor permanente
tão necessário nessa fase da modernidade em que vivemos. Para o sociólogo
Bauman, vivemos em um tempo de desapego e uma suposta sensação provisória
de liberdade que, na verdade, traz consigo um desapego social. A solidez das
Instituições está se derretendo, transformando-se em estado líquido, vivemos
então em uma “modernidade líquida” 354.
E como bem ressalta Martins355:
A verdade, todavia, é que a retirada dos valores permanentes, cujo
conteúdo ético condicionava o comportamento humano, permitindo
uma convivência mais saudável entre os homens, deixou o homem
no vazio, e a emancipação desejada por Freud outra coisa não gerou
senão a emancipação para o nada, de um ser que não sabe por que
nasceu, para onde irá, de onde vem e a razão de ser de sua vida, pelos
caminhos da psico-análise.
A Ética, por conseguinte, não se mostra apenas como pressuposto
de harmonia e coerência na convivência entre os seres humanos, ela se faz
necessária, justificada e, portanto, vital.
No estudo doutrinário da Ética não há como colocar de lado a questão da
religião que em muito influenciou o entendimento sobre o tema. A ligação da Ética
com a Empresa e sua sustentabilidade, também se deu em um ambiente religioso.
Pimentel quando discorre sobre a origem do investimento socialmente
responsável, nos remete às igrejas e aos seus seguidores que “utilizavam os seus
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
MARTINS, Ives Gandra da Silva. As contradições do homem. In: CAVALCANTI, Thais
Novaes; SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. (Coords.). Princípios constitucionais humanistas:
reflexões sobre o humanismo do século XXI. São Paulo: Letras Jurídicas, 2010. p. 28.
354
355
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princípios morais”356 para investir em uma empresa. Isso acontecia nos EUA e
no Reino Unido no século XIX e início do século XX.
Araújo357 esclarece melhor o assunto quando afirma que:
constituía-se num hábito as congregações de caráter religioso
selecionarem seus investimentos e aplicarem recursos em empresas
selecionadas por atividades, dando preferência àquelas que
desenvolviam atividades não relacionadas a armamentos, tabaco,
jogo etc., e investindo naquelas que se enquadrassem nos padrões de
atividade ética da época.
Ressalta ainda que “surgiram nesse momento os fundos éticos,
precursores do que conhecemos hoje por fundos socialmente responsáveis”.
Esses fundos são aqueles no qual os investidores levam em conta “os aspectos
sociais, ambientais, éticos e morais na alocação das suas carteiras” 358.
Agora no século XXI, voltamos a falar em ética, religião e empresa.
Na Revista Época foi publicada uma matéria sobre o lançamento de um dos
mais famosos fundos éticos do mundo pela freira francesa Nicole Reile.
Retomando o que aconteceu em séculos anteriores, as congregações aplicam
atualmente o seu dinheiro não diretamente nas empresas, mas para ganhar na
Bolsa de Valores, através de um fundo com papéis de empresas escolhidas por
seu comportamento ético.
Esses fundos tiveram rentabilidade muito acima do mercado francês,
sendo salutar o conhecimento e a divulgação dos principais mandamentos do
investidor cristão na escolha de empresas para formar um fundo. São indicadas
aquelas que possuem: políticas de inovação que criem empregos; programas
de qualificação profissional; bens e serviços produzidos com utilidade social e
participação ativa na proteção do meio ambiente.
A ética política, por sua vez, também está ligada à responsabilidade
social e consequentemente ao desenvolvimento sustentável porque, para Gisele
Ferreira de Araújo359:
PIMENTEL, Gustavo. Finanças sustentáveis. Disponível em: <http://gustavopimentel.
blogspot.com/2006/09/origem-do-investimento-socialmente.html>. Acesso em: 15 mar.2012.
357
ARAÚJO, Gisele Ferreira de. A responsabilidade social empresarial (RES) e o desenvolvimento
sustentável no contexto do moderno direito regulatório – iminência de um instituto jurídico? In:
SOUZA, Carlos Aurélio Mota de (Coord.). Responsabilidade social das empresas. São Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2007. p.115.
358
ARAÚJO, Gisele Ferreira de. A responsabilidade social empresarial (RES) e o desenvolvimento
sustentável no contexto do moderno direito regulatório – iminência de um instituto jurídico? In:
SOUZA, Carlos Aurélio Mota de (Coord.). Responsabilidade social das empresas. São Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2007. p.115.
359
ARAÚJO, Gisele Ferreira de. A responsabilidade social empresarial (RES) e o desenvolvimento
sustentável no contexto do moderno direito regulatório – iminência de um instituto jurídico? In:
SOUZA, Carlos Aurélio Mota de (Coord.). Responsabilidade social das empresas. São Paulo:
356
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Diz respeito ao desenvolvimento mais geral de esforços para que se
fortaleçam, a partir de políticas públicas e de diferentes iniciativas da
sociedade, os suportes políticos e éticos essenciais aos desempenhos
responsáveis e participativos da cidadania. Tais ações deverão ocorrer
também na esfera interna das empresas. É marcante que a ética, aqui,
além de seu valor intrínseco, passe a configurar-se como objetivo para
as organizações que almejam ganhos de qualidade.
Uma empresa ética, enfim, é uma empresa que respeita a dignidade
da pessoa humana e que além do valor monetário, confere valor social às suas
ações. Porque não basta, em tempos atuais, a empresa construir e programar
ideias e planos apenas objetivando o lucro, ela precisa ser ética e agir a partir
desse preceito para ser considerada socialmente responsável. A responsabilidade
social empresarial, corolário do desenvolvimento sustentável, é, portanto, um
desdobramento do comportamento ético empresarial.
3.2.2 NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
Fernandez360 entende que a negociação coletiva de trabalho é capaz
de desequilibrar a redistribuição de renda, “quando a elevação dos salários não
é acompanhada de aumentos de produtividade”361 e também eleva os custos
operacionais das empresas, “a menos que a produtividade cresça também”362.
A produtividade do trabalhador, como bem salientado, é colocada
como elemento-chave para que a negociação coletiva de trabalho se mostre
como um mecanismo válido de pacificação, equilíbrio e sustentabilidade
empresarial. Isto se deve ao fato de que, mesmo sendo analisada sob o prisma
social, a negociação coletiva se presta a equilibrar a parte econômica e se vale
desta para atingir àquela. Não há, portanto, como desconectar a sustentabilidade
empresarial pelo viés econômico, da cidadania do empregado e seu viés social,
tornando essa questão, por vezes, complexa.
Popp caminha nessa direção quando sustenta que “conciliar uma
cultura econômica capitalista onde o Direito deve ser interpretado através de
regras econômicas, com a realidade constitucional em que o ser humano está à
frente do patrimônio, é um desafio”363.
Editora Juarez de Oliveira, 2007. p.115.
360
FERNANDEZ, Manuel Garcia. Le controle du gouvernement sur les salaires des conventions
collectives en Espagne. In: Études de droit du travail. Paris: LSE, 1974, p. 197.
361
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito sindical. São Paulo: LTr, 1984, p. 250.
362
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito sindical. São Paulo: LTr, 1984, p. 250.
363
POPP, Carlyle. Liberdade Negocial e Dignidade da Pessoa Humana: aspectos relevantes. In:
Revista Jurídica do UNICURITIBA, n. 21, Temática n. 5, 2008, (p. 45-72), p. 67.
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Para que a negociação coletiva possa ser considerada um instrumento
para o atingimento da sustentabilidade das empresas é necessário que a
produtividade do trabalhador seja colocada em pauta. A qualidade e a quantidade
do que o empregado produz precisa de uma análise mais apurada, porque delas
também dependem a competitividade e a continuidade da empresa.
Quando há a fixação, por exemplo, através de instrumentos coletivos,
de valores relativos à participação nos lucros e resultados pelo trabalhador, sem
considerar metas de produtividade a serem alcançadas364, a negociação coletiva
torna-se um impedimento para a sustentabilidade empresarial.
A empresa, por sua vez, quando propicia avanços sociais concedendo
direitos e garantindo benefícios maiores e mais abrangentes do que aqueles
que a legislação impõe, cumpre a sua função social e projeta uma imagem
mercadológica que se transmuda em responsabilidade social. Neste contexto,
a negociação coletiva de trabalho, quando promove o trabalhador à cidadão
trabalhador atende também à sustentabilidade empresarial.
O entrave, todavia, à atuação empresarial, pode se dar também pelas
vias negociais coletivas, quando há concessões de vantagens sem o devido
amparo patrimonial ou a perpetuação das mesmas sem que se considere a
situação econômica e a relação da empresa com o mundo globalizado.
Nesse contexto, a nova edição da Súmula nº 277 do Tribunal Superior
do Trabalho, que garante a ultratividade das claúsulas dos acordos coletivos e
das convenções coletivas de trabalho, independentemente da situação financeira
da empresa, pode comprometer a sustentabilidade empresarial.
Para Pastore e Abreu, “o TST condenou o país a conviver com
cláusulas eternas que só podem ser revogadas por nova negociação e tal medida
dá a uma das partes o poder de impedir o exercício da vontade da outra”365.
Participação nos lucros e resultados = “Fica convencionado que as empresas concederão, a
título de participação nos lucros ou resultados, os valores abaixo, para cada empregado, pagos
da seguinte forma: a) para as empresas que em 1º de novembro de 2011 contavam com até cem
empregados = R$ 700,00 (setecentos reais); b) para as empresas que em 1º de novembro contavam
com mais de cem empregados = R$ 800,00 (oitocentos reais)”. CCT 2011/2012 firmada entre 04
sindicatos de trabalhadores nas indústrias químicas e farmacêuticas do Estado do Paraná de um
lado e de outro, o Sindicato da Indústria de Adubos e Corret. Agric. no Estado do Paraná. Número
de registro no MTE: PR005448/2011, cláusula décima terceira. Outras convenções coletivas de
trabalho que também tem a previsão desse tipo de cláusula: CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR003860/2012, cláusula décima sétima; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR005597/2012, cláusula décima sexta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR001256/2013, cláusula décima terceira; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR005227/2012, cláusula décima terceira. Disponível em: <http://www3.mte.
gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09 jun 2013.
365
PASTORE, José; ABREU, Osmani Teixeira de. TST contra a negociação. Disponível em:
<http:// www.josepastore.com.br/artigos/rt/rt_333.htm>. Acesso em: 14/11/2012.
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Ainda neste sentido, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Guilherme Caputo Bastos, entende que a nova redação da Súmula nº 277 do TST
“vai emperrar a negociação. Os empregados vão sentir garantidos os benefícios
conquistados num espaço de negociação e os empregadores vão endurecer” e
continua dizendo que “é importante privilegiar a negociação e não mitigá-la”366.
No entendimento dos empresários ela vai “engessar as negociações”.
Para eles, muitas empresas vão deixar de “conceder benefícios porque
dificilmente terão como revogá-los no futuro”367.
A atividade empresarial, considerando a sustentabilidade econômica da
empresa em tempos de globalização, precisa ser dinâmica. A negociação coletiva,
neste contexto, surge como essencial se carregar também essa característica,
porque pode proporcionar uma rápida adaptação às condições de um mercado
competitivo inserido no atual sistema capitalista de dimensões globais.
Com o fortalecimento e a valorização da negociação coletiva
como propiciadora de marcos regulatórios coletivos e ágeis, as empresas
poderão adequar “a legislação a sua necessidade produtiva, trazendo maior
competitividade”368 e consequentemente, sustentabilidade.
Nessa esteira, as negociações coletivas no Brasil precisam de uma
nova roupagem, impregnada de otimismo e confiança. A desconfiança com
o setor empresarial precisa ser reavaliada, até porque, como bem ressalta
Guanaes, “é na empresa que prosperam a inovação, a produção e o emprego.
Ela é a forma mais eficiente de organizar e desenvolver o nosso potencial” 369 .
E continua, neste contexto, pregando que: 370
Está na hora de disseminar um posicionamento pró-empresas no
Brasil. Há compromisso com os talentos, com a meritocracia, com
a comunidade e com o país. Porque não adianta apenas o necessário
compromisso com o lucro líquido. É preciso que a empresa produza
orgulho líquido. E criar orgulho é mais difícil do que criar lucro.
ENCONTRO NACIONAL DE SINDICATOS PATRONAIS, DO COMÉRCIO DE BENS,
SERVIÇOS E TURISMO. Ministro Caputo Bastos defende modernização das leis de trabalho.
Disponível em: <http://sindicatospatronais.com.br/29encontro/noticia/33/ministro-caputobastos-defende-modernizacao-das-leis-de-trabalho>. Acesso em: 16 jun. 2013.
367
RELAÇÕES DO TRABALHO. Benefícios de acordo salarial terão renovação
automática, diz TST. Disponível em: <http://www.relacoesdotrabalho.com.br/main/search/
search?q=Benef%C3%ADcios+de+acordo+salarial+terão+renovação+automática>. Acesso em:
12 dez.2012.
368
CASALI, Emerson (Coord.). Confederação Nacional da Indústria: 101 propostas para a
modernização trabalhista. Brasília: CNI, 2012, p. 21.
369
GUANAES, Nizan. A importância da empresa. Folha de São Paulo. B6 Mercado. 02 abr. 2013.
370
GUANAES, Nizan. A importância da empresa. Folha de São Paulo. B6 Mercado. 02 abr. 2013.
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Esse desafio enorme deve servir como novo combustível para
impulsionar as nossas empresas e consolidá-las como o grande vetor
de desenvolvimento.
A negociação coletiva, a seu tempo, pode produzir “orgulho
líquido” e sustentabilidade empresarial, porque não empresta o seu lugar à
desregulamentação total e à estruturação das relações de trabalho ao sabor das
nuances de um mercado globalizado.
Por esse caminho, entende-se que, quando as relações de trabalho não
são adequadamente reguladas, seja pelo regramento jurídico existente seja por
documentos coletivos, acabam “gerando custos desnecessários, burocracia e
insegurança jurídica e podem comprometer a sobrevivência das empresas e o
próprio processo de desenvolvimento econômico e social”371.
Os regramentos coletivos podem proporcionar o desenvolvimento
sustentável da empresa quando criados com base no crescimento inclusivo372 e
na responsabilidade social. O fato de constar no Pacto Global, documento criado
pela Organização das Nações Unidas, que o apoio à negociação coletiva é uma
das diretrizes para o crescimento sustentável e para a cidadania, transforma esse
tipo de negociação em elemento primordial na caracterização de uma empresa
como socialmente responsável e tal classificação reflete na empresa na medida
em que ela passa a ser objeto de desejo de investidores, que alocam as suas
carteiras em fundos socialmente responsáveis.
A inclusão social e o trabalho digno que podem ser estabelecidos
pelas tratativas coletivas, também operam esse mesmo efeito. Por esse viés, a
sustentabilidade empresarial pode ser garantida através da negociação coletiva.
Dependendo do ângulo que se olhe, as tratativas coletivas podem
influenciar negativa ou positivamente na continuidade das empresas. A
negociação coletiva de trabalho, por esse motivo, sempre estará presente nas
discussões a respeito do futuro econômico e social que se projeta em um mundo
já globalizado.

CASALI, Emerson (Coord.). Confederação Nacional da Indústria: 101 propostas para a
modernização trabalhista. Brasília: CNI, 2012, p. 13.
372
“Crescimento inclusivo é tanto um resultado como um processo. Por um lado, ele garante que
todos possam participar no processo de crescimento econômico, em termos de tomada de decisão
e consolidação das instituições democráticas. Por outro lado, ele garante que todos possam
compartilhar equitativamente os benefícios do crescimento”. PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. O que é crescimento inclusivo? Disponível em:
<http://www.ipc-undp.org/PagePortb.do?id=146&active=1>. Acesso em: 15 jun. 2013.
371
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O capitalismo foi caracterizado desde os seus primórdios pela busca
incessante pelo lucro. Ele passou por fases e até foi justificado por correntes
religiosas adeptas do protestantismo, que encontravam nas suas bases
ideológicas as mesmas diretrizes do sistema capitalista. Acompanhou também
as transformações das sociedades, mas ganhou grande notoriedade com a
Revolução Industrial que aconteceu em meados do século XVIII na Inglaterra.
Após duas guerras mundiais e muitas crises econômicas e sociais,
entretanto, o capitalismo se enraizou em quase todos os países e se estabeleceu
como um mecanismo vantajoso com fórmulas para o desenvolvimento pleno.
Como não poderia deixar de ser, esse sistema baseado no capital, foi se
fortalecendo e seus limites foram sendo alargados, surgindo uma nova fase do
capitalismo, mais abrangente e descontrolada: a globalização.
Em que pese a ideia de que foi por esse fenômeno que a economia
se mundializou, não pode ser descartada a constatação de que a globalização
também criou novos paradigmas sociais e impactou de maneira incisiva na
cultura, na política e nas relações entre as sociedades.
O mundo do trabalho, portanto, também foi afetado pela voracidade
do capitalismo exarcebado, chamado de globalização, que desestabilizou os
regramentos internos de cada país, enfraquecendo os Estados e acentuando
as diferenças das forças laborais provenientes de países, pouco ou não
industrializados, e também daqueles com a economia baseada no setor primário.
No intuito de reduzir o desemprego e de aumentar a competitividade
das empresas em um mercado globalizado, surgiu para regular as relações de
trabalho de modo diferente, o mecanismo conhecido como flexibilização das
condições de trabalho.
Algumas leis e jurisprudências adotaram esse instrumento como uma
forma de assegurar que a flexibilização tivesse controle judicial e previsão
legal. Acontece que a única maneira de se flexibilizar os direitos trabalhistas de
modo autêntico e democrático, respeitando os atores envolvidos, é através das
negociações coletivas de trabalho.
Essencial então, que essas tratativas coletivas sejam direcionadas por
princípios próprios, para que ao final, as discussões e deliberações se mostrem
legítimas garantidoras de melhores condições de trabalho e da permanência da
empresa no mercado, visando proporcionar postos de trabalho e desenvolvimento.
Os sindicatos, principais atores sociais envolvidos em uma tratativa
coletiva, neste contexto, devem ser fortes e superar as suas crises internas, para
assegurar, agir, pleitear, harmonizar, diluir sem perder, priorizar, avançar e
inovar rumo aos novos tempos.
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A Organização Internacional do Trabalho, organismo de projeção
mundial, por sua vez, considerou a negociação coletiva de trabalho como um
direito fundamental, porque visualizou que no contexto da globalização ela
pode ser considerada um instrumento de pacificação social.
A negociação coletiva tornou-se essencial, porque incentivada
internacionalmente e prevista no artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição de
1988, como um direito social. Parece também ser capaz, assim como as normas
internacionais, de conter os efeitos maléficos da globalização e por isso a
importância de ser incentivada e relacionada pelos ordenamentos internos do
país. A fundamentação constitucional das tratativas coletivas se dá através da
liberdade de iniciativa e do valor social do trabalho, considerados fundamentos
do Estado e bases da ordem econômica. Foram postos, desta maneira, lado a
lado, a atividade econômica e o trabalhador.
O trabalho e o capital, conclui-se, são necessários e complementares.
Por isso, se o trabalho é desconsiderado, o capital é afetado e vice-versa. A
despeito dessas relações se mostrarem por vezes antagônicas, são harmônicas e
vitais, porque viabilizam a construção de uma sociedade digna, democrática e
promotora de desenvolvimento.
Outro conceito que deve ser analisado presente no mundo empresarial,
que propulsiona o emprego e ao mesmo tempo em que viabiliza a sustentabilidade
da empresa, denomina-se responsabilidade social. Através dela podem ser
criados empregos e um ambiente de trabalho saudável e igualitário, baseado
no respeito, na inclusão e na dignidade do trabalhador. Porque um trabalhador
desempregado e sem possibilidades de se inserir no mercado de trabalho, acaba
sendo encapsulado pela bolha da exclusão, que o conduz inevitavelmente a uma
vida impotente e de risco.
O emprego na era globalizada é tão sensível às nuances de um mercado
ultraespecializado, que a responsabilidade social se mostra extremamente
necessária, na medida em que atender a demanda do mercado de trabalho
passou a ser uma questão de consciência solidária e sobrevivência empresarial.
A negociação coletiva, neste contexto, pode ser um instrumento que
impede a sustentabilidade empresarial e a cidadania do trabalhador ou pode, ao
revés, propiciá-las. Os instrumentos coletivos decorrentes dessas negociações,
por esse motivo, precisam ser levados em consideração, para que se descubram
as vantagens e as desvantagens para o trabalhador e para a empresa de se
relacionarem através das tratativas coletivas.
A negociação coletiva de trabalho, por fim, viabiliza o dar cidadania
e o receber produtividade, pode propiciar o bem-estar do trabalhador e a
continuidade da empresa, o trabalho e o desenvolvimento sustentável, basta ser
considerada como um fator de equilíbrio entre o capital e o trabalho e não como
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um mecanismo de desajuste social maculado pela falta de perspectiva econômica
empresarial, fundada em regras convencionadas, porém desconectadas do
contexto globalizado e concorrencial.
ANEXO 1
CLÁUSULAS QUE GARANTEM A CIDADANIA DO TRABALHADOR:
a) CCT 2012/2013 firmada entre 22 sindicatos e 01 federação dos trabalhadores
da construção e do mobiliário de um lado e de outro, 04 sindicatos das indústrias
cerâmicas e das olarias do Estado do Paraná e a Federação das Indústrias
do Paraná. Número de registro no MTE: PR000209/2013, cláusula décima
oitava. Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão
desse tipo de cláusula: CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE:
PR005448/2011, cláusula décima quinta; CCT 2010/2012 com o número de
registro no MTE: PR002959/2010, cláusula décima quarta; CCT 2012/2014
com o número de registro no MTE: PR004157/2012, cláusula décima sexta;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR001256/2013, cláusula
quinquagésima oitava; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR004159/2012, cláusula décima sexta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR004219/2012, cláusula décima quarta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR003181/2012, cláusula décima segunda.
Disponíveis em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em:
09 jun. 2013.
b) CCT 2012/2013 firmada entre 22 sindicatos e 01 federação dos trabalhadores
da construção de um lado e de outro, 04 sindicatos das indústrias cerâmicas
e das olarias do Estado do Paraná e a Federação das Indústrias do Paraná.
Número de registro no MTE: PR000209/2013, cláusula vigésima segunda.
Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão
desse tipo de cláusula: CCT 2012/2013 com número de registro no MTE:
PR002304/2012, cláusula vigésima; CCT 2011/2012 com o número de registro
no MTE: PR005448/2011, cláusula vigésima; CCT 2012/2013 com o número
de registro no MTE: PR003744/2012, cláusula vigésima sexta; CCT 2010/2012
com o número de registro no MTE: PR0029569/2010, cláusula décima
sétima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003312/2012,
cláusula vigésima sétima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR004580/2012, cláusula vigésima. CCT 2012/2013 com o número de registro
no MTE: PR004851/2012, cláusula décima sétima; CCT 2012/2013 com o
número de registro no MTE: PR003216/2012, cláusula vigésima primeira; CCT
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2012/2014 com o número de registro no MTE: PR000926/2012, cláusula décima
nona; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR002872/2012,
cláusula décima quinta; CCT 2012/2014 com o número de registro no MTE:
PR004157/2012, cláusula vigésima segunda; CCT 2012/2013 com o número
de registro no MTE: 003009/2012, cláusula décima sexta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: 002737/2012, cláusula décima sétima;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR004079/2012; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR004154/2012, cláusula décima
terceira; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005279/2012,
cláusula décima quarta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR000153/2013, cláusula vigésima primeira; CCT 2012/2013 com o número
de registro no MTE: PR003164/2012, cláusula décima sétima; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR004244/2012; CCT 2012/2013 com o
número de registro no MTE: PR003860/2012, cláusula vigésima quarta; CCT
2011/2012 com o número de registro no MTE: PR000143/2012, cláusula décima
quarta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR000099/2013,
cláusula vigésima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR001505/2013, cláusula vigésima quinta; CCT 2013/2014 com o número de
registro no MTE: PR001179/2013, cláusula vigésima oitava; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR003352/2012, cláusula décima quinta;
CCT 2013/2014 com o número de registro no MTE: PR001632, cláusula oitava;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR000037/2013, cláusula
vigésima; CCT 2011/2013 com o número de registro no MTE: PR002716/2012,
cláusula vigésima quarta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003829/2012, cláusula vigésima terceira; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR001256/2013, cláusula vigésima quarta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR004159/2012, cláusula vigésima
segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR004619/2012,
cláusula décima segunda; CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE:
PR000412/2012, cláusula décima quarta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR002873/2012, cláusula vigésima sexta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR003216/2012, cláusula vigésima primeira;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR00220/2013, cláusula
vigésima; CCT 2012/2014 com o número de registro no MTE: PR004560/2012,
cláusula vigésima primeira; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR005908/2012, cláusula vigésima nona; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR004170/2012, cláusula décima oitava; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR000003/2013, cláusula décima sexta;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003022/2012,
cláusula décima sétima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
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PR000531/2013, cláusula vigésima sexta; CCT 2011/2012 com o número de
registro no MTE: PR003350/2011, cláusula vigésima sexta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR002932/2012, cláusula vigésima sexta.
Disponíveis em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09
de jun. 2013.
c) CCT 2013/2014 firmada entre o Sindicato das Indústrias do Vestuário
do Sudeste do Estado do Paraná de um lado e de outro, a Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Paraná com o número de registro no
MTE: PR001342/2013, cláusula vigésima quinta. Outras convenções coletivas
de trabalho que também tem a previsão desse tipo de cláusula: CCT 2013/2013
com o número de registro no MTE: PR000084/2013, cláusula vigésima
quinta; CCT 2012/2013 com número de registro no MTE: PR002304/2012,
cláusula trigésima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003472/2012, cláusula trigésima terceira; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR003602/2012, cláusula quinquagésima; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR005520/2012, cláusula quadragésima.
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR002410/2012, cláusula
quadragésima terceira. CCT 2012/2013 com o número de registro MTE:
PR003744/2012, cláusula trigésima quinta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR001491/2013, cláusula trigésima nona; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR005050/2012, cláusula quadragésima
quarta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003312/2012,
cláusula vigésima oitava; CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE:
PR003098/2011, cláusula quadragésima; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR004851/2012, clásula trigésima segunda; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR003216/2012, cláusula trigésima
terceira; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005722/2012,
cláusula décima nona; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003301/2012, cláusula décima sétima; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR005802/2012, cláusula trigésima nona; CCT 2012/2014
com o número de registro no MTE: PR004157/2012, cláusula trigésima
segunda; CCT 2013/2013 com o número de registro no MTE: PR000952/2013,
cláusula vigésima oitava; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR000040/2013, cláusula vigésima quarta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR003682/2012, cláusula vigésima primeira; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR004154/2012, cláusula décima oitava.
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005279/2012, cláusula
vigésima; CCT 2013/2013 com o número de registro no MTE: PR001364/2013,
cláusula vigésima quinta; CCT 2012/2013 com o número de registro no
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MTE: PR000153/2013, cláusula vigésima; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR000036/2013, cláusula vigésima; CCT 2012/2013 com o
número de registro no MTE: PR003271/2012, cláusula décima terceira; CCT
2012/2013 com o número de registro MTE: PR003860/2012, cláusula trigésima
sexta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005254/2012,
cláusula vigésima primeira; CCT 2011/2012 com o número de registro no
MTE: PR000143/2012, CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003068/2012, cláusula décima oitava; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR000099/2013, cláusula trigésima sexta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR001505/2013, cláusula vigésima quarta;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR004828/20121, cláusula
vigésima; CCT 2013/2013 com o número de registro no MTE: PR005597/2012,
cláusula vigésima sétima; CCT 2013/2014 com o número de registro no MTE:
PR001632/2013, cláusula vigésima quarta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR000037/2013, cláusula trigésima sétima; CCT 2011/2013
com o número de registro no MTE: PR002716/2012, cláusula trigésima
sétima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR001256/2013,
cláusula quadragésima sexta; CCT 2012/2013 com o número de registro no
MTE: PR004354/2012, cláusula quadragésima quinta; CCT 2012/2013 com o
número de registro no MTE: PR002995/2012, cláusula trigésima sétima; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR004619/2012, cláusula décima
primeira; CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE: PR000412/2012,
cláusula vigésima terceira; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR002873/2012, cláusula trigésima sexta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR003216/2012, cláusula trigésima terceira; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR00220/2013, cláusula décima nona;
CCT 2012/2014 com o número de registro no MTE: PR004560/2012, cláusula
vigésima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR004805/2012,
cláusula vigésima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR005908/2012, cláusula trigésima nona; CCT 2013/2013, cláusula trigésima
segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005376/2012,
cláusula trigésima segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR004170/2012, cláusula vigésima sexta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR000003/2013, cláusula vigésima nona; CCT 2011/2012
com o número de registro no MTE: PR003392/2011, cláusula décima quinta;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005227/2012,
cláusula décima nona; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR000532/2013, cláusula trigésima nona; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR005356/2012, cláusula trigésima sexta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR00531/2013, cláusula quadragésima
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quinta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003181/2012,
cláusula vigésima quarta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003600/2012, cláusula quainquagésima; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR001147/2012, cláusula vigésima terceira. Disponíveis em:
<http://www3.mte. gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09 jun. 2013.
d) CCT 2012/2013 firmada entre 22 sindicatos e 01 federação dos trabalhadores
da construção e do mobiliário de um lado e de outro, 04 sindicatos das indústrias
cerâmicas e das olarias do Estado do Paraná e a Federação das Indústrias do
Paraná. Número de registro no MTE: PR000209/2013, cláusula vigésima
primeira. Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão
desse tipo de cláusula: CCT 2010/2012 com número de registro no MTE:
PR002959/2010, cláusula terceira; CCT 2012/2013 com o número de registro
no MTE: PR003312/2012, cláusula sexagésima sétima; CCT 2012/2013 com
o número de registro no MTE: PR003216/2012, cláusula septuagésima quarta;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003216/2012, cláusula
septuagésima quarta.
Disponíveis em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09
jun. 2013.
e) CCT 2012/2013 firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção de estradas, pavimentação, montagem, obras de terraplenagem
em geral, obras públicas e privadas do Estado do Paraná de um lado e de outro,
o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Paraná. Número de
registro no MTE: PR002304/2012, cláusula décima quarta. Outras convenções
coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo de cláusula: CCT
2012/2013 com número de registro no MTE: PR000084/2013, cláusula décima
quinta; CCT 2012/2012 com o número de registro no MTE: PR003472/2012,
cláusula décima oitava; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003744/2012, cláusula vigésima segunda. CCT 2012/2013 com o número
de registro no MTE: PR005050/2012, cláusula décima nona; CCT 2011/2012
com o número PR003098/2011, cláusula décima sétima; CCT 2012/2013 com
o número de registro no MTE: PR003216/2012, cláusula décima sexta; CCT
2012/2014 com o número de registro no MTE: PR004157/2012, cláusula
décima terceira; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR002737,
cláusula décima segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003682/2012, cláusula décima segunda; CCT 2013/2014 com o número de
registro no MTE: PR001364/2013, cláusula décima quarta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR000153/2013, cláusula décima sétima;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR000036/2013,
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cláusula décima quarta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003860/2012, cláusula décima oitava; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR001505/2013, cláusula vigésima terceira, CCT 2013/2014
com o número de registro no MTE: PR001179/2013, cláusula vigésima
segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005597/2012,
cláusula décima sétima; CCT 2013/2014 com o número de registro no MTE:
PR001632/2013, cláusula quarta; CCT 2011/2013 com o número de registro no
MTE: PR002716/2012, cláusula décima oitava; CCT 2012/2013 com o número
de registro no MTE: PR001256/2013, cláusula décima quarta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR004354/2012, cláusula vigésima quarta;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR002995/2012, cláusula
vigésima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003216/2012,
cláusula décima sexta; CCT 2013/2013 com o número de registro no MTE:
PR001036/2013, cláusula décima quinta; CCT 2011/2012 com o número de
registro no MTE: PR003392/2011, cláusula quinquagésima primeira; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003022/2012, cláusula décima
segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005356/2012,
cláusula vigésima segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR000531/2013, cláusula vigésima sétima; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR003600/2012, cláusula vigésima quarta. Disponíveis em:
<http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09 jun. 2013.
f) CCT 2012/2013 firmada entre a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
do Estado do Paraná e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias extrativas de
Curitiba de um lado e de outro, o Sindicato da Indústria de Extração de Minerais
n/metal do Estado do Paraná. Número de registro no MTE: PR003682/2012,
cláusula décima sexta. Outras convenções coletivas de trabalho que também
tem a previsão desse tipo de cláusula: CCT 2012/2013 com o número de registro
no MTE: PR002304/2012, cláusula décima terceira.
Disponíveis em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em:
09 jun. 2013.
g) Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão
desse tipo de cláusula: CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR004851/2012, cláusula vigésima nona; CCT 2013/2013 com o número de
registro no MTE: PR000952/2013, cláusula décima primeira; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR004079/2012, cláusula décima terceira;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003143/2012, cláusula
nona; CCT 2013/2014 com o número de registro no MTE: PR001179/2013,
cláusula vigésima primeira;; CCT 2011/2013 com o número de registro no
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MTE: PR002716/2012, cláusula décima sétima; CCT 2012/2013 com o número
de registro no MTE: PR003829/2012, cláusula décima quarta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR001355/2012, cláusula nona; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR001354/2012, cláusula nona;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR002465/2012, cláusula
nona; CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE: PR003350/2011,
cláusula vigésima primeira; CCT 2012/2012 com o número do registro no MTE:
PR001581/2012, cláusula nona; CCT 2012/2013 com o número de registro no
MTE: PR002932/2012, cláusula décima; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR001707/2012, cláusula oitava.
Disponíveis em: http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador. Acesso em: 09
jun. 2013.
h) Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo
de cláusula: CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE: PR000794/2012,
cláusula sexagésima segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no
MTE: PR000532/2013, cláusula trigésima oitava; CCT 2011/2012 com o número
de registro no MTE: PR003350/2011, cláusula quinquagésima sexta.
Disponíveis em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09
jun. 2013.
i) Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão desse tipo
de cláusula: CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003098/2011,
cláusula trigésima oitava; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR004157/2012, cláusula septuagésima quarta; CCT 2012/2013 com o número
de registro no MTE: PR005802/2012, cláusula trigésima oitava; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR003009/2012, cláusula vigésima sexta;
CCT 2013/2014 com o número de registro no MTE: PR000099/2013, cláusula
trigésima primeira; CCT 2013/2014 com o número de registro no MTE:
PR000037/2013, cláusula trigésima quarta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR002716/2012, cláusula trigésima quarta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR003829/2012, cláusula trigésima; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR004159/2012, cláusula
sexagésima sétima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR002995/2012, cláusula trigésima sexta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR002873/2012, cláusula trigésima quinta; CCT 2013/2014
com o número de registro no MTE: PR000220/2013, cláusula trigésima
terceira; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005908/2012,
cláusula quadragésima sexta; CCT 2012/2013 com o número de registro no
MTE: PR005376/2012, cláusula septuagésima; CCT 2012/2013 com o número
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de registro no MTE: PR000040/2013, cláusula trigésima nona; CCT 2011/2012
com o número de registro no MTE: PR000794/2012, cláusula trigésima quarta;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR000209/2013, cláusula
quinquagésima quinta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR004580/2012, cláusula quinquagésima sexta; CCT 2010/2012 com o número
de registro no MTE: PR002959/2010, cláusula vigésima quinta; CCT 2012/2014
com o número de registro no MTE: PR000926/2012, cláusula trigésima segunda;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR002872/2012, cláusula
sexagésima terceira; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR002995/2012, cláusula trigésima sexta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR005356/2012, cláusula quadragésima sexta.
Disponíveis em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09
jun. 2013.
j) Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão
desse tipo de cláusula: CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR004851/2012, cláusula nona; CCT 2012/2013 com o número de registro
no MTE: PR000036/2013, cláusula décima primeira; CCT 2012/2013 com o
número de registro no MTE: PR003271/2012, cláusula nona; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR005802/2012, cláusula décima nona; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR002995/2012, cláusula décima
sétima; CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE: PR000794/2012,
cláusula décima segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR000531/2013, cláusula vigésima terceira; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR003600/2012, cláusula vigésima e vigésima terceira.
Disponíveis em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 17
jun. 2013.
k) Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão
desse tipo de cláusula: CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003271/2012, cláusula décima terceira; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR001256/2013, cláusula vigésima; CCT 2013/2014 com
o número de registro no MTE: PR001342/2013, cláusula vigésima segunda;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005597/2012,
cláusula vigésima sétima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003860/2012, cláusula trigésima quarta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR005376/2012, cláusula trigésima segunda; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR004079/2012, cláusula vigésima quinta;
CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE: PR000794/2012, cláusula
sexagésima primeira; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
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PR002873/2012, cláusula trigésima sexta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR005227/2012, cláusula vigésima sétima; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR004851/2012, cláusula trigésima; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR000210/2013, cláusula
trigésima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005227/2012,
cláusula vigésima sétima.
Disponíveis em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 18
jun. 2013.
l) Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão
desse tipo de cláusula: CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE:
PR002995/2012, cláusula vigésima segunda; CCT 2011/2012 com o número
de registro no MTE: PR000143/2012, décima terceira; CCT 2011/2012 com o
número de registro no MTE: PR000416/2012, cláusula décima terceira; CCT
2011/2012 com o número de registro no MTE: PR003350/2011, cláusula vigésima
quinta; CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE: PR003392/2012,
cláusula trigésima quarta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR000037/2012, cláusula décima nona; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR000209/2013, cláusula vigésima; CCT 2012/2013 com o
número de registro no MTE: PR000201/2013, cláusula décima sétima; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003301/2012, cláusula décima
sexta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR001147/2012,
cláusula vigésima nona; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR001355/2012, cláusula décima primeira; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR001581/2012, cláusula décima primeira; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR001707/2012, cláusula décima; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR002113/2012, cláusula
décima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR002113/2012,
cláusula décima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR002465/2012, cláusula décima primeira; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR002872/2012, cláusula décima quarta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR002873/2012, cláusula vigésima
segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003022/2012,
cláusula décima quinta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003068/2012, cláusula décima terceira; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR003098/2012, cláusula décima; CCT 2012/2013 com o
número de registro no MTE: PR003143/2012, cláusula décima primeira; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003164/2012, cláusula décima
sexta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR003181/2012,
cláusula décima quinta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
113

A INFLUÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA INDÚSTRIA PARANAENSE NA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E NA CIDADANIA DO TRABALHADOR EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO

PR003216/2012, cláusula vigésima; CCT 2012/2013 com o número de registro
no MTE: PR003829/2012, cláusula vigésima primeira; CCT 2012/2013 com o
número de registro no MTE: PR003860/2012, cláusula vigésima terceira; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR004159/2012, cláusula décima
nona; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR004170/2012,
cláusula décima sexta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR004828/2012, cláusula décima segunda; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR004887/2012, cláusula décima primeira; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR001256/2013, cláusula vigésima segunda;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR001632/2012, cláusula
sexta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR004079/2012,
cláusula décima sétima; CCT 2012/2014 com o número de registro no MTE:
PR004157/2012, cláusula décima oitava; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR000952/2013, cláusula décima sexta; CCT 2013/2014
com o número de registro no MTE: PR000643/2013, cláusula trigésima
sétima; CCT 2013/2014 com o número de registro no MTE: PR001179/2013,
cláusula vigésima sexta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR001354/2012, cláusula décima primeira.
Disponíveis em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 18
jun. 2013.
ANEXO 2
CLÁUSULAS QUE IMPEDEM A CIDADANIA DO TRABALHADOR:
a) Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão
desse tipo de cláusula: CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR000084/2013, cláusula trigésima quarta; CCT 2012/2013 com o número
de registro no MTE: PR004354/2012, cláusula quadragésima quinta; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005802/2012, cláusula
trigésima nona; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR004828/2012, cláusula décima nona; CCT 2013/2013 com o número de
registro no MTE: PR000952/2013, cláusula vigésima sexta; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR004354/2012, cláusula quadragésima
quinta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR002995/2013,
cláusula trigésima sétima; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003068/2012, cláusula décima sétima. CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR000003/2013, cláusula vigésima nona; CCT 2012/2013
com o número de registro no MTE: PR000037/2013, cláusula trigésima sétima;
CCT 2013/2014 com o número de registro no MTE: PR001179/2013, cláusula
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trigésima segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR003181/2012, cláusula vigésima quarta; CCT 2012/2013 com o número de
registro no MTE: PR001147/2012, cláusula vigésima primeira; CCT 2011/2013
com o número de registro no MTE: PR002269/2011, cláusula trigésima sexta;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005722/2012, cláusula
vigésima.
Disponíveis em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09
jun. 2013.
b) Outras convenções coletivas de trabalho que também tem a previsão
desse tipo de cláusula: CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE:
PR003098/2011, cláusula quadragésima quarta; CCT 2011/2013 com o
número de registro no MTE: PR002269/2011, cláusula trigésima quinta; CCT
2012/2013 com o número de registro no MTE: PR005802, cláusula sexagésima;
CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE: PR000220/2013, cláusula
quadragésima quarta; CCT 2012/2013 com o número de registro no MTE:
PR000099/2013, cláusula quadragésima sexta; CCT 2012/2013 com o número
de registro no MTE: PR000037/2013, cláusula quadragésima primeira; CCT
2013/2014 com o número de registro no MTE: PR000643/2013, cláusula décima
sexta; CCT 2011/2012 com o número de registro no MTE: PR000794/2012,
cláusula trigésima segunda; CCT 2012/2013 com o número de registro no
MTE: PR000531/2013, cláusula quadragésima oitava.
Disponíveis em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador>. Acesso em: 09
jun. 2013.
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