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A essência, portanto, perde o seu caráter rigidamente a-histórico. Ela não é 
anterior ao mundo dos homens, não é o locus exclusivo da necessidade nem 
da universalidade, ela não exibe um estatuto ontológico superior ao da esfera 
fenomênica. Enquanto portadora dos elementos de continuidade que fundam 
a unidade última dos processos, a essência apenas pode existir em 
indissolúvel articulação ontológica com os momentos particulares dos 
processos dos quais é a essência. Em poucas palavras, a existência concreta 
das determinações essenciais assume, sempre, a particularidade concreta do 
hic et nunc histórico-social do qual é essência e, por isso, na sua 
imediaticidade, o real é sempre a síntese das suas ‘múltiplas determinações’ 
essenciais e fenomênicas. Não há, portanto, segundo Lukács, nenhuma 
essencialidade, nenhuma natureza humana, nenhuma ‘disposição dos 
indivíduos’, que funde o mundo dos homens e que não seja construto da 
práxis humano social. Nenhuma categoria social é anterior à sociabilidade. O 
homem é demiurgo de sua própria essência, e os seus horizontes de 
possibilidade em cada momento histórico são resultados exclusivos de seu 
próprio passado e presente. Não há nenhuma natureza humana, destino ou 
fatalidade que imponha à humanidade limites à sua própria auto-construção, 
nem esta auto-construção é expressão de qualquer necessidade ou essência 
não-sociais (Lessa, 1994). 



RESUMO 

BONA, Felipo Pereira. NEGOCIAÇÃO COLETIVA: limites e potencialidades ante a 
contradição capital/trabalho. 2014. 135 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. 
 
Esta dissertação analisa o direito de negociação coletiva tomando-a como produto 
extraído do capital pela classe trabalhadora e como estrutura de controle do sistema de 
mediações de segunda ordem. Embora o direito de negociação coletiva viabilize a 
extração de concessões do capital para a classe trabalhadora, ele jamais poderá 
sobrepor-se às finalidades e objetivos da produção capitalista, ao revés, ratifica e 
retroalimenta o sistema do capital. A pesquisa orientou-se sob a perspectiva marxista-
lukacsiana a fim de compreender as nuances sociológicas do sistema produtivo 
capitalista e do direito de negociação coletiva no âmbito brasileiro, do Mercosul, da 
União Europeia e da Organização Internacional do Trabalho. Estudaram-se o processo 
negocial instalado entre trabalhadores e empresas do Consórcio RNEST CONEST e o 
novo desígnio concessivo que o direito de negociação coletiva vem assumindo na 
Comunidade Europeia depois da crise econômico-financeira de 2008. As análises 
apontam que o suposto pacto interclassista esconde a latência do conflito de classes, 
locomotiva da história, e que, na verdade, direitos são disputados entre trabalhadores e 
capitalistas, responsáveis pela extração de concessões e pela readaptação dos limites 
relativos do capital, respectivamente. O controle da luta de classes demanda a criação 
do Direito e o Estado como estruturas auxiliares, vinculados ontologicamente aos seus 
objetivos e finalidades capitalistas. O direito de negociação coletiva é o instituto do 
direito do trabalho que viabiliza o diálogo aparentemente conciliatório entre 
trabalhadores e capitalistas, posto que os interesses de classes são antagônicos e 
inconciliáveis. Trabalho é o processo pelo qual o ser humano transforma a natureza a 
fim de obter valores de uso para a satisfação de suas necessidades, constitui-se na 
categoria central da sociabilidade humana, é a partir dele que se elevam níveis de maior 
complexidade nas relações sociais. Na produção capitalista trabalho consiste em mais 
um fator de produção a ser aplicado na produção, obedecendo aos imperativos de 
autorreprodução e acumulação do capital como cerne produtivo. O direito de 
negociação coletiva compõe a estrutura de controle do capital, de maneira que não lhe é 
possível abranger os interesses da classe trabalhadora além dos limites estabelecidos 
pelo capital. 
 
Palavras chaves: Direito. Centralidade do trabalho. Negociação coletiva. Marxismo. 
Capital. Conflito de classes. 



 
ABSTRACT 

BONA, Felipo Pereira. COLLECTIVE BARGAINING: limits and potentialities 
before capital/labor contradictions. 2014. 135 f. Dissertation  (Master`s Degree of Law) 
– Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. 
 
This dissertation analyzes the right to collective bargaining taking it as a product 
extracted from capital in benefit of the working class and as a capital’s control structure 
of second order mediations. Although the right to collective bargaining makes possible 
the extraction of concessions from capital to the working class, it can never override the 
aims and objectives of capitalist production, in spite of it, it ratifies and feeds back the 
capitalist system. The research was guided under the Marxist-Lukacsian perspective in 
order to understand the sociological nuances of the capitalist production system and the 
right to collective bargaining in Brazil, Mercosur, European Union and at the 
International Labour Organisation. It was studied the bargaining negotiation process 
activated between workers and firms from the Consortium RNEST CONEST and the 
new concessive design that the right to collective bargaining has taken in the European 
Community after the economic and financial crisis of 2008. Analyses show that the 
alleged interclassist pact hides the latency of class conflict, the locomotive of history, 
and that, in fact, rights are disputed between workers and capitalists, responsible for 
extracting concessions and by readapting the limits of capital’s boundaries, respectively. 
The social warfare control demanded the creation of the Law and the State as auxiliary 
structures ontologically linked to the capitalists’ objectives and purposes. The right to 
collective bargaining is the institute of labor law that enables the supposed conciliatory 
dialogue between workers and capitalists, since classes interests are antagonistic and 
irreconcilable. Labor is the process by which human beings transforms nature to obtain 
use-values in order to satisfy their needs, it constitutes the central category of human 
sociability and from it increases the complexity in social relations. In capitalist mode of 
production labour consists of factor of production to be applied in production, obeying 
to the imperatives of self-reproduction and accumulation of capital as productive intent. 
The collective bargain right builds up capital’s control structure, so that it cannot be 
expected to cover the interests of the working class beyond the limits set by the Capital. 
 
Keywords: Law. Work centrality. Collective bargaining. Marxism. Capital. Social 
warfare.
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INTRODUÇÃO 

 

Tendo como referência teórica o materialismo histórico-dialético, o presente 

trabalho pretende abordar os limites e potencialidades do direito de negociação coletiva, 

notadamente nas situações de conflito entre capital e trabalho, moduladores de classes 

sociais irreconciliáveis e antagônicas.  

Trabalho é processo através do qual o ser humano transforma a natureza e, mais 

do que isto, é por meio dele que o ser humano transcende a sua condição de ser 

biológico para ser social. A partir do trabalho, o ser humano constrói riqueza material e 

desdobra as relações humanas em complexos sociais mais elaborados. Assim como as 

relações sociais, tornam-se mais complexas também as necessidades humanas, cada vez 

mais distanciadas das carências imediatas à existência humana. Para a satisfação destas 

necessidades humanas são criados produtos ou valores-de-uso, objeto resultante do 

processo de trabalho, de modo que a condição humana depende da produção de valores-

de-uso, situação que coloca o trabalho como categoria essencial para a formação da 

sociedade. 

A Revolução Industrial consolidou o modo de produção capitalista, cujos 

controle, organização e transformação das relações sociais e produtivas são a estrutura 

do capital, apoiado em seus imperativos de acúmulo e expansão. A lógica capitalista 

condiciona a relações produtivas humanas para a obtenção de valores de troca, atributo 

da mercadoria, e lucro. Para tanto, operam-se a divisão da sociedade em classes, a 

separação da força de trabalho dos meios de produção e a submissão da força de 

trabalho ao capital. A satisfação das necessidades humanas deixa de ser o cerne da 

produção. 

As pressões sociais do século XIX provocadas por partidos e sindicatos de 

trabalhadores extraíram do capital a criação de um conjunto de normas que formaram o 

direito do trabalho. No campo do direito coletivo do trabalho ou sindical, estruturaram-

se o direito de associação entre trabalhadores e o reconhecimento das entidades 

sindicais, o direito de negociação coletiva e o direito de greve. A orientação econômico-

liberal foi substituída pela intervencionista estatal de concretização de regras mínimas 

civilizatórias das relações laborais, dadas as manifestações de oposição que ameaçavam 

a manutenção do sistema produtivo do capital. 
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Considerando o direito, mas sobretudo o direito de negociação coletiva, como 

uma das formas capitalistas de apropriação do trabalho humano e de controle do 

metabolismo social, o ponto de partida teórico desta dissertação é o de que não existe 

conciliação entre capital e trabalho, posto que seus interesses são antagônicos e 

diametralmente opostos. O direito de negociação coletiva, em que pese ser 

consequência dos conflitos de classes do século XIX, representa também a 

domesticação dos movimentos sindicais e a clausura do conflito de classes numa 

redoma previsível, sobre a qual não se admite a perturbação da produção, da reprodução 

e da acumulação do capital. Tudo o que resulta do direito de negociação coletiva 

neutraliza a luta de classes, ratifica e retroalimenta os objetivos, as características e a 

dominação da produção capitalista. 

A oposição de classes formulada pelos trabalhadores não é passível de 

integralização ao sistema sociometabólico do capital, o conflito entre capital e trabalho 

encerra-se mediante a repressão e a submissão da força de trabalho aos imperativos 

expansionistas do capital ou mediante a extinção do capital como sistema de mediação 

das relações sociais.  Em alguns momentos a classe trabalhadora logra forçar o capital a 

expandir seus limites relativos, isto é, extrai concessões aumentando direitos e garantias 

em favor dos trabalhadores. Isto, todavia, ocorre mediante a combinação de dois fatores: 

a combatividade trabalhadora e a viabilidade de integração dos pleitos ao sistema 

produtivo capitalista. É certo que as concessões extraídas não maculam o controle 

sociometabólico do capital, antes disso ratificam seu poder. 

O direito de negociação coletiva previne/impede o conflito de classes, ele limita 

o relacionamento capital/trabalho a uma simples necessidade de composição de 

controvérsia, e deste ponto não admite ultrapassar. Contraditoriamente, o direito de 

negociação coletiva também é um dos mecanismos que permitem que os trabalhadores 

formulem suas reivindicações de classe. 

O primeiro capítulo desta dissertação cuida da análise da centralidade do 

trabalho para a existência e formação do ser social. Inicialmente são expostas as razões 

da tese da centralidade do trabalho e como a categoria trabalho atravessa qualquer 

organização societária, eis que orientada para a satisfação das necessidades humanas. 

Apresenta-se, então, o capital enquanto instância de controle sociometabólico das 

relações sociais e produtivas, bem como a configuração do modo de produção 

capitalista e suas formas de dominação. A articulação da estrutura estatal e da estrutura 



12 
	
jurídica, por exemplo, viabilizou, em diversos contextos históricos, a contínua 

exploração do trabalho humano para extração de mais-valia por meio da neutralização 

da luta de classes. 

O segundo capítulo explora a história de formação do movimento sindical, as 

regras e princípios fundamentais relacionados ao sindicalismo e ao direito de 

negociação coletiva no Brasil, no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), na União 

Europeia (UE) e na Organização Internacional do Trabalho (OIT). Esta parte dará conta 

de temas correlatos e será um exercício de detalhamento de normas a fim de permitir a 

compreensão de como cada um dos regramentos estudados trata o instituto da 

negociação coletiva.  

Ficará claro para o leitor que o processo negocial é a estrutura jurídica de 

aprisionamento do fenômeno revolucionário da luta de classes e, mais do que isso, é o 

mecanismo de absorção e adaptação do capitalismo perante momentos de instabilidade, 

condição imprescindível para contínua satisfação dos seus impulsos de expansividade.  

Por fim, o terceiro capítulo consiste num estudo de casos e de comprovação do 

direito de negociação coletiva como mecanismo de adaptabilidade dos conflitos de 

classes às normas laborais e ao sistema de controle sociometabólico do capital. Os casos 

apresentados originaram situações fáticas que desafiaram o controle do capital e a 

estabilidade do modo de produção capitalista, obrigando-os a estenderem seus limites 

relativos. Curiosamente, o direito absorve demandas sociais mesmo quando as suas 

formulações não obedecem ao procedimento previamente estabelecido. Os próprios 

órgãos jurisdicionais curvam-se às ameaças de paralisações mediando o conflito ou 

aguardando que arranjos sejam forjados, havendo extração de concessões e manutenção 

do pacto interclassista de continuidade ao sistema capitalista. Ocorre que em 

oportunidades de conflito entre empregadores e trabalhadores são colocadas em xeque, 

potencialmente, as relações produtivas da sociedade, de modo que a extrapolação dos 

limites jurídicos estabelecidos tende a conduzir a classe trabalhadora na percepção das 

contradições imanentes da produção capitalista, conscientizando-a quanto à situação de 

classes, superando a alienação e desafiando as formas fetichizadas da mercadoria. Tudo 

isto, em última instância, são condições para a insustentabilidade do controle 

sociometabólico do capital.  

Serão analisados os meandros do processo negocial mediado pela Procuradoria 

Regional do Trabalho da 6ª Região (PRT6), no bojo do procedimento de atividade 
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promocional nº. 000532.2011.06.000/4, depois de deflagrada greve dos trabalhadores no 

Complexo Portuário e Industrial de Suape, em fevereiro de 2011, e o resultado dos dois 

dissídios coletivos de greve ajuizados, os de nºs. 0000074-81.2011.5.06.0000 e 

0000114-98.2011.5.06.0000, possíveis de serem consultados. O caso de Suape revela 

como a classe trabalhadora, naquele momento histórico, conseguiu extrair concessões 

dos empregadores. Naquela oportunidade foi possível verificar que o direito, enquanto 

parte da estrutura de comando do capital, faz concessões em nome da conservação das 

relações produtivas e da manutenção da expansão e reprodução do capital.  

No âmbito europeu, serão expostas as manifestações de greves gerais contra as 

medidas de austeridade, reformas previdenciárias e trabalhistas, implementadas em 

alguns Estados membros da União Européia. Tratar-se-á também de outros grupos que 

reagem contra os efeitos da crise econômica e do desemprego. Os exemplos europeus de 

mobilizações de trabalhadores, por outro lado, apresentam um cenário em que a classe 

trabalhadora resiste aos avanços capitalistas de redução de direitos sociais. A crise 

econômica de 2008 afetou os Estados Membros da União Europeia flexibilizando as 

normas aplicáveis ao trabalho e reduzindo direitos sociais em nome da salvaguarda de 

postos de trabalho e da sobrevivência das empresas. Na Europa, o direito de negociação 

coletiva perde o seu caráter reivindicativo para se converter em instrumento de redução 

de direitos sociais. 

Nas considerações finais do texto, enfim, as ideias centrais de cada capítulo 

serão retomadas com o intuito de garantir uma costura mais clara entre os argumentos e 

discussões travados durante a dissertação, possibilitando, assim, a consolidação dos 

temas abordados.  

 



1 A inconciliabilidade entre capital e trabalho 

1.1 A centralidade ontológica do trabalho 

Considerado meramente como animal, o ser humano está inserido no mundo 

enquanto parte da natureza, utilizando e modificando-a pelo mero fato de nela se 

encontrar. Essa condição revela a total submissão dos animais aos instintos e às 

intempéries naturais, esta é a situação primitiva do ser humano antes de a transformação 

da natureza por ele operada adquirir as características de trabalho.  

Pressuposto do trabalho é a própria existência humana, de modo que manter a 

subsistência física dos homens e mulheres objetivamente considerados é o primeiro 

passo para a criação das condições vitais dos seres humanos, suprir as necessidades 

mais básicas como comer, beber, vestir e ter habitação (MARX, 2009). 

O ser humano, entretanto, possui capacidades diferenciadas em relação aos 

outros animais, de modo que o seu agir é qualitativamente superior1. O processo de 

transformação da natureza para satisfação das necessidades humanas é o que se chama 

trabalho (ENGELS, 1876). Ele é o processo de intercâmbio entre o ser humano e a 

natureza, no qual o primeiro age no sentido de converter a natureza em produtos sociais, 

criando condições materiais para sua existência. Desta maneira, o ser humano deixa de 

estar totalmente à mercê dos fenômenos naturais2 e pode desenvolver a vida humana em 

níveis sociais mais complexos. 

O que diferencia a ação transformadora do ser humano sobre a natureza de 

outras atividades mecânicas animais é a sua capacidade teleológica aplicada à ação, isto 

é, antes da realização do produto do trabalho concreto há um momento prévio de 

ideação. Nele a consciência determina o porquê, o quê e o como se intenciona manejar 

objetos e meios de trabalho, de maneira que o resultado ou produto do trabalho é pré-

concebido no intelecto humano. Como notou Marx, no extremo final dos esforços de 

trabalho, surge um resultado imaginado pelo sujeito que trabalha. Este sujeito não 

modifica apenas o material em que ele trabalha, “ele imprime ao material o projeto que 

tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de 

operar e ao qual tem de subordinar sua vontade” (MARX, 2008, p. 211). 

																																																													
1 “Só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la pelo mero fato de sua presença 
nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e a obriga a servir-lhe, domina-a. E aí está, em última 
análise, a diferença essencial entre o homem e os demais animais, diferença que, mais uma vez, resulta do 
trabalho” (ENGELS, 1876). 
2 O trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com 
sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza (MARX, 2008, p. 
211). 
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O agir humano, afinal, transforma a natureza mediante o direcionamento prévio 

da consciência em relação ao objetivo a ser alcançado. Por sua vez, a fim de almejar a 

produção e reprodução da vida em sociedade, o ser humano cria as próprias condições 

para que isto ocorra. (ANTUNES, 2009, p. 136). Num primeiro momento, o arsenal de 

objetos a ser trabalhado é aquele disponível em suas constituições ordinárias na 

natureza, fonte originária de toda riqueza. A partir do trabalho, os objetos criados são ao 

mesmo tempo produto de uma prévia ideação e condição de existência de resultados 

posteriores, quando desenvolvidas as suas potencialidades. 

Pode-se dizer que o processo de trabalho é constituído por elementos pessoal e 

materiais. São componentes do processo de trabalho, respectivamente, o desempenho de 

atividade direcionada a um fim ou a força de trabalho, que é o trabalho mesmo; o objeto 

de trabalho, ou matéria sobre a qual o trabalho é aplicado; e os instrumentos de trabalho 

ou meios de trabalho. Em qualquer forma de sociedade estarão os seres humanos 

compelidos a assegurar a sua existência por meio do trabalho. Esta consiste na a sua 

limitação inexorável, algo que somente pode ser concebido como “natural” se visto, 

objetivamente, como interação histórica entre o ser humano e a natureza. Satisfazer as 

necessidades humanas vitais criando produtos, ou valores-de-uso, é inescapável ao ser 

humano, quaisquer que sejam as formas societárias (MARX, 2008). 

As condições de existência humana se modificam à medida em que, 

transformando a natureza, geram-se novas possibilidades e necessidades objetivas. As 

potencialidades emanam, obviamente, das condições materiais disponibilizadas. Sendo 

assim, o trabalho é o momento de articulação entre as prévias ideações e as 

necessidades materiais humanas. 

A dinâmica de produção material, porque importa na satisfação de necessidades 

humanas, resulta na produção de valores-de-uso3, isto é, produtos cujos valores são 

realizados diretamente entre a pessoa e a coisa (MARX, 2008). Um produto, ou valor-

de-uso, é incorporado ao acervo material humano e, tendo em vista formas mais 

complexas de necessidade humanas, poderá compor o processo de trabalho assumindo 

outras funções: 
Valor-de-uso que é produto de um trabalho torna-se, assim, meio de 
produção de outro. [...] Um valor-de-uso pode ser considerado matéria-prima, 
meio de trabalho ou produto, dependendo inteiramente da sua função no 
processo de trabalho, da posição que ele ocupa, variando com essa posição a 
natureza do valor-de-uso (MARX, 2008, p. 215-216).  

																																																													
3 Valor de uso é o atributo do bem ou produto que se presta à satisfação das necessidades humanas. 
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A humanidade não é capaz de produzir independentemente das condições 

materiais existentes, de maneira que o desenvolvimento consiste no manejo das 

potencialidades do acervo material já existente. Daí a frase clássica de Marx segundo a 

qual “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a 

fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 

diretamente, legadas e transmitidas pelo passado” (MARX, 1997, p. 21). 

Considerando o nível de aperfeiçoamento do processo de trabalho, o produto ou 

valor-de-uso já elaborado torna-se meio de produção de outro produto/valor-de-uso 

final, ou condição de sua existência (MARX, 2008). À medida que a atividade humana 

modifica a natureza e reconfigura a estrutura do mundo, estruturam-se novos 

condicionamentos no agir futuro.  

A riqueza material criada pelo trabalho tornada parte do acervo de causalidade a 

ser objeto de transformação no futuro eleva o nível de complexidade das relações 

sociais, desdobrando mais dimensões nas relações sociais. Sérgio Lessa (1997, p. 6) 

afirma que “o próprio trabalho, no seu sentido mais estrito, é uma categoria social, ou 

seja, apenas pode existir como partícipe de um complexo que é, no mínimo, composto 

por ele, pela fala e pela sociabilidade (o conjunto das relações sociais)”, desta forma, 

verifica-se central a categoria trabalho para a existência social, ainda que esta não esteja 

resumida àquele, isto porque a dinâmica de reprodução social associada ao processo de 

trabalho demanda produção constante, o que, por seu turno, torna mais complexa a vida 

social em virtude da criação de novas mediações sociais. 

Trabalho é o processo essencialmente responsável pelas relações entre o ser 

humano e a natureza e, também, entre os próprios seres humanos, configurando-se 

como a categoria central no processo de humanização do ser humano, constituindo-o 

enquanto ser social. É dizer que o processo de humanização do ser humano, de 

passagem da forma biológica para a social, foi mediado pela categoria social trabalho, 

sendo ele ponto de partida e componente essencial de todos os desdobramentos dos 

complexos de relações do ser social (LUKÁCS, 1981, p. 4). 
A importância da categoria trabalho está em que ela se constitui como fonte 
originária, primária, de realização do ser social, protoforma da atividade 
humana, fundamento ontológico básico da omnilateralidade humana. O 
trabalho é, portanto, um momento efetivo de colocação de finalidades 
humanas, dotado de intrínseca dimensão teleológica. E, como tal, mostra-se 
como um experiência elementar da vida cotidiana, nas respostas que oferece 
aos carecimentos e necessidades sociais. (ANTUNES, 2009, p. 165-166). 
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O trabalho humano, portanto, é responsável pelo salto qualitativo de passagem 

do ser humano como parte da natureza para o ser humano como ser social (LUKÁCS, 

1979). Significa dizer que o trabalho atua não apenas objetivamente sobre os produtos 

ideados, mas influencia subjetivamente no próprio sujeito da produção, promovendo 

desenvolvimento do ser humano no sentido da formação de relações e estruturas sociais 

e da sociabilidade4.  

Compreender o trabalho como produtor de valores-de-uso, acepção mais 

abrangente e abstrata, significa entendê-lo como exteriorização de uma relação de 

mudança entre o ser social e a natureza. Em sentido estrito, trabalho é transformar 

objetos naturais em coisas úteis, por meio do dispêndio da força de trabalho. Ainda com 

a finalidade de produzir valores-de-uso, paralelamente às relações ser humano-natureza, 

emergem inter-relações com outros seres sociais que desdobram novos complexos de 

relações na práxis social. Estabelece-se, então, uma sociabilidade interativa na qual os 

seres sociais convencem-se da necessidade de realização de determinados atos 

teleológicos, isto “porque o fundamento das posições teleológicas intersubjetivas tem 

como finalidade a ação entre seres sociais” (ANTUNES, 2009, p. 139). 

A ação humana é constituída da interação entre as práticas de sujeitos realizando 

um plexo de relações indivíduo-natureza, relações sociais entre indivíduos e com as 

estruturas sociais mesmas. Isto significa dizer que a sociabilidade e o agir humano estão 

condicionados eternamente a sua práxis e às estruturas sociais, numa dialética de 

causalidade e objetivação. O trabalho, portanto, é a base essencial da existência humana 

e de todas as outras formas mais complexas de engendramento social. O ser humano, no 

curso da satisfação de suas necessidades físicas, originais ou primitivas, demanda e 

procura satisfazer outros níveis de necessidades não-físicas que são hierarquizadas e 

tornam-se condicionamentos à satisfação de necessidades físicas, de maneira que essas 

atividades estão ligadas ontologicamente à atividade produtiva material (MÉSZÁROS, 

2006). 

O direcionamento das relações sociais no sentido da produção de valores-de-uso 

condiciona as mediações ser social-natureza ao que István Mészáros chamou de sistema 

de mediações de primeira ordem. Estas são relações que pretendem a “preservação das 

funções vitais da reprodução individual e societal” (ANTUNES, 2009, p. 21) e 

funcionam no sentindo de promover: 

																																																													
4 Sociabilidade é o conjunto das relações sociais (MÉSZÁROS, 2006, p. 138). 
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1) a necessária e mais ou menos espontânea regulação da atividade biológica 
reprodutiva em conjugação com os recursos existentes; 2) a regulação do 
processo de trabalho, pela qual o necessário intercâmbio comunitário com a 
natureza possa produzir os bens requeridos, os instrumentos de trabalho, os 
empreendimentos produtivos e o conhecimento para a satisfação das 
necessidades humanas; 3) o estabelecimento de um sistema de trocas 
compatível com as necessidades requeridas, historicamente mutáveis e 
visando otimizar os recursos naturais e produtivos existentes; 4) a 
organização, coordenação, e controle da multiplicidade de atividades, 
materiais e culturais, visando o atendimento de um sistema de reprodução 
social cada vez mais complexo; 5) a alocação racional dos recursos materiais 
e humanos disponíveis, lutando contra as formas de escassez, por meio da 
utilização econômica (no sentido de economizar) viável dos meios de 
produção, em sintonia com os níveis de produtividade e os limites 
socioeconômicos existentes; 6) a constituição e organização de regulamentos 
societais designados para a totalidade dos seres humanos, em conjunção com 
as demais determinações e funções de mediações primárias (MÉSZAROS 
apud ANTUNES, 2009, p. 22). 
 

Relações sociais e produtivas metabolizadas pelas mediações de primeira ordem 

conduzem o ser humano na manutenção de sua existência, sua produção e reprodução 

material num sentido livre5 e emancipador6, cuja finalidade é a realização das 

necessidades humanas.  

O ser social possui a condição permanente de dependência da produção de 

valores-de-uso, provenientes do trabalho concreto, para a satisfação de necessidades. 

Além disso, estruturas de sociabilidade mais complexas dependem essencialmente da 

satisfação das necessidades primevas do trabalho, imprimindo assim, a característica da 

centralidade do trabalho para a vida humana7. Deve-se ter em conta que o 

desdobramento das relações entre seres sociais em formas mais complexas constitui 

posições teleológica secundárias8 autônomas, mas cuja origem remonta ao trabalho 

como processo de humanização do ser humano. A formação de níveis de sociabilidade 

mais desenvolvidos referem-se ontologicamente ao trabalho como uma extensão 

complexificada e autônoma (LUKÁCS, 1979). 

																																																													
5 Por liberdade entenda-se a objetivação de finalidades essencialmente humanas. 
6 Por emancipação entenda-se deter o autocontrole do processo produtivo, afastado das alienações 
capitalistas. 
7 “Vale enfatizar, para cortar o passo às frequentes acusações de determinismo econômico, que 
fundamento ontológico não significa causa única nem relação mecânica. Como já acentuamos em outros 
escritos, entre o trabalho e as outras dimensões da atividade humana existe uma relação de dependência 
ontológica destas em relação àquele, mas também de autonomia relativa delas e uma relação de 
dependência recíproca entre todas elas, aí incluindo o trabalho” (TONET, 2009, p.2). 
8 As posições teleológicas secundárias configuram momentos de interação entre seres sociais, tais como, a 
práxis política, a religião, a ética, a arte, a filosofia, etc. 
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Sendo o intercâmbio orgânico9 um processo de transformação de produtos 

sociais dependente de condições materiais de existência, há um momento crucial de 

articulação entre as potencialidades materiais: a totalidade. 

Por totalidade entenda-se um “complexo de complexos” (LUKÁCS, 1979, p. 84-

85) que articula o “agir humano e as condições estruturais do agir (objetos, formas de 

consciência, valores, estruturas linguísticas etc.)” (MEDEIROS, 2012, p. 15), momento 

responsável pelo papel definidor da concretude fenomênica do agir social. É crucial 

saber quais fenômenos determinam os comportamentos do movimento histórico global, 

de maneira que se possa conceber a estruturação e o desenvolvimento de cada formação 

societária. Trabalho é a categoria fundante central, à qual se referem todos os demais 

desdobramentos de complexos sociais; a economia, por seu turno, é um complexo social 

mais rico e mediado, voltado para a reprodução material da sociedade; à totalidade ou 

sociabilidade cabe o papel de mediação concreta de todos os complexos sociais 

envolvidos e o resultado fenomênico representado na sociedade (LESSA, 1997, p. 9). 

Essas reflexões apontam para a essencialidade do trabalho em qualquer tipo de 

formação societal, independentemente da situação geográfica e temporal, o ser social 

sempre dependerá do exercício de transformação da natureza, ainda que em estágios 

mais complexos de existência e de estruturação social. 

1.2 Capital, Mediações de Segunda Ordem e o Modo de produção Capitalista 

Eric J. Hobsbawm (2013) afirma a Revolução Industrial ter sido a transformação 

mais radical da vida humana já registrada em documentos escritos, sendo que a 

industrialização ocorreu inevitavelmente na forma de uma economia e de uma 

sociedade capitalistas e, provavelmente, também era imprescindível que surgisse na 

forma de uma única economia mundial liberal. 

A Revolução Industrial não importou somente nos aperfeiçoamentos técnicos do 

maquinário produtivo, senão significou relevantes transformações na sociedade, na 

																																																													
9	Essa ineliminável necessidade de converter a natureza em produtos sociais funda o complexo processo 
que Lukács, após Marx, denominou de ‘intercâmbio orgânico’ entre o ser social e a natureza. A forma 
mais genérica desse intercâmbio é o trabalho, compreendido como a forma originária, mais simples, mais 
universal, de articulação entre a prévia-ideação (a teleologia) e as determinações puramente causais do 
mundo objetivo. Nessa acepção, o trabalho comparece como a categoria fundante do mundo dos homens: 
é nela que se efetiva o salto ontológico que retira a existência humana das determinações meramente 
biológicas. Ou, em outras palavras, porque é no trabalho que prévias-ideações e determinações objetivas 
do real se sintetizam em novos entes que, por sua vez, apenas podem vir a ser enquanto sínteses postas 
por objetivações de prévias-ideações (LESSA, 1997, p. 6). 
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consolidação do sistema econômico capitalista, na configuração político-ideológica em 

disputa na sociedade e na forma jurídica então em vigor10.  

O novo sistema produtivo sedimentado pela Revolução Industrial consistia em 

três elementos:  
O primeiro era a divisão da população ativa entre empregadores capitalistas e 
trabalhadores que nada possuíam senão sua força de trabalho, que vendiam 
em troca de salários. O segundo era a produção na ‘fábrica’, uma combinação 
de máquinas especializadas com mão de obra humana especializada, ou, 
como a chamou um de seus primeiros teóricos, o Dr. Andrew Ure, ‘um vasto 
autômato composto de vários órgãos mecânicos e intelectuais, agindo em 
harmonia ininterrupta [...] estando todos eles subordinados a uma força 
motriz que regula a si própria. O terceiro elemento era a dominação de toda a 
economia – na verdade, de toda a vida – pela procura e acumulação de lucro 
por parte dos capitalistas (HOBSBAWM, 2013, p. 56). 
 

O capital e o modo de produção capitalista operaram modificações profundas 

nas relações sociais ao substituir as necessidades humanas como finalidade da produção 

pela mais-valia, ou lucro, a expansão e a autorreprodução do capital. As relações sociais 

e produtivas generalizadas ao longo dos séculos XVI-XIX tornaram-se hegemônicas e 

operaram transformações na sociabilidade que perduram até os dias atuais. A principal 

mudança foi a vinculação das necessidades humanas às imposições fetichistas da 

mercadoria dotada de valor de troca (MÉSZÁROS, 2007, p. 56). 

O Capital, explica István Mészáros, não consiste numa entidade material, mas 

numa poderosíssima estrutura totalizante de organização e controle do metabolismo 

societal que não encontra paralelo na história e está condicionado à permanente 

expansão.  
É necessário insistir que o capital não é simplesmente uma “entidade 
material” – também não é [...] um “mecanismo” racionalmente controlável, 
como querem fazer crer os apologistas do supostamente neutro “mecanismo 
de mercado” (a ser alegremente abraçado pelo “socialismo de mercado”) – 
mas é, em última análise, uma forma incontrolável de controle 
sociometabólico. A razão principal por que este sistema forçosamente escapa 
a um significativo grau de controle humano é precisamente o fato de ter, ele 
próprio, surgido no curso da história como uma poderosa – na verdade, até o 
presente, de longe a mais poderosa – estrutura “totalizadora” de controle 
igual à qual tudo o mais, inclusive os seres humanos, deve se ajustar, e assim 
provar a sua “viabilidade produtiva”, ou perecer, caso não consiga se adaptar 
(MÉSZÁROS, 2011, p. 96). 
 

A estrutura econômica articulada por este modo de controle sociometabólico 

exige a submissão de todas as formas sociais existentes à sua lógica produtiva, “o 

																																																													
10 Entendida sob esta perspectiva ampla a Revolução Industrial influenciou câmbios de ordem social, 
econômica e política na sociedade do século XIX. Sob a perspectiva restrita, pode ser entendida como 
mero avanço tecnológico do maquinário produtivo e, desta maneira, é sinônimo de industrialismo.  
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sistema do capital deve ter sua estrutura de comando historicamente singular e adequada 

para suas importantes funções”. Dividir a sociedade em classes antagonicamente entre si 

e criar uma entidade de controle político institucional configuram dois processos de 

sujeição da sociedade a fim de permitir a generalização das relações produtivas 

capitalistas (MÉSZÁROS, 2011, p. 98-99). 

Irreformabilidade, incontrolabilidade e destrutividade são três características 

desta estrutura sociometabólica (MÉSZÁROS, 2007) cuja finalidade é a 

autorreprodução constante do próprio capital (ANTUNES, 2009, p. 28). O sistema do 

capital é determinado fundamentalmente para a expansão e movido pela acumulação 

(MÉSZÁROS, 2011), esta assertiva está expressa na fórmula-geral D-M-D’, em que D’ 

é a representação de um termo que se repete eternamente. 
Esse sistema [do capital] em toda as suas formas capitalistas ou pós 
capitalistas é (e tem de permanecer) orientado à expansão e dirigido pela 
acumulação. Naturalmente, o que está em questão a esse respeito não é um 
processo designado à crescente satisfação da necessidade humana. Antes, é a 
expansão do capital como um fim em si mesmo, servindo à preservação de 
um sistema que não poderia sobreviver sem afirmar constantemente seu 
poder como um modo ampliado de reprodução. O sistema do capital é 
antagônico até o mais fundo de seu âmago, por conta da subordinação 
estrutural hierárquica do trabalho ao capital, que usurpa totalmente – e deve 
usurpar – o poder de decisão (MÉSZÁROS, 2007, p. 58). 
 

O conjunto de relações sociais desenvolvidas à base da lógica produtiva do 

capital condiciona a sociedade, os indivíduos, a produção e a reprodução material a um 

novo sistema de metabolismo social. Um sistema composto por mediações de segunda 

ordem que submetem a produção e reprodução material de riquezas ao imperativo da 

expansão do capital (MÉSZAROS, 2007; ANTUNES, 2009).  

Segundo Ricardo Antunes (2009, p. 23), os seguintes elementos moderam a 

existência das mediações de segunda ordem: “a) separação e alienação entre trabalhador 

e os meios de produção; b) imposição dessas condições objetivadas e alienadas sobre os 

trabalhadores, como circunstância determinada; c) personificação do capital como um 

valor egoísta; e, d) personificação dos trabalhadores como trabalho, coisificando-os, 

estabelecendo relações de dependência com o capital”.  

Trabalhadores e meios de produção passaram pelo processo histórico de 

separação chamado de acumulação primitiva de capital, sob a ótica e em favor do 

capitalista. A acumulação primitiva não é só responsável pela redução do produtor 

direto de riquezas à condição de trabalhador assalariado, mas também é “um processo 
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que transforma em capital os meios sociais de subsistência e os de produção” (MARX, 

2009, p. 828). 

Resgata-se historicamente o período da industrialização como momento em que 

tomaram lugar os processos de acumulação primitiva de capital. O êxodo rural 

constituiu-se em condição “sine qua non” da Revolução Industrial11. Os cercamentos 

levados a cabo na zona rural inglesa forçaram a migração da mão de obra rural para os 

centros urbanos e desfizeram os laços de campesinato. A expulsão das famílias 

camponesas cumpria dupla função, a de disponibilizar mão de obra e a de reduzir os 

custos de produção com o fator trabalho, eis que os salários obedeciam à lei de mercado 

da oferta e da demanda. 

O pioneirismo da Grã-Bretanha no processo de industrialização também se 

deveu à fragilidade dos vínculos econômicos, sociais e ideológicos vigentes no período 

pré-industrial; à transferência de mão de obra do setor agrícola para o industrial; ao 

desenvolvimento do setor manufatureiro e de estrutura comercial; e, à desnecessidade 

de grandes somas de capital para investimentos iniciais. É de se ressaltar, ainda, que os 

desafios apresentados à industrialização inglesa também não eram de difícil superação, 

os transportes e as comunicações eram baratos e os problemas tecnológicos eram 

simples – não demandavam especialização científica (HOBSBAWM, 2013, p. 28-29)12. 

Dois ambientes protagonizaram os desdobramentos das relações sociais da 

Revolução Industrial: as cidades13 e as fábricas14. A sociedade industrial moderna gerou 

duas novas classes antagônicas: a burguesia e o proletariado15. Os trabalhadores, então, 

despossuídos dos meios de trabalho, dispunham e dispõem, tão somente, da força de 

trabalho. Nas aglomerações urbanas o antigo camponês passou a ser operário, 

																																																													
11 O progresso do século XVIII consiste em ter tornado a própria lei o veículo do roubo das terras 
pertencentes ao povo, embora os grandes arrendatários empregassem simultânea e independentemente 
seus pequenos métodos particulares (MARX, 2009, p. 838). 
12 Em seguida industrializaram-se na Europa Ocidental: França, Bélgica e Holanda. 
13 “A cidade era um vulcão cujos rugidos eram ouvidos com temor pelos ricos e poderosos, aos quais 
assustava a possibilidade de que um dia pudesse entrar em erupção. Entretanto, para seus habitantes 
pobres, a cidade não era apenas uma lembrança concreta de sua exclusão da sociedade humana. Era um 
deserto de pedra, que tinha de tornar habitável por meio de seus próprios esforços” (HOBSBAWM, 2013, 
p. 78). 
14 “Uma forma revolucionária de trabalho, com seu fluxo lógico de processos, cada qual uma máquina 
especializada a cargo de um ‘braço’ especializado, todos ligados pelo ritmo constante e desumano do 
‘motor’ e pela disciplina da mecanização. Acrescente-se a isso a iluminação a gás, a arquitetura metálica 
e o fumo das chaminés” (HOBSBAWM, 2013, p. 58). 
15 Em nota à edição inglesa de 1888 Friedrich Engels define que “por burguesia entende-se a classe dos 
capitalistas modernos, que são proprietários dos meios de produção social e empregam trabalho 
assalariado. Por proletariado, a classe dos trabalhadores assalariados modernos, que, não tendo meios de 
produção próprios, são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver”. 
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ocupando-se do labor disponível nas fábricas. O operário passou a depender do cambio 

do exercício laboral pelo salário, valor da mercadoria força de trabalho16, subordinado à 

exigência alheia, para prover sua subsistência17. A segregação entre trabalhador e meios 

de produção forma as bases da divisão da sociedade em classes sociais antagônicas, 

burguesia e proletariado. Esta dissociação não se encerra, ao contrário, é aprofundada 

cada vez mais e reproduzida nas relações sociais (MARX, 2009, p. 828).  

Relacionam-se de maneira diretamente proporcional à separação dos 

trabalhadores dos meios de produção, à divisão da sociedade em classes e à expansão da 

produção capitalista. De tal maneira isto ocorre que a violência existente nos primeiros 

momentos de usurpação dos meios de produção se enfraquece.  
Não basta que haja, de um lado, condições de trabalho sob a forma de capital 
e, de outro, seres humanos que nada têm para vender além de sua força de 
trabalho. Tampouco basta força-los a se venderem livremente. Ao progredir a 
produção capitalista, desenvolve-se uma classe trabalhadora que, por 
educação, tradição e costume, aceita as exigências daquele modo de produção 
como leis naturais evidentes. A organização do processo de produção 
capitalistas, em seu pleno desenvolvimento, quebra toda a resistência; a 
produção contínua de uma superpopulação relativa mantém a lei da oferta e 
da procura de trabalho e, portanto, o salário em harmonia com as 
necessidades de expansão do capital e a coação surda das relações 
econômicas consolida o domínio do capitalista sobre o trabalhador.” 
(MARX; 2009, p. 851) 

A intensidade de dominação da classe dominante os capitalistas é de tal 

magnitude que seus interesses tornaram-se a razão de ser da produção e a relação de 

assalariamento passou a representar a base das relações produtivas das sociedades 

industriais do século XIX. 

A relação de assalariamento, portanto, é o que caracteriza a sociedade capitalista 

e é a partir dela que se generaliza a forma da mercadoria dos produtos do trabalho 

(MARX, 2008, p. 200). 

Mercadoria possui duplo caráter, eis que possui concomitantemente valor-de-uso 

e valor de troca, sendo aquele constituinte do conteúdo material da riqueza e este como 

relação quantitativa entre valores de uso de espécies diferentes (MARX, 1982, p. 45-

46). As mercadorias realizam-se na exploração do valor de troca, quando postas à 

disposição no mercado. 

																																																													
16  “O valor da força de trabalho é determinado, como o de qualquer outra mercadoria, pelo tempo de 
trabalho necessário à sua produção e, por consequência, à sua reprodução (MARX, 2008, p. 200-201). 
17 Para transformar o dinheiro em capital, tem o possuidor do dinheiro de encontrar o trabalhador livre no 
mercado de mercadorias, livre nos dois sentidos, o de dispor, como pessoa livre, de sua força de trabalho 
como sua mercadoria, e o de estar livre, inteiramente despojado de todas as coisas necessárias à 
materialização de sua força de trabalho, não tendo além desta outra mercadoria para vender (MARX, 
2008, p. 199). 
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Ao converter-se em mercadoria, o produto do trabalho passa a compor-se de dois 

tipos de valores distintos, o valor-de-uso e o valor de troca. Estes componentes refletem 

o duplo dimensionamento do trabalho na produção capitalista: o concreto ou material, 

produtor de valores-de-uso, e o abstrato ou imaterial, cuja função é agregar valor de 

troca ao produto, valorizando-o. Na produção capitalista inverte-se a importância dos 

valores que compõem a mercadoria, sobrepondo-se o valore de troca ao valor-de-uso. 

Ao fazer isso, a participação da força de trabalho humano na produção aparentemente 

deixa de existir, posto que isto implica na consolidação do valor de troca como razão de 

ser da produção.  

Na relação de troca de mercadorias os seres humanos existem na qualidade de 

proprietários e agem de acordo com a vontade ou desígnio de câmbio de objetos no 

mercado. Adquirir mercadoria, investindo-se na qualidade de proprietário, exige o 

consentimento de quem a possui para aliená-la, este relação foi modelada juridicamente 

na forma contratual, cujo conteúdo é dado pela relação econômica. Nos contratos, os 

proprietários são representantes de mercadorias, personificações das relações 

econômicas capitalistas (MARX, 2008, p. 109-110). 

Em última análise, capitalista somente produz valores de uso dotados de valores 

de troca18, que tenham a destinação para o mercado. Ali, a produção capitalista conclui 

seu ciclo depois da aquisição de lucro, que é o valor excedente ao custo de produção.  
Na produção de mercadorias, nosso capitalista não é movido por puro amor 
aos valores-de-uso. Produz valores de uso apenas por serem enquanto forem 
substrato material, detentores de valores-de-troca. Tem dois objetivos. 
Primeiro, quer produzir um valor-de-uso que tenha uma valor-de-troca, um 
artigo destinado à venda, uma mercadoria. E segundo, quer produzir uma 
mercadoria de valor mais elevado que o valor conjunto das mercadorias 
necessárias para produzi-la, isto é, a soma dos valores dos meios de produção 
e força de trabalho, pelos quais antecipou seu bom dinheiro no mercado. 
Além de um valor-de-uso, quer produzir mercadoria; além de valor-de-uso, 
valor, e não só valor, mas também valor excedente (mais-valia) (MARX, 
2008, p. 220). 
 

A relação produtiva de assalariamento adota também a forma da mercadoria para 

a força de trabalho, convertendo-a num tipo especial de mercadoria, posto que a força 

de trabalho é uma mercadoria produtora de mercadorias. 

																																																													
18 “Todas as mercadorias são não-valores-de-uso, para os proprietários, e valores-de-uso, para os não-
proprietários. [...] As mercadorias têm de realizar-se como valores, antes de poderem realizar-se como 
valores-de-uso” (MARX, 2008, p. 110). 
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A realização da força de trabalho como mercadoria se dá mediante o seu 

emprego na produção de valores-de-uso que, de alguma maneira, satisfaça necessidades 

de qualquer natureza (MARX, 2008, p. 211). 

Transmutar a força de trabalho em mercadoria é o mesmo que reduzir a 

subjetividade humana à coisificação. Na qualidade de mercadoria, o trabalhador 

submete o dispêndio da força de trabalho à dinâmica produtiva capitalista, que é 

administrada pelo burguês como se fosse mais um fator a ser empregado no processo 

produtivo. A mercadoria força de trabalho é consumida pelo capitalista, integrada à 

organização produtiva, de maneira que ele detém controle sobre o dispêndio da força de 

trabalho. Nesta dinâmica de processo produtivo também toma lugar outro fenômeno 

interessante, uma vez que trabalho é visto tão somente como fator produtivo, o produto 

resultante da aplicação dos fatores produtivos, eis que pertencem ao capitalista, é de sua 

propriedade (MARX, 2008, p. 219).  

Estes dois fenômenos integram a alienação do componente subjetivo da 

produção, responsável pela formação do ser social, reificando o sujeito que desempenha 

o trabalho e impedindo que ele se desenvolva humanamente, posto que está 

desvinculado do processo produtivo. Como atividade humana é alienada, a 

sociabilidade existe sob a forma de inumanidade, posto que o ser humano despoja-se da 

sua subjetividade enquanto o capital ocupa o papel de sujeito produtor na sociedade 

capitalista (HOLLOWAY apud ANTUNES, 2009, p. 131-132). 

 A não vinculação da produção material da sociedade com a satisfação de suas 

necessidades provoca o fenômeno do estranhamento, especialmente por conta da 

situação que representa o produto do trabalho não pertencer àquele que o realizou. Este 

fenômeno é consequência dos obstáculos opostos ao desenvolvimento da subjetividade 

humana pela reificação do trabalhador como mercadoria e a retirada do controle 

produtivo das mãos daquele que exerce o trabalho concreto (ANTUNES, 2011, p. 147). 

O trabalho deixa de reconhecer-se como sujeito real da produção, portanto, estranhado 

em relação a si mesmo. 

A hegemonização das relações produtivas capitalistas demandam seres ou 

entidades que personifiquem o capital dirigindo o processo produtivo, impondo as 

diretrizes de manutenção da ordem ou, até mesmo, reprimindo as perturbações de 

funcionamento do modo de produção. O processo de produção capitalista exige a 

submissão do trabalhador ao controle produtivo do capitalista que, por sua vez, 
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necessita colocar-se hierarquicamente superior para impor sua vontade administrativa. 

O capital, portanto, requer personificações que venham a mediar as relações 

capital/trabalho (MÉSZÁROS, 2011, p. 126). 

As relações sociais capitalistas, que tem suas formas generalizadas nas relações 

produtivas da sociedade capitalista, construíram uma base invertida, num sistema que 

demanda a falsificação das determinações cotidianas19.  

Implícitamente as relações capitalistas imprimem a concepção de que o capital 

seria o verdadeiro produtor de trabalho e, portanto, de riqueza material20. Todavia, 

somente o trabalho tem a capacidade de produzir valores-de-uso, permanecendo ele 

essencial, inclusive no modo de produção capitalista, para a obtenção da mais-valia, 

expansão e reprodução de capital. 
O trabalho (atividade produtiva) é o único fator absoluto em todo o 
complexo: trabalho – divisão do trabalho – propriedade privada – 
intercâmbio. (Absoluto porque o modo de existência humano é inconcebível 
sem as transformações da natureza realizadas pela atividade produtiva 
(MÉSZÁROS, 2006, p. 78). 
 

Isto significa dizer que, não obstante a inversão da categoria trabalho na 

sociedade capitalista, o trabalho permanece sendo o condicionante do ser social, ele é o 

fundamento ontológico de formação de todos os complexos sociais subsequentes, ainda 

que lastreado em posicionamentos teleológicos secundários. No capitalismo não é 

diferente, por mais que a lógica do capital tente, senão subliminar, inverter seu grau de 

importância como produtor de riqueza, o trabalho continua central para produção e 

reprodução material da sociedade. Embora as mediações do complexo econômico 

capitalista determinem que a propriedade do resultado do trabalho pertence ao 

capitalista e que a razão de ser da produção esteja vinculada ao valor de troca das 

mercadorias, a produção de valores-de-uso é imprescindível para o ser social, do 

contrário seria inconcebível a manutenção da vida humana. 

																																																													
19 A realidade alienada é tão real quanto qualquer outra. Se ela falsifica as determinações essenciais, 
invertendo a relação fundante-fundado, isto ocorre porque a práxis sócio-genérica opera uma inversão 
análoga: o ser humano, de criado do capital, se transfigura em sua criatura. Por efetuar essa inversão, a 
cotidianidade alienada não perde qualquer quantum de ser, de ‘realidade’ (Lukács, 1991, p. 360). 
Invertida ou não, a dimensão fenomênica é tão real quanto as relações essenciais que estão na sua gênese. 
E, por isso, é capaz de ser ‘a base’ das posições teleológicas objetivadas no seu interior” (LESSA, 1996, 
p. 15). 
20 Compreensivelmente, a ideologia burguesa gosta de descrever o capitalista como “o produtor” (ou “o 
produtor de riqueza”) e falar do consumidor/cliente como uma misteriosas entidade independente, de 
modo que o verdadeiro produtor de riqueza – o trabalhador – desapareça das equações sociais pertinentes 
e sua parcela no produto social total seja declarada “muito generosa” mesmo quando escandalosamente 
baixa. (MÉSZÁROS, 2011, p. 109-110). 
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As relações sociais e produtivas travadas por este sistema de mediações de 

segunda ordem é que estruturam a base do modo de produção capitalista, complexo de 

relações econômicas historicamente situadas. A estrutura produtiva, por sua vez, erige 

formas e estruturas sociais a propósito de sustentar a lógica controladora e expansiva do 

capital. Constituem-se formas específicas da produção capitalista como a propriedade 

privada, o intercâmbio e a divisão do trabalho a fim de lastrear as mediações das 

relações sociais e de intercâmbio material do ser humano com a natureza e entre os 

próprios seres sociais, articulando as condições materiais e sociais necessárias para a 

exploração do tipo capitalista. 

1.3 Estado, Globalização e Forma Jurídica21 

As relações produtivas capitalistas travadas na sociedade industrial estruturaram 

a economia de mercado. A burguesia consolidou as formas e estruturas sociais através 

das quais atuaram as forças do capital durante o século XIX, momento histórico de 

generalização e hegemonização das relações produtivas que formam a base da estrutura 

econômica do capital22.  

A expansão e capilarização destas relações sociais significou o destacamento dos 

domínios político e econômico, efetivando maior complexidade na relação. Desta 

maneira, a unidade23 entre poderes sociais existente em modos de produção pré-

capitalistas deixa de existir, abrindo espaço, inclusive, para que haja divergências entre 

os direcionamentos políticos e econômicos. Não se pode pensar, entretanto, que a 

entidade estatal é mero acaso institucional, ao revés, é condição específica da 

reprodução material capitalista (MASCARO, 2013, p. 17). 

Os modos de produção escravocrata e feudal tinham uma peculiaridade que os 

caracterizava, a imposição direta de força e dependência da classe oprimida. O escravo 

submetia-se ao trabalho por conta da violência direta aplicada sobre seu corpo enquanto 
																																																													
21 Sérgio Lessa (1992, p. 42) define “forma” como sendo a maneira de expressão de um conteúdo, de 
modo que entre eles se desdobra uma contrariedade, uma tensão puramente de determinações reflexivas. 
22  “A burguesia desempenhou na história um papel extremamente revolucionário. Onde quer que tenha 
conquistado o poder, a burguesia destruiu todas as relações feudais, patriarcais, idílicas. Dilacerou 
impiedosamente os variegados laços feudais que ligavam o ser humano a seus superiores naturais, e não 
deixou subsistir de homem para homem outro vínculo que não o interesse nu e cru, o insensível 
‘pagamento em dinheiro’” (ENGELS; MARX, 2003, p. 47-48). 
23 “O Estado, tal qual se apresenta na atualidade, não foi uma forma de organização política vista em 
sociedades anteriores da história. Sua manifestação é especificamente moderna, capitalista. Em modos de 
produção anteriores ao capitalismo, não há uma separação estrutural entre aqueles que dominam 
economicamente e aqueles que dominam politicamente [...]. Nos modos de produção pré-capitalistas, o 
amálgama que agrupa os poderes sociais é bastante sólido, praticamente automático. Há um único vetor 
das vontades, com poucas contradições no seio dos blocos de domínio. O controle da vida social é direto 
e mais simplificado, na medida da unidade entre o econômico e o político” (MASCARO, 2013, p. 17). 
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o servo mantinha seu vínculo de subordinação por meio da terra, da qual era desprovido. 

Já no modo de produção capitalista a violência e a subordinação não são imediatas, as 

relações sociais constituem a base sobre a qual se erige a submissão do trabalhador ao 

capitalista. O trabalho assalariado obediente à lógica do capital passa a ser balizado pelo 

direito e pelo Estado, intermediários do processo produtivo, como formas legítimas de 

exploração da força de trabalho, logo hegemonizadas na sociedade.  
No escravagismo, o senhor domina diretamente os escravos, por meio da 
força bruta; no feudalismo, o senhor domina diretamente seus servos, por 
meio da propriedade imutável da terra. Mas o domínio capitalista é indireto. 
Quem procede à intermediação dessa dominação do capital é o Estado e o 
direito. Seja na exploração do trabalho assalariado na produção, seja no lucro 
resultante do comércio, o capitalismo é o único modo de acumulação infinita 
de capitais. O capitalista pode ter o quanto for, independentemente da sua 
força física, porque ele se vale da garantia ao capital que advém do Estado e 
do direito. O direito é intermediário dessa exploração. O capitalismo, assim, 
se associa sempre a uma forma jurídica, que é o seu meio de intermediação 
necessário (MASCARO, 2009, p. 112-113). 
 

O Estado é a estrutura social que atuando como interveniente, hierarquicamente 

superior, nas relações sociais e produtivas, permitiu o controle da massa de 

trabalhadores (HOBSBAWM; 2000, p. 28-29). Karl Marx e Friedrich Engels (2003, p. 

47) denunciavam já no Século XIX que a figura do Estado Moderno não passaria de um 

“comitê” administrador dos negócios burgueses e responsável pela garantia fundamental 

de que a recalcitrância e a rebelião potenciais não escapem ao controle. Ocorre que a 

divisão do trabalho e o antagonismo de classe originam contradições próprias da 

natureza do capital de forma que o conflito potencial é produzido diariamente mediante 

o desenvolvimento ordinário da produção capitalista. Ainda que sejam eficazes os 

meios políticos e jurídicos aplicados é impossível eliminar por completo os ideias de 

autocontrole produtivo dos trabalhadores (MÉSZÁROS, 2011, p. 126-127). 

O Reino Unido, por exemplo, viabilizou a própria industrialização inglesa 

realizando investimentos de base e promovendo a criação de mercados interno e 

externo: 
As exportações, apoiadas pelo auxílio sistemático e agressivo do governo, 
proporcionaram a centelha e constituíram – juntamente com a produção têxtil 
de algodão – o ‘setor básico’ da industrialização. Além disso, conduziram a 
importantes melhorias no transporte marítimo. O mercado interno 
proporcionou a base geral para uma economia industrializada em grande 
escala e (através do processo de urbanização) incentivou grandes melhorias 
no transporte terrestre, uma importante base para o carvão e para algumas 
importantes inovações tecnológicas. O governo dava apoio sistemático a 
comerciantes e manufatureiros, além de incentivos de modo algum 
desprezíveis para inovação técnica e para o desenvolvimento de indústrias de 
bens de capital (HOBSBAWM, 2013, p. 40-41). 
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Mais do que incentivar a instalação e sedimentação do modo de produção 

capitalista, a instituição Estatal cumpre funções retificadoras das distorções produtivas 

relacionadas ao descompasso entre produção, distribuição e consumo. O Estado é 

investido na função de coordenar a falta de unidade entre: produção e seu controle; 

produção e consumo; e, dominação e subordinação da circulação global (MÉSZÁROS, 

2011, p. 107). As medidas Estatais visam a controlar o estopim de crises e desarranjos 

que prejudiquem os imperativos de expansão e acumulação do capital. 

A figura do Estado está inserida no campo da política e não pode ser 

compreendida fora da totalidade das relações sociais e produtivas travadas na sociedade, 

devendo-se investigar seus condicionamentos e história (MASCARO, 2013, p.116).  

As formas da sociedade capitalista estão impregnadas no próprio capitalismo de 

modo que o que se chamava de Estado ou direito nas sociedades da Antiguidade 

Clássica e da Idade Média em nada se assemelham ao aparato Estatal e jurídico 

desenvolvido em conjunção com o modo de produção capitalista forjado no Século 

XIX. 

Ao Estado, portanto, não é possível adotar posição de neutralidade em relação 

aos interesses disputados na sociedade. Ele foi gerado pelo e representa um conjunto de 

relações sociais que constitui o próprio sistema capitalista. Estado é a entidade através 

da qual se viabiliza a exploração de mais-valia, personificando o capital  e incorporando 

a lógica expansiva e autorreprodutiva do capital dirigida à exploração de trabalho 

excedente (MÉSZAROS, 2011). 

O capital é uma estrutura de controle sociometabólico alicerçado historicamente 

por um conjunto de relações sociais e produtivas que obedecem ao imperativo 

expansionista da acumulação e autorreprodução do capital, tendo no campo político o 

Estado.  

A formação do Estado24 impulsionada pelo binômio concorrência/produtividade 

em relação com outros Estados gera uma “amálgama de classes exploradoras e 

exploradas, intermediadas e em relação direta com a política patrocinada pelo ente 

																																																													
24  “A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da propriedade e da 
população. Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em 
poucas mãos. A consequência necessária disso foi a centralização política. Províncias independentes, 
ligadas entre si quase que só por laços confederativos, com interesses, leis, governos e tarifas aduaneiras 
diferentes, foram reunidas em uma só nação, com um só governo, uma só legislação, um só interesse 
nacional de classe, uma só barreira alfandegária.” (ENGELS; MARX, 2003, p. 50) 
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estatal” em nome do “acoplamento entre a exploração da força de trabalho e os 

interesses do capital nacional” (MASCARO, 2013, p. 96-97)25. 
É justamente na constituição de uma unidade concorrencial interna, em 
comparação com o externo, que se dá um dos elementos mais importantes 
das específicas redes de reprodução do capital. Os Estados se apresentam 
como unidades competitivas entre si, clamando por reiterados sacrifícios das 
classes trabalhadoras internas a fim de dar condições de competitividade do 
capital nacional em relação ao capital mundial. Nesse sentido, é improvável a 
existência de um Estado mundial global, sob o risco de o capital e a política 
perderem as vantagens e ganhos da competição entre Estados plurais. As 
condições da concorrência capitalista necessitam de unidades políticas 
distintas em benefício das lutas pela valorização do valor (MASCARO, 2013, 
p. 97).  
 

O encerramento das classes sociais em âmbitos estatais obrigam-lhes a 

transacionarem, dispersando o fenômeno da luta de classes e a possível tomada de 

consciência. No plano externo, a sociedade de determinado país apresenta-se como um 

corpo uniforme, eis que a desestabilização social política e econômica, sobretudo esta 

última, representaria para os cidadãos verdadeiro agravamento das condições de vida. 

A ameaça do pioramento das condições de vida provoca dois efeitos sobre a 

classe trabalhadora: o de aceitar e corroborar as diretrizes capitalistas, tais como elas se 

impõem; e o de dificultar ou impedir a unidade de classes trabalhadoras do mundo.   

O expansionismo capitalista, obediente à sistemática de desenvolvimento no 

domínio econômico, é de orientação global e não pode restringir-se territorialmente, sob 

pena de enfraquecimento da própria força produtiva capitalista26.  Por esta razão, desde 

sua origem, o sistema do capital esteve orientado à globalização. Nos séculos XX e XXI 

as empresas multinacionais e transnacionais são as principais agentes promotoras da 

integração global e acoplam na sua atuação os aspectos políticos e econômicos outrora 

desarticulados a fim de facilitar a ascensão burguesa, porém não contam com 

organização estatal adequada que permita o funcionamento irrefreável das 

																																																													
25 “Em razão dos interesses externos do capital, é proveitoso que haja um sistema de Estados, e não um 
Estado geral mundial. A forma política capitalista há de se revelar como estatal e inexoravelmente plural: 
somente com a multiplicidade de Estados se estabelecem e se cimentam plenamente os mecanismos da 
reprodução do capital, porque a concorrência entre Estados dá unidade estrutural e ideológica ao 
acoplamento entre a exploração da força de trabalho e o interesse do capital nacional. [...] A competição 
entre Estados enfraquece, necessariamente, a luta de classes interna de cada país. [...] A todo momento, 
em nome da concórdia, pactos sociais internos são selados tendo em vista o estabelecimento de boas 
condições de reprodução do capital local em relação à concorrência com o capital externo” (MASCARO, 
2013, p. 96-97).  
26 As complicações e contradições incontroláveis do capital, devidas à própria socialização crescente da 
produção, afetam o núcleo mais central do capital como sistema reprodutor. Paradoxalmente, elas 
resultam do maior trunfo do sistema do capital: um processo de avanço produtivo dinâmico ao qual é 
impossível o capital renunciar sem enfraquecer sua própria força produtiva e a concomitante legitimidade 
(MÉSZÁROS, 2011, p. 127). 
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determinações do capital (MÉSZÁROS, 2007, p. 61), tornando mais aparentes os 

conflitos e menos eficiente o controle  institucional. 

Acontece que a expansão das relações produtivas capitalistas também carrega 

consigo as contradições inerentes à divisão da sociedade em classes e os conflitos 

irreconciliáveis de interesses27.  

O antagonismo de classes em nível internacional desafia o controle 

sociometabólico do capital de maneira que é preciso neutralizá-lo. A organização da 

sociedade em Estados funciona como um mecanismo regulador da reprodução 

socioeconômica28 e de arrefecimento da oposição capital/trabalho interna e 

externamente aos limites estatais, assegurando a manutenção das condições de 

exploração e lucratividade. 

Ao mesmo tempo em que globaliza a luta de classes, a expansão do domínio 

econômico mina as bases da organização Estatal ante a formação do mercado 

globalizado29. Por esta razão, movimentos integracionistas de blocos regionais formam 

coalizões estatais de adaptação ao movimento transnacional do capital. 
Ocorre que o direito internacional e as organizações internacionais são 
expressão direta de relações de força, a partir de específicas contingências de 
poder militar, econômico e social e, daí, a desigualdade. (...) As formas 
políticas e jurídicas, nacionais e internacionais, na atualidade, revela a sua 
natureza estrutural e a sua operacionalidade funcional. No presente, dada sua 
maior fraqueza relativa perante o grande capital plenamente 
internacionalizado, os Estados só conseguem lograr um modelo mais estável 
de acumulação numa frente ampla de coordenação política, econômica e 
jurídica. Com isso, permite-se um estabelecimento de padrões comuns ao 
capital, dando ainda maior esteio à sua dinâmica de exploração e de 
valorização (MASCARO, 2013, p. 104). 
 

																																																													
27 Nenhum sistema global deixa de ser explosivo e, em última análise, autodestrutivo se for 
antagonicamente estruturado até o seu núcleo central. Em outras palavras: ele não deixará de ser instável 
e essencialmente explosivo se, como sistema abrangente de controle sociometabólico, for constituído de 
microcosmos dilacerados pelo antagonismo interno devido a conflitos de interesse irreconciliáveis, 
determinados pela separação radical entre produção e controle, que é alienado dos produtores 
(MÉSZÁROS, 2011, p. 115). 
28 O papel totalizador do Estado moderno é essencial. Ele deve sempre ajustar suas funções reguladoras 
em sintonia com a dinâmica variável do processo de reprodução socioeconômico, complementando 
politicamente e reforçando a dominação do capital contra as forças que poderiam desafiar as imensas 
desigualdades na distribuição e consumo. (MÉSZÁROS, 2011, p. 110). 
29 “A necessidade de mercados cada vez mais extensos para seus produtos impele a burguesia para rodo o 
globo terrestre. Ela deve estabelecer-se em toda parte, instalar-se em toda parte, criar vínculos em toda 
parte. Através da exploração do mercado mundial, a burguesia deu um caráter cosmopolita à produção e 
ao consumo de todos os países. Para grande pesar dos reacionários, retirou debaixo dos pés da indústria o 
terreno nacional. As antigas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a ser destruídas a cada dia. 
[...] A unilateralidade e a estreiteza nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis, e das numerosas 
literaturas nacionais e locais forma-se uma literatura mundial (ENGELS; MARX, 2003, p. 49) 



32 
	

As necessidades objetivas do Estado foram supridas pelos juristas 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 108) que recorreram à elaboração de um sistema jurídico que 

não encontra par na História. O direito é mais uma ideia ou imagem formada na 

Revolução Industrial (ENGELS; KAUTSKY, 2012), originalmente concebido para 

garantir segurança nas trocas comerciais, da estrutura mercantil da primeira fase do 

capitalismo e atualmente grande articulador de unidades produtivas (MÉSZÁROS, 

2011, p. 123). 

Em sua origem disciplinadora, no âmbito do direito civil, o instituto capitalista 

mais importante criado foi, e ainda é até hoje, o contrato. A relação contratual 

materializa e formaliza o vínculo entre proprietários e define as vontades de troca, 

representando na forma jurídica as relações produtivas hegemônicas na sociedade. As 

partes contratantes são juridicamente equiparadas para legitimar o livre acordo de 

vontades, de maneira que proprietários privados transacionassem suas mercadorias e, 

sendo a mercadoria do trabalhador a força de trabalho, ela também poderia ser 

disponibilizada no mercado. A capacidade de venda da força de trabalho é 

institucionalizada inicialmente pelo direito civil e neste conjunto de regras é flagrante a 

reificação e a submissão do trabalhador aos comandos do contratante (MÉSZÁROS, 

2006). 

O ramo do direito criminal não pode ser ignorado, nem mesmo sua influência 

diminuída enquanto mecanismo de condicionamento das relações sociais aos moldes 

das determinações capitalistas. A tipificação de crimes como o de vadiagem e a severa 

repressão aos atentados contra a propriedade privada são exemplos disso. 

A burguesia cria uma nova percepção de mundo, baseada nas relações sociais e 

produtivas capitalistas. O direito torna imanentes, dogmáticas, as determinações das 

formas sociais que controlam as mediações de segunda ordem na qualidade de institutos 

jurídicos: divisão do trabalho, propriedade privada e subjetividade. A divisão do 

trabalho relaciona-se com a acumulação primitiva de capital enquanto a propriedade 

privada está conectada com a legitimação da expropriação de riquezas comuns e meios 

de produção da sociedade em favor de uma classe específica. O direito inicialmente 

mascara as relações sociais de produção que são, ontologicamente, desiguais. Esta 

função é cumprida ao se criar a subjetividade jurídica com base no ideal de igualdade 

liberal (MASCARO, 2009, p. 116), enquanto sujeitos de direito, trabalhador e 

capitalista veem-se equiparados como proprietários de mercadorias. A subjetividade 
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jurídica é o legitimador jurídico do processo de estranhamento e do fenômeno da 

alienação. É por meio desta forma jurídica que a força de trabalho converte-se em 

mercadoria e é incluída no mercado para ser transacionada como qualquer outro 

produto. 
A força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no mercado enquanto 
for e por ser oferecida ou vendida como mercadoria pelo seu próprio 
possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de trabalho. A fim de que seu 
possuidor a venda como mercadoria, é mister que ele possa dispor dela, que 
seja proprietário livre de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. Ele e o 
possuidor do dinheiro encontram-se no mercado e entram em relação um com 
o outro como possuidores de mercadoria, dotados de igual condição, 
diferenciando-se apenas por um ser vendedor e outro o comprador, sendo 
ambos, juridicamente, pessoas iguais (MARX, 2008, p. 198). 
 

Este direito pretende-se universal em seu âmbito jurisdicional, logo arvora-se da 

competência e do poder de solucionar conflitos. Duas funções se destacam no direito 

capitalista: a função administrativa-jurisdicional do conflito e a de manutenção das 

condições reprodutivas do capital.  

Por função administrativa-jurisdicional entenda-se a competência de solucionar 

os conflitos trazidos ao judiciário, notadamente os que se relacionam com a mediação 

capital/trabalho. A administração de conflito pode adotar as estratégias da omissão 

legislativa ou do reconhecimento jurídico, positivo ou negativo.  

Chama-se de reconhecimento jurídico negativo, de ilegalidade ou repressão, por 

exemplo, a Lei Inglesa editada por Eduardo VI, de 1547; o Edito de Turgot, de 1776; a 

Lei Chapelier, de 1791; a Lei do 22 Germinal, do ano XI; e o Código Penal Francês, de 

1810. Estas normas tipificavam criminalmente e visavam à repressão da vadiagem, 

mendicância e da coalizão profissional.  

Por reconhecimento positivo entende-se tanto a institucionalização dos conflitos 

no sentido de absorver as demandas para solucioná-las quanto a regulamentação das 

situações conflitivas a fim de estabelecer parâmetros de controle prévios. 

A primeira função do conflito se desenvolve no sentido de permitir que o modo 

de produção capitalista mantenha o condicionamento das mediações de segunda ordem 

ao mesmo tempo em garante a produção e reprodução do capital. É dizer, a manutenção 

desta dinâmica produtiva não deve ser perturbada a ponto de atrapalhar o seu 

desenvolvimento, de maneira que é importante para ela proteger-se de ameaças 

revolucionárias e descontrole produtivo (HERNÁNDEZ; BALLESTER, 2012). 

Sobre a manutenção das condições produtivas do capital, o Estado e o direito 

ratificam e reiteram as formas sociais capitalistas que constituem a sociabilidade deste 
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modo de produção. Neste sentido, subjetividade jurídica, mercadoria, valor e 

propriedade privada são formas sociais que legitimam a acumulação do capital e a 

exploração do trabalho assalariado (MASCARO, 2013, p. 21).  

Sob o manto da forma jurídica, tudo o que for demanda, tudo o que for conflito 

tem que ser formalizado de acordo com parâmetros jurídicos, integralizado ao sistema 

de relações produtivas do Capital. É o mesmo que dizer que o direito passa a ser o 

intermediário das relações de produção capitalistas, controlando, legitimando e 

retroalimentando a lógica de dominação.  

O direito, portanto, serve como uma espécie de amortecedor da luta de classes. 

Absorve o choque do conflito institucionalizando-o através de seus procedimentos e 

formas e dissipa seu impacto da maneira menos danosa para que o sistema produtivo do 

capital permaneça em funcionamento constante.  

É patente que, sendo o Estado e o direito como os conhecemos instituições 

sociais oriundas do sistema capitalista mesmo, jamais poderão desafiar a estrutura 

material das relações de produção sobre a qual se lastreiam. Elas são o poder das 

relações produtivas institucionalizadas, supostamente neutro.  

Em realidade, enquanto instituições apoiadas nas relações produtivas sociais 

historicamente específicas, que falsificam a realidade objetiva e são essencialmente 

destrutivas, direito e Estado precisam legitimar-se reciprocamente a fim de que o 

processo econômico de exploração do trabalho não sofra interrupções nem limites. 

Embora eventualmente esta simbiose institucional seja quebrada pela imposição de 

restrições controladoras do desperdício produtivo, o capital não admite instância de 

controle sociometabólico hierarquicamente superior a ele, notadamente em detrimento 

de seus objetivos intrínsecos da lógica reprodutiva. Desta maneira, não se pode falar em 

controle duradouro e racional do modelo produtivo e seus imperativos e expansão e 

acumulação. Todos os ajustes restritivos à produção capitalista se revelam temporários e 

estratégicos em face de obstáculos e recalcitrâncias encontrados em relação à 

autoexpansão e ao processo de acumulação (MÉSZÁROS, 2011). 

Estes momentos em que as contradições do capitalismo afloradas pela constante 

necessidade expansionista e acumulativa se deparam com situações invencíveis ou de 

considerável resistência30, são períodos em que ou o modo de produção capitalista 

																																																													
30	 “Expansionista, desde seu microcosmo até sua conformação mais totalizante, mundializado, dada a 
expansão e abrangência do mercado global, destrutivo e, no limite, incontrolável, o sistema de 
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redefine seus limites, ou perece a ideia de viabilidade do sistema de capital 

(MÉSZÁROS, 2007, p. 57). Nestas oportunidades o capital chega a adotar, nas palavras 

de István Mészáros (2011, p. 103), “formas de controle mais surpreendentes e 

intrigantes”, por conta da aparente discordância entre as medidas reguladoras adotadas e 

os objetivos capitalistas. 

1.4 Socialismo Jurídico 

Conceber o mundo juridicamente é institucionalizar as representações criadas 

pelas relações sociais e produtivas pressupondo-as imanentes, deslocadas da 

historicidade. Esta concepção de subsunção lógica do fato à norma promove uma 

sociabilidade a-histórica e condiciona a capacidade humana de compreender as 

circunstâncias de sua vida. 

O direito, produzido à imagem e semelhança da burguesia, compõe a própria 

materialidade do modo de produção capitalista, está ele inexoravelmente imbricado aos 

seus fundamentos, objetivos, finalidades, contradições e conflitos. A abstração do 

mundo jurídico é modulador das relações sociais travadas. Isto não significa dizer que é 

impossível aos trabalhadores apresentarem reivindicações perante o direito, todavia, os 

pleitos dos trabalhadores devem provocar e articularem-se em oportunidades de crise e 

instabilidade do sistema jurídico. 

A luta de classes não só está inserida como tensiona a forma jurídica, o direito. 

A disputa entre capital e trabalho, origem de contradições e conflitos entre as forças de 

produção e as relações produtivas, se dá por meio de formulações jurídicas, isto porque, 

operada a separação entre a esfera política e a econômica, a ideia do Estado foi 

apresentada como um terreno político a ser ocupado pelas classes sociais (ENGELS: 

KAUTSKY, 2012, p. 19). 

A institucionalização jurídica da luta de classes delimita os parâmetros de 

legalidade e ilegalidade e de atuação dos representantes dos interesses antagônicos. 

Ademais do poder de controle, dado que o direito constitui o modo de produção 

capitalista, seu manejo é autorreferencial e legitimador dele mesmo e do sistema 

econômico. 

																																																																																																																																																																																			
metabolismo social do capital vem assumindo cada vez mais uma estruturação crítica profunda. Sua 
continuidade, vigência e expansão não podem mais ocorrer sem revelar uma crescente tendência de crise 
estrutural que atinge a totalidade de seu mecanismo. Ao contrário dos ciclos longos de expansão 
alternados com crises, presencia-se um depressed continuun que, diferentemente de um desenvolvimento 
autossustentado, exibe as características de uma crise cumulativa, endêmica, mais ou menos uma crise 
permanente e crônica, com a perspectiva de uma profunda crise estrutural” (ANTUNES, 2009, p. 29). 
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Todo o esforço dos aparelhos de Estado burgueses, que se encaminha no 
sentido de encerrar a existência da classe operária e suas lutas no estrito 
terreno jurídico, ali onde a luta já está, por antecipação, ganha pela burguesia, 
uma vez que o funcionamento do direito implica obrigatoriamente a 
reprodução das relações sociais burguesas. Essa legalização da luta de classes 
significa que as formas de luta do proletariado só são legalmente 
reconhecidas se observam os limites que o direito e a ideologia jurídica 
estabelecem (ENGELS; KAUTSKY, 2012, p. 18). 
 

Vale dizer que no conflito entre capital e trabalho a subjugação do último pelo 

primeiro é a razão de existência das relações produtivas, desta forma, a superação da 

relação de trabalho assalariado é uma hipótese não integralizável ao modo de produção 

capitalista. Isto significa dizer que os interesses não são apenas conflituosos, mas são 

mutuamente excludentes, quando inseridos no sistema de trocas de mercadorias em que 

o trabalho é considerado mercadoria. O direito dos proprietários privados oferecerem e 

trocarem mercadorias é igualmente válido, eis que trabalhador e capitalistas não se 

diferenciavam perante o direito, assim, quando um pretende obter maior vantagem 

oriunda da venda de sua mercadoria, chocam-se direitos iguais e opostos, relação que se 

resolve pela força (MARX, 2008, p. 273). 

Neste sentido, qualquer ideal de superação da infraestrutura jurídica ou do modo 

de produção capitalista importará na exclusão combinada de ambos, porque 

representaria a modificação das relações sociais que estruturaram a sociedade31.  

Por esta razão não se pode pensar em solução pacífica para a luta de classes. 

Houve violência no período em que a burguesia se estabelecia enquanto classe tanto em 

relação às classes dominantes no feudalismo quanto em relação ao proletariado e as 

medidas que propiciaram a acumulação primitiva de capital e a hegemonização da 

relação de trabalho assalariado32.  

A tradição marxista detém posicionamento híbrido perante o aspecto jurídico no 

âmbito da luta de classes. O primeiro e mais evidente é que ele rechaça o direito, por ser 

superestrutura do modo de produção capitalista; o segundo é um posicionamento 

																																																													
31 A dinâmica do desenvolvimento não deve ser caracterizada sob a categoria do “em consequência de”, 
mas em termos do “em conjunção a” sempre que se deseja tornar inteligíveis as mudanças no controle 
sociometabólico do capital que emergem da reciprocidade dialética entre sua estrutura de comando 
político e a socioeconômica (MÉSZÁROS, 2011, p. 119). 
32 “Tais problemas são constitutivos do capitalismo; enquanto expressão máxima do trabalho alienado, 
não se poderia esperar que a relação de assalariamento se estabelecesse e se reproduzisse de forma 
tranquila. Se a violência foi o principal meio pelo qual o trabalho assalariado foi parido, a contínua 
separação entre meios de produção e trabalhadores continua sendo a principal forma de sua reprodução” 
(AUGUSTO, 1998, p. 96). 
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estratégico de utilização das próprias instituições burguesas como mecanismo de 

enfrentamento da classe capitalista.  

Neste aspecto, a classe trabalhadora se vale das contradições presentes no direito 

e no Estado para, inicialmente, contrapor uma classe à outra e formular pautas 

reivindicativas para tomar posse do Estado; e, em um segundo momento, considerando 

a ocupação do poder político, de impor universalmente as transformações sociais que se 

pretendem33. 
Isso naturalmente não significa que os socialistas renunciem a propor 
determinadas reivindicações jurídicas. É impossível que um partido socialista 
ativo não as tenha, como qualquer partido político em geral. As 
reivindicações resultantes dos interesses comuns de uma classe só podem ser 
realizadas quando essa classe conquista o poder político e suas reivindicações 
alcançam validade universal sob a forma de leis. Toda classe em luta, precisa, 
pois, formular suas reivindicações em um programa, sob a forma de 
reivindicações jurídicas. Mas as reivindicações de cada classe mudam no 
decorrer das transformações sociais e políticas e são diferentes em cada país, 
de acordo com as particularidades e o nível de desenvolvimento social 
(ENGELS; KAUTSKY, 2012, p. 34). 
 

É a partir do conflito entre capitalistas e proletariado que se abre a oportunidade 

da tomada da consciência de classe e, então, formulam-se reivindicações coletivas de 

abrangência universal.  
A formação da consciência de classe supõe que o conflito privado entre 
patrão e o operário, o trabalho e o dinheiro torne-se um conflito social, de 
sorte que cada um dos atores possa invocar a totalidade da sociedade e o 
interesse geral, ao invés de somente defender seus direitos particulares 
(TOURAINE, 1966, p. 329). 
 

O direito do trabalho34 é o ramo do direito capitalista que disciplina a relação de 

assalariamento, o contrato individual de trabalho, e as relações coletivas, de origem 

sindical. Nele estão presentes as contradições da exploração capitalista e, 

potencialmente, a gama de conflitos entre interesses antagônicos. Até a especialização 

																																																													
33  “Esta proposição é que, em toda época histórica, o modo de produção econômica e de troca 
predominante, e a organização social que dele necessariamente decorre, forma a base sobre a qual se 
ergue, e a partir da qual pode ser explicada, a história política e intelectual dessa época; que 
consequentemente (desde a dissolução da sociedade tribal primitiva que possuía em comum as terras) 
toda a história da humanidade tem sido uma história de lutas de classes, de conflitos entre classes 
exploradoras e exploradas, entre classes dominantes e oprimidas; que a história dessas lutas de classes 
forma uma séria de evoluções a partir das quais atingiu-se hoje um estágio em que a classe oprimida e 
explorada – o proletariado – nãopode alcançar sua emancipação do controle (sway) da classe dominante e 
exploradora – a burguesia – sem libertar, da opressão, das distinções de classes e das lutas de classes” 
(ENGELS; MARX, 2003, p. 34). 
34 Direito do trabalho compreende ambas as ramificações autônomas do Direito Coletivo do Trabalho e 
do Direito Individual do Trabalho. 
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desta matéria jurídica35, as relações de trabalho e coletivas de trabalho encontravam-se, 

respectivamente, regulamentadas no âmbito do direito civil e do direito criminal. 

Não é qualquer interesse que pode galgar a superação da produção capitalista. 

Para alcançar este desiderato é fundamental que a pauta reivindicativa seja de natureza 

não integralizável ao sistema produtivo. Somente assim o trabalho pode oferecer 

resistência sem correr o risco de ter sua bandeira cooptada pelos reajustes dos limites 

relativos do capital. 

A redução ou extensão de direitos no âmbito do direito laboral, resultado da 

adaptação dos limites relativos do capital, depende conjunturalmente dos conflitos de 

classes. No direito do trabalho o princípio tuitivo36 é o fiel que marca quando os 

trabalhadores logram um embate mais profícuo37. Ressalta-se que a flexibilidade do 

direito trabalhista em reduzir ou ampliar direitos é um dos mecanismos de 

internalização e ajuste das recalcitrâncias e divergências contra o modelo econômico. 

O próprio direito do trabalho é uma consequência da pressão proletária durante o 

século XIX. Até a sua criação, as relações trabalhistas eram tratadas no âmbito do 

direito civil e não reconheciam a desigualdade inerente às partes do contrato de 

trabalho, capitalista e trabalhador. 

O direito de associação, o reconhecimento das entidades sindicais, o direito de 

greve e de negociação coletiva obedecem à mesma lógica de tensionamento e expansão 

dos limites relativos do capital. 

Negociação coletiva e greve são dois fenômenos chave para a tomada de 

consciência de classe e para a formulação de pautas reivindicativas. Nestas 

movimentações sociais são respaldados os interesse de classe de toda uma categoria ou 

categorias. O direito de greve, movimento paredista, é a arma do proletariado contra a 

indisposição negocial do capitalista, reconhecida e regulamentada pelo ordenamento 

jurídico. O direito de negociação coletiva é reconhecimento e atribuição do poder 

																																																													
35 Maurício Godinho Delgado (2010) aponta as fases históricas de surgimento do direito do trabalho: 
Manifestações incipientes ou esparsas (1802 - 1848), sistematização e consolidação (1848 - 1919), 
institucionalização (1919 - 1979/1980) e crise e transição (1979/1980 - dias atuais). 
36 No direito do trabalho, o princípio tuitivo também é conhecido por principio da proteção ou tutelar, 
princípio pro operarium ou princípio da norma mais favorável.  
37 O direito do trabalho atua como via de gestão de conflitos de interesses antagônicos. Via de regra, o 
Estado tem agido, a depender da pressão imposta pelo movimento obreiro, no sentido de carregar o 
conteúdo tuitivo no direito do trabalho. Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, o direito do 
trabalho também permite certa regularidade e adequação da concorrência em relação aos custos de 
produção, o que afastaria competições desleais, insatisfação popular e, eventualmente, situações de 
possibilidade revolucionária (HERNÁNDEZ; BALLESTER, 2012). 
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normativo aos representantes das categorias patronal e obreira, igualmente 

regulamentada e positivada. Como direito, a negociação coletiva obedece a lógica 

produtiva do capital e mais do que isso, internaliza potenciais situações de conflito de 

onde poderiam surgir demandas não integralizáveis e oportunizar a tomada de 

consciência de classe. 

Uma vez compreendida a centralidade do trabalho e as relações sociais 

hegemônicas que dão origem ao sistema econômico condicionante das circunstâncias da 

dinâmica produtiva e reprodutiva da vida humana, analisar-se-ão o direito de 

negociação coletiva e seu disciplinamento em quatro ordens de normatividade jurídica. 

 



2 Sindicalismo e o Direito de Negociação Coletiva 

 

Neste capítulo serão descritas a gênese do movimento sindicalista, a história de 

formação dos sindicatos e o tratamento jurídico destas entidades com as relações 

coletivas de trabalho. Em seguida, serão descritos os tratamentos normativos do direito 

de negociação coletiva em quatro ordenamentos jurídicos distintos: o brasileiro, o 

mercosulino, o da União Européia e o da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

2.1 Sindicalismo 

Os anos iniciais de dinamização do modo de produção capitalista, sob a 

influência da política econômica liberalista, promoveram a extinção das corporações de 

ofício e a proibição das coalizões de trabalhadores. A relação de trabalho mantida entre 

capitalistas e trabalhadores se dava ao nível individual, essencialmente privado, assim, a 

disparidade ontológica entre capital e trabalho representava inexoravelmente a 

submissão incondicional do trabalhador ao controle do dispêndio da força de trabalho, 

pelo salário ofertado, variável conforme a lei de mercado. 

A chamada “questão social” relacionava-se com a superpopulação dos centros 

urbanos e fabris que favorecia a disseminação de epidemias, especialmente por não 

haver tratamento de esgoto, limpeza urbana, suprimento de água etc. Na sociedade 

Inglesa, por exemplo, o padrão de vida da classe trabalhadora contou índices 

catastróficos de miséria até a década de 1850 quando as agitações radicais pressionaram 

reformas sanitárias nas cidades (HOBSBAWM, 2013). Até esta data, cerca de 40% da 

classe trabalhadora vivia em situação de pobreza. 

A crise pela qual passava a sociedade inglesa foi marcada por níveis de 

insatisfação social elevados, especialmente durante os anos de 1830 e 1840, quando 

grupos ludistas, radicais, sindicalistas, socialistas utópicos, democratas e cartistas 

expressavam-se contínua e profundamente contrariados. Somaram-se neste período de 

consolidação do capitalismo industrial problemas de pobreza material e social. Instalou-

se um cenário de inquietude social e política provocada pela “destruição dos antigos 

estilos de vida sem que fossem substituídos por qualquer coisa que os trabalhadores 

pobres pudessem considerar como um equivalente satisfatório” (HOBSBAWM, 2013, 

p. 85). 

Deve-se levar em conta que nos anos iniciais (1811-1813) dos movimentos 

perturbadores da ordem político-econômica, chamados Ludistas, eram destruídos 
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maquinários sem planejamento de um projeto exclusivo38. Mas as condições de vida às 

quais estava submetida a classe operária somadas, nos anos que se seguiram, ao 

arcabouço ideológico à sua disposição engendrou movimentos associativistas, 

combinando-se com projetos políticos específicos, radicais, democratas e socialistas, de 

reforma e revolução política. 
As fases de ênfase na agitação política e sindicalista tendiam a se alternar, 
sendo que as primeiras normalmente contavam com muito maior apoio 
popular: o componente político predominou em 1815-19, 1829-32, e 
sobretudo na era cartista (1838-48), enquanto a organização industrial teve 
preponderância no começo da década de 1820 e em 1833-38. Contudo, mais 
ou menos a partir de 1830, todos esses movimentos tornaram-se mais 
conscientes e caracteristicamente proletários. As agitações de 1829-35 
assistiram ao crescimento da ideia dos ‘sindicatos gerais’ e de sua arma final, 
que poderia ser utilizada para fins políticos, a ‘greve geral’, e o cartismo 
repousava firmemente sobre a fundação da consciência de classe 
trabalhadora, e, na medida em que antecipava qualquer método real de 
alcançar suas metas, colocava suas esperanças numa greve geral ou, como se 
dizia então, num Mês Sagrado. Essencialmente, porém, o que mantinha 
coesos todos esses movimentos, ou que o revivificava após suas periódicas 
derrotas e desintegrações, era a insatisfação universal de homens que se 
sentiam famintos numa sociedade podre de rica, escravizados num país que 
se orgulhava de sua liberdade, procurando pão e esperança e só recebendo em 
troca pedras e angústia (HOBSBAWM, 2013, p. 85-86). 
 

Movimento Sindical foi o termo designado para o fenômeno social organizativo 

de trabalhadores cuja base é uma coletividade em busca da obtenção de fins comuns ou 

tutela de interesses coletivos relacionados com os programas econômicos, mas também 

políticos, da classe trabalhadora.  

As primeiras experiências de formação de coalizões de trabalhadores estavam 

focadas em evitar os prejuízos econômicos provocados pela concorrência. O mote 

inicial do espírito associativo era constituir um grupo consolidado que não competisse 

no mercado, era de fato uma medida de regulamentação comercial39. Passado o primeiro 

momento, duas correntes práticas do sindicalismo se destacaram: o sindicalismo 

reformista e o sindicalismo revolucionário.  

O movimento sindical reformista via no movimento operário um instrumento de 

reivindicação por melhores condições de trabalho. Radicaram-se principalmente na 

																																																													
38 Na Inglaterra o movimento ludista atuou principalmente nas regiões de Yorkshire e de East Midlands. 
39	 “Com frequência costuma-se esquecer que a origem das coalizões profissionais é provocada pela 
necessidade de tutela a um interesse preliminar e preeminente, sentido por todos aqueles que fazem parte 
de um grupo: o interesse de evitar a recíproca concorrência. Tal interesse determina não só a participação 
do indivíduo no grupo, mas também a vontade de fazer-se ‘sindicalizar’ pelo próprio grupo, a fim de 
manifestar o respeito ao empenho assumido” (MAZZONI, 1972, p. XI). 
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Inglaterra e nos Estados Unidos, havendo, também, grupos na França40, Alemanha e na 

Itália. Esta corrente se valia da discussão e da negociação coletiva como meios de 

reivindicação, utilizavam a via jurídica disponibilizada, respeitando seus limites de 

atuação. 

Os revolucionários eram aqueles grupos ideologicamente alinhados com o 

anarquismo e/ou com o marxismo, cujos interesses de classe importavam na crítica e na 

superação do sistema econômico capitalista. Os adeptos destas convicções, por sua vez, 

valiam-se da sabotagem, da boicotagem e da greve como meios de pressão. Não era 

incomum os sindicatos revolucionários estarem vinculados a partidos políticos 

comunistas, formando, deste modo, duas frentes de disputa: uma econômica, através dos 

sindicatos; outra política, pela via partidária. Isto significa dizer que propunham 

transformações de força centrípeta e centrífuga, partindo tanto de dentro quanto de fora 

dos limites pautados pelo modo de produção capitalista. 

Há, ainda, no movimento sindical um critério de distinção de orientação dirigida 

para privilegiar a autonomia de base (sindicato-movimento) e para a consolidação 

organizativa (sindicato-instituição). A concepção movimentista tende a exaltar o 

momento espontâneo e atribui peso relevante à militância na luta, em detrimento da 

adesão organizativa; geralmente é contrária à efetivação das regras do jogo, enfatizando 

a necessidade de definir as ações, com base na avaliação dos interesses e oportunidades 

ditados pelas circunstâncias do momento, é contrária à definição de procedimentos 

vinculados e é sólida a sua oposição em relação à intervenção da lei. A concepção 

institucional, por seu turno, é adepta da definição formal, em estatutos e contratos 

coletivos e, embora cautelosos, também na legislação. (GIUGNI, 1991, p. 28).  

O movimento sindical valeu-se da organização de trabalhadores em torno de 

associações chamadas sindicatos41. Teóricos do direito do trabalho42 dividem a história 

de formação dos sindicatos em três fases: a de ilegalidade, a de tolerância e a de 

reconhecimento. Essas fases acompanham exatamente a evolução do tratamento jurídico 

																																																													
40 Na França os sindicatos reformistas integravam a Força Operária, a Confederação Geral dos Quadros e 
a Confederação Francesa dos Trabalhadores Cristãos (GOMES; GOTTSCHALK, 1990, p. 612) 
41	A terminologia sindicato deriva do termo utilizado para designar os membros de associações, syndics, 
na França, e foi difundida para os países de cultura latina. Enquanto os países de tradição inglesa 
adotaram o nome Trade Union ou Labor Union fazendo referência direta de que a questão não se resume 
a regulamentação do trabalho, mas a concorrência comercial. 
42 Estão de acordo com esta divisão Maurício Godinho Delgado (2010, p. 1260), Alice Monteiro de 
Barros (2009, p. 1220), Amauri Mascaro Nascimento (2010, p. 55). 
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dispensado às associações sindicais, isto é, a evolução das coalizões de trabalhadores até 

que deixassem de ser criminalizadas para obter reconhecimento jurídico. 

 O período de ilegalidade, proibição ou de criminalização, está marcado pelo 

profundo prestígio do liberalismo econômico e pela ideia de autorregulação do mercado. 

Organizações de trabalhadores, de acordo com a política econômica liberal, 

prejudicariam o desenvolvimento livre da economia de mercado, distorcendo-a 

mediante suas práticas protecionistas por melhores salários e condições de trabalho. 

Com base neste entendimento foram extintas as corporações de ofício e proibidas as 

coalizões de trabalhadores, situada a proibição, inclusive, no âmbito do direito penal, ou 

seja, criminalizando-as43.  

Na Inglaterra a coalizão de trabalhadores foi considerada crime grave desde o 

século XIV até 1825 (MARX, 2009, p. 852) e os Atos do Parlamento de 1799 e 1800 

proibiam a reunião e organização de trabalhadores. Na França, por sua vez, o decreto de 

14 de junho de 1791, conhecido como Lei Chapelier, considerou agremiações de 

empregados e empregadores “atentados à liberdade e a declaração dos direitos do 

homem” e, em 1803, a Lei Gremial inseriu no Código Penal o delito de associação. 

 A criminalização destes movimentos sociais não foi suficiente para reprimi-los. 

A despeito das sanções de multa e de privação de liberdade, os movimentos insurgentes 

operários continuaram a se organizar em sociedades secretas e caixas de socorro mútuo.   

A fase de tolerância dos movimentos sindicais é inaugurada com as revogações 

das legislações de criminalização das associações, todavia, a lei ainda não admitia o 

direito de sindicalização, ou seja, o associativismo sindical era proibido, embora já não 

mais reprimido criminalmente. 

Na Inglaterra foram aprovadas as leis de 1824 e 1825, que revogaram os Atos do 

Parlamento de 1799-1800. Na França, o delito de coalizão é revogado no ano de 1864. 

Outros países passaram a tolerar a existência das associações sindicais: “Confederação 

da Alemanha do Norte (1864), Holanda (1872), Itália (1890), Estados Unidos da 

América do Norte, conforme jurisprudência do Tribunal Supremo de Massachusetts no 

caso Commonwealth versus Hunt” (NASCIMENTO, 1986, p. 5). 

																																																													
43 Para Amauri Mascaro Nascimento (1986) “o liberalismo da Revolução Francesa de 1789 suprimiu as 
corporações de ofício, dentre outras, por sustentar que a liberdade individual não se compatibiliza com a 
existência de corpos intermediários entre o indivíduo e o Estado. Para ser livre, o homem não pode ser 
subordinado à associação porque esta suprime a sua livre e plena manifestação, submetido que fica ao 
predomínio da vontade grupal”. 
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Não foi sem resistência que se logrou a descriminalização do movimento obreiro 

durante o século XIX. A extensão dos limites relativos do capital se deu, sobretudo, 

porque os sindicatos obreiros apropriaram-se das ideias anarquistas, socialistas e 

comunistas, propondo a superação do modo de produção capitalista, ameaçando, 

portanto, as bases da estrutura econômica burguesa. 

É emblemática a Revolução de 1848 em Paris como aparecimento forte dos 

ideais proletários em reivindicação e como embate contra a classe burguesa. Outro fato 

simbólico desta época são as ameaças comunistas na Europa, o chamado “espectro do 

comunismo” (ENGELS; MARX, 2003, p. 43) incitava manifestações e revoltas por 

todas as partes, de caráter econômico e político. 

A última fase da formação dos sindicatos é a de reconhecimento, ou seja, a partir 

de então as associações de trabalhadores foram reconhecidas pelo sistema jurídico, 

admitindo-se a sua existência como entidade legítima e representativa da base que o 

constituía.  

Marcam este período: as Leis inglesas de 1871 e 1876; a Lei Waldeck-Rousseau 

de 24 de março de 1884, na França; no México o artigo 123 da Constituição de 1917 

destacava o direito de coalizão e greve; na Alemanha reconheceu-se o direito de 

associação em 1918 e defesa sindical nos artigos 159 e 165 da Constituição de Weimar 

em 1919; e, no âmbito da OIT, foi aprovada a Convenção nº. 87 de 17 de junho de 

1948. 

As transições entre as fases de formação do sindicalismo não foram pacíficas ou, 

como alguém poderia equivocadamente acreditar, mera consequência evolutiva. Ao 

contrário, representaram o embate político e econômico entre capitalistas e o 

proletariado. A burguesia temia a massa de trabalhadores e, mais ainda, as perspectivas 

de vitória de uma revolução comunista. 
Na década de 1830, até mesmo o mais grosseiro critério de progresso 
econômico usado por contadores, o de renda real per capita (que não deve ser 
confundido com o padrão médio de vida), estava verdadeiramente caindo – e 
pela primeira vez desde 1700. Se alguma coisa não fosse feita, não se iria 
desfazer em pedaços a economia capitalista? E não seria crível, como os 
observadores começavam a temer cada vez mais em toda a Europa, por volta 
de 1840, que as massas de trabalhadores pobres, que nada tinham a perder, se 
revoltassem? Como Marx e Engels acertadamente observaram, na década de 
1840 o espectro do comunismo rondava a Europa. Embora relativamente 
menos temido na Grã-Bretanha, o espectro da derrocada econômica 
apavorava igualmente a classe média (HOBSBAWM, 2013, p.68). 
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Internacionalmente organizaram-se associações de partidos e sindicatos das 

classes trabalhadores que pressionaram o reconhecimento do direito de associação 

trabalhadora e fizeram ressoar as ideias socialistas, comunistas e anarquistas pelo 

mundo. Em 1864 ocorreu a Primeira Internacional Comunista, que foi o primeiro 

encontro da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT). Dois outros encontros 

aconteceram, a Segunda Socialista (1869) e a Terceira Leninista (1914). 

A resposta desta pressão internacional concretizou-se na positivação do direito 

de sindicalização no Tratado de Versalhes, artigo 427, inciso II; na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, de 1948, artigos XX e XXIII; e, principalmente, pela 

criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), cuja constituição já constava 

na Parte XIII do Tratado de Versalhes. 

Ao estruturar-se a institucionalização dos sindicatos e do direito do trabalho, a 

disputa entre capital e trabalho personificados nas figuras de capitalistas e trabalhadores, 

deslocava-se para as figuras das associações empresariais e obreiras, os sindicatos, e foi 

transladada para a forma jurídica do direito de negociação coletiva, de maneira que se 

enquadrou o fenômeno social em parâmetros jurídicos. 

O enquadramento do direito de negociação coletiva pressupõe o enquadramento 

dos sindicatos, desta maneira, foi preciso delimitar os âmbitos de ação e exercício de 

direitos destas instituições. Igualmente era necessário restringir a amplitude das relações 

coletivas de trabalho e definir as hipóteses de legitimação das entidades coletivas de 

trabalhadores e de empregadores para desempenharem a atividade de produção 

normativa. 

O Direito do Trabalho cuida das relações produtivas em dois níveis, um 

individual, concreto, e outro, no plano coletivo, abstrato. O plano das relações 

individuais diz respeito ao contrato individual de trabalho, ao disciplinamento do direito 

individual do trabalho, considerando os indivíduos singulares da relação, empregador e 

empregado, capitalista e trabalhador. O plano das relações coletivas relaciona-se com as 

categorias de capitalistas e trabalhadores, levando-as em conta de maneira abstrata, ou 

seja, não é possível fazer a identificação individualizada de todos os seus componentes.  

Seguiu-se ao reconhecimento dos sindicatos o disciplinamento das relações 

coletivas de trabalho: 
Sob a denominação de relações coletivas de trabalho, entendemos o 
complexo de relações sociais, nem sempre reguladas por lei, que ocorrem 
entre organizações sindicais de empregadores e de trabalhadores 
subordinados ou entre organizações de trabalhadores subordinados 
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(reconhecidas – no plano da emprêsa – pela lei, pelos acôrdos coletivos ou 
pela direção da emprêsa) e a da emprêsa; ou entre representações de fato de 
trabalhadores e empresários, de qualquer maneira qualificados, e que tenham 
por escopo: a) a regulação acordada das tarifas das retribuições e de todas as 
condições de trabalho, com conteúdo normativo e econômico, b) além da 
regulação da atividade sindical, as obrigações recíprocas entre sindicatos, o 
exercício dos direitos sindicais, o exercício dos direitos de representação 
coletiva no plano empresarial, o procedimento convencional para solução de 
controvérsias coletivas de trabalho e para a solução de todos os conflitos no 
plano da empresa; bem assim, para as dispensas coletivas e individuais e para 
a vasta gama de relações exsurgentes, no plano coletivo, entre empregadores 
e empregados e entre os próprios sindicatos (MAZZONI, 1972, p. 107). 
 

Assim ficam definidos os moldes de relações possíveis entre categorias dentro 

do direito do trabalho 

O direito de negociação coletiva está inserido no rol de incidência das relações 

coletivas, isto ocorre porque no processo negocial são considerados direitos, 

trabalhadores e empresas de maneira abstrata. Reconhecer o direito de negociação 

coletiva é admitir o pluralismo jurídico no ordenamento jurídico, dada a possibilidade 

de produção e convivência de normas não estatais, espontaneamente criadas para 

disciplinar as matérias disponibilizadas pelo ordenamento jurídico aos particulares para 

negociar. 

O fundamento do direito de negociar e constituir um processo de formação de 

normas jurídicas é a autonomia privada das entidades representativas de capitalistas e 

trabalhadores. Autonomia privada coletiva44 está implicada com a noção de 

autodeterminação do sindicato. Uma concepção restrita entende a autonomia privada 

coletiva como o “poder conferido aos representantes institucionais dos grupos sociais de 

trabalhadores e empregadores de criar vínculos jurídicos regulamentadores das relações 

de trabalho” (NASCIMENTO, 2010, p. 380). Já numa concepção amplificada, a 
autonomia coletiva dos particulares é o princípio que fundamenta não só a 
negociação coletiva, mas também a liberdade sindical e a autotutela dos 
trabalhadores, sendo, sob essa visão, tríplice, portanto, a sua dimensão: como 
poder de instituir normas e condições de trabalho, poder normativo para 
contratos coletivos de trabalho; como liberdade para organizar associações 
sindicais independentemente de autorização prévia do Estado e sem 
interferências deste, nelas ingressar ou delas sair; e como permissão para que, 

																																																													
44	 “Entre as autonomias privada e individual e a autonomia pública, haveria uma forma nova, 
intermediária, a autonomia coletiva ou autonomia dos grupos intermediários entre o indivíduo e o Estado, 
diferente das duas primeiras, embora também de caráter privado. Neste último caso, o ordenamento 
jurídico do Estado reconhece aos grupos sociais intermediários o poder de regularem seus próprios 
interesses, da mesma maneira que o reconhece para os indivíduos, no sentido de que o reconhecimento da 
autonomia coletiva apresenta o mesmo fundamento e o mesmo significado da autonomia individual. A 
doutrina do Direito do Trabalho fala comumente da autonomia coletiva, como manifestação das várias 
formas de atividade sindical (contrato coletivo, greve, lockout, controvérsias coletivas de trabalho, 
transações coletivas, etc.)” (MAZZONI, 1972, p. 63). 



47 
	

pela paralisação do trabalhador ou outros atos coletivos legítimos, possam os 
trabalhadores promover a defesa dos seus direitos ou interesses 
(NASCIMENTO, 2010, p. 380). 
 

Da autonomia privada coletiva derivam, comumente: a autonomia para 

elaboração dos próprios estatutos, organizativa; a autonomia negocial, que permite aos 

sindicatos firmarem instrumentos coletivos; autonomia administrativa, relacionada com 

a condução da administração do sindicato e de escolha da diretoria; e, por fim, a 

autotutela, que significa o reconhecimento de que o sindicato deve possuir meios de 

pressionar, previstos em lei, tais como a greve.  

É o direito de autorregulação dos próprios interesses de grupos intermediários, 

entre o indivíduo e o Estado. O Estado reconhece e confere às associações o direito de 

atividade negocial, portanto, exige-se a autonomia coletiva privada como mecanismo de 

garantir interesses coletivos por meio de negócios jurídicos. 

Corolário do reconhecimento do direito de associação e da autonomia privada 

coletiva é a liberdade sindical, que se refere a:  
a) garantia de os indivíduos associarem-se livremente (ou não se associarem) 
sem especiais autorizações, com fins (profissionais) não proibidos em lei 
penal; b) garantia de os sindicatos organizarem-se livremente e de perseguir, 
como associações, fins lícitos; e, c) garantia individual no sentido de que os 
sindicatos, no exercício de seus fins, não suprimam ou limitem os direitos 
subjetivos que o ordenamento jurídico reconhece aos sócios e a terceiros 
(MAZZONI, 1972, p. 41). 
 

Os sindicatos, patronais e obreiros, detentores de autonomia privada coletiva e 

de liberdade sindical, são investidos de poder normativo consubstanciado na formação 

de contratos coletivos de trabalho45. O Estado, portanto, não só reconhece o direito de 

negociação coletiva, como estimula o processo negocial conferindo eficácia jurídica às 

normas produzidas (SOARES, 2011, p. 49). 

Autonomia privada e liberdade contratual são princípios fundamentais da 

doutrina liberal econômica, lapidadas no século XIX para conferir poderes e atender 

reivindicações das associações de classe no sentido de viabilizar diálogo.  

Pode-se afirmar que o direito de livre associação, o reconhecimento dos 

sindicatos de trabalhadores e o direito de negociação coletiva são ao mesmo tempo 

concessões mínimas do capital, em momento de reestruturação produtiva e ajuste de 

limites relativos, que não modificam as matrizes de atuação nos limites concedidos pelo 

capital. E neste diapasão, o capital logrou extirpar do espectro de atuação sindical a 
																																																													
45 Contrato Coletivo de Trabalho é tipologia genérica da qual são espécies os pactos sociais, acordos 
coletivos de trabalho, Convenções coletivas de trabalho, etc. 
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função de resistência política e de ação combativa ao modo de produção capitalista, 

internalizando-o como instituto jurídico.  

O diálogo entre as associações de classes, portanto, é impossível, eis que a 

própria estrutura de reconhecimento jurídico das associações de trabalhadores e da 

negociação coletiva mantém a assimetria ontológica da relação capital/trabalho. As 

entidades capitalistas claramente representam seus interesses de classe e a organização 

coletiva reforça o seu poder de barganha, posto que efetiva estratégia única em relação 

aos custos de produção oriundos do fator trabalho. Já as entidades obreiras, porque 

afetadas pelo estranhamento do ser humano em relação a produção, tende a ter sua 

estrutura absorvida pela dinâmica do capital e pela dinâmica do Estado o que provoca 

crises de representatividade. 

Mais uma vez é importante ressaltar que esta atitude do sistema jurídico 

absorver o conflito e gerar mecanismos de solucioná-los é fruto do embate de classes, é 

também consequência da pressão da classe trabalhadora que resultou em novas 

configurações ao modo de produção capitalista. 

As associações sindicais atualmente exercem poder normativo, regulamentador 

prioritário das condições e relações de trabalho, por meio da elaboração de contratos 

coletivos que devem atender a requisitos de legitimação e respeitar limites de validade 

legalmente estabelecidos para o direito de negociação coletiva. 

2.2 Direito de Negociação Coletiva46 

A Negociação Coletiva é o procedimento através do qual se permite a 

autocomposição dos conflitos entre empregadores ou grupos de empregadores e 

trabalhadores ou grupos de trabalhadores, em última análise, entre capitalistas e 

trabalhadores. Mais que expressão da autonomia privada coletiva e de mecanismo de 

solução de conflitos, a negociação coletiva trabalhista consiste num “processo negocial 

de formação da norma trabalhista” (ANDRADE, 2005, p. 261), expressa na forma de 

instrumentos de natureza normativa ou contratual, de acordo com os efeitos que se lhes 

confira o ordenamento jurídico. 

Este capítulo visa ao detalhamento procedimental de quatro modelos de 

negociação coletiva em três níveis de abstração, um estatal, dois regionais, sendo um de 

																																																													
46 Este trabalho utilizou a nomenclatura amplamente aceita na doutrina juslaboral, entretanto, deve-se 
registrar que a terminologia “processo negocial de formação da norma” proposta pelo professor Everaldo 
Gaspar Lopes de Andrade (2005, p. 261) exprime, com maior fidelidade, ao que o instituto representa. 
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orientação intergovernamental e outro supranacional, e outro de harmonização 

internacional.  

Toma-se inicialmente a experiência brasileira, posto que é neste país que se 

desenvolve a pesquisa; em seguida analisa-se o modelo de integração regional 

MERCOSUL, cuja estruturação jurídica ainda é muito incipiente, todavia interessa 

sobremaneira ao Brasil; depois avalia-se o tratamento dispensado ao instituto pela 

legislação da União Europeia; e, por último, cuida-se da normativa da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), eis que disciplina um espaço diferenciado de 

harmonização para negociação. 

Em cada subcapítulo, ou seja, em cada ordenamento jurídico analisado serão 

realizadas contextualizações históricas do instituto da negociação coletiva ou seu 

correspondente legal, descrição dos procedimentos negociais e apontamentos das 

principais características da regra negociada em cada ordem normativa. 

A fim de verificar a natureza ou o alcance do texto negociado47, é preciso saber a 

extensão material do poder negocial, isto é, quais matérias, temas ou condutas podem 

ser regulamentadas. É de se preocupar, sobretudo, com os destinatários da 

regulamentação e, por isto, este âmbito é o pessoal. Por último, há-se de limitar 

territorialmente e temporalmente a incidência da norma, cuidando, respectivamente, dos 

âmbitos espacial e temporal. 

Cabe ressaltar que a ordem dos subcapítulos fora propositalmente arranjado para 

acompanhar a gradação do potencial de alcance do âmbito de validade espacial da 

norma negociada. 

2.2.1 Modelo Brasileiro 

A legislação trabalhista experimentou evolução gradual no tocante ao 

reconhecimento do livre exercício de profissão, do direito de associação, dos direitos 

trabalhistas e sindicais. O Ordenamento Jurídico brasileiro acompanhou, de certo modo, 

as tendências europeias, com certo atraso, entretanto, especialmente influenciado pelas 

ideias importadas pelos trabalhadores italianos que chegaram ao Brasil no início do 

século XX e pela legislação laboral italiana, a “Carta del Lavoro”, de 21 de abril de 

1927.  

																																																													
47 Diz-se texto negociado porque ele pode ter natureza normativa ou contratual, a depender do sistema 
jurídico-político em análise.  
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É bem verdade que as transformações jurídicas neste âmbito ocorreram pari 

passu com a Abolição da Escravatura, a transição da economia cafeeira e o início do 

desenvolvimento da indústria no país. Em suma, houve uma reorganização do trabalho 

em face da modificação do novo modo de produção adotado, que reclamava mão de 

obra assalariada e livre. 

Amauri Mascaro Nascimento (2011, p. 50) fala em influências externas e 

internas na formação do Direito do Trabalho no Brasil. As primeiras foram, 

fundamentalmente, oriundas dos compromissos firmados em âmbito internacional, 

sobretudo após o ingresso na Organização Internacional do Trabalho (OIT). Como 

fatores internos estão os movimentos paredistas, o surto industrial, a elevação do 

número de operários e a política trabalhista de Getúlio Vargas. 

A Constituição Imperial de 1824 extinguiu as Corporações de Ofício e admitia 

incipiente liberdade de exercício de profissão48. Diz-se incipiente, pois o texto 

constitucional ressalvava o exercício de trabalho que se opusesse aos costumes 

públicos, à segurança e saúde dos cidadãos.  

Entre 24 de Março de 1824 e a promulgação da primeira constituição 

republicana, a de 1891, houve a primeira greve brasileira de Tipógrafos do Rio de 

Janeiro em 1858. Nesta época formaram-se as primeiras organizações coletivas de 

trabalhadores, tais como a Liga Operária (1870) e a União Operária (1880) e chegaram 

as ideias socialistas e comunistas ao país.  

O reconhecimento do direito de associação civil e reunião se deram na Carta 

Constitucional de 189149. Não tardou muito até que se editasse o Decreto nº. 1.637, de 5 

de Janeiro de 1907, admitindo e estruturando os sindicatos profissionais no 

ordenamento pátrio. Os sindicatos foram legitimados para atuar na defesa e 

desenvolvimento dos interesses gerais da profissão e dos trabalhadores, 

independentemente do Governo, podendo, ainda, organizarem-se em Uniões e Centrais, 

sem restrições de base territorial.  

																																																													
48 Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 
liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. [...] XXIV. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou commercio póde ser prohibido, 
uma vez que não se opponha aos costumes publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos. XXV. Ficam 
abolidas as Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres. 
49 Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos 
direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes [...] § 8º A 
todos é licito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas, não podendo intervir a policia senão 
para manter a ordem publica.  
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Esta legislação, todavia, não teve muita aplicação, eis que o Brasil ainda possuía 

uma economia essencialmente agrária e a industrialização, responsável pela ânsia 

associativa, somente se deu depois da Primeira Guerra Mundial (BARROS, 2009, p. 

1223). 

Apenas em 1931 regulamentaram-se no Decreto 19.770 os direitos e deveres das 

classes patronais e operárias do território nacional. Seu texto foi um prelúdio da 

Consolidação das Leis Trabalhistas, sobretudo no que se refere à despolitização das 

organizações sindicais, às parcerias de colaboração com o poder público e ao 

desmantelamento das classes operárias em ramos de atividade econômica50. 

Ainda neste decreto foi admitido o direito de negociação coletiva através da 

possibilidade de celebração de acordos e convenções por sindicatos de maneira que se 

garantissem interesses recíprocos, todavia estes instrumentos somente seriam 

executáveis após ratificação do Ministério do Trabalho, Indústria e Commercio51. 

A Constituição de 1934 foi a primeira a destacar-se no ramo trabalhista por 

conter normas laborais52 e transladar a matéria trabalhista dos temas de liberdades civis 

																																																													
50 Art. 1º Terão os seus direitos e deveres regulados pelo presente decreto, podendo defender, perante o 
Governo da Republica e por intermedio do Ministerio do Trabalho, Industria e Commercio, os seus 
interesses de ordem economica, juridica, hygienica e cultural, todas as classes patronaes e operarias, que, 
no território nacional, exercerem profissões identicas, similares ou connexas, e que se organisarem em 
sindicatos, independentes entre si, mas subordinada a sua constituição ás seguintes condições: [...] f) 
abstenção, no seio das organisações syndicaes, de toda e qualquer propaganda de ideologias sectarias, de 
caracter social, politico ou religioso, bem como de candidaturas a cargos electivos, extranhos á natureza e 
finalidade das associações.[...] Art. 6º Ainda como orgãos de collaboração com o Poder Publico, deverão 
cooperar os syndicatos, as federações e confederações, por conselhos mixtos e permanentes de 
conciliação e de julgamento, na applicação das leis que regulam os meios de dirimir conflictos suscitados 
entre patrões, operarios ou empregados. 
51 Art. 7º Como pessoas juridicas, assiste aos syndicatos a faculdade de firmarem ou sanccionarem 
convenções ou contractos de trabalho dos seus associados, com outros syndicatos profissionaes, com 
emprezas e patrões, nos termos da legislação, que, a respeito, for decretada. [...] Art. 10. Além do que 
dispõe o art. 7°, é facultado aos syndicatos de patrões, de empregados e de operarios celebrar, entre si, 
accordos e convenções para defesa e garantia de interesses reciprocos, devendo ser taes accordos e 
convenções, antes de sua execução, .ratificados pelo Ministerio do Trabalho, Industria e Commercio.  
52 Art 120 - Os sindicatos e as associações profissionais serão reconhecidos de conformidade com a lei. 
Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos 
campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País. § 1º - A 
legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que colimem melhorar as 
condições do trabalhador: a) proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo de 
idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; b) salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as condições 
de cada região, às necessidades normais do trabalhador; c) trabalho diário não excedente de oito horas, 
reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos em lei; d) proibição de trabalho a menores de 14 
anos; de trabalho noturno a menores de 16 e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres; 
e) repouso hebdomadário, de preferência aos domingos; f) férias anuais remuneradas; g) indenização ao 
trabalhador dispensado sem justa causa; h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, 
assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, e instituição 
de previdência, mediante contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, 
da invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de morte; i) regulamentação do 
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e individuais para a ordem econômica e social, identificando a relação capital/trabalho e 

seu protagonismo na sociedade. Sua contribuição peculiar foi admitir o pluralismo 

sindical, permitindo a criação de mais de um sindicato da mesma categoria, profissional 

ou econômica, sob uma mesma base territorial. 

O pluralismo sindical não subsistiu por muito tempo, restando revogado pela 

Constituição de 1937, que adotou o princípio da unicidade sindical, melhor condizente 

com a política do sindicalismo corporativista que viria a ser implementada pelo Estado 

Novo (de 10 de novembro de 1937 a 29 de outubro de 1945) de Getúlio Vargas. O 

movimento sindical passou a integrar a máquina estatal compondo a organização da 

economia, forçado a manter relação de cooperação com o Estado. Por esta razão 

desenhou-se o enquadramento sindical em categorias definidas pelo Estado, submetidas 

à unicidade sindical e a proibição de Greve (NASCIMENTO, 2011, p. 51). 

A Era Vargas também foi marcada pela Consolidação das Leis do Trabalho, 

Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943, cuja função e importância primordial 

estaria na sistematização das leis esparsas, contendo normas gerais aplicáveis a todos os 

trabalhadores. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) atualizou-se ao longo dos 

anos de modo que seu texto original já foi significativamente alterado ou revogado, 

sobretudo na parte que se regulamentava a organização sindical, eis que não 

recepcionada pela Constituição de 1988. 

																																																																																																																																																																																			
exercício de todas as profissões; j) reconhecimento das convenções coletivas, de trabalho. § 2º - Para o 
efeito deste artigo, não há distinção entre o trabalho manual e o trabalho intelectual ou técnico, nem entre 
os profissionais respectivos. § 3º - Os serviços de amparo à maternidade e à infância, os referentes ao lar e 
ao trabalho feminino, assim como a fiscalização e a orientação respectivas, serão incumbidos de 
preferência a mulheres habilitadas. § 4º - O trabalho agrícola será objeto de regulamentação especial, em 
que se atenderá, quanto possível, ao disposto neste artigo. Procurar-se-á fixar o homem no campo, cuidar 
da sua educação rural, e assegurar ao trabalhador nacional a preferência na colonização e aproveitamento 
das terras públicas. § 5º - A União promoverá, em cooperação com os Estados, a organização de colônias 
agrícolas, para onde serão encaminhados os habitantes de zonas empobrecidas, que o desejarem, e os sem 
trabalho. § 6º - A entrada de imigrantes no território nacional sofrerá as restrições necessárias à garantia 
da integração étnica e capacidade física e civil do imigrante, não podendo, porém, a corrente imigratória 
de cada país exceder, anualmente, o limite de dois por cento sobre o número total dos respectivos 
nacionais fixados no Brasil durante os últimos cinqüenta anos. §7º - É vedada a concentração de 
imigrantes em qualquer ponto do território da União, devendo a lei regular a seleção, localização e 
assimilação do alienígena. §8º - Nos acidentes do trabalho em obras públicas da União, dos Estados e dos 
Municípios, a indenização será feita pela folha de pagamento, dentro de quinze dias depois da sentença, 
da qual não se admitirá recurso ex - offício. Art 122 - Para dirimir questões entre empregadores e 
empregados, regidas pela legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não se aplica o 
disposto no Capítulo IV do Título I. Parágrafo único - A constituição dos Tribunais do Trabalho e das 
Comissões de Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição de membros, metade pelas 
associações representativas dos empregados, e metade pelas dos empregadores, sendo o presidente de 
livre nomeação do Governo, escolhido entre pessoas de experiência e notória capacidade moral e 
intelectual.  



53 
	

Destacam-se as alterações da Carta de 1946, marcada por princípios liberais, de 

restauração do direito de greve e da conversão da Justiça do Trabalho em órgão do 

Poder Judiciário53. O lapso de tempo entre 1964-1985 sediou o Regime Militar de 

governo, importando no cerceamento de liberdades individuais, notadamente no tocante 

às liberdades de expressão, associação e reunião54. O final dos anos de 1980 foi 

marcado pela redemocratização e pelo resgate e positivação de direitos e garantias 

fundamentais na nova Carta Constitucional Brasileira. 

Interessa saber o que permanece vigente desde a promulgação da Constituição 

de 1988 e como, na atualidade, se encontra estruturada a negociação coletiva na 

Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Esta incursão servirá para 

verificar os alicerces do direito de negociação coletiva.  

A chamada Constituição Cidadã valorizou o direito coletivo e procurou rechaçar 

o período autoritário por meio da positivação da elaboração de um rol extensivo de 

direitos e garantias individuais. Os principais dispositivos constitucionais que 

prepararam as bases do direito coletivo e da negociação coletiva estão no Título II, Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, nos Capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos e de Direitos Sociais. 

O artigo 5ª assegura a igualdade entre as pessoas, as liberdades de expressão e de 

exercício de trabalho, ofício ou profissão. Somem-se a estas as liberdades de reunião e 

associação protegidas da interferência estatal. Tudo isto dotado do efeito da aplicação 

imediata55, isto é, independem de regulamentação. 

																																																													
53 Art. 94 - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos: [...] V - Tribunais e Juízes do Trabalho. 
[...] Art 158 - É reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará.  
54 O Ato Institucional nº. 5, de 13 Dezembro de 1968 é referencia legislativa do quanto as garantias 
constitucionais de liberdade foram mitigadas durante o regime militar. 
55 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] IX - é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; [...] XIII - é livre o 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer; [...] XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o 
mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; XVII - é plena a liberdade de 
associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; XVIII - a criação de associações e, na forma 
da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento; XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; XX - ninguém 
poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; XXI - as entidades associativas, quando 
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 
[...] § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
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Traçadas as garantias, liberdades e direitos individuais e coletivos a Constituição 

de 1988 fixou padrões mínimos de direitos laborais para os trabalhadores urbanos e 

rurais do setor privado de modo a protegê-los. Entre os direitos dos trabalhadores está o 

reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho56. O texto, então, passa 

a tratar especificamente dos alicerces das relações coletivas de Trabalho. 

A Constituição vigente dotou as entidades sindicais de autonomia, segregando o 

movimento sindical do Estado e introduziu o princípio tuitivo no artigo 7º respaldando a 

proteção do trabalhador na legislação individual trabalhista. Sindicatos perante o 

ordenamento jurídico brasileiro nada mais são do que modalidades especiais de 

associações privadas, com efeito, são entidades que poderiam ser criadas por 

trabalhadores, dando origem a Sindicatos Profissionais ou Obreiros, ou por 

empregadores, os Sindicatos Econômicos ou Patronais. Aos servidores públicos também 

é admitida a associação, embora a legislação brasileira não tenha estendido o direito de 

negociação coletiva57, este é o entendimento firmado pelo Tribunal Superior do 

Trabalho na Orientação Jurisprudencial nº. 5, de 27 março de 1998 e da Súmula 679, do 

Supremo Tribunal Federal, de 24 de setembro de 2003. 

A Constituição Federal de 1988 não só incluiu o reconhecimento das associações 

Sindicais e da autonomia privada coletiva, como instituiu o princípio da liberdade 

sindical e o direito de negociação coletiva, legitimando tais entidades para levarem a 

cabo o exercício de interesses coletivos ou individuais das suas respectivas categorias 

em quaisquer instâncias, administrativa ou judicial. 

O direito coletivo, por seu turno, está presente no artigo 8º da Constituição58. 

Nele estão consagrados: liberdade de associação sindical; autonomia sindical e proteção 

																																																													
56 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: [...] XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 
57 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] VI - é garantido ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical;  
58 Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir 
autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas 
ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; II - é vedada a criação de mais 
de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na 
mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo 
ser inferior à área de um Município; III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; IV - a assembléia geral fixará 
a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do 
sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista 
em lei; V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; VI - é obrigatória a 
participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; VII - o aposentado filiado tem direito a 
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contra interferência e intervenção estatal na organização sindical; princípio da unicidade 

sindical; legitimação para defender direitos e interesses coletivos e individuais da 

categoria; liberdade para fixar contribuição; ressalva ao direito de filiação do indivíduo 

representado; obrigatoriedade de participar nas negociações coletivas; direito passivo e 

ativo de voto do filiado aposentado; estabilidade do representante sindical. 

Desta maneira, estão trabalhadores e empregadores livres para constituírem 

sindicatos profissionais e econômicos, respectivamente, com o objetivo de tutelar 

direitos e interesses da categoria que representam. Consectários óbvios deste encargo, 

entenderam os legisladores constitucionais, foram a reorganização sindical e o seu papel 

perante o Estado, hoje autônomo, e a liberdade de fixar contribuições para constituir 

receita. 

Estão alicerçadas as bases que estruturam o direito de negociação coletiva, ou 

melhor, do processo negocial de produção de norma jurídica, sendo que a autonomia 

privada coletiva, reconhecida no artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal59, delega o 

poder criativo de norma jurídica pelas organizações sindicais, legitimadas pelo Estado, 

admitindo, portanto, o pluralismo jurídico. 

O Direito de Negociação Coletiva é, portanto, um procedimento de exercício do 

poder normativo, oriundo da autonomia privada coletiva dos empregadores e 

trabalhadores, previsto no artigo 114, §1º, da CF/88. No Brasil este poder normativo se 

apresenta constitucionalmente sob as formas típicas das Convenções Coletivas de 

Trabalho e dos Acordos Coletivos de Trabalho, entretanto, admite formas atípicas. 

Infraconstitucionalmente a negociação coletiva está regulamentada na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de Maio de 

1943, entre seus dispositivos artigos 611 e 625, cujo Título se refere às Convenções 

Coletivas de Trabalho. 

De forma geral são protagonistas do processo de negociação coletiva os 

sindicatos patronais, profissionais e as empresas, enquanto interlocutores prioritários e 

legitimamente válidos para firmarem instrumentos coletivos de trabalho60. Por esta 

razão, lhes é adereçado o dever de negociar positivado no artigo 616, da CLT, de modo 
																																																																																																																																																																																			
votar e ser votado nas organizações sindicais; VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 
partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que 
suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo 
único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de 
pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. 
59 Art. 7º [...] XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 
60Art. 8º, inciso VI. 
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a evitar a frustração negocial pela omissão de uma das partes61. A validade dos 

instrumentos coletivos a serem negociados dependem da realização de assembleia geral 

nos sindicatos, nos termos dos seus estatutos, convocada especialmente para este mister. 

O procedimento de negociação coletiva importará, no caso brasileiro, alcançou o 

grau máximo de normatividade, na produção de normas jurídicas reconhecidamente 

válidas pelo Estado, instituindo assim o pluralismo jurídico no âmbito das regras 

laborais. O artigo 611 da CLT ao dotar os instrumentos coletivos de natureza normativa 

admitiu que a regulamentação de parte do processo produtivo do país fosse posto ao 

alcance direto daqueles diretamente envolvidos pela norma criada. Não só os 

destinatários da norma são aqueles que a criam, como lhes permite tratar de temas com 

a celeridade que o plano econômico das relações de trabalho exige. 

A pluralidade normativa ocasiona, eventualmente, conflitos entre Acordos 

Coletivos e Convenções Coletivas de Trabalho. O texto consolidado cuidou de 

delimitar, de forma geral, o escalonamento de regras convencionais. De modo que as 

disposições fixadas em contratos individuais de trabalho submetem-se às normas das 

Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho; e, as condições estabelecidas em 

Convenção preferem às estipuladas em Acordo, quando forem mais favoráveis ao 

trabalhador62. 

O exercício do poder normativo das associações sindicais através da negociação 

coletiva comporta, na legislação brasileira, duas espécies ou instrumentos tipificados em 

lei, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e o Acordo Coletivo de Trabalho 

																																																													
61 Art. 616 - Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as emprêsas, 
inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à 
negociação coletiva. § 1º Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos Sindicatos ou emprêsas 
interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento Nacional do Trabalho ou aos órgãos 
regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para convocação compulsória dos Sindicatos 
ou emprêsas recalcitrantes. § 2º No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento 
às convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais do Ministério de 
Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação entabolada, é facultada aos Sindicatos ou 
emprêsas interessadas a instauração de dissídio coletivo. § 3º - Havendo convenção, acordo ou sentença 
normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao 
respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. § 4º - 
Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido sem antes se esgotarem as 
medidas relativas à formalização da Convenção ou Acordo correspondente.  
62 Art. 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de Convenção 
ou Acôrdo Coletivo de Trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de 
pleno direito. Art. 620. As condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis, prevalecerão 
sôbre as estipuladas em Acôrdo.  
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(ACT)63, diferenciados, fundamentalmente, pela parte figurante no polo patronal, de 

modo que os âmbitos de validades da norma negociada dependem dos signatários. 

Convenção coletiva de trabalho é a norma fixada entre um ou mais sindicatos 

representantes das categorias econômica e profissional, que define as regras e condições 

de trabalho para toda categoria Econômica e profissional, independentemente da 

condição de associação das empresas e dos trabalhadores aos respectivos sindicatos, 

posto que os efeitos de sua aplicação são erga omnes. 

As Convenções, em seu âmbito de validade material, podem ser dotadas de 

cláusulas normativas, que determinam o conteúdo do contrato individual, e de cláusulas 

obrigacionais, cujo intuito é dispor reciprocamente dos direitos e deveres das partes 

convenentes. É dizer, podem ser tratadas matérias relativas às condições de trabalho e 

emprego, regulamentação das relações entre empregados e empregadores ao nível do 

contrato individual de trabalho e entre empregadores ou suas organizações e as 

organizações de trabalhadores. 

O alcance pessoal das Convenções Coletivas é bastante extenso, abrangendo não 

só as entidades sindicais signatárias, mas todos os empregadores e trabalhadores das 

categorias representadas pelos signatários. Além das partes convenentes, o âmbito de 

validade pessoal estende-se a todas as categorias representadas, até mesmo àqueles não 

associados às entidades sindicais negociantes. 

O alcance territorial das representações das entidades sindicais negociantes é que 

define a aplicabilidade da CCT. Observa-se que, embora haja possibilidade de 

prorrogação, o artigo 614, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho veda a estipulação 

de prazo superior a dois anos, fixando assim o limite de validade temporal deste 

instrumento coletivo. 

O Acordo Coletivo de Trabalho é o outro instrumento típico previsto na 

legislação brasileira, possui âmbito de aplicação mais restrito, alcança uma ou mais 

empresas que figurem de um lado do processo de negociação com o Sindicato obreiro. 

																																																													
63 Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acôrdo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais 
Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho 
aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. § 1º É facultado 
aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais 
emprêsas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no 
âmbito da emprêsa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. § 2º As Federações e, na falta 
desta, as Confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar 
convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em 
Sindicatos, no âmbito de suas representações. 
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As normas fixadas neste instrumento aplicam-se, tão somente, ao sindicato, à empresa 

ou empresas signatárias e seus empregados, representados pelo Sindicato Obreiro na 

negociação64. Integram a competência do sindicato e da empresa ou empresas 

signatárias do ACT as mesmas matérias relativas às condições de trabalho e emprego 

passíveis de negociação em sede de CCT, sofrendo, inclusive a mesma limitação bienal 

de validade. As normas produzidas e fixadas em ACT somente produzem efeitos 

interpartes, restrito à empresa ou empresas e seus empregados e ao sindicato da 

categoria profissional signatários do instrumento coletivo, por isso, a validade territorial 

se confunde com o da empresa ou empresas signatárias. 

O direito de negociar, não é absoluto, como se verifica a partir das limitações 

dos âmbitos de validades dos instrumentos negociados. Há disposições explicitas na 

CLT que proíbem que instrumentos coletivos de trabalho contrariem direta ou 

indiretamente o disciplinamento da política econômico-financeira do Governo ou que 

diga respeito à política salarial vigente65, sob pena de declaração de nulidade ex officio 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou pela Justiça do Trabalho. 

A legislação brasileira inviabiliza, além disto, a possibilidade de extensão das 

normas negociadas à outra categoria, caso determinada categoria deseje estabelecer 

normas é ônus dela provocar o processo negocial. 

Por representar o exercício do poder normativo, o processo de formação da 

norma jurídico-trabalhista, consubstanciada na formação de instrumentos coletivos de 

trabalho, adota ritual solene de confecção. De início, é requisito essencial a deliberação 
																																																													
64 Art. 617 - Os empregados de uma ou mais emprêsas que decidirem celebrar Acôrdo Coletivo de 
Trabalho com as respectivas emprêsas darão ciência de sua resolução, por escrito, ao Sindicato 
representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 (oito) dias para assumir a direção dos 
entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas emprêsas 
interessadas com relação ao Sindicato da respectiva categoria econômica. § 1º Expirado o prazo de 8 
(oito) dias sem que o Sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar 
conhecimento do fato à Federarão a que estiver vinculado o Sindicato e, em falta dessa, à correspondente 
Confederação, para que, no mesmo prazo, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado êsse prazo, 
poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até final. § 2º Para o fim de 
deliberar sôbre o Acôrdo, a entidade sindical convocará assembléia geral dos diretamente interessados, 
sindicalizados ou não, nos têrmos do art. 612.  
65 Art. 623. Será nula de pleno direito disposição de Convenção ou Acôrdo que, direta ou indiretamente, 
contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do Govêrno ou concernente 
à política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante autoridades e repartições públicas, 
inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias e serviços. Parágrafo único. Na hipótese 
dêste artigo, a nulidade será declarada, de ofício ou mediante representação, pelo Ministro do Trabalho e 
Previdência Social, ou pela Justiça do Trabalho em processo submetido ao seu julgamento. Art. 624. A 
vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial, que implique elevação de tarifas ou de preços 
sujeitos à fixação por autoridade pública ou repartição governamental, dependerá de prévia audiência 
dessa autoridade ou repartição e sua expressa declaração no tocante à possibilidade de elevação da tarifa 
ou do preço e quanto ao valor dessa elevação.  
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em Assembléia Geral especialmente convocada para autorizar o Sindicato a celebrar 

Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho66, a fim de outorgar poderes ao 

Sindicato para negociar coletivamente. Como segundo requisito verifica-se a adequação 

da norma negociada à forma escrita e devem designar, minimamente, os sindicatos 

convenentes ou sindicato e empresa ou empresas acordantes, prazo de vigência, as 

categorias ou classes de trabalhadores abrangidas, as condições regentes das relações 

individuais, normas solução de controvérsias, disposições sobre prorrogação e de 

revisão total ou parcial dos dispositivos ajustados, direitos e deveres dos empregados e 

empresas e sanções em caso de violação de seus dispositivos67. 

  Uma vez editado o instrumento coletivo, deve-se proceder ao seu depósito 

perante o Departamento Nacional do Trabalho, caso ele tenha alcance regional ou 

nacional, ou perante a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego 

nos demais casos. As Convenções e Acordos coletivos entram em vigor três dias depois 

de efetuado o depósito do respectivo instrumento coletivo68, mediante requerimento 

conjunto ou separado dos convenentes. 

São admitidas modalidades de modificação no texto dos instrumentos coletivos 

de trabalho negociados desde que o processo de formalização obedeça aos à autorização 

																																																													
66 Art. 612 - Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, por 
deliberação de Assembléia Geral especialmente convocada para êsse fim, consoante o disposto nos 
respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira 
convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos 
interessados, no caso de Acôrdo, e, em segunda, de 1/3 (um têrço) dos mesmos. Parágrafo único. O 
"quorum" de comparecimento e votação será de 1/8 (um oitavo) dos associados em segunda convocação, 
nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 (cinco mil) associados.  
67 Art. 613 - As Convenções e os Acordos deverão conter obrigatòriamente: I - Designação dos Sindicatos 
convenentes ou dos Sindicatos e emprêsas acordantes; II - Prazo de vigência; III - Categorias ou classes 
de trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos; IV - Condições ajustadas para reger as 
relações individuais de trabalho durante sua vigência; V - Normas para a conciliação das divergências 
sugeridas entre os convenentes por motivos da aplicação de seus dispositivos; VI - Disposições sôbre o 
processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos; VII - Direitos e deveres dos 
empregados e emprêsas; VIII - Penalidades para os Sindicatos convenentes, os empregados e as emprêsas 
em caso de violação de seus dispositivos. Parágrafo único. As convenções e os Acordos serão celebrados 
por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quantos forem os Sindicatos convenentes ou as 
emprêsas acordantes, além de uma destinada a registro.  
68 Art. 614 - Os Sindicatos convenentes ou as emprêsas acordantes promoverão, conjunta ou 
separadamente, dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou Acôrdo, o depósito de uma via do 
mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de 
instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, nos demais casos. § 1º As Convenções e os Acôrdos entrarão em vigor 3 (três) dias 
após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. § 2º Cópias autênticas das Convenções 
e dos Acordos deverão ser afixados de modo visível, pelos Sindicatos convenentes, nas respectivas sedes 
e nos estabelecimentos das emprêsas compreendidas no seu campo de aplicação, dentro de 5 (cinco) dias 
da data do depósito previsto neste artigo. § 3º Não será permitido estipular duração de Convenção ou 
Acôrdo superior a 2 (dois) anos.  
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das respectivas Assembleias Gerais dos sindicatos, convocadas para o fim específico 

que pretendem deliberar. Outrossim, o instrumento oriundo da prorrogação, da revisão, 

da denúncia ou da revogação69 deve ser  depositado para fins de registro e arquivamento 

no mesmo órgão em que o documento sobre o qual se impõem alterações esteja 

depositado. 

É comum proceder à prorrogação dos instrumentos coletivos quando, até a data-

base de negociação da categoria, não foi possível firmar novo documento coletivo. As 

partes negociantes firmam termo de compromisso mantendo os termos da negociação 

coletiva anterior, dando sobrevida. 

Revisão é o ato de readaptação do instrumento coletivo em face da alteração 

substancial das condições fáticas em que fora firmado. Este caso implica na aplicação 

dos princípios da boa-fé e do rebus sic stantibus, sob o qual se impõe a revisão 

contratual quando se modificam, substancialmente, as situações fáticas sob as quais as 

partes se apoiaram para firmá-lo. Neste aspecto, a natureza normativa dos instrumentos 

coletivos é mitigada para atender situações extraordinárias, revelando o caráter 

contratual do arranjo negocial. 

Por haver limitação temporal máxima de dois anos para a aplicação da norma 

coletiva, sendo vetada sua imposição por tempo indeterminado, perde-se sentido em 

discutir a respeito da denúncia como modalidade de cessação dos efeitos das 

convenções e acordos coletivos de trabalho. Por outro lado, existe a possibilidade de 

revogação, parcial ou total, do texto anteriormente negociado, desde que se cumpram os 

requisitos de autorização pela Assembléia Geral conforme os estatutos dos sindicatos 

negociantes.   

Característica interessante dos instrumentos coletivos é a ultratividade, 

propriedade que as cláusulas negociadas têm de integrarem os contratos individuais de 

trabalho, isto é, de perpetuarem-se até que sejam modificadas ou suprimidas por regra 

coletiva mais recente. Neste sentido, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) consolidou 

																																																													
69 Art. 615 - O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de Convenção ou 
Acôrdo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembléia Geral dos Sindicatos 
convenentes ou partes acordantes, com observância do disposto no art. 612. § 1º O instrumento de 
prorrogação, revisão, denúncia ou revogação de Convenção ou Acôrdo será depositado para fins de 
registro e arquivamento, na repartição em que o mesmo originariamente foi depositado observado o 
disposto no art. 614. § 2º As modificações introduzidos em Convenção ou Acôrdo, por fôrça de revisão 
ou de revogação parcial de suas claúsulas passarão a vigorar 3 (três) dias após a realização de depósito 
previsto no § 1º.  
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este entendimento na súmula 27770 que diz 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 de 

trabalho”. 

O direito de greve de forma ampla funciona como mecanismo legítimo de 

manifestação coletiva em defesa de interesses e direitos dos trabalhadores, sobretudo 

quando há um impasse no processo de negociação coletiva71. Aos trabalhadores, do 

setor privado ou público é assegurado o direito de greve72, direito de autotutela alçado à 

categoria de direito fundamental na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 9º. O 

disciplinamento para o setor privado encontra-se positivado na Lei de Greve, nº. 7.730, 

de 28 de Junho de 1989 e que, enquanto não haja lei específica para os servidores 

públicos, para estes lhes é aplicável, no que couber, por força da decisão do Supremo 

Tribunal Federal no Mandado de Injunção nº. 670 em 2007. Cabe ressaltar, todavia, que 

para os militares são defesos os direitos de sindicalização e greve, nos termos do artigo 

142, §3º, da CF/88. Compete aos trabalhadores, por meio da entidade sindical ou, na sua 

falta, de uma comissão de negociação, deliberarem pela oportunidade e conveniência de 

exercer o direito de greve. Neste aspecto, o sindicato obreiro cumpre papel fundamental 

na condução do movimento paredista. Algumas diretrizes estabelecidas na Lei de Greve 

são de observação compulsória por parte dos trabalhadores e sindicato grevistas. Há de 

se observar os prazos de aviso prévio para notificação da paralisação à entidade patronal 

ou empregadores; não se podem adotar condutas que constranjam o acesso de 

trabalhadores que não aderiram à mobilização ao local de trabalho; e, deve-se cuidar 

para a manutenção das atividades e serviços essenciais. 

																																																													
70 Súmula 277. Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho. Eficácia. Ultratividade. 
(redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012). Res. 185/2012, DEJT divulgado 
em 25, 26 e 27.09.2012. 
71 Art. 1º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo único. O direito de greve 
será exercido na forma estabelecida nesta Lei. Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se legítimo 
exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação 
pessoal de serviços a empregador. Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de 
recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Parágrafo único. A entidade patronal 
correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação. 
72 Para o setor privado: Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. § 1º - A lei 
definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade. § 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. O permissivo 
Constitucional par ao setor público está no artigo 37, inciso VII, “o direito de greve será exercido nos 
termos e nos limites definidos em lei específica”. 
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Por fim, cabe ressaltar que o direito brasileiro rechaça o Lockout73, caracterizado 

pela paralisação da atividade produtiva, por iniciativa do empregador, que vise à 

frustração da negociação coletiva ou a dificultar o atendimento de reivindicações por 

parte dos trabalhadores, acentuando o desequilíbrio inerente à relação capital-trabalho. 

É considerada prática antissindical sancionável que, de maneira fraudulenta e desleal, 

pretende a desmobilização dos trabalhadores e suas entidades representativas. Não 

obstante haja quem defenda que é comparável ao poder de polícia do empregador, com 

vistas a manutenção da ordem e disciplina no seu estabelecimento (MASCARO, 2010, 

p. 1370). A prática do lockout pode implicar, na doutrina brasileira, na condenação do 

empregador ao pagamento dos salários dos trabalhadores durante os dias de paralisação 

e pode, inclusive, justificar a rescisão indireta do contrato de trabalho por falta grave do 

empregador, conforme previsão do artigo 483 da CLT. 

2.2.2 Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)74 conforma a experiência 

integracionista latino-americana entre a República Argentina, a República Federativa do 

Brasil, a República do Paraguai75, a República Oriental do Uruguai, a República 

Bolivariana da Venezuela76 e o Estado Plurinacional da Bolívia77. A estrutura 

mercosulina admite também Estados-Associados, com os quais se mantém Acordos de 

Livre Comércio, tais como a República do Chile (1996), a República do Peru (2003), a 

República da Colômbia (2004) e a República do Equador (2004). Há, ainda, países com 

os quais o MERCOSUL negocia a formação de zonas de livre comércio, estes são 

chamados de Estados-Observadores, atualmente conta-se somente com o México.  

Ao contrário do que se verá na União Européia, não se pode falar em direito 

comunitário mercosulino, mas tão somente em um Direito Internacional de Integração. 

Ou seja, na prática, o projeto MERCOSUL não vai mais além do que um projeto de 
																																																													
73 Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do empregador, com o objetivo de 
frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados (lockout). 
Parágrafo único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à percepção dos salários 
durante o período de paralisação. 
74 O Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991, foi ratificado pelo Congresso brasileiro através do 
Decreto Legislativo nº 197, de 25 de Setembro de 1991 e promulgado pelo Decreto nº 350, de 21 de 
novembro de 1991. O Tratado de Assunção entrou em vigor em 29 de novembro de 1991. 
75 Atualmente suspenso por força da Decisão MERCOSUL/CMC/DEC. Nº. 28/12, em razão da aplicação 
do Protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático no MERCOSUL, Chile e Bolívia. 
76 Passou a integrar o bloco a partir de 12 de Agosto de 2012 quando o Protocolo de Adesão entrou em 
vigor. 
77 O Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao MERCOSUL foi assinado em Brasília, 
no dia 7 de dezembro de 2012, entretanto, ainda não entrou em vigor. O país, desde 1996, mantém 
Acordo de Livre Comércio com o Mercosul e o integra como Estado-Associado. 
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cooperação entre nações soberanas. Tanto é assim que não há qualquer característica de 

supranacionalidade, nem no direito emanado de suas instituições, nem na atuação das 

próprias instituições do bloco. É, por excelência, um bloco intergovernamental, na 

medida em que os chefes do poder executivo dos Estados Membros precisam, por 

consenso, conduzir a experiência integracionista. 

Por conformar-se prioritariamente em matérias comerciais, econômicas e 

tributárias, o bloco mercosulino sofreu muitas críticas, notadamente dos setores sociais. 

Em resposta às demandas das organizações civis editou-se a Declaração Sócio-laboral 

do MERCOSUL (DSL)78, documento consolidado a partir dos debates realizados no 

âmbito do Subgrupo de Trabalho nº 11 (atual SGT nº 10) (PEDUZZI, 2013). E, por 

meio da Resolução nº 15/99 do Grupo Mercado Comum (GMC) e em virtude de sua 

competência para criação de órgãos auxiliares disposta no artigo 14, inciso V, do 

Protocolo de Ouro Preto, foi criada a Comissão Sócio-laboral do MERCOSUL 

(CSLM)79, “com o objetivo de fomentar e acompanhar a aplicação da Declaração Sócio-

laboral do MERCOSUL”.  

A Comissão Sócio-laboral mercosulina funciona como auxiliar do GMC e 

possui composição tripartite, sendo que seus membros representam o governo, o setor 

empresarial e o setor trabalhista. Ressalte-se que o caráter desta instituição é 

promocional e não sancionador, pretende, portanto, formular planos, programas de ação 

e recomendações tendentes a fomentar a aplicação e o cumprimento da Declaração, 

todavia, não possui poder de aplicar sanções. Embora ainda não se tenha estruturado um 

mercado comum, tão somente uma união aduaneira imperfeita80, a normativa do 

MERCOSUL possui diretrizes a respeito do direito coletivo do trabalho e do direito de 

negociação coletiva. Existe a Declaração Sócio-laboral do MERSOCUL (DSL), 

assinada em 10 de Dezembro de 1998, no Rio de Janeiro, que trata do direito de 

negociação coletiva. 

																																																													
78 A Declaração Sócio-laboral do MERCOSUL foi aprovada pelo Conselho do Mercado Comum (CMC) 
em dezembro de 1998. 
79 O Regimento Interno da Comissão Sócio-laboral foi aprovado pela Resolução GMC nº 12/00. 
80 “A constituição de uma TEC foi um dos grandes problemas do MERCOSUL para o funcionamento da 
união aduaneira, que ainda não está totalmente consolidada – o que se vislumbra é uma união aduaneira 
imperfeita -, mas chegou-se a cogitar a mudança de rumo desse mercado, com a proposta de permanecer 
numa zona de livre-comércio tendo em vista as dificuldades que a constituição de uma TEC implicava. 
Entretanto, a vontade política dos Chefes dos Estados-partes conduziu-se no sentido de fazer vigorar uma 
tarifa comum, embora com exceções, bem como uma política comercial comum” (ACCIOLY, 1996, p. 
30). 
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O disciplinamento do Direito do Trabalho, entretanto, é exíguo, sobretudo no 

que diz respeito ao Direito Coletivo do Trabalho, cujos textos limitam-se ao 

reconhecimento de situações comuns em todos os Estados-Membros e à referência às 

legislações e práticas nacionais. Deste modo, para encontrar respostas para níveis de 

especificidade mais complexos, é preciso retornar aos ordenamentos jurídicos dos 

Estados-Membros. As naturezas jurídicas dos instrumentos coletivos negociados, bem 

como seus âmbitos de validade são, por exemplo, temas cujo disciplinamento preferiu-

se deixar para o âmbito interno de cada Estado Membro. 

No campo do disciplinamento sindical, consagrou-se detalhadamente a liberdade 

de associação81 e a liberdade sindical82, bases fundamentais para a criação, organização 

e atuação dos sindicatos. Estes direitos figuram como mínimos necessários para o 

desenvolvimento da negociação coletiva. A DSL traz apenas um dispositivo sobre o 

direito de negociação coletiva Mercosulina83. Dele se podem extrair três informações: a 

primeira são os instrumentos, ela positiva a existência de Convenções e de Acordos 

Coletivos; a segunda são os interlocutores sociais válidos para promover a negociação; 

e, por último, o âmbito de validade material da negociação. 

O artigo 10 é omisso, entretanto, no que se refere à diferenciação entre Acordos 

e Convenções Coletivas. Não há qualquer regra que aponte para a compreensão do 

alcance e limitações destes instrumentos, ressalva-se, todavia, que se devem observar as 

legislações e práticas nacionais. A este respeito, é de se notar que não existe entre os 

Estados Membros do MERCOSUL restrição quanto à negociação coletiva em nível 

supranacional. No âmbito da empresa Wolkswagen, por exemplo, firmou-se uma 

convenção, pelos Sindicatos dos Metalúrgicos filiados à Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) brasileira e o Sindicato dos Mecânicos de Automotores da 
																																																													
81 Artigo 8º Liberdade de associação 1. Todos os empregadores e trabalhadores têm o direito de constituir 
as organizações que considerem convenientes, assim como de afiliar-se a essas organizações, em 
conformidade com as legislações nacionais vigentes. 2. Os Estados Partes comprometem-se a assegurar, 
mediante dispositivos legais, o direito à livre associação, abstendo-se de qualquer ingerência na criação e 
gestão das organizações constituídas, além de reconhecer sua legitimidade na representação e na defesa 
dos interesses de seus membros. 
82 Artigo 9º Liberdade sindical 1. Os trabalhadores deverão gozar de adequada proteção contra todo ato de 
discriminação tendente a menoscabar a liberdade sindical com relação a seu emprego. 2. Deverá garantir-
se: a) a liberdade de filiação, de não-filiação e desfiliação, sem que isto comprometa o ingresso em um 
emprego ou sua continuidade no mesmo; b) evitar demissões ou prejuízos a um trabalhador por causa de 
sua filiação sindical ou de sua participação em atividades sindicais; c) o direito de ser representado 
sindicalmente, de acordo com a legislação, acordos e convenções coletivos de trabalho em vigor nos 
Estados Partes. 
83 Artigo 10 Negociação coletiva Os empregadores ou suas organizações e as organizações ou 
representações de trabalhadores têm direito de negociar e celebrar convenções e acordos coletivos para 
regular as condições de trabalho, em conformidade com as legislações e práticas nacionais.  
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Argentina, tida como um instrumento do mercosulino, continha disposições gerais sobre 

intercâmbio de informações, formação de comissões internas nas fábricas, 

representatividade sindical, formação profissional e outros temas gerais (SOARES 

FILHO, 2013, p. 169). 

Sobre a matéria a ser regulada pelos acordos e convenções coletivos, o mesmo 

dispositivo fala em condições de trabalho, mas da mesma maneira não define o alcance 

da expressão. O diálogo entre estes grupos e os governos ocorre mediante o mecanismo 

de diálogo social84, nos âmbitos nacional e regional, em forma de consultas 

permanentes visando a construção de consensos. Estes aspectos estão sendo estudados 

pela Comissão Temática nº. 2. 

Já em relação aos atores legitimados a promover a negociação coletiva, a normativa 

mercosulina apontou quatro possibilidades: empregadores, organizações de 

empregadores, organizações e representações de trabalhadores. Em que pese a admissão 

no artigo 10º da legitimidade de representantes de trabalhadores para negociar 

coletivamente, esta situação é rechaçada pela representação sindical do Brasil que 

sustenta a necessidade de participação das organizações dos trabalhadores. A 

participação autônoma de trabalhadores tende a ser afastada das hipóteses de 

legitimidade nos ordenamentos jurídicos por conta da dificuldade em conter um 

movimento social que, via de regra, lastreia a representatividade dos negociadores, pela 

parte dos trabalhadores. A dificuldade na identificação dos líderes impede a reação do 

sistema produtivo, por isso a definição da capacidade de compor o processo negocial de 

um instrumento coletivo depende: do reconhecimento oficial por um órgão instituído; 

do registro, embora livre, de constituição da entidade; ou, do mútuo reconhecimento 

entre as partes.  

 O direito de greve está assegurado no artigo 1185, da DSL do MERCOSUL, 

conforme reconhecido pelas legislações nacionais dos Estados Membros, sendo defeso 

pelo dispositivo regulamentação que impeça do exercício do direito de greve ou que 

desvirtue a sua finalidade. 

																																																													
84 Artigo 13 Diálogo social Os Estados Partes comprometem-se a fomentar o diálogo social nos âmbitos 
nacional e regional, instituindo mecanismos efetivos de consulta permanente entre representantes dos 
governos, dos empregadores e dos trabalhadores, a fim de garantir, mediante o consenso social, condições 
favoráveis ao crescimento econômico sustentável e com justiça social da região e a melhoria das 
condições de vida de seus povos. 
85 Artigo 11 Greve Todos os trabalhadores e as organizações sindicais têm garantido o exercício do 
direito de greve, conforme as disposições nacionais vigentes. Os mecanismos de prevenção ou solução de 
conflitos ou a regulação deste direito não poderão impedir seu exercício ou desvirtuar sua finalidade. 
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Não existe ainda regulamentação dos procedimentos de negociação coletiva, 

nem do reconhecimento de eventuais instrumentos por parte dos órgãos do 

MERCOSUL. A Declaração Sócio-laboral apresenta-se apenas como um marco 

referencial para o projeto integracionista, sobre o qual se trabalharão outros direitos no 

âmbito da CSL, de maneira negociada tripartite. Pela parte dos empregados, formou-se, 

desde 1987, a Coordenadoria de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS), formada por 

entidades Argentinas (Confederación General Del Trabajo, Central de Trabajadores 

Argentinos, Central de Trabajadores de la Argentina), brasileiras (União Geral dos 

Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores, Central Geral dos Trabalhadores do 

Brasil, Força Sindical e Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), Chilena 

(Central Autonoma de Trabajadores), Paraguaias (Central Nacional de Trabajadores, 

Central Unitaria de Trabajadores e Central Unitaria de Trabajadores - Autentica), 

Uruguaia (Plenario Intersindical de Trabajadores e Convención Nacional de 

Trabajadores) e Venezuelanas (Confederación de Trabajadores de Venezuela, Central 

Bolivariana Socialista de Trabajadores e Trabajadoras de Venezuela e a Unión 

Nacional de Trabajadores de Venezuela), que impulsionam a evolução das temáticas e 

discussões nas comissões do subgrupo de trabalho. 

2.2.3 União Europeia (UE) 

O modelo de integração europeu iniciou sua construção em 1951 com a criação 

da Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA)86 por meio da assinatura do 

Tratado de Paris de 18 de abril. Firmaram este tratado, com o intuito maior de 

manutenção da paz no Continente Europeu, Bélgica, República Federal da Alemanha, 

França, Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. Os mesmo seis países em 25 de Março 

de 1957 firmaram os Tratados de Roma e criaram mais duas instituições: a Comunidade 

Europeia de Energia Atômica (EURATOM) e a Comunidade Econômica Européia 

(CEE)87, sendo que esta última seria responsável pela conformação de um Mercado 

Comum. 

Os Tratados fundacionais sofreram inúmeras modificações e reformas de seu 

texto até que o Tratado de Maastricht, de 7 de Fevereiro de 1992, instituiu a União 

Européia e deu novo rumo à integração europeia no sentido da estruturação de uma 

																																																													
86 O Tratado da Comunidade Européia do Carvão e do Aço foi assinado em Paris no dia 18 de abril de 
1951. Entrou em vigor em 23 de julho de 1952 e caducou em 23 de julho de 2002. 
87 O Tratado Constitutivo da Comunidade Econômica Européia foi assinado em Roma no dia 25 de 
Março de 1957 e entrou em vigor em 1º de Janeiro de 1958. 
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união econômica e monetária. As últimas alterações realizadas foram feitas pelos 

Tratados de Amsterdã, de 2 de Outubro de 1997, de Nice, de 26 de Fevereiro de 2001 e 

de Lisboa, 13 de dezembro de 2007. Com efeito, coexistem ainda vigentes: o Tratado 

que institui a Comunidade Européia da Energia Atômica, o Tratado da União Européia 

(TUE), o Tratado de Funcionamento da União Européia (TFUE) e a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Européia (CDFUE). 

Desde então outras nações aderiram ao projeto de integração da União Européia, 

que atualmente conta com 28 Estados Membros88 e 8 países candidatos à caminho da 

adesão89. 

O projeto europeu é a referência de experiência integracionista que alcançou o 

estágio de união econômica e monetária90. Isto significa dizer que os Estados Membros 

Europeus conformaram um espaço territorial comum administrado por entidades 

supranacionais, detentoras de preferência em relação aos Estados Membros 

considerados individualmente. Esta supremacia revela-se, sobretudo, em seu 

ordenamento jurídico e estrutura institucional. 

Para situar a União Européia enquanto outro centro de poder, posto que constitui 

estrutura hierarquicamente superior aos Estados Membros, no que lhe compete, suas 

instituições estão lastreadas em princípios de Direito Comunitário. O Ordenamento 

Jurídico Europeu é dotado de três princípios/características básicas: autonomia, 

supremacia do Direito Comunitário91 e aplicabilidade direta92. Esses 

princípios/características compõem a estrutura jurídico-institucional que conduz a União 

Européia, suas instituições e os Estados Membros. 

																																																													
88 Alemanha (1952), Áustria (1995), Bélgica (1952), Bulgária (2007), Chipre (2004), Croácia (2013), 
Dinamarca (1973), Eslováquia (2004), Eslovénia (2004), Espanha (1986), Estónia (2004), Finlândia 
(1995), França (1952), Grécia (1981), Hungria (2004), Irlanda (1973), Itália (1952), Letónia (2004), 
Lituânia (2004), Luxemburgo (1952), Malta (2004), Países Baixos (1952), Polónia (2004), Portugal 
(1986), Reino Unido (1973), República Checa (2004), Roménia (2007) e Suécia (1995). 
89 Antiga República jugoslava da Macedónia, Islândia, Montenegro, Sérvia, Turquia, Albânia, Bósnia e 
Herzegovina e Kosovo. 
90 O economista húngaro Bela Belassa em sua obra a Teoria Econômica da Integração de 1961 definiu 
cinco modalidades de etapas/modelos de processos de integração, quais sejam, zonas de preferência 
tarifárias, zonas de livre-comércio, uniões aduaneiras, mercados comuns e uniões econômicas e 
monetárias. 
91 Por supremacia ou primado do direito europeu entenda-se a preferência absoluta que o direito europeu 
possui em relação aos direitos nacionais de seus Estados Membros. Foi consagrado pelo Tribunal de 
Justiça da União Européia (TJUE) no caso Costa contra Enel de 15 de julho de 1964. 
92 Por aplicabilidade direta ou efeito direto, compreende-se a dispensa de procedimentos de internalização 
das regras comunitárias pelos Estados Membros. Também foi consagrado pelo Tribunal de Justiça da 
União Européia (TJUE) no acórdão do caso Van Gend em Loos de 5 de Fevereiro de 1963. 
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Deve-se considerar que as normas comunitárias emergem fundamentalmente de 

três fontes: originária, proveniente dos Tratados Constitutivos da União Européia93; 

derivada ou de direito derivado, proveniente das normas e regramentos oriundos das 

instituições da União94; e, por fim, a fonte subsidiária, que contempla elementos de 

direito não previsto nos tratados, são os princípios gerais do direito, o direito 

internacional e a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu. 

As competências da UE são levadas a cabo por meio da adoção de atos jurídicos 

por suas instituições, classificados no artigo 288 do TFUE: regulamentos, diretivas, 

decisões, recomendações e pareceres. Regulamentos são os atos jurídicos por excelência 

da União. É o instrumento de intervenção da União nos ordenamentos jurídicos dos 

Estados Membros, posto que dotado com todas as características fundamentais do 

Direito Comunitário. Seus comandos são válidos concomitantemente perante as 

instituições europeias, todos os Estados Membros e seus órgãos internos, bem como de 

todos os particulares, individualmente ou coletivamente considerados. É, com efeito, ato 

jurídico uniformizador do direito.  

Diretivas, por sua vez, são os instrumentos normativos que vinculam os 

destinatários ao resultado de seu conteúdo. Elas se valem dos mesmos efeitos dos 

regulamentos, entretanto, não possuem como principal objetivo uniformizar o direito, 

mas aproximar as legislações dos Estados Membros. Assim, podem as diretivas ser 

endereçadas a todos os Estados Membros ou apenas para alguns. Caberá aos Estados 

Membros diligenciar a consecução dos meios e formas para cumprir as diretivas, não 

obstante, vale ressaltar que via de regra é estabelecido um prazo para que o destinatário 

da diretiva alcance o resultado nela determinado.  

As decisões são atos que almejam o efetivo cumprimento dos tratados e 

regulamentos da União, destina-se aos Estados Membros, a indivíduos ou entidades 

coletivas, são vinculantes em todo o seu conteúdo e diretamente aplicáveis.  

As recomendações e pareces podem ser destinados aos Estados Membros, às 

Instituições Europeias ou até mesmo a particulares, todavia não são vinculantes. Isto 

significa dizer que não estão dotados do efeito da aplicabilidade direta e não obrigam 

seus destinatários. De forma geral, as recomendações sugerem comportamentos aos 
																																																													
93 São fontes originárias o Tratado da União Européia, o Tratado de Funcionamento da União Européia, 
os tratados modificativos da União Européia, os protocolos anexados aos tratados fundadores e 
modificativos e os Tratados de Adesão dos Estados Membros da União Européia.  
94 São instituições da União Européia todas aquelas relacionadas no artigo 13 do TUE. Existem, ainda, 
instituições consultivas estabelecidas nos artigos 300 e 308 do TFUE. 
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destinatários enquanto os pareceres analisam situações no âmbito da União ou nos 

Estados Membros. 

Não obstante a UE constituir uma esfera de poder superior aos Estados 

Membros, ela não possui competência para atuar em qualquer matéria, encontra-se 

limitada pelo princípio da atribuição. Neste mesmo sentido, o desempenho das 

competências da União está subordinado aos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade95. Isto significa dizer que a União somente está autorizada a atuar no 

âmbito de competência que lhe fora outorgado pelos Estados Membros, com vistas ao 

alcance dos objetivos por eles fixados. No que tange ao princípio da subsidiariedade, 

nos domínios que não sejam exclusivamente da União, esta apenas intervém “se e na 

medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente 

alcançados pelos Estados-Membros”, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º do TUE.  

São instituições da União Européia aquelas relacionadas no artigo 13, do TUE: 

Parlamento Europeu, Conselho Europeu, Conselho, Comissão Européia ou Comissão, 

Tribunal de Justiça da União Européia, o Banco Central Europeu e o Tribunal de 

Contas.  

O Parlamento Europeu e o Conselho possuem funções legislativas e 

representam, respectivamente, os cidadãos da União e os governos dos Estados 

Membros, enquanto a Comissão detém poder de iniciativa legislativa. Estas três 

instituições somadas aos interlocutores sociais são responsáveis pelo desenvolvimento 

do direito social europeu, desenvolvem o Diálogo Social e intervém na negociação 

coletiva comunitária. 

O Direito Social Europeu abrange as seguintes matérias: política de emprego, 

igualdade, livre circulação de pessoas, diretivas sociais sobre empresas, proteção das 

condições de trabalho, e relações laborais coletivas. Apresenta-se a seguir o progresso 

do direito social enquanto domínio de atuação da União para em seguida analisar a 

dimensão das relações laborais coletivas europeias, o diálogo social europeu e a 

negociação coletiva comunitária. Esta inserida no diálogo social como um dos 

desdobramentos de seus resultados a possibilidade de acordo livre entre parceiros 

sociais. 

																																																													
95 Os princípios da atribuição, da subsidiariedade e da proporcionalidade estão previstos no artigo 5º do 
Tratado da União Européia. 
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O desenvolvimento do direito social europeu concorre com a própria evolução 

dos tratados europeus, ainda que se possa seccionar o ramo do direito social europeu e 

que este não tenha avançado tanto em relação a outras áreas. De toda sorte, é 

imprescindível para levar em consideração o âmbito de competência da União Européia 

para tratar e intervir em assuntos sociais, o processo de tomada de decisão das 

instituições europeias e o papel dos agentes sociais ao nível comunitário.  

Embora objetivos sociais já estivessem previstos tanto no Tratado da 

Comunidade Européia do Carvão e do Aço96 quanto no Tratado da Comunidade 

Européia97, a subordinação da dimensão social à econômica, a ausência de competência 

da União para realizar os objetivos sociais, o quorum de votação para adoção de atos 

legislativos e a ideia de que avanço econômico carrega inexoravelmente 

desenvolvimento social dificultou sua implementação e progresso (RUIZ; MARTÍNEZ; 

FRANCO, 2010, p. 880-881). Magdalena Nogueira Guastavino (2012, p. 24) afirma a 

respeito Direito Social Europeu: 
O Direito social da União Européia não só é tardio e incompleto como, 
sobretudo, acessório ao objetivo último de criação de um mercado comum, 
que mantivera a constituição das Comunidades Européias, lastreado na livre 
concorrência e na ideia de que o trabalho, em desencontro com a Declaração 
de Filadélfia da OIT de que o trabalho não é mercadoria, se concebe como 
mais um fator de produção para o seu bom funcionamento. As escassas 
proteções sociais brindadas ao nível comunitário encontravam seu único 
fundamento em evitar o dumping social, facilitar a mobilidade de mão de 
obra ou evitar o fórum shopping nas reestruturações empresariais. 
 

O período compreendido desde a constituição da CECA em 1951 até a 

aprovação do Ato Único Europeu de 1986 constituiu, para Brian Bercusson (2009, p. 

101) período de mudança de estratégias, que culminou nas alterações realizadas no 

Tratado da CEE pelo Ato Único Europeu, de 1986. Ao longo dos anos 60 a 

Comunidade Européia passou a preocupar-se mais com as questões sociais, que resultou 

no acordo de um Programa de Ação social98. A partir de então a execução de objetivos 

																																																													
96 Os artigos 2º e 3º, do Tratado da CECA, de 1951, já davam conta de temas como desenvolvimento e 
continuidade do emprego, elevação do nível de vida do Estados Membros e condições de progressão da 
produtividade.  
97 No Tratado da CEE, de 1957, os objetivos sociais da melhoria das condições de vida e de trabalho dos 
povos europeus integrados já estavam presentes no seu preâmbulo e no artigo 2º.  
98 O Programa de Ação Social foi adotado em 21 de Janeiro de 1974 por Resolução do Conselho de 
Ministros. Suas alterações significaram a adoção das seguintes disposições com base no artigo 100 TCEE: 
Diretiva 75/129/CEE sobre demissões coletivas (vige atualmente a Diretiva 98/59/CE); a Diretiva 
77/187/CEE (vige atualmente a Diretiva 2001/23/CE; a Diretiva 80/987/CEE (alterada pela Diretiva 
2002/74/CE. Com apoio nos artigos 119 e 235 se adotaram diretivas sobre igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres: Diretiva 75/117/CEE sobre salário; Diretiva 76/207/CEE sobre acesso ao emprego, 
formação e promoção profissional e condições de trabalho; Diretiva 86/378/CEE sobre regimes 
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sociais concretizava-se na cooperação dos Estados Membros em realizar consultas e 

estudos sobre questões de interesse mútuo. Os assuntos tratados em sede de cooperação 

eram relacionados com emprego, Direito do Trabalho e condições de trabalho, formação 

e aperfeiçoamento profissional, seguridade social, meio-ambiente e segurança do 

trabalho, direito de sindicalização e negociação coletiva.  

Em 1985 o então presidente da Comissão Européia, Jacques Delors, organizou 

uma comissão entre os Estados Membros para tratar da temática da liberdade sindical e 

negociação coletiva. Os chamados Encontros de Val Duchesse ambicionavam incluir no 

processo de integração europeu os chamados interlocutores sociais, entre eles aqueles 

representados pela Confederação Européia de Sindicatos (CES), a União de Indústrias 

da Comunidade Européia (UNICE) e o Centro Europeu de Empresas Públicas (CEEP). 

Os encontros deram origem à revisão do Tratado de Roma pelo Ato Único 

Europeu, firmado em Luxemburgo em 17 de fevereiro de 1986. Importantes alterações 

foram introduzidas nos artigos 8 A, 100 A, 118 A, 188 B, 123 e seguintes sobre o Fundo 

Social Europeu (FSE) e 235 do Tratado da Comunidade Econômica Européia. Essas 

modificações se relacionavam com o estabelecimento da livre circulação de fatores de 

produção no mercado interno; com a alteração do quorum para maioria qualificada para 

tomada de decisões que permitissem a aproximação das legislações, notadamente no 

que se relacionava com segurança e saúde laboral; e, a positivação do diálogo social. 

Foi a primeira vez que se falou em diálogo social no âmbito do direito 

comunitário, apostava-se que a participação social ajudaria a realizar os objetivos da 

integração comunitária, sobretudo solucionando a questão do déficit democrático. O 

Tratado de Maastricht99 renovou as perspectivas de avanço dos objetivos do projeto 

integracionista. Nele incluiu-se o Protocolo XIV ou Protocolo sobre Política Social100 

que inicia a construção de uma Europa Social por meio do desenvolvimento de uma 

política social da União.  Graças a este Protocolo XIV ampliaram-se as competências da 

União e acentuou-se o método negocial para alcançar os objetivos da União em matérias 

sociais, disponibilizando o diálogo social em nível comunitário aos interlocutores 

sociais.  
																																																																																																																																																																																			
profissionais da seguridade social; e a Diretiva 97/80/CE relativa a matéria probatória; estas duas últimas 
foram substituídas pela Diretiva 2006/54/CE. Sob os auspícios do artigo 49 e 51 TCEE: Regramento 
(CEE) 1612/68 sobre liberdade de circulação, modificado pela Diretiva 2004/38/CE; Regramentos (CE) 
883/2004 e 987/2009 sobre coordenação do sistemas de seguridade social (MARTÍNEZ, 2010, p. 882). 
99 O Tratado de Maastricht foi assinado no dia 7 de Fevereiro de 1992. Entrou em vigor em 1º de Janeiro 
de 1993. 
100 O único Estado Membro que não firmou este protocolo foi o Reino Unido. 



72 
	

O Tratado de Amsterdã101, por seu turno, incorporou o Protocolo XIV, sobre 

política social ao Tratado da Comunidade Econômica Europeia (TCEE), o que 

representou a inserção da política social no Direito originário europeu, elevando a 

temática à situação constitucional. Somente a partir de então é que se pôde perceber 

uma política social comum entre os Estados Membros102, todavia ainda hoje a legislação 

comunitária carece de um Direito Social em sentido estrito, posto que não possui 

competência material para legislar sobre diversos temas103. 

O Tratado de Nice104, por sua vez, ampliou a competência do Conselho para 

legislar em matéria social, permitindo a adoção de Diretivas, conforme o artigo 137.2 do 

TCE, atualmente artigo 153.2, do TFUE.  

As últimas alterações introduzidas nos Tratados da União Européia e de 

Funcionamento da União Européia se deram por meio do Tratado de Lisboa105, depois 

da mal sucedida tentativa de criação da Constituição Européia. A normativa pôs termo à 

duplicidade terminológica Comunidade Européia e União Européia, deixando claro que 

existe tão somente uma única União Européia lastreada em dois tratados: Tratado da 

União Européia (TUE) e o Tratado de Funcionamento da União Européia (TFUE). No 

âmbito social, a reforma de 2009 permitiu a sedimentação dos objetivos sociais 

previstos no artigo 3.3, do TUE, e o reconhecimento da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Européia106, no artigo 6º, do TUE107, alçando-a a categoria de 

																																																													
101 O Tratado de Amsterdã foi assinado em Amsterdã no dia 2 de Outubro de 1997. Entrou em vigor em 
1º de Maio de 1999. 
102 Diretivas 96/34/CE e 97/75/CE sobre licença maternidade; Diretiva 97/81/CE sobre trabalho a tempo 
parcial; Diretiva 99/70/CE sobre trabalho por tempo determinado; Diretica 2008/104/CE sobre trabalho 
em empresas de trabalho temporal; Diretivas 94/45/CE e 97/74/CE sobre a constituição de um Comitê de 
Empresa Europeu nas empresas ou grupos de dimensão comunitária; Diretiva 96/71/CE sobre 
deslocamento de trabalhadores na prestação de serviços transnacional (MARTÍNEZ, 2010, p. 886). 
103 O Artigo 153.5 TFUE exclui da competência da União as temáticas relacionadas às remunerações, 
direito sindical, direito de greve e de lockout. 
104 O Tratado de Nice foi assinado dia 26 de Fevereiro de 2001. Entrou em vigor em 1º de Fevereiro de 
2003. 
105 O Tratado de Lisboa foi assinado dia 13 de dezembro de 2007. Entrou em vigor em 1º de Dezembro de 
2009. 
106 A Carta de Direitos Fundamentais da União Européia foi assinada em 19 de Novembro de 2007. 
107 TUE, Artigo 6.º (ex-artigo 6.º TUE) 1. A União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios 
enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de dezembro de 2000, com as 
adaptações que lhe foram introduzidas em 12 de dezembro de 2007, em Estrasburgo, e que tem o mesmo 
valor jurídico que os Tratados. De forma alguma o disposto na Carta pode alargar as competências da 
União, tal como definidas nos Tratados. Os direitos, as liberdades e os princípios consagrados na Carta 
devem ser interpretados de acordo com as disposições gerais constantes do Título VII da Carta que regem 
a sua interpretação e aplicação e tendo na devida conta as anotações a que a Carta faz referência, que 
indicam as fontes dessas disposições. 2. A União adere à Convenção Europeia para a Proteção dos 
Direitos do Homem e das liberdades Fundamentais. Essa adesão não altera as competências da União, tal 
como definidas nos Tratados. 3. Do direito da União fazem parte, enquanto princípios gerais, os direitos 
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direito originário. Não obstante o status originário da CDFUE, os artigos 51 e 52 

ressalvam que seu texto não amplia, tampouco modifica as atribuições e competências 

da União definidas nos Tratados. 

A Política Social da União, inserida no direito originário, lhe assegurou maior 

grau hierárquico entre as normas comunitárias. O diálogo social passa, neste cenário, a 

ocupar papel de destaque na condução dos assuntos sociais comunitários, como 

instrumento de ação que pode se desdobrar em resultados de caráter opinativo ou 

normativo. 

O disciplinamento do diálogo social está positivado entre os artigos 151 a 161, 

do TFUE. O dispositivo 151108 aponta para o objetivo de a União e os Estados Membros 

promoverem o diálogo com os parceiros sociais. A instituição comunitária que funciona 

como via de comunicação entre os interlocutores sociais e a União é a Comissão, sendo 

sua responsabilidade a promoção, facilitação e apoio aos parceiros sociais, de modo que 

possam desempenhar o diálogo social109. 

 Diálogo social pode ocorrer em níveis setoriais, por ramos de atividades 

econômicas, ou intersetoriais de negociação. Quanto à participação de atores sociais, o 

diálogo pode se desenvolver de forma bipartida, quando negociam somente os parceiros 

sociais, ou de maneira tripartida, quando além dos interlocutores sociais participa a 

União110.  

Pode-se falar, ainda, em diálogo social tradicional ou diálogo social inovador.  

																																																																																																																																																																																			
fundamentais tal como os garante a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais e tal como resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados-
Membros. 
108 TFUE, Artigo 151.º (ex-artigo 136.º TCE) A União e os Estados-Membros, tendo presentes os direitos 
sociais fundamentais, tal como os enunciam a Carta Social Europeia, assinada em Turim, em 18 de 
outubro de 1961 e a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989, 
terão por objetivos a promoção do emprego, a melhoria das condições de vida e de trabalho, de modo a 
permitir a sua harmonização, assegurando simultaneamente essa melhoria, uma proteção social adequada, 
o diálogo entre parceiros sociais, o desenvolvimento dos recursos humanos, tendo em vista um nível de 
emprego elevado e duradouro, e a luta contra as exclusões. Para o efeito, a União e os Estados-Membros 
desenvolverão ações que tenham em conta a diversidade das práticas nacionais, em especial no domínio 
das relações contratuais, e a necessidade de manter a capacidade concorrencial da economia da União. A 
União e os Estados-Membros consideram que esse desenvolvimento decorrerá não apenas do 
funcionamento do mercado interno, que favorecerá a harmonização dos sistemas sociais, mas igualmente 
dos processos previstos nos Tratados e da aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas. 
109 TFUE, Artigo 152.º A União reconhece e promove o papel dos parceiros sociais ao nível da União, 
tendo em conta a diversidade dos sistemas nacionais. A União facilita o diálogo entre os parceiros sociais, 
no respeito pela sua autonomia. A Cimeira Social Tripartida para o Crescimento e o Emprego contribui 
para o diálogo social. 
110 O diálogo social tripartite desenvolve-se no âmbito da Cimeira Social Tripartida para o Crescimento e 
o Emprego, reconhecida no artigo 152, do TFUE. 
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Diz-se tradicional quando reflete as relações tripartites entre a Comissão e os 

agentes sociais atuando no campo da participação institucional, no qual a Comissão 

Européia exerce papel articulador no procedimento de diálogo social, pois é responsável 

pela consulta e facilitação da comunicação entre os parceiros sociais, garantindo apoio 

equilibrado às partes.  

Os desdobramentos do diálogo social presentes no artigo 154, do TFUE, 

consistem no mecanismo de participação/intervenção institucional e na concertação 

social. Em realidade, a intervenção dos parceiros sociais passa a constituir um requisito 

formal no processo legislativo que atue no domínio da política social e, ademais, caso 

os parceiros sociais queiram, eles mesmos estão legitimados para negociar determinada 

proposta e submetê-la à Comissão, que terá que abandonar eventual proposta própria em 

favor da sugestão negociada. 

Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, a consulta não é uma 

faculdade, ao revés, constitui verdadeiro requisito procedimental do processo legislativo 

no domínio da política social europeia. Esta determinação de consultar os parceiros 

sociais torna evidente a vontade do debate institucional sobre a necessidade de legítima 

regulamentação em determinadas matérias de política social e ao mesmo tempo 

oportuniza aos parceiros sociais exercer seu processo criativo de norma jurídica previsto 

no parágrafo 4º, do artigo 154, do TFUE111.  

Isto significa dizer que a Comissão antes de apresentar propostas de atos 

legislativos no âmbito da política social deverá consultar os interlocutores sociais a 

respeito da necessidade/interesse na medida a ser adotada. E, após verificar a 

manifestação dos parceiros sociais, se a Comissão entender conveniente a ação 

comunitária, deverá realizar a segunda consulta, desta vez, acerca do conteúdo da 

temática proposta. Este trâmite é denominado de procedimento da dupla consulta 

obrigatória. 

																																																													
111 TFUE, Artigo 154.º (ex-artigo 138.º TCE) 1. À Comissão caberá promover a consulta dos parceiros 
sociais ao nível da União e tomar todas as medidas necessárias para facilitar o seu diálogo, assegurando 
um apoio equilibrado às partes. 2. Para o efeito, antes de apresentar propostas no domínio da política 
social, a Comissão consultará os parceiros sociais sobre a possível orientação da ação da União. 3. Se, 
após essa consulta, a Comissão considerar desejável uma ação da União, consultará os parceiros sociais 
sobre o conteúdo da proposta prevista. Estes enviarão à Comissão um parecer ou, quando adequado, uma 
recomendação. 4. Por ocasião das consultas a que se referem os n.ºs 2 e 3, os parceiros sociais podem 
informar a Comissão do seu desejo de dar início ao processo previsto no artigo 155.º. A duração deste não 
pode exceder nove meses, salvo prorrogação decidida em comum por esses parceiros sociais e pela 
Comissão. 
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Estes procedimentos revelam que o Diálogo Social consubstancia-se em um 

mecanismo mais amplo de participação institucional, no qual os parceiros sociais em 

espaços bipartidos ou tripartidos, ao nível setorial ou intersetorial, têm o direito-dever 

de serem consultados, participarem e/ou invocarem, caso queiram, a direção criativa no 

processo legislativo da União. A margem de atuação deixada pelo legislador 

comunitário para os parceiros sociais se revela no empoderamento dos agentes ao 

preferir a regulamentação negociada em detrimento de normatização heterônoma, esta 

situação é fixada como princípio da dupla subsidiariedade ou da dimensão horizontal do 

princípio da subsidiariedade. 

Os parceiros sociais comunicam-se com a Comissão por meio de pareceres ou de 

recomendações, via pela qual informam à instituição suas demandas relativamente a 

necessidade/interesse da ação comunitária e sobre o conteúdo da proposta visada. Em 

quaisquer das oportunidades de consulta sobre a proposta da Comissão, os 

interlocutores sociais têm a oportunidade de invocar a disposição do artigo 154.4, do 

TFUE, e iniciarem eles mesmos um processo negocial, ativando o processo criativo da 

negociação coletiva previsto no artigo 155. 

A negociação travada entre os parceiros sociais pode conduzir a três situações 

distintas: divergências insuperáveis, que significarão a ausência de um acordo e a 

retomada da proposta da Comissão; a confecção de um acordo, que substitui a 

normativa comunitária; ou, a conclusão de um acordo cujo conteúdo seja enviado à 

Comissão para ser proposto ao Conselho e converter-se em norma comunitária, 

Diretivas ou Decisões. 

Os interlocutores sociais devem estabelecer um acordo e dispõem do prazo de 9 

meses, prorrogáveis mediante decisão comum das partes negociantes e da Comissão, 

depois de provocados pela Comissão.  

O terceiro desdobramento do diálogo social consiste na negociação coletiva 

comunitária prevista no artigo 155, do TFUE112, no qual é assegurado aos parceiros 

sociais, livres da intervenção externa, firmarem e implementarem acordos, 

																																																													
112 TFUE, Artigo 155.º (ex-artigo 139.º TCE) 1. O diálogo entre os parceiros sociais ao nível da União 
pode conduzir, se estes o entenderem desejável, a relações contratuais, incluindo acordos. 2. Os acordos 
celebrados ao nível da União serão aplicados, quer de acordo com os processos e práticas próprios dos 
parceiros sociais e dos Estados-Membros quer, nas matérias abrangidas pelo artigo 153.º, a pedido 
conjunto das partes signatárias, com base em decisão adotada pelo Conselho, sob proposta da Comissão. 
O Parlamento Europeu é informado dessa adoção. O Conselho delibera por unanimidade sempre que o 
acordo em questão contiver uma ou mais disposições relativas a um dos domínios em relação aos quais 
por força do n.º 2 do artigo 153.º seja exigida a unanimidade. 
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oportunizando-lhes, inclusive, peticionar a conversão do acordo em norma comunitária. 

Este, sim, configura a negociação coletiva, ou o diálogo social inovador.  Não dispõe, 

entretanto, de um marco jurídico regulamentador, o que por outro lado, também não 

impediu a negociação de acordos ao longo dos anos.  

O artigo 151, do TFUE, faz menção a dois documentos comunitários, a Carta 

Social Européia, assinada em Turim, em 18 de Outubro de 1961 e a Carta Comunitária 

dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989. Estes diplomas não 

possuem força normativa, todavia são declarações de compromisso que fixam objetivos 

e princípios básicos do modelo europeu de direito do trabalho, com patente inspiração 

nos textos das convenções da Organização Internacional do Trabalho e das disposições 

comuns das legislações dos Estados Membros. 

Os textos de ambas as Cartas foram integrados à Carta de Direitos Fundamentais 

da União Européia, de 7 de Dezembro de 2000, e ali encontraram respaldo do Tratado 

da União Européia para obter status de direito originário, conforme artigo 6º, do 

TUE113.  

À título de curiosidade, a Carta Social Européia de 1961 já estabelecia os 

direitos de liberdade sindical (artigo 5º), negociação coletiva (artigo 6º), direito dos 

representantes dos trabalhadores à proteção na empresa e facilidades a conceder-lhes 

(artigo 28), direito à informação e à consulta nos processos de demissão coletivo (artigo 

29). A Carta de 1989, por seu turno, listava também direitos de liberdade de associação 

e negociação coletiva (artigo 11) e informação, consulta e participação dos 

trabalhadores (artigo 17). 

A Carta de Direitos Fundamentais da União Européia, por seu turno, possui 

status de direito originário, de modo que é por meio dela que estão assegurados os 

direitos de liberdade de reunião e associação (artigo 12), liberdade profissional e direito 

																																																													
113 Artigo 6.º (ex-artigo 6.º TUE) 1. A União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios 
enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de dezembro de 2000, com as 
adaptações que lhe foram introduzidas em 12 de dezembro de 2007, em Estrasburgo, e que tem o mesmo 
valor jurídico que os Tratados. De forma alguma o disposto na Carta pode alargar as competências da 
União, tal como definidas nos Tratados. Os direitos, as liberdades e os princípios consagrados na Carta 
devem ser interpretados de acordo com as disposições gerais constantes do Título VII da Carta que regem 
a sua interpretação e aplicação e tendo na devida conta as anotações a que a Carta faz referência, que 
indicam as fontes dessas disposições. 2. A União adere à Convenção Europeia para a Proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. Essa adesão não altera as competências da União, tal 
como definidas nos Tratados. 3. Do direito da União fazem parte, enquanto princípios gerais, os direitos 
fundamentais tal como os garante a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais e tal como resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados-
Membros. 
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de trabalhar (artigo 15), direito à informação e à consulta dos trabalhadores na empresa 

(artigo 27), direito de negociação e ação coletiva (artigo 28). O artigo 28114 se destaca, 

eis que pressupõe a liberdade sindical, o direito de negociação coletiva por meio do 

reconhecimento das convenções coletivas e o direito de greve. Não obstante a CDFUE, 

a aplicação e interpretação do seu texto submetem-se às legislações e práticas nacionais 

dos Estados Membros, conforme dispõem os artigos 51115 e 52116. 

Os direitos coletivos mencionados acima apontam para o reconhecimento 

implícito da autonomia coletiva dos interlocutores sociais, uma vez que os direitos de 

negociar e celebrar acordos constituem corolários básicos daquele poder. Tendo isto em 

conta, a Comissão manifestou o reconhecimento em diversas Comunicações: (COM 

(93) 600 final), (COM (96) 448 final), (COM (98) 322 final) e (COM (2004) 557 final), 

permitindo o entendimento de que a autonomia privada coletiva se origina 

implicitamente do preceitos que admitem o diálogo social e a negociação coletiva. E, 

considera-se pressuposto da capacidade negociadora o direito de organização sindical e 

negociação coletiva. 

																																																													
114 Artigo 28.º Direito de negociação e de ação coletiva Os trabalhadores e as entidades patronais, ou as 
respetivas organizações, têm, de acordo com o direito da União e as legislações e práticas nacionais, o 
direito de negociar e de celebrar convenções coletivas aos níveis apropriados, bem como de recorrer, em 
caso de conflito de interesses, a ações coletivas para a defesa dos seus interesses, incluindo a greve. 
115 Artigo 51.º Âmbito de aplicação 1. As disposições da presente Carta têm por destinatários as 
instituições, órgãos e organismos da União, na observância do princípio da subsidiariedade, bem como os 
Estados-Membros, apenas quando apliquem o direito da União. Assim sendo, devem respeitar os direitos, 
observar os princípios e promover a sua aplicação, de acordo com as respectivas competências e 
observando os limites das competências conferidas à União pelos Tratados. 2. A presente Carta não torna 
o âmbito de aplicação do direito da União extensivo a competências que não sejam as da União, não cria 
quaisquer novas atribuições ou competências para a União, nem modifica as atribuições e competências 
definidas pelos Tratados.  
116 Artigo 52.º Âmbito e interpretação dos direitos e dos princípios 1. Qualquer restrição ao exercício dos 
direitos e liberdades reconhecidos pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo 
essencial desses direitos e liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições 
só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de interesse 
geral reconhecidos pela União, ou à necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros. 2. Os 
direitos reconhecidos pela presente Carta que se regem por disposições constantes dos Tratados são 
exercidos de acordo com as condições e limites por eles definidos. 3. Na medida em que a presente Carta 
contenha direitos correspondentes aos direitos garantidos pela Convenção Europeia para a Proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, o sentido e o âmbito desses direitos são iguais aos 
conferidos por essa Convenção. Esta disposição não obsta a que o direito da União confira uma proteção 
mais ampla. 4. Na medida em que a presente Carta reconheça direitos fundamentais decorrentes das 
tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros, tais direitos devem ser interpretados de harmonia 
com essas tradições. 5. As disposições da presente Carta que contenham princípios podem ser aplicadas 
através de atos legislativos e executivos tomados pelas instituições, órgãos e organismos da União e por 
atos dos Estados-Membros quando estes apliquem o direito da União, no exercício das respectivas 
competências. Só serão invocadas perante o juiz tendo em vista a interpretação desses atos e a 
fiscalização da sua legalidade. 6. As legislações e práticas nacionais devem ser plenamente tidas em conta 
tal como precisado na presente Carta. 7. Os órgãos jurisdicionais da União e dos Estados-Membros têm 
em devida conta as anotações destinadas a orientar a interpretação da presente Carta. 
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A autonomia coletiva mencionada no artigo 152, do TFUE, não se apresenta 

como elemento configurador de um sistema de negociação coletiva autônomo que 

funcione como fonte do direito, mas possui um âmbito de atuação próprio, de caráter 

substitutivo à proposta da Comissão, bem como de respeito ao conteúdo negociado pelo 

poder público comunitário (GONZÁLVEZ, 2011). 

Assim, organizações de trabalhadores e empregadores, livres para associarem-se 

e tendo assegurado o direito de negociação coletiva, possuem à sua disposição o 

mecanismo do diálogo social para contribuírem na construção do direito europeu 

mediante a celebração de acordos. 

Por não haver normativa comunitária que trate da legitimação dos interlocutores 

sociais para negociar, a Comissão Européia estabeleceu critérios de representatividade 

na (COM (1993) 600 final). As organizações devem: 
Ser interprofissionais, setoriais ou categoriais e estar organizadas a nível 
europeu; Ser compostas de organizações que sejam, por sua vez, membros 
reconhecidos das estruturas dos parceiros sociais dos Estados Membros e ter 
capacidade de negociar acordos e ser, na medida do possível, representativas 
em todos os Estados Membros; Dispor de estruturas adequadas que lhe 
permitam participar de maneira eficaz no processo de consulta. 
 

Atendidos os requisitos de representatividade, a Comissão Européia lista 

periodicamente os parceiros sociais de âmbito intersetorial e setorial, representantes de 

categorias de trabalhadores e de empresas que devem ser consultados nos 

desdobramentos de diálogo social do artigo 154, do TFUE. Vale ressaltar que estes 

critérios de definição de representatividade se aplicam de modo a encontrar a 

legitimidade dos parceiros sociais de intervirem no processo legislativo comunitário, em 

Câmaras tripartidas, não valendo para a negociação coletiva. 

Por ser mais ampla, a negociação coletiva comunitária, salvaguardando a 

autonomia privada coletiva, não se sujeita a restrições internas. Por esta razão, 

introduziu-se no seio do diálogo social comunitário o critério do “mútuo 

reconhecimento” dos atores sociais para estabelecer relações contratuais sem 

intervenção Estatal. 

Como já foi citado, o Diálogo Social no ordenamento jurídico comunitário 

desdobra-se em três modalidades de intervenção dos atores sociais: na participação 

institucional, na concertação social e na negociação coletiva117.  

																																																													
117 Neste sentido, inclusive coincidindo quanto à denominação dos procedimentos, manifestam-se Juana 
María Serrano García (GUASTAVINO; BASURKO; BOTO, 2012, p. 87) e Tomás Sala Franco (2007, p. 
592). 
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Não se pode, todavia, falar em negociação coletiva anterior ao Tratado de 

Maastricht de 1992, não obstante, experiências negociais haverem acontecido aos níveis 

empresariais118, setoriais119 e intersetoriais120. Foram as modificações introduzidas pelo 

Tratado de Amsterdam, de 1997, que alavancaram o papel institucional dos agentes 

sociais ao nível comunitário. Inovou-se ali com o “procedimento da dupla consulta 

obrigatória” e da possibilidade dos Acordos firmados entre os parceiros sociais serem 

convertidos em normativa derivada. 

Passa-se então a descrever o desdobramento do diálogo social inovador no qual 

o direito de negociação coletiva encontra substrato, previsto no artigo 155, do TFUE. É 

com fundamento neste dispositivo que aos parceiros sociais é facultada a possibilidade 

de firmarem e implementarem acordos voluntariamente. A negociação comunitária 

entre parceiros sociais para a conclusão de acordos ao nível Europeu constitui 

atualmente a pedra de toque da integração da União Européia, neste sentido: 
São indubitáveis as vantagens que aporta a negociação coletiva como 
instrumento de regulamentação. Em primeiro lugar sua grande capacidade de 
adaptação às mudanças que se produzem, como as que ocorrem relativamente 
às condições de trabalho, as novas necessidades de competitividade e 
flexibilidade empresariais; em segundo lugar, é um instrumento de garantia 
de todos os direitos sociais, protegendo os trabalhadores mediante o 
estabelecimento de condições de trabalho. [...] está cada vez mais marcada [a 
negociação coletiva] pela promoção de igualdade de oportunidades e da 
capacidade de inserção profissional, e a luta contra a exclusão social 
(GONZÁLVEZ, 2011, p. 122). 
 

O diálogo social inovador, refere-se tanto os acordos autônomos firmados pelos 

parceiros sociais, tipificados no artigo 155.1, quanto os acordos institucionalizados 

submetidos ao procedimento de conversão em norma comunitária descrito no parágrafo 

2º do mesmo dispositivo. 

Acordo Autônomo confere aos parceiros sociais a possibilidade de manter 

relações contratuais, as quais serão aplicadas nos termos definidos pelas partes 

negociantes e conforme os “próprios procedimentos e práticas dos parceiros sociais e 

dos Estados-Membros”. 
																																																													
118 Estes acordos limitavam-se a reconhecer direitos de informação e consulta dos trabalhadores da 
empresa ou grupo de empresas de dimensão comunitária. Firmaram acordos deste nível empresas como a 
Philips, Siemens, Volkswagen e a Airbus. 
119 Ao nível setorial, foram impulsionados acordos caracterizados como guias orientadores da atuação 
econômica, em grande parte negociados na esfera dos chamados “comitês consultivos paritários” que 
logo passaram a chamar-se de “Comitês de diálogo social”. 
120 Acordos intersetoriais foram firmados durante os Encontros de Val Duchesse na Bélgica, depois de 
1985, quando UNICE, CEEP e CES negociaram acordos meramente recomendatórios sobre emprego, 
novas tecnologias, política econômica, mobilidade dos trabalhadores na Europa, formação, igualdade de 
tratamento e sobre o próprio diálogo social. 
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Característica deste tipo de acordo é a inexistência de regulamentação 

comunitária específica. A escassa regulamentação gera opiniões diversas na doutrina, 

por exemplo, Rocella e Treu (1992, p. 239) argumentam que ela é oriunda da expressão 

direta da autonomia dos agentes sociais e está imbricada fortemente às características 

nacionais; por outro lado, Casas Baamonde (1999, p. 69) afirma que isto ocorre porque 

o legislador comunitário continua concebendo o disciplinamento dos interlocutores 

sociais como matéria reservada à competência dos Estados Membros. 

De toda sorte, o fato é que as negociações destes instrumentos são forjadas ao 

nível europeu tanto na esfera intersetorial quanto na setorial, obedecendo ao critério do 

“mútuo reconhecimento” das partes negociantes. Em âmbito setorial, estimula-se a 

criação de Comitês de diálogo Setorial com base na Decisão 98/500/CE, em vigor desde 

20 de Maio de 1998, e no Regramento nº. 1792/2006, de 1º de Janeiro de 2007, e são 

estes espaços que propiciam aos interlocutores sociais o diálogo.  

Na esfera interprofissional, os parceiros sociais podem alcançar maior amplitude 

de atuação.  São interlocutores sociais europeus reconhecidos neste mister por parte dos 

trabalhadores a CES, a CEC e a EUROCADRES. Enquanto os empresários europeus 

são representados pela BusinessEurope, a União Européia de Artesãos e as Pequenas e 

Médias Empresas (UEAPME) e o Centro Europeu de Empresas Públicas e de Empresas 

de Interesse Econômico Geral (CEEP). Os únicos Acordos firmados por interlocutores 

sociais de âmbito intersetorial nos últimos 14 anos foram o Acordo Marco sobre 

Teletrabalho, de 16 de Julho de 2002, o Acordo Marco sobre Estresse no Trabalho, de 8 

de outubro de 2004, o Acordo Marco para Prevenção do Assédio e Violência no 

ambiente de Trabalho, de 26 de abril de 2007, e , por último, o Acordo Marco sobre 

Mercados de Trabalho Inclusivos, de 25 de Março de 2010. Todos os acordos foram 

firmados pelos parceiros sociais CES, CEEP, BusinessEurope e UEAPME. 

A concretização de acordos autônomos de caráter interprofissional é rara por 

conta da carência de eficácia direta, eis que as regras convencionadas dependem de 

internalização aos ordenamentos jurídicos dos Estados Membros, respeitando as regras 

de negociação coletiva peculiares a cada país. Os Acordos firmados pelos parceiros 

sociais possuem, a priori, natureza jurídica contratual, sendo seus efeitos remetidos aos 

“processos e práticas próprios dos parceiros sociais e dos Estados Membros”, conforme 

o artigo 151, do TFUE. Diz-se a priori porque a implementação e execução destes 

acordos dependerá dos costumes e das legislações nacionais, isto significa dizer  
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a necessária internalização dos conteúdos dos acordos em cada um dos 
ordenamentos nacionais dos Estados Membros, que se realizará através da 
negociação coletiva de cada país e respeitando as peculiaridades de cada 
sistema estatal (GARCÍA, 2012, p. 97).  
 

Organizam-se os parceiros sociais por ramos de atividade econômica em comitês 

de diálogo social quando se desenvolve o diálogo bipartido e, para o diálogo 

intersetorial, na Cúpula Social Tripartida para o Crescimento e Emprego. 

Não restam dúvidas de que os acordos autônomos firmados no âmbito do 

diálogo social e na forma de negociação coletiva são relações contratuais e, portanto, 

admitem amplo espectro de transação. Estão os interlocutores sociais livres para 

negociar e firmar acordos que se refiram aos aspectos das relações laborais, sobretudo 

no que tange aos domínios arrolados nas alíneas do artigo 153.1, do TFUE, quais sejam: 
a) Melhoria, principalmente, do ambiente de trabalho, a fim de proteger a 
saúde e a segurança dos trabalhadores; b) Condições de trabalho; c) 
Segurança social e proteção social dos trabalhadores; d) Proteção dos 
trabalhadores em caso de rescisão do contrato de trabalho; e) Informação e 
consulta dos trabalhadores; f) Representação e defesa coletiva dos interesses 
dos trabalhadores e das entidades patronais, incluindo a cogestão, sem 
prejuízo do disposto no n.º 5; g) Condições de emprego dos nacionais de 
países terceiros que residam legalmente no território da União; h) Integração 
das pessoas excluídas do mercado de trabalho, sem prejuízo do disposto no 
artigo 166.º; i) Igualdade entre homens e mulheres quanto às oportunidades 
no mercado de trabalho e ao tratamento no trabalho; j) Luta contra a exclusão 
social; k) Modernização dos sistemas de proteção social, sem prejuízo do 
disposto na alínea c). 
 

É comum serem abordados os temas de política macroeconômica como 

emprego, formação profissional, educação e seguridade social quando os acordos são 

negociados em escala intersetorial. 

As exceções do parágrafo 5 do mesmo dispositivo 153, do TFUE não se aplicam 

aos Acordos Autônomos, sendo eles abertos para quaisquer conteúdos. No que tange às 

limitações, no entanto, deve-se considerar que a aplicação de tais instrumentos se dará 

de acordo com “os processos e práticas próprios dos parceiros sociais e dos Estados-

Membros”, logo cabe verificar as legislações de cada Estado-Membro para identificar as 

restrições de matérias aplicáveis.  

Estão aptos a negociar acordos autônomos na esfera comunitária parceiros 

sociais que se engajem em processo negocial que detenham representatividade mediante 

o “mútuo reconhecimento” da capacidade de figurarem como partes do instrumento 

negociado. Este reconhecimento foi estabelecido pela Comissão na Comunicação 
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(COM (96) 448 final)121 e introduzido pelas associações empresariais, mediante o 

Acordo de Cooperação interempresarial, de 4 de dezembro de 1999.  Ele funciona como 

elo entre os parceiros sociais, que se aquiescem válidos para negociar.  
O mútuo reconhecimento opera, efetivamente, como corolário do princípio 
da subsidiariedade, enquanto assegura a integração do sistema comunitário de 
fontes e de atos normativos de proveniência diversas, ademais, é idôneo para 
realizar os objetivos comunitários [..] o princípio do mútuo reconhecimento 
aparece como condição para assegurar um sistema de regulamentação das 
relações jurídicas interestatales automático e rápido (GUARRIELLO apud 
GARCÍA, 2012, p. 95). 
 

Dada a natureza contratual dos acordos autônomos, suas disposições obrigam tão 

somente às partes convenentes e seus representados. Os instrumentos funcionam como 

guias de conduta para ações das organizações patronais e de trabalhadores nos âmbitos 

territoriais dos Estados Membros. A validade espacial dos acordos costuma seguir o 

território comum às representações das partes, todavia, é comum designar o alcance no 

instrumento editado. 

Assim como a validade espacial, a validade temporal dos acordos autônomos é 

livre para ser negociada pelos parceiros sociais, respeitando os limites de suas 

representatividades e do mútuo reconhecimento. A mesma lógica acompanha a 

possibilidade de prorrogação, revisão, denúncia, revogação total ou parcial do acordo 

autônomo. 

O segundo tipo de acordo que pode ser confeccionado ao final do procedimento 

de negociação coletiva são os chamados Acordos Institucionalizados122 que nada mais 

são do que acordos submetidos à Comissão para converterem-se em norma comunitária, 

obedientes ao trâmite do artigo 155.2, do TFUE. 

Uma vez que os parceiros sociais alcancem um acordo, cuja natureza jurídica é 

contratual, faculta-se às partes signatárias, mediante peticionamento conjunto, solicitar à 

Comissão que se valha da sua competência de iniciativa legislativa para propor ao 

Conselho a conversão do acordo em normativa comunitária. A forma legislativa 

comumente adotada pelo Conselho é a Diretiva, garantindo os efeitos previstos no 

																																																													
121 Participação 17. A participação no diálogo social de Val Duchesse baseia-se não numa decisão da 
Comissão, mas no reconhecimento mútuo das partes. Não obstante, a Comissão tem recebido vários 
pedidos de participação no diálogo social interprofissional por parte de organizações que não integraram a 
iniciativa original. 
122 Seguindo o critério de classificação conforme a origem procedimental, utilizamos a denominação 
emprestada por Santoro-Passarelli e Navarro Nieto, não obstante, estes acordos também são conhecidos 
por “substitutivos” (Antonio Ojeva Avilés), “Induzidos” (Antonio Lo Faro). Sob o critério de 
classificação segundo a via de aplicabilidade do acordo, pode-se falar em acordos “Fortes” (Gallardo 
Moya), “Vinculantes” (Antonio Lo Faro) ou “Normativos” (Dueñas Herrero). 
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artigo 288, do TFUE123. Em apenas três oportunidades se fez uso deste tipo de 

concertação social, foram elas: o Acordo sobre Licença Parental, de 1995124 revisado 

em 2009125; o Acordo sobre Trabalho à Tempo Parcial, de 1997126; e, por último, o 

Acordo Referente ao Trabalho por Tempo Determinado, de 1999127.  

É o procedimento institucional que confere ao texto do acordo institucionalizado 

eficácia normativa em todo o âmbito da União Européia, por meio da inclusão das 

regras negociadas ao ordenamento jurídico comunitário como legislação derivada. 

Antes de aderir à legislação europeia, o texto negociado submete-se ao crivo do 

Conselho, que analisa a representatividade dos parceiros sociais, a constituição dos 

mandatos de negociação e os âmbitos de validade, e decide posteriormente a respeito da 

homologação do acordo. 

O poder normativo permanece concentrado nas instituições europeias, ainda que 

os parceiros sociais intervenham na edição legislativa. É dizer, somente após a 

conversão do acordo em norma comunitária, na forma de Diretiva, é que se atribui 

natureza normativa ao texto negociado. Isto é o que diferencia o Acordo Autônomo do 

tipo Institucionalizado, a força normativa emprestada pelo ato do Conselho às cláusulas 

estabelecidas pelos parceiros sociais.  

Assim que, a Comissão controla a legitimidade dos parceiros sociais e oferece 

proposta legislativa ao Conselho para que decida a respeito da conversão do acordo em 

Diretiva dotando-o de eficácia jurídica direta e imediata. Isto significa dizer que o texto 

do acordo, enquanto diretiva, têm efeito erga omnes, eficácia pessoal geral, oponível 

contra todos, particulares, empresas, Estados Membros, instituições europeias, etc. Em 

relação à validade territorial e temporal, os acordos abrangem todo o território dos 

Estados Membros e tendem para o futuro, respectivamente.  

Não possuem prazo de vigência determinado, de modo que permanecerão 

validos até que sejam modificados ou revogados. Não cabe denúncia do texto, eis que 

																																																													
123 TFUE, Artigo 288.º (ex-artigo 249.º TCE) Para exercerem as competências da União, as instituições 
adotam regulamentos, diretivas, decisões, recomendações e pareceres. O regulamento tem caráter geral. É 
obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros. A diretiva 
vincula o Estado-Membro destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias 
nacionais a competência quanto à forma e aos meios. A decisão é obrigatória em todos os seus elementos. 
Quando designa destinatários, só é obrigatória para estes. As recomendações e os pareceres não são 
vinculativos. 
124 Diretiva 96/34/CE do Conselho, de 3 de Junho de 1996. 
125 Diretiva 97/81/CE do Conselho, de 15 de dezembro de 1997. 
126 Diretiva 99/70/CE do Conselho, de 28 de junho 1999. 
127 Diretiva 2010/18/CE do Conselho, de 8 de Março de 2010. 
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ele integra o direito comunitário de origem derivada, mas admite revisão e revogação 

mediante procedimento legislativo ordinário, obediente aos critérios de 

compatibilização de normas, com a consulta dos mesmos interlocutores sociais que 

atuaram na negociação do Acordo Institucionalizado anterior. 

No que tange a legitimidade dos parceiros sociais, é suficiente que os 

interlocutores sociais sejam representativos, detenham mandato para negociar e 

reconheçam-se mutuamente suas capacidades para firmar acordos. Os parceiros sociais 

exercem o papel criativo dos acordos, estabelecendo seu conteúdo, enquanto a 

Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu fazem uso da sua prerrogativa de 

iniciativa legislativa e de adoção de atos legislativos, respectivamente. A participação 

das instituições europeias aqui é fundamental. 

A matéria passível de negociação é a mesma disposta no artigo 153.1, do TFUE, 

todavia, é defeso aos parceiros sociais ajusta regras referente à remunerações, direito 

sindical, notadamente o direito de greve e de lockout128, estas matérias são excluídas do 

domínio material de atuação da União, nos termos do artigo 153.5, do TFUE129, 

remetendo-as ao tratamento legal aos ordenamentos jurídicos dos Estados Membros. 

 O direito de greve está previsto no artigo 28, CDFUE, possui a mesma 

hierarquia de direito originário por força do artigo 6º, do TUE, e configura-se como 

alternativa para defender interesses dos trabalhadores e/ou de suas organizações, dentro 

da esfera da liberdade sindical, além de compor direito de ação coletiva e mecanismo de 

pressão para solucionar conflitos de interesses entre trabalhadores e entidades patronais 

ou suas respectivas organizações. Por fim, embora elevado à categoria de direito 

originário, o direito de greve sofre as restrições de aplicação dos artigos 51 e 52, do 

CDFUE. 

2.2.4 Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

A história da constituição da Organização Internacional do Trabalho se confunde 

com o destacamento do Direito do Trabalho enquanto ramo autônomo do Direito e com 

a construção do Direito Internacional do Trabalho (DIT). 

																																																													
128 A normativa europeia não alcança detalhamento específico do “lockout”, contudo remete ao 
disciplinamento dos Estados Membros por força do artigo 153.5, do TFUE.	
129 TFUE, Artigo 153.º (ex-artigo 137.º TCE) 1. A fim de realizar os objetivos enunciados no artigo 
151.o, a União apoiará e completará a ação dos Estados-Membros nos seguintes domínios: [...] 5. O 
disposto no presente artigo não é aplicável às remunerações, ao direito sindical, ao direito de greve e ao 
direito de lock-out. 
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Já em 1818, Robert Owen enviava ao Congresso de Aix-la-Chapelle proposta de 

regulamentação internacional da jornada de trabalho (VABRE apud SÜSSEKIND, 

2000, p. 85) que foi prontamente rejeitada pelos países da Santa Aliança. Somente em 

15 de março de 1890 é que os Estados Europeus, na Conferência de Berlim, convocada 

pelo Kaiser Guilherme II, avançaram no sentido de instituir regulamentação 

internacional uniforme. Atenderam à Conferência de Berlim: Alemanha, Áustria-

Hungria, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, 

Noruega, Portugal, Suécia e Suíça. Estas nações firmaram protocolo definindo a idade 

de 14 anos para admissão em trabalhos de minas, exceto nos países dos sul, cuja idade 

mínima seria de 12 anos. Ainda se firmaram recomendações a respeito da proibição do 

trabalho feminino e à redução de jornada nas minas, da utilização da arbitragem como 

mecanismo de solução de conflitos trabalhistas, da proibição de trabalho de menores nas 

fábricas, da proibição do trabalho noturno para mulheres e da concessão de licença 

maternidade (SUSSEKIND, 2000, p. 90). 

O Governo Suíço também exerceu papel crucial no disciplinamento 

internacional trabalhista, desde 1896 já idealizavam a criação de uma repartição 

internacional que funcionasse como órgão coletor de informações sobre questões de 

trabalho e estatísticas. Com este intuito subsidiou a criação da Associação Internacional 

para a Proteção Legal dos Trabalhadores, em 1º de Maio de 1900, em Basiléia. Ao 

longo de 14 anos a organização já estava instalada em quinze países: Alemanha, 

Áustria, Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, 

Holanda, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Suíça. 

A grande contribuição desta associação para o DIT foi o estudo focado em 

matérias que não apresentassem considerável oposição dos governos dos Estados, 

conseguindo, desta maneira, estabelecer padrões mínimos para uma legislação 

trabalhista internacional. 

A doutrina juslaboral delineada durante o início do século XIX reconhece a 

relevância do trabalho humano para o desenvolvimento produtivo na medida em que se 

preocupa em disciplinar a organização do trabalho em escala global. Entre as 

preocupações que motivaram a criação da Organização Internacional do Trabalho 

estavam: 
responde a uma preocupação humanitária. A situação dos trabalhadores, cada 
vez mais numerosos, explorados sem consideração alguma, por sua saúde, e 
seu progresso profissional e social, resultava cada vez menos aceitável. Essa 
preocupação está refletida claramente no preâmbulo da Constituição da OIT, 
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a qual afirma existirem condições de trabalho que revelam injustiça, miséria e 
privações para um grande número de seres humanos. 
Também se baseia em motivações de caráter político. Se não se melhorasse a 
situação, os trabalhadores, cujo número crescia continuadamente devido à 
industrialização, dariam origem a conflitos sociais, que poderiam desembocar 
numa revolução. O preâmbulo assinala que o descontentamento causado pela 
injustiça constitui uma ameaça para a paz e a harmonia universais. 
A terceira motivação era econômica. Qualquer país que adotasse medidas de 
reforma social se encontraria em desvantagem diante de seus competidores 
devido às consequências inevitáveis dessas medidas sobre o custo de 
produção. O preâmbulo assinala que se uma nação não adotasse um regime 
de trabalho realmente humano, esta omissão constituiria ameaça para outras 
nações que desejassem melhorar as condições vigentes nesses países. 
 

Imediatamente após o fim da Primeira Guerra Mundial, em fevereiro de 1919, 

foi realizada a Conferência Sindical Internacional, em Berna, cujo resultado foi a 

aprovação da Carta do Trabalho, que incluiu alguns princípios trabalhistas ao futuro 

Tratado de Paz e pleiteou a criação de uma oficina internacional do trabalho 

(SUSSEKIND, 2000, p. 98). 

Em Janeiro de 1919 a Conferência de Paz, em Versalhes, designou uma 

Comissão de Legislação Internacional do Trabalho para realizar estudos a respeito da 

regulamentação internacional da matéria. Em março do mesmo ano o projeto elaborado 

pela Comissão passou a integrar o Tratado de Paz como a Parte XIII e em 6 de Maio de 

1919, adotou-se definitivamente o Texto do Tratado de Versalhes. 

O projeto de constituição da Organização Internacional do Trabalho constava no 

texto do Tratado de Versalhes (1919) em sua Parte XIII. Em seguida, foi 

complementado pela Declaração de Filadélfia (1944) e pelas reformas da Conferência 

de Paris (1945). Hoje estas disposições integram a Constituição da Organização 

Internacional do Trabalho e seu Anexo130. O DIT não é somente informado pela 

Constituição e normativas da OIT, outros instrumentos internacionais contribuíram para 

ampliação e desenvolvimento deste ramo jurídico: a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, de 1948131: e, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, de 1996132. 

																																																													
130 A Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovada na 29ª reunião da 
Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em Montreal no ano de 1946, e seu Anexo a Declaração 
referente aos fins e objetivos da Organização (Declaração de Filadélfia), aprovado na 26ª reunião da 
Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida na Filadélfia no ano de 1944, com vigência no âmbito 
internacional em 20 de outubro de 1948, ratificados em 13.4.1948; promulgados pelo Decreto nº. 25.696, 
de 20.10.1948.  
131 Adotada pela Assembléia Geral da Organização das  Nações Unidas, em Paris, em 10 de dezembro de 
1948. 
132 Aprovado pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, em 16 de 
dezembro de 1996. 
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Notem vocês que a OIT não é um órgão de programação socialista, mas a 
resistência dos poderes estatais é tal que nem mesmo aqueles paliativos 
obtêm a imediata instrumentalização total. Daí a posição correta, pelo menos 
em parte, de Bernard Edelman, quando se refere ao Direito do Trabalho em 
geral: ‘la proteción del derecho (del trabajo) no es otra cosa que las 
victorias de la classe obrera circunscritas, codificadas y formalizadas, y que 
en su funcionamento mismo (técnica jurídica) se opone al poder político que 
busca falsificarlo (GENRO, 1986, p. 17). 
 

Antes que se possa, equivocadamente, pensar que este modelo é autônomo e tem 

aplicação internacional ou transnacional, explica-se que, em verdade, ele consiste numa 

construção harmonizante para os Estados Membros da OIT. A ideia é que a comunidade 

internacional adotasse estes parâmetros internamente, como mecanismo de 

padronização das legislações nacionais. Desta maneira equilibrar-se-ia o ônus de 

proteção que recai sobre a produção, para tanto foram editadas convenções e 

recomendações da OIT. 

A Constituição da OIT consagra no artigo 3º, parágrafo 1º, a composição 

tripartite da Organização, formada por representantes dos empregadores, dos 

trabalhadores e dos governos, todos devidamente dotados do direito de voto, artigo 4. 

Arnaldo Sussekind (2000, p. 31) cita três peculiaridades que caracterizam a OIT:  
o tripartismo133 (representação dos governos, empregadores e trabalhadores 
nos órgãos de deliberação coletiva); a obrigação formal, assumida pelos 
Estados-membros, de submeter as convenções e recomendações 
internacionais ao órgão nacional competente para aprovar ou ratificar as 
primeiras e transformar em leis as segundas; os mecanismos permanentes de 
controle da aplicação das normas internacionais adotadas. 
 

É o tripartismo que permite aos representantes de trabalhadores e de 

empregadores participarem de todos os debates e decisões juntamente com os governos, 

notadamente no âmbito da Conferência Internacional do trabalho, como é conhecida a 

Assembléia Geral134 da OIT. É a intervenção direta das organizações de trabalhadores e 

empregadores que caracteriza cada etapa das atividades de tomada de decisões da OIT. 

O disciplinamento das formas através das quais as propostas normativas 

adotadas se manifestam está previsto no artigo 19, prevendo convenções internacionais 

ou recomendações. Convenções são classificadas em regulamentares, promocionais ou 

																																																													
133 A Convenção Sobre Consulta Trípartite (Normas Internacionais do Trabalho), de 1976, conhecida 
como Convenção nº. 144 da OIT, aprovada na 61ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 
ocorrida em Genebra no ano de 1976, com vigência no âmbito internacional em 16 de Maio de 1978, 
aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 6, de 1.6.89, ratificada em 27.09.94; promulgada pelo 
Decreto n. 2.518, de 12.3.98; vigência nacional em 27 de setembro de 1995. 
134 Os debates da Assembléia Geral são realizados em sessões plenárias e em comissões especializadas. 
Entre as comissões especializadas, a única que não conta com estrutura tripartida é a comissão financeira, 
onde atuam apenas os representantes governamentais. 
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principiológicas. As convenções regulamentares são aquelas consideradas 

autoaplicáveis. Neste critério estão inseridas as Convenções sobre Direito Sindical, eis 

que possuem status de direitos humanos. As convenções de princípios, por sua vez, 

requerem normas complementares para sua efetivação. E as convenções promocionais, 

por fim, fixam prazos para a consecução de objetivos. O Direito Internacional Público 

não adota a obrigatoriedade de cumprimento das recomendações por parte dos Estados 

participantes de conferências ou instituições que a adotam. Esta orientação, entretanto, 

não é a mesma observada pela OIT. Sua Constituição, no artigo 19, §6º, determina a 

obrigação dos Estados membros de submissão da recomendação aos seus respectivos 

órgãos legislativos internos, no prazo de 18 meses. De qualquer sorte, as 

recomendações constituem-se apenas em sugestões a serem adotadas pelo direito 

nacional de cada país.  
A atividade normativa desenvolvida pela OIT, desde a sua criação, importou 
numa significativa inovação do Direito Internacional, porquanto os projetos 
de convenção ou as convenções adotadas nas sucessivas reuniões da sua 
Conferência, a partir de 1919, contêm normas cujo destino é a incorporação 
ao direito interno dos Estados que manifestaram sua adesão, visando a 
constituir o que Jenks denominou de “direito comum da humanidade 
(SÜSSEKIND, 2000, p. 317). 
 

A normatização da Organização Internacional do Trabalho, consubstanciada em 

Convenções e Recomendações, possui a característica de verdadeira legislação social, 

que cuida do estabelecimento de regulamentação mínima dos mais variados temas, 

mormente, aos direitos correlacionados com as condições de trabalho e direitos 

previdenciários do trabalhador, como política salarial de empresas multinacionais, 

seguridade social, reforma agrária, integração as populações indígenas, combate ao 

desemprego e ao subemprego, melhoria do meio ambiente, educação do trabalhador 

para incremento de sua participação no desenvolvimento socioeconômico 

(SUSSEKIND, 2000, p. 25). 

Vê-se que a história da OIT está intrinsecamente conectada às associações de 

empregadores e de trabalhadores, vinculadas aos Estados. Por esta razão foram 

positivados os princípios fundamentais da OIT, ratificados a importância fundamental 

das liberdades de expressão e de associação e o direito de negociação coletiva. Por 

ocasião do 75ª aniversário da OIT, a Convenção nº. 87135, sobre liberdade sindical e 

																																																													
135 A Convenção sobre Liberdade de Associação Sindical e a Proteção do Direito Sindical de 1948, 
conhecida como Convenção nº. 87 da OIT, aprovada na 31ª reunião da Conferência Internacional do 



89 
	
proteção dos direitos de sindicalizado, e a Convenção nº. 98136, sobre direito de 

sindicalização e negociação coletiva foram enquadradas na categoria de direitos 

humanos fundamentais (SÜSSEKING, 2000, p. 319).  

O direito de negociação coletiva está consagrado na Declaração de Filadélfia e 

foi objeto de tantas outras Convenções137 e Recomendações que, se analisada sua 

regulamentação como se fora um ordenamento jurídico autônomo, é possível delinear o 

modelo de padronização proposto. 

Em 1948 a Convenção nº. 87 foi o primeiro acordo internacional a consagrar o 

princípio da liberdade sindical como uma das liberdades fundamentais do homem, 

condição essencial para a defesa institucionalizada dos direitos dos trabalhadores 

(NASCIMENTO, 2010, p. 1285). Seu objetivo maior era assegurar a liberdade sindical 

perante os poderes públicos, de modo que ele cuida de definir prerrogativas de 

constituição de organizações, escolha de filiação a elas, elaboração das próprias normas 

e estatutos, além da organização e gestão das entidades sindicais. A convenção desenha 

o ambiente e as condições ideais para a existência livre de associações de empregadores 

e trabalhadores e prepara terreno para que se exercite o direito negociação coletiva, para 

realização dos objetivos últimos de melhoria das condições de trabalho e emprego. 

Na Convenção nº 98, de 1949, estão previstas as proteções ao direito de 

sindicalização e de negociação coletiva. Este Tratado tem por finalidade a manutenção 

de independência das organizações de trabalhadores e de empregadores e de fomentar a 

negociação coletiva como mecanismo de solução de controvérsias para os conflitos 

coletivos de trabalho. Já na Convenção nº 154 de 1981, para fomento da negociação 

coletiva, cuida-se da previsão da autonomia coletiva privada e de medidas que 

estimulam o procedimento de negociação, nesta definiram-se as partes legitimadas para 
																																																																																																																																																																																			
Trabalho, ocorrida em São Francisco no ano de 1948, com vigência no âmbito internacional em 4 de julho 
de 1950. Esta Convenção ainda não foi ratificada pelo Brasil. 
136 A Convenção Relativa ao Direito de Organização e Negociação Coletiva de 1949, conhecida como 
Convenção nº. 98 da OIT, aprovada na 32ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida 
em Genebra no ano de 1949, com vigência no âmbito internacional em 18 de julho de 1951, aprovada no 
Brasil pelo Decreto Legislativo n. 49, de 27.08.52, ratificada em 18.11.52; promulgada pelo Decreto n. 
33.196, de 29.6.53; vigência em 18 de novembro de 1953. 
137 Além das Convenções nº. 87 e 98, foram editadas: a Convenção Relativa às Relações de Trabalho na 
Função Pública de 1978, conhecida como Convenção nº. 151 da OIT, aprovada na 64ª reunião da 
Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em Genebra no ano de 1978, com vigência no âmbito 
internacional em 25 de fevereiro de 1981. Esta Convenção ainda não foi ratificada pelo Brasil; a 
Convenção sobre Incentivo à Negociação Coletiva de 1981, conhecida como Convenção nº. 154 da OIT, 
aprovada na 67ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em Genebra no ano de 1981, 
com vigência no âmbito internacional em 11 de agosto de 1983, aprovada no Brasil pelo Decreto 
Legislativo n. 22, de 12.5.92, ratificada em 10.7.92; promulgada pelo Decreto n. 1.256, de 29.9.94; 
vigência em 10 de julho de 1993. 
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negociação e a abrangência material que pode ser tratada em Contratos Coletivos, no 

artigo 2. 

A Convenção nº 154, de 1981, ressalva a situação das forças armadas e das 

polícias, bem como dos servidores públicos, admitindo restrições de cunho nacional 

particulares. 

Na mesma oportunidade em que foi adotada a Convenção nº154, adotou-se 

também a Recomendação nº 163, cuja contribuição maior foi admitir que o 

procedimento negocial fosse desempenhado em qualquer nível, sobretudo, ao do 

estabelecimento, ao empresarial, por atividade econômica, industrial e ao nível regional 

ou nacional, artigo 4, parágrafo 1º. Os demais dispositivos tratam da formação 

transparente de negociação, de modo que se pudesse contar com as informações sobre 

a situação econômica e social da empresa e do país. Aspecto interessante é o estímulo 

que se pretende dar à negociação mediante o suporte estatal de formação às entidades 

sindicais.  

Não foi até a recomendação nº 91, de 1951, que o instituto da negociação 

coletiva, antes aplicado de acordo com os costumes e leis de cada Estado, sem qualquer 

referência internacional, passou a ter disciplinamento mais detalhado. Com a normativa 

pretendia-se aperfeiçoar os sistemas de negociação coletiva dos Estados Membros por 

meio do estabelecimento de efeitos, hierarquia, nulidade, possibilidade de prorrogação 

e controle de aplicação dos Contratos Coletivos além de mecanismo de solução de 

conflitos referentes à interpretação das normas coletivas. 

A compreensão geral das Convenções e Recomendações da OIT permite 

identificar como produto da negociação coletiva apenas um único instrumento: o 

contrato coletivo de trabalho138. O artigo 2, da Recomendação nº. 91, de 1951, sobre 

contratos coletivos define seu conceito: 
Para os efeitos da presente recomendação, a expressão contrato coletivo 
compreende todo acordo escrito relativo às condições de trabalho e emprego, 
celebrado entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma ou 
várias organizações de empregadores, de uma parte, e, de outra, por uma ou 

																																																													
138 Recomendação 91, Artigo 2: II. Definición de los Contratos Colectivos 2. (1) A los efectos de la 
presente Recomendación, la expresión contrato colectivo comprende todo acuerdo escrito relativo a las 
condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o 
varias organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones 
representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de los 
trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la 
legislación nacional. (2) Ninguno de los términos de la presente definición debería interpretarse de 
suerte que implique el reconocimiento de una organización de trabajadores creada, dominada o 
sostenida económicamente por empleadores o sus representantes.  
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várias organizações representativas de trabalhadores ou, na ausência de tais 
organizações, representantes dos trabalhadores interessados, devidamente 
eleitos e autorizados por estes últimos, de acordo com a legislação nacional. 
 

O Contrato Coletivo seria, para todos os efeitos, o instrumento por meio do qual 

diferentes categorias, de trabalhadores e empregadores, solucionariam suas 

controvérsias. 

Os artigos 3, 4 e 5, da Recomendação 91, de 1951, deixam transparecer os 

efeitos e a extensão dos Contratos Coletivos, nada apontando sobre a natureza jurídica, 

todavia, percebe-se que o alcance do objeto negociado vai além do singelo liame 

contratual inter partes. Contudo, sobre a natureza jurídica dos contratos coletivos, é 

preciso considerar duas situações: a primeira de que a finalidade da Organização não é 

inovar a seara trabalhista, mas identificar pontos comuns nas legislações e propor 

institutos harmonizantes; segundo, sempre que determinada matéria ameace invadir a 

competência legislativa dos Estados membros, a OIT remete o disciplinamento para as 

legislações nacionais. Neste diapasão, atribuem-se às legislações nacionais o 

disciplinamento da natureza jurídica e extensão do instrumento coletivo, sendo 

salvaguardado o princípio da norma mais favorável ao trabalhador, quando aparente 

conflito entre Contrato Coletivo e Contrato Individual de Trabalho. 

Validou-se como interlocutores do procedimento de negociação coletiva: 

empregador, grupo de empregadores, associação de empregadores ou várias associações 

de empregadores, uma ou várias associações representativas de trabalhadores ou 

representantes dos trabalhadores eleitos e autorizados139. Preocupou-se mais a OIT 

sugerir a adoção de procedimentos para reconhecimento da legitimidade negociadora 

dos interlocutores sociais na Convenção 163, de 1981, de modo que, através de critérios 

objetivos e previamente estabelecidos, se respeitasse o caráter representativo das 

organizações. 

A OIT dispensa séria preocupação em relação à capacitação dos interlocutores 

sociais, conclamando os Estados à proativamente atuarem na prestação de assistência às 

organizações que solicitassem. A transparência a respeito da situação econômica e 

social da empresa, do país, etc., é outro cuidado que se deve ter ao estabelecer bases de 

discussão viáveis para negociação. 

																																																													
139 Figuram estes sujeitos no Artigo 2º,  da Recomendação 91, de 1951 e no  Artigo 2º, Convenção 154, 
de 1981, ambas da OIT. 
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O contrato coletivo admite a negociação das matérias prevista no artigo 2, da 

Convenção 154, de 1981, quais sejam, fixar condições de trabalho e emprego; regular as 

relações entre empregadores e trabalhadores; regular as relações entre os empregadores 

ou suas organizações e uma ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos 

estes objetivos de uma só vez. 

A validade pessoal dos contratos coletivos atingiriam, por sua vez, as entidades 

signatárias e todas as pessoas por elas representadas, à exceção de disposição em 

sentido contrário do próprio instrumento coletivo. Poder-se-ia, ainda, aplicar as 

disposições negociadas a todas as categorias interessadas, desde que empregadas das 

empresas compreendidas no âmbito de representação do Contrato140. 

 O tempo de validade e a permissão para modificações subsequentes - 

prorrogação, revisão ou revogação - ao texto dos contratos coletivos, são admitidos, 

todavia, remete-se a sua regulamentação para as legislações nacionais dos Estados 

membros por força do artigo 8º, da Recomendação 91, de 1951. 

A OIT também estimula a possibilidade de que se negociem contratos coletivos 

em vários níveis territoriais, não restringindo o desenvolvimento da negociação 

coletiva, sendo possível negociar desde o nível particular de um estabelecimento ou de 

uma empresa até por ramos de atividade ou indústria, em níveis regional ou nacional141. 

Considerando que o texto da OIT fez uma gradação que segue linha crescente de âmbito 

territorial, quando se fala em âmbito regional, não se está referindo ao âmbito de blocos 

econômicos. A OIT não tratou da possibilidade de existência de negociações coletivas 

em âmbito comunitário, transnacional ou global. 

A Organização Internacional do Trabalho vislumbra no direito de negociação 

coletiva um mecanismo de solução de controvérsias, sendo ele prioritário por incentivar 

a autocomposição, conforme ressalta a Recomendação nº. 163, de 1981.  

O direito de greve não está explícito nas regras da OIT, entretanto, o Comitê de 

Liberdade Sindical do Conselho de Administração e da Conferência Internacional do 

Trabalho, da OIT, formou o entendimento jurisprudencial de que o movimento paredista 

estaria consagrado implicitamente na expressão “formular seu programa de ação”, do 

artigo 3, da Convenção nº. 87, posto que os sindicatos historicamente contaram com o 

fenômeno grevista para fazer pressão por melhores condições de trabalho. A 

																																																													
140 Assim apontado nos artigos 3.1, 4 e 5,  da Recomendação 91, de 1951, da OIT. 
141 Artigo 4.1, Recomendação 163, de 1981, da OIT. 
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Organização das Nações Unidas (ONU), por sua vez, na regulamentação da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem de 1948 ressaltou que o direito de greve deveria ser 

exercido de acordo com as leis de cada país.  

2.3 Interesse Conjuntural do Capital. 

À primeira vista não transpareceria que Brasil, MERCOSUL, União Europeia e 

OIT deteriam regras tão semelhantes sobre negociação coletiva, é dizer, o modo de 

produção capitalista e a dinâmica de divisão do trabalho possuem características 

distintas em cada sociedade, até mesmo por conta da intensidade da resistência oposta à 

sociabilidade do capital, o que, seguramente, sugeriria normas adaptadas à correlação de 

forças existente. A partir do detalhamento das regras e procedimentos do direito de 

negociação coletiva em quatro ordenamentos jurídicos percebe-se que em todos há um 

núcleo comum, sólido, de disciplinamento. Todas as ordens jurídicas analisadas neste 

trabalho trataram de desvincular as formas econômicas das políticas, o pleito econômico 

reivindicativo do pleito político revolucionário da classe trabalhadora. A razão disso é a 

neutralização de incontáveis conflitos sociais antes mesmo que eles pudessem se 

desenvolver na sociedade. Resta, então, aos trabalhadores e sindicatos obreiros tão 

somente pleitos reivindicativos de natureza econômica. 

O processo mesmo de reconhecimento dos movimentos associativistas de 

trabalhadores foi um mecanismo de dissipação do conflito de classes e adequação de 

uma via pacífica para o desenvolvimento do capitalismo industrial. O Direito do 

Trabalho, mais especificamente o Direito Coletivo do Trabalho, categorizou conflitos e 

disciplinou potenciais perturbações nos sistemas político e econômico, moldados à 

forma jurídica. Os Instrumentos coletivos, de modo geral, versam tão somente sobre 

termos e disposições do emprego (salário, reajuste, jornada de trabalho, férias, 

seguridade social e estabilidade de emprego, etc.), condições de trabalho (meio 

ambiente laboral, prevenção de acidentes e bem-estar); e, relações trabalho-gerenciais 

(consulta, participação, reclamações e conflitos, etc.).  

Além do controle do que pode ser negociado, o direito impõe o trâmite e as 

consequências da obtenção de um acordo pela via negocial, sendo o dever de paz a 

obrigação de não ameaçar perturbar o processo produtivo, isto significa dizer que 

enquanto houver instrumento coletivo vigente, deveriam as partes permanecer sem 

perturbações ao sistema produtivo. Todos os ordenamentos estudados preveem a 

possibilidade de deflagração de greve, como corolário do poder de autotutela. Ela seria 
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a ameaça última ao desequilíbrio da relação capital-trabalho, entretanto, sua licitude 

depende da obediência de requisitos legais, de força política e mobilização social quase 

impossíveis de se conseguir.  

Em âmbito internacional os Estados europeus iniciaram uma articulação 

interestatal de uniformização dos direitos laborais e sociais que redundou na criação da 

Organização Internacional do Trabalho. Já em sua constituição a OIT afirmava sua 

perspectiva orientadora de que trabalho não é mercadoria, e por isso, não deveria seguir 

a mesma sorte dos outros fatores de produção. Não se pode olvidar, todavia, que esta 

organização tem sua história pautada no estabelecimento comum de regras de produção 

e na reação dos Estados Europeus à organização de trabalhadores em âmbito 

internacional. Preocupavam-se prioritariamente os Estados em manter níveis de 

concorrência e produtividade equilibrados, delineando regras básicas a serem 

internalizadas por seus membros.  
A pluralidade de Estados faz um balanço contínuo entre dois tipos de 
contradição social: o antagonismo das classes no plano nacional e aquele das 
classes internas em amálgama de sua exploração perante o antagonismo 
internacional. Se a forma política do Estado nacional não se faz acompanhar, 
internamente, da prevalência de uma específica classe burguesa ou de alguma 
de suas frações e, ainda assim, garante a reprodução geral do capital, do 
mesmo modo, a pluralidade de Estados não enseja uma política mundial 
única do capital, mas, operando a valorização do valor em escala 
internacional, garante ainda, pela concorrência internacional, a majoração das 
explorações internas, contribuindo também para bloquear processos de 
unificação das classes trabalhadoras do mundo (MASCARO, 2013, p. 98). 
 

O MERCOSUL, assim como a OIT, desempenha papel uniformizador de regras 

relacionadas com o fator de produção trabalho, mas não exercem influência supraestatal 

sobre os Estados Membros. A União Européia, por seu turno, detém características 

supranacionais, entretanto, é importante dizer que, à negociação coletiva, efetivada 

pelas entidades legitimadas para levarem a cabo o diálogo social, não é possível descer 

à situações muito específicas, salvaguardada quatro exceções que são aquelas que 

importaram na edição de diretivas europeias. As disposições fixadas em acordos 

autônomos, por exemplo, cuidam da definição de princípios gerais de aplicação dos 

instrumentos coletivos e da tomada de compromisso das entidades filiadas aos níveis 

nacionais. Não seria incorreto afirmar que não existe reconhecimento de atuação 

supraestatal da negociação coletiva que não seja para definição de regras gerais 

obrigacionais ou de uniformização de regras comuns. Isto se torna patente ante a 
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verificação de quantos direitos têm seu exercício remetido e condicionado às regras 

Estatais.  

O direito de negociação coletiva europeia desafiou e ainda enfrenta muitos 

obstáculos, Tomás Sala Franco (2007, p. 591) aponta como principais óbices à sua 

efetivação: 
a) A inicial ausência de uma política social comunitária na recém-nascida 
Comunidade Econômica Européia, preocupada unicamente, eis que partida 
de uma abordagem liberal, com os objetivos econômicos de criar e consolidar 
um mercado comum; b) A resistência empresarial generalizada a criar um 
novo âmbito de negociação a este nível, afastado dos tradicionais centros 
empresariais de decisão e de resultados incertos; c) A difícil manifestação de 
conflitos laborais ao nível comunitário, ainda que existentes, em alguns 
setores potencial e realmente conflituosos, tal como ocorre 
paradigmaticamente com o transporte rodoviário; d) A ausência de 
interlocutores sociais ao nível comunitário, dado que os sindicatos e as 
associações empresariais têm sido tradicionalmente de âmbito nacional, 
funcionando as organizações internacionais como superestrutura sem poderes 
suficientes para tomada de decisões vinculantes; e) A existência de grande 
diversidade entre as legislações nacionais que regulamentam a negociação 
coletiva em matérias como a legitimação para negociar, a estrutura da 
negociação, a eficácia jurídica e pessoal alcançada pelas convenções 
coletivas ou o procedimento de negociação. Sendo igualmente distintas as 
práticas negociatórias quanto aos níveis de negociação (empresariais ou 
supra-empresariais) e quanto ao conteúdo (normativo ou contratual) das 
convenções coletivas; f) Por fim, as razoáveis dúvidas dos especialistas e dos 
próprios agentes sociais acerca da viabilidade e utilidade de uma negociação 
coletiva unitária aplicável a realidades socioeconômicas diferenciadas. Sem 
dúvida alguma, a falta de coesão econômica e social entre os países membros 
da União Européia representa a principal razão da falta de desenvolvimento 
da negociação coletiva ao nível comunitário.  
 

No que tange à participação dos trabalhadores e suas organizações 

representativas, existe substancial dificuldade na construção de um movimento sindical 

europeu e da europeização das relações laborais. A Confederação Européia de 

Sindicatos (CES), fundada em 1973 e constituída por 83 organizações sindicais de 36 

países europeus e por mais 12 federações industriais logrou avançar nesta questão  

mediante a construção de uma estrutura melhor adequada às necessidades de atuação 

supranacional. Já se admitindo a tomada de decisões por maioria qualificada. Ocupando 

o polo empresarial são os atores reconhecidos: a União das Confederações da Indústria 

e dos Empregadores da Europa (UNICE), atualmente conhecida como BusinessEurope, 

e a Confederação Européia de Empresas Públicas (CEEP). Estas associações tampouco 

estão adequadas a atuar em nível supranacional, sobretudo porque não possuem 

capacidade estatutária para atuarem em negociação coletiva. A eliminação dos 

obstáculos internamente surgidos nas organizações coletivas no que se refere ao 

engajamento de relações com outros interlocutores sociais, tem ocorrido mediante 
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acordos de cooperação, que contribuíram para superar os problemas de 

representatividade. 

 O alargamento da União Européia, alcançando países com realidades 

socioeconômicas demasiadamente diferentes, gera retardamento no desenvolvimento 

das negociações e o risco de agravamento do “dumping social”. Por esta razão 

procuram-se mecanismos de viabilização de criação de normativa comunitária. Em 

primeira análise mais superficial, o artigo 153.5, do TFUE, que restringiria a 

intervenção normativa da União Européia em matéria de remunerações, direito sindical, 

direito de greve elockout, impediria qualquer ação comunitária neste sentido. 

Todavia, o artigo 352 do mesmo Tratado142, aponta para a possibilidade de 

adoção da ação comunitária, por meio do processo legislativo especial e quorum 

deliberatório unânime, quando ela for considerada necessária para atingir os objetivos 

estabelecidos nos Tratados. E o diálogo social e a promoção do diálogo social, assim 

como a negociação coletiva enquanto modalidade específica, são objetivo comum da 

União Européia e dos Estados Membros, conforme a disposição do artigo 151, do 

TFUE.  

Assim, que duas as críticas feitas à negociação coletiva da união europeia 

relacionam-se com: ausência de regulamentação comunitária a respeito da matéria 

negociação coletiva; o reconhecimento de força normativa aos instrumentos firmados 

coletivamente, transformando a negociação coletiva em verdadeira fonte do direito; e, 

por último, a inadequação dos interlocutores sociais para estruturarem-se em âmbito 

supranacional. 

Na prática o que existe em nível internacional são procedimentos harmonizantes 

das regras laborais referentes à negociação coletiva e a atuação das representações e 

																																																													
142 TFUE, Artigo 352.º (ex-artigo 308.º TCE) 1. Se uma ação da União for considerada necessária, no 
quadro das políticas definidas pelos Tratados, para atingir um dos objetivos estabelecidos pelos Tratados, 
sem que estes tenham previsto os poderes de ação necessários para o efeito, o Conselho, deliberando por 
unanimidade, sob proposta da Comissão e após aprovação do Parlamento Europeu, adotará as disposições 
adequadas. Quando as disposições em questão sejam adotadas pelo Conselho de acordo com um processo 
legislativo especial, o Conselho delibera igualmente por unanimidade, sob proposta da Comissão e após 
aprovação do Parlamento Europeu. 2. No âmbito do processo de controlo do princípio da subsidiariedade 
referido no n.º 3 do artigo 5.º do Tratado da União Europeia, a Comissão alerta os Parlamentos nacionais 
para as propostas baseadas no presente artigo. 3. As medidas baseadas no presente artigo não podem 
implicar a harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros nos casos 
em que os Tratados excluam tal harmonização. 4. O presente artigo não pode constituir fundamento para 
prosseguir objetivos do âmbito da política externa e de segurança comum e qualquer ato adotado por 
força do presente artigo deve respeitar os limites estabelecidos no segundo parágrafo do artigo 40.º do 
Tratado da União Europeia. 
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organizações de classe. É desenhada uma via legislativa de negociação entre 

capital/trabalho cujo resultado não raras vezes encerra-se nas propostas empresariais, 

salvo quando o poder de barganha dos representantes da classe trabalhadora lhes 

equilibra a relação, geralmente isto ocorre para a flexibilização de direitos, como na 

instituição de banco de horas autorizado pela legislação brasileira. O princípio tuitivo é 

o fiel da balança da luta de classes no direito do trabalho. Tanto maior é a força da 

classe trabalhadora, mais direitos protecionistas são fixados na legislação. Quando o 

capital reestrutura-se produtivamente e não vê seu processo de expansão e acumulação 

ameaçado, inicia movimento contrário, de desregulamentação e flexibilização das 

normas laborais.  

O Estado de Bem Estar Social e a social democracia, não macularam as 

premissas básicas do sistema produtivo capitalista, mas viabilizaram um pacto 

interclassista. O fato é que à época o estopim de conflitos internacionais e 

transnacionais entre capital e trabalho poderiam significar situações demasiadamente 

ameaçadoras, isto porque, muitas vezes, neste campo de atuação as ações políticas e 

econômicas estão acopladas (MASCARO, 2013, p. 99). Todos os projetos que se 

limitaram a buscar alternativas para os efeitos desumanizadores de um sistema de 

produção encontraram somente o apelo moralizante como arma aos indivíduos 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 61), por isso, em momentos de enfraquecimento do movimento 

sindical e de crises econômicas o direito do trabalho sofre verdadeiro retrocesso social, 

recentemente promovido pela tese neoliberal que sustenta ser a legislação trabalhista 

excessivamente protetota, obstáculo que impede o funcionamento eficiente do mercado 

de trabalho. 

 Adoración Guamán Hernandéz e Héctor Illueca Ballester (2012, p. 27) 

ressaltam o caráter reversível das normas laborais, as quais podem tender para interesses 

dos trabalhadores e de capitalistas. Alcançam esta conclusão ao verificarem a passagem 

do direito capitalista do trabalho, aquele forjado no equilíbrio de forças, num pacto 

interclassista de caráter estatal, para o que eles denominam de “direito neoliberal do 

emprego”, em que o capital encontra-se livre de toda limitação territorial e de 

negociação para com a população local, uma vez que pode migrar sua produção para 

qualquer outro ponto do mundo. Por estas razões, a negociação coletiva que nos 

primórdios da criação do direito do trabalho voltava-se para a função controladora da 

luta de classes, absorvendo seu potencial conflitivo e através do pacto interclassista 
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reiterando a lógica capitalista; no direito do trabalho, em situações de crise, exerce o 

papel de negociação concessiva, viabilizadora dos fins neoliberais, diante da ameaça do 

desemprego. 

 Não obstante a regulamentação da negociação coletiva e o seu molde à forma 

jurídica, o período de estabilidade econômica e laboral que durou entre a crise da bolsa 

de Nova Iorque até a crise do petróleo, foi significativamente modificado pela corrente 

econômica neoliberal. Sobretudo a partir dos anos 1980, iniciaram-se modificações 

profundas no sistema econômico e político de intervenção estatal, quando como 

estratégia para amenizar os efeitos da crise se promoveram medidas contra o elevado 

índice de desemprego ocasionado pela recessão econômica, por meio da celebração de 

pactos sociais que restringiam as próprias aspirações dos trabalhadores.  
A finales de los setenta y princípios de los ochenta se acuñó la expresión 
"Derecho del Trabajo de la crisis" para designar este conjunto de medidas 
enderezadas, supuestamente, a luchar contra el paro generado por la 
recesión. Los sindicatos aceptaron la situación, alumbrando um proceso de 
diálogo denominado "concertación social", caracterizado por la celebración 
de grandes pactos sociales que autolimitaban las reivindicaciones de la clase 
obrera. En esta línea, el Acuerdo Marco Interconfederal (1980), el Acuerdo 
Nacional sobre el Empleo (1981), el Acuerdo Interconfederal (1983) y 
Acuerdo Económico y Social (1984). La doctrina científica há acuñado la 
expresión "negociación concesiva" para referirse a esta nueva etapa del 
movimiento sindical, que renuncia progresivamente a sus principales 
reivindicaciones y contribuye a gestionar la reestructuración económica, 
ofreciendo un respaldo relativamente controlado a los cambios normativos 
anteriormente enunciados (OJEDA, 2010 apud HERNÁNDEZ; 
BALLESTER, 2012, p. 17).  
 

 O direito do trabalho da crise marca a transição do direito capitalista do 

trabalho para o direito neoliberal do emprego. O direito capitalista do trabalho tinha na 

hegemonia das relações de emprego seu fundamento. A nova conjuntura não 

necessitava mais do compromisso com a classe trabalhadora, dada a paulatina inserção 

dos movimentos sindicais e da formalização de pautas jurídicas, o capital renovou-se 

sobre as bases da doutrina neoliberal de Milton Friedman, cuja política econômica 

orientava-se no seguinte sentido: 
a) Política macroeconômica orientada para a redução dos salários, 
diminuindo os custos, e a desgravação fiscal dos lucros, favorecendo a 
acumulação capitalista.  b) deregulamentação progressiva das relações 
laborais, cuja rigidez impede, sob a ótica neoclássica, o funcionamento 
eficiente do mercado de trabalho. c) Desmantelamento do Estado de bem 
estar privatizando serviços públicos e empresas rentáveis para reduzir o 
intervencionismo e expandir o mercado. d) Estabilidade monetária, mediante 
políticas restritivas endereçadas à disciplina da produção e do emprego e a 
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reduzir a tensão inflacionária característica do keynesianismo 
(HERNÁNDEZ; BALLESTER, 2012, p. 24)143.  
 

A partir de então se escuta falar em empreendedorismo e empregabilidade, 

significando o impulsionamento da qualificação polivalente do trabalhador e do 

deslocamento da tutela laboral do antigo empregado formal para a tutela do direito 

comercial do novo microempresário. No direito europeu a palavra de ordem é 

flexissegurança, que representaria a tentativa segura de adaptação do trabalhador às 

exigências flexíveis do mercado de trabalho. Na seara das organizações internacionais, 

vê-se que o projeto inicial de uniformização das regras sociais começa a ser deslocado 

para a Organização Mundial do Comércio – OMC, renovando a ideia de que a força do 

trabalho é um fator de produção e, portanto, trata-a como mercadoria, estabilizando 

custos de produção mediante a assinatura de cláusulas sociais. 

Certo é que toda ameaça ao capital será combatida. Toda pretensão da classe 

trabalhadora que exceda os limites das concessões invariavelmente tenderá para a 

ilegalidade. As forças que atuam na luta de classes estão condenadas à ilegalidade e à 

criminalização, todavia, estes espaços marginais desde a origem dos direitos laborais 

sempre foram o lóci nos quais se pleitearam as reivindicações de classe articuladas no 

âmbito econômico e político. 
A luta econômica apresenta uma continuidade, é o fio que une os diferentes 
nós políticos; a luta política é uma fecundação periódica que prepara o solo 
para as lutas econômicas. Causa e efeito sucedem-se, alternam-se 
incessantemente, e assim os fatores políticos e econômicos, longe de se 
distinguirem claramente ou de se excluírem reciprocamente como pretende o 
pretensioso esquema, constituem no período da greve de massas dois 
aspectos complementares da luta da classe proletária russa. É precisamente a 
greve de massas que dá forma à sua unidade (LOUREIRO, 2009, p. 56). 
 

 O direito de negociação coletiva, como se viu, pressupõe uma igualdade 

jurídica entre as partes legitimadas que, mesmo na seara coletiva, não existe, é mera 

ficção. Isto porque o próprio direito é produto do controle sociometabólico do capital, 

de forma que toda disputa dentro do direito é, desde muito antes, uma vitória da 

continuidade da produção, reprodução e acumulação capitalista. A forma jurídica e o 

direito de negociação coletiva funcionam como mecanismos que impedem o 
																																																													
143 Tradução livre do autor do texto: “a) Política macroeconómica orientada hacia la reducción de los 
salarios, disminuyendo los costes, y la desgravación fiscal de los beneficios, favoreciendo la acumulación 
capitalista. b) Desregulación progresiva de las relaciones laborales, cuya rigidez impide, en el decir de los 
neoclásicos, el funcionamiento eficiente del mercado de trabajo. c) Desmantelamiento del Estado de 
bienestar privatizando servicios públicos y empresas rentables para reducir el intervencionismo y 
expandir el mercado. d) Estabilidad monetaria, mediante políticas restrictivas enderezadas a disciplinar la 
producción y el empleo y a frenar la tensión inflacionista característica del keynesianismo”. 
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desenvolvimento da luta de classes, dissipando e absorvendo o potencial conflito em seu 

caráter procedimental, no sentido de pacificação e controle das reivindicações da classe 

trabalhadora. 

 



 

3 Limites e Potencialidades do Direito de Negociação Coletiva: análise de 

conjunturas 

 

Interessam para este trabalho situações-limite da relação capital/trabalho. 

Aquelas em que disputas conjunturais desvelam as dinâmicas dos interesses de classe. O 

caso dos trabalhadores do Complexo Suape é emblemático porque os pleitos formulados 

pela classe trabalhadora vão além da moldura jurídica da negociação coletiva. O caso 

europeu, por seu turno, verifica como a crise econômica impulsionou o capital a 

reestruturar a exploração do trabalho, sobretudo à custa da redução e da flexibilização 

de direitos trabalhistas. O capital, por ele mesmo, não se imporia limites desnecessários, 

por mera piedade aos pobres ou evolução144, como alguns querem fazer crer145. Por esta 

razão é fundamental analisar as pressões sociais que motivam o capital reprimir, fazer 

concessões e expandir seus limites. 

Das concessões do capital, enquanto institutos admitidos e reconhecidos pelo 

direito, não se pode esperar mais do que reformas pontuais nas estruturas e formas de 

apropriação do trabalho. Os direitos e garantias extraídos do capital ratificam seu 

controle sociometabólico. 
A abstração do indivíduo, que realiza o Sindicato numa relação coletiva de 
trabalho, constitui, como a própria instituição sindical, um progresso político 
no interior de uma forma de dominação. Enquanto progresso supera o 
conceito burguês de cidadania, à medida que dissolve o indivíduo na decisão 
da Assembléia e integra-o, juridicamente, na sorte da sua categoria ou 
profissão. Enquanto limitação, esta abstração, representada pela coletividade 
da categoria profissional, permite a sujeição do indivíduo e da fração da 
classe, aos limites que o Direito Positivo impõe à instituição sindical: sua 
integração na reprodução geral, no plano ideológico e político, em torno das 
instituições do Direito Burguês como um todo (GENRO, 1986, p. 13). 
 

																																																													
144 Celso Furtado tratou do mito do desenvolvimento econômico, ressaltando que a situação 
socioeconômica nos países de capitalismo avançado somente é possível porque existem países explorados 
que conservam as boas condições de vida daquelas populações. Por esta inferência ele justifica ser 
impossível todos os Estados alcançarem o mesmo estágio de desenvolvimento. 
145 Jürgen Habermas foi o sociólogo que alcançou maior reconhecimento em função do desenvolvimento 
da sua Teoria do Agir Comunicativo, em que sugere a centralidade fenomenológica do “mundo da vida”. 
Este espaço seria o ambiente onde emissor e receptor se encontram e, por meio da comunicação, sem a 
qual não existiria vida social, formam consensos. Consenso, em Habermas, é o mecanismo de avanço da 
sociedade, por esta razão ele valoriza as instituições formadoras de opiniões e de negociação. Assim, a 
centralidade ontológica do trabalho é, na teoria do agir comunicativo, substituída pela esfera 
comunicacional do ser humano. A consequência prática desta teoria é o apagamento das diferenças de 
classes, eis que emissor e receptor encontram-se no mundo da vida como iguais, quando, efetivamente, 
são ontologicamente desiguais. Outrossim, os pressupostos da produção e as relações produtivas 
permanecem, mantida a relação de assalariamento, a produção de valores-de-uso e de valores de troca 
direcionados para a reprodução e acumulação do capital.	
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Apresentar-se-ão casos concretos em que os limites relativos do capital foram 

tensionados, para ambos os lados, exatamente porque o conflito instalado no seio 

produtivo da sociedade importaria em prejuízos demasiadamente altos para o processo 

de acumulação e reprodução do capital. Os eventos discutidos abaixo são exemplos de 

que a verdadeira relação capital/trabalho, não sendo aquela emoldurada pelo direito de 

negociação coletiva, dá-se ao nível do antagonismo irreconciliável de classes. Ou seja, 

de um lado está a classe trabalhadora pressionando mudanças e reivindicando direitos, 

de maneira institucionalizada ou não, e de outro lado está a classe capitalista também 

forçando seus interesses.  

Ainda que ao final a situação seja “pacificada” (grifo nosso), ou melhor, contida, 

é porque o capital reprimiu as reivindicações, absorveu a demanda ou fez concessões à 

classe trabalhadora. Isto, entretanto, sem renunciar às relações sociais e produtivas do 

sistema de mediação de segunda ordem, preservando as características essenciais de 

exploração produtiva, apenas redefinindo limites relativos, eventualmente, dada a 

conjuntura político-econômica vigente. 

A classe trabalhadora é protagonista histórica do conflito de classes na práxis 

social, seu posicionamento é ativo nas definições de tendências da sociabilidade. Não se 

pode deixar de ressaltar que as concessões do capital não são feitas, são extraídas, não 

raramente, à força das pressões sociais dos trabalhadores e suas associações de classe. 

Os exemplos abaixo deixam claro: a existência da luta de classes, o papel do direito de 

negociação coletiva, as extrações de concessões do capital e a remoção de direitos e 

garantias antes conquistados.   

3.1 Greve no Complexo Portuário e Industrial de Suape: estudo de caso 

 O Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, também 

conhecido como Complexo Industrial e Portuário de Suape ou Complexo Suape, tem 

sido nos últimos anos o empreendimento mais visado na zona da mata sul 

pernambucana. Nele estão instaladas mais de cem empresas e indústrias de grande 

porte. Mais do que um conjunto de empresas privadas, o polo representou investimentos 

profundos dos Governos Estadual e Federal, sobretudo através do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC).  

No primeiro trimestre do ano de 2011 ainda estavam sendo executadas obras 

para construção de infraestruturas e as projeções de datas para conclusão das obras e 

início de funcionamento do complexo já se encontravam atrasadas. O caso a ser 
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analisado relacionava-se, a princípio, com as obras de construção do polo petroquímico 

e da Refinaria Abreu e Lima, sob a responsabilidade do Consórcio RNEST CONEST, e 

depois teve sua dimensão ampliada para canteiros de obra de outras empresas.  

O Consórcio RNEST CONEST é constituído pela Odebrecht Plantas Industriais 

S.A. e a Construtora OAS Ltda. Ambas foram contratadas pela Petrobrás para realizar 

as construções da Refinaria Abreu e Lima e da petroquímica. As obras, todavia 

envolviam ainda mais empresas, por exemplo, Mills Estruturas e Serviços de 

Engenharia S.A., Pampulha Engenharia, RIP Serviços Industriais S.A., Acoplation 

Andaimes, AALOCAN – Serviços Técnicos Industriais LTDA., Monsertec e pelo 

Consórcio CONDUTO-EGESA.  A construção destas obras era dividida entre várias 

empresas e o canteiro de obras reunia milhares de trabalhadores em condições 

contratuais diferenciadas em função do empregador.  

O quadro de trabalhadores na petroquímica apontava que 47,4% do total de 

trabalhadores provinham de outros estados, eis que Pernambuco não dispunha de mão 

de obra qualificada (RODRIGUES, 2012). A quantidade de empresas e a escassez de 

trabalhadores qualificados no Estado acomodaram um mercado de trabalho 

extremamente competitivo em termos salariais. A estratégia de organização do trabalho 

no Complexo de Suape se deu por meio da elaboração das Convenções Coletivas de 

Trabalho 2010/2011, vigentes entre 1º de Agosto de 2010 e 31 de Julho de 2011, e seu 

termo aditivo146. Firmaram a CCT o Sindicato Nacional da Indústria da Construção 

Pesada (SINICON) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de 

Estradas, Pavimentação, e Obras de Terraplanagem em Geral no Estado de Pernambuco 

(SINTEPAV/PE) a fim de regulamentar as relações de trabalho dos trabalhadores nas 

indústrias da construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral - 

aeroportos, barragens, canais e engenharia consultiva -, com atividade no Estado de 

Pernambuco. 

As Convenções Coletivas de Trabalho firmadas pelo SINICON e pelo 

SINTEPAV/PE são extensas, pelo que abrangem grande parte dos temas a respeito dos 

quais os trabalhadores do Consórcio RNEST CONEST iriam reivindicar alterações. 

Estipulavam o adicional de 70% de remuneração das horas extras laboradas aos 

																																																													
146 As Convenções Coletivas de Trabalho 2010/2011 estão registradas no Sistema Mediador do Ministério 
do Trabalho e Emprego sob os números de registro PE000543/2010 e PE000791/2010. O termo aditivo 
detêm número de registro PE000105/2011. 
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sábados147; valor do auxílio alimentação para R$ 80,00; previsão de formação de 

comissão paritária para estudo de definição de funções e salários; previsão de benefícios 

para os empregados estudantes; regulamentação que tratava sobre refeitórios e 

alojamentos; e, por fim, previsão de pagamento de passagens rodoviárias para que os 

trabalhadores retornassem aos estados de origem durante as chamadas folgas de campo.  

O termo aditivo à CCT 2010/2011, por sua vez, dava conta da definição de funções 

desempenhadas pelos trabalhadores da categoria e os respectivos pisos salariais. 

Não obstante a negociação destes instrumentos coletivos, os trabalhadores do 

Consórcio RNEST CONEST permaneciam insatisfeitos, sobretudo por conta das más 

condições ambientais de trabalho, jornadas de trabalho prolongadas e a péssima situação 

dos alojamentos148. Além disso, o SINTEPAV/PE era acusado, pelos trabalhadores, de 

ser um sindicato pelego e amarelo149. Isto porque um grupo de trabalhadores 

empregados do Consórcio RNEST CONEST procurou o SINTEPAV/PE a fim de que 

este levasse às entidades patronais seus pleitos. O conflito que se seguiu revelou 

interesses e contradições típicos de uma sociedade dividida em classes e lastreada em 

relações produtivas falseadas.  

Como não obtiveram a reposta que desejavam da respectiva entidade sindical, os 

trabalhadores buscaram suporte em outras entidades150 e decidiram paralisar as 

atividades no dia 27 de janeiro de 2011. Nesta mesma data, ao final do dia, o 

SINTEPAV/PE interveio no sentido de apresentar a pauta reivindicativa dos trabalhados 

ao Consórcio e convencer os trabalhadores mobilizados a retornarem ao trabalho. O 

SINTEPAV/PE, entretanto, acusava os trabalhadores organizados de se valerem das 

manifestações reivindicativas para fins políticos. Além disso, o sindicato rejeitava os 

pleitos dos trabalhadores argumentando que eles deveriam aguardar a data-base da 

categoria (AMARAL, 2011).  

																																																													
147 A CCT de agosto de 2010 previa o percentual de 60% para o adicional de remuneração das horas 
extraordinariamente laboradas aos sábados. 
148 Em janeiro de 2011 atearam fogo nos alojamentos dos trabalhadores da construtora Odebrecht, situado 
no Cabo de Santo Agostinho, deixando mais de duas mil pessoas desabrigadas. A empresa teve que 
realojar os trabalhadores, enviando alguns, inclusive, aos seus estados de origem até que a situação 
voltasse ao normal (LEITE, 2011; GUARDA, 2011). 
149 “Pelego” e “amarelo” são adjetivos utilizados para designar aqueles sindicatos “de fachada” que 
rejeitam a greve e adotam posicionamento conciliador entre as classes. Geralmente são financiados ou 
controlados pela categoria patronal.  
150 Apoiaram a Comissão de Trabalhadores independentes: o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de 
Correios e Telégrafos de Pernambuco – SINTECT/PE, a Central Sindical e Popular CSP-CONLUTAS e 
o Movimento de Luta Popular – MLP (COELHO, 2011). 
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Os trabalhadores do Consórcio RNEST CONEST formaram uma Comissão de 

Trabalhadores independente e, assim, o SINTEPAV/PE perdia o controle de sua base, 

efeito de sua deslegitimação perante os trabalhadores. As divergências entre 

trabalhadores, sindicato obreiro e o Consórcio recorreram à mediação da 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco (SRTE/PE), no dia 

31 de janeiro, mas não chegaram a consenso porque as empresas não aceitaram abonar 

os dias parados.  

 A comissão independente, em 07 de fevereiro, convocou os trabalhadores do 

consórcio a suspender os serviços no canteiro de obras do consórcio RNEST CONEST 

por tempo indeterminado. Reunidos em assembleia, no dia 09 de fevereiro, os 

trabalhadores reagiram à tentativa do SINTEPAV/PE interromper o encontro e 

desmobilizar as pessoas. A confusão resultou no apedrejamento do carro de som do 

sindicato obreiro e em disparos de arma de fogo, supostamente por seguranças privados 

do presidente do SINTEPAV/PE, que chegaram a ferir um trabalhador (MOREIRA, 

2011; CAPISTRANO, 2011). 

Os números não são claros, mas a Federação Nacional dos Trabalhadores na 

Indústria da Construção Pesada dá conta de que iniciaram o movimento paredista cerca 

de 4.000 trabalhadores e que, ao longo do movimento grevista, trabalhadores de outras 

empresas aderiram solidariamente à paralisação e expandiram este número para 

aproximadamente 35.000 pessoas. O que a princípio era um problema restrito a um 

canteiro de obras, alastrou-se muito rapidamente para outras empresas e demandou ação 

coletiva do lado empresarial. 

Foram ajuizados dois dissídios coletivos, 0000074-81.2011.5.06.0000 e 

0000114-98.2011.5.06.0000, respectivamente promovidos pelo Consórcio RNEST 

CONEST e pelo Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (SINICON), em 

nome das empresas associadas, contra o SINTEPAV/PE, o primeiro no dia 9 de 

fevereiro e o segundo no dia 22 de março. Ambos os processos pleiteavam a declaração 

de abusividade do movimento grevista, a isenção de pagamento de salário pelos dias 

não trabalhados, determinação de retorno imediato ao trabalho e fixação de multa diária 

por descumprimento da decisão. O Consórcio RNEST CONEST pleiteou também 

antecipação dos efeitos da tutela de modo que se determinasse a retomada das 

atividades laborais de seus empregados, entretanto, o pedido foi indeferido pela 

Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
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(TRT6) Maria Helena Guedes S. de Pinho Maciel sob o fundamento de que “o perigo da 

demora apontado pelo suscitante, consubstanciado no ‘atraso das obras’ e na 

‘deterioração das relações de trabalho’, são consequências naturais quando em conflito 

interesses entre empregados e empregadores”.  

A negativa à pretensão antecipatória reforçou o movimento paredista ao mesmo 

tempo em que compeliu, mais uma vez, as empresas envolvidas na greve a negociarem. 

Apoiavam-se os empregadores e o sindicato patronal na vigência de CCT negociada 

com o SINTEPAV/PE, usavam-na como argumento para não rever os termos dos 

instrumentos coletivos em vigor e para fundamentar o “dever de paz” (grifo nosso) das 

relações de trabalho. Curiosamente, o sindicato obreiro valeu-se do mesmo artifício, 

tentando, postergar as reivindicações do movimento espontâneo para a data-base da 

categoria. As contestações apresentadas, nos dissídios coletivos, pelo sindicato obreiro 

fazem questão de ressaltar que a atuação da entidade sempre se deu no sentido de 

conciliar o conflito, sobretudo porque intencionava livrar-se da aplicação de multa 

astreinte151, visto que não detinha o controle da categoria. 

A Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região152, conforme consta da ata de 

audiência de conciliação e instrução do dia 14 de fevereiro, convidou as partes à 

reunirem-se no parquet trabalhista a fim de mitigar os desentendimentos. O procurador 

do trabalhado Fábio André de Farias, em 11 de fevereiro de 2011, já havia instaurado o 

procedimento administrativo promocional nº. 000532.2011.06.000-4 em virtude dos 

problemas trabalhistas noticiados na imprensa. Em audiência no dia 15 de fevereiro com 

a Comissão de Trabalhadores Independente, estes registraram sua insatisfação para com 

a representação sindical obreira e pleitearam o reconhecimento de sua legitimidade para 

negociar com a categoria patronal, que foi aceita. A partir de então, o conflito começou 

a se adequar aos moldes jurídicos. Na audiência realizada no dia 16 de fevereiro 

definiram-se as reivindicações dos trabalhadores, mediante a representação da 

Comissão, e elas foram apresentadas ao sindicato patronal e aos representantes das 

empresas envolvidas.  

A pauta reivindicativa continha as seguintes propostas: estabilidade dos 

empregados componentes da comissão independente; pagamento de 3 horas in 

																																																													
151 O artigo 461, §4º, do Código de Processo Civil Brasileiro, prevê a possibilidade de fixação pelo juízo 
de multa periódica a fim de compelir a parte condenada a cumprir decisão judicial.  
152 Atuaram neste procedimento o procurador do trabalho Fábio André de Farias e o procurador regional 
do trabalho Waldir de Andrade Bitu Filho. 
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itinere153; classificação dos ajudantes para as atividades exercidas efetivamente, 

corrigindo o desvio de função e os salários; valor do cartão de alimentação elevado para 

R$ 300,00; colocação de relógio de ponto no refeitório; eliminação de listas negras 

mediante a emissão de cartas de referência para os ex-empregados no ato da 

homologação da rescisão contratual; adicional de 100% para as horas extraordinárias 

laboradas aos sábados; concessão de plano odontológico gratuitamente; concessão de 

passagem aérea para os trabalhadores que residam a mais de 1000 km; instalação de 

banheiros e chuveiros nas saídas de cada uma das frentes de serviço; ajuda de custo no 

valor de R$ 1.000,00 para os trabalhadores que não quiserem residir nos alojamentos; 

concessão de assistência médica ao trabalhador vitimado, no dia 9 de fevereiro, em 

assembleia; e, pagamento dos dias parados pelo movimento grevista. 

Desde a primeira audiência na PRT6, o Consórcio RNEST CONEST já havia se 

disposto a prestar a assistência médica ao trabalhador que sofreu um disparo de arma de 

fogo durante os desentendimentos ocorridos na assembleia do dia 9 de fevereiro. As 

empresas, na audiência do dia 15 de março, aceitaram as propostas formuladas pela 

PRT6 e coube ao SINTEPAV/PE e a comissão independente submetê-las à Assembléia 

convocada para o dia 17 de março. Os termos das propostas foram: 

Item Propostas do MPT a serem levadas à Assembleia dos Trabalhadores e aceitas 
pela Empresa  

1. “Horas in itinere” 
O Ministério Público do Trabalho fará, segundo normas procedimentais de 
investigação, a apuração do fato para que as soluções, caso sejam encontrados 
problemas, sejam discutidas posteriormente. 

2. Estabilidade dos 
membros da 

comissão 

A empresa aceita a estabilidade por um ano a partir de 15 de fevereiro de 2011, 
devendo as partes estabelecerem normas procedimentais de diálogo que previnam 
conflitos trabalhistas, sem necessariamente se pensar que esses serão eliminadas 
(SIC). 

3. Desvio de função 
A empresa fará o levantamento em 30 dias a partir da assinatura do acordo, 
pagamento a partir de 01 de janeiro de 2011, àqueles que efetivamente estivessem 
em desvio de função após esta data, sem a quitação de débitos passados. 

4. Cartão 
alimentação A empresa pagará o valor de R$ 130,00, a partir de 01 de março de 2011. 

5. Registro de ponto 
no refeitório Ver item "1". 

6. Carta de 
referência 

A empresa fornecerá “Carta Referência” a ser concedida para os trabalhadores que 
tivessem pelo menos 6 meses de trabalho e nenhuma falta injustificada. 

7. Horas extras A empresa pagará a partir de 01 de março de 2011, o percentual de 80% sobre as 
horas extras. 

																																																													
153 Horário “in itinere” é o tempo de deslocamento do trabalhador de sua casa até o local de trabalho 
computador na jornada de trabalho, quando o empregador  fornecer condução, em função da dificuldade 
de acesso ou da ausência de serviços de transporte público para o local de trabalho, conforme dispõe o 
artigo 58, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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8. Plano 
odontológico 

A empresa providenciará o atendimento gratuito, no canteiro de obras, a partir 
março de 2011 por intermédio do SESI; entrega imediata do número do cartão de 
prestação de serviços odontológicos; devolução, pelo CONEST, do valor da carência 
em havendo desistência do plano. 

9. Dias de greve Serão todos abonados. 

10. Passagens 
aéreas 

A empresa depositará o valor da tarifa terrestre + o valor das diárias pagas com 30 
dias de antecedência em relação à data da viagem. A empresa disponibilizará 
operadora de viagem em local acessível aos trabalhadores. 

11. Local para 
banho 

A empresa ampliará para 2500 pessoas a capacidade do vestiário e autorizará a saída 
antecipada, da frente de serviço, dos estudantes devidamente comprovados em 30 
minutos. 

12. Auxílio 
residência Remeter a discussão para a data base da categoria. 

Fonte: Ata de audiência realizada na Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região em 15 de março de 
2011, processo nº. 000532.2011.06.000/4. 
 

À exceção dos itens 4 e 7, valor do benefício do cartão alimentação e do 

percentual do adicional de horas extras, respectivamente, todos os outros foram 

conciliados. 

Não se pode olvidar que os trabalhadores, ao longo de todo o processo negocial, 

permaneceram mobilizados em assembleia e não suspenderam a paralisação das 

atividades. Por vezes, ainda, os trabalhadores bloqueavam a PE-60 e o acesso à portaria 

2 da Refinaria Abreu e Lima, impedindo a circulação no canteiro de obras154.  

Tendo em vista a continuidade do movimento paredista, seria dado seguimento 

ao julgamento dos processos judiciais, que permaneceram suspensos durante as rodadas 

de negociação na PRT6.  O Consórcio RNEST CONEST fundamentou seus pedidos no 

descumprimento do artigo 3º da lei de greve155, argumentando que havia instrumentos 

coletivos vigentes; não ocorreu assembleia geral para definição das reivindicações e 

deliberação de paralisação; não houve notificação prévia da paralisação à empresa; não 

ocorreu frustração da negociação, eis que não houve nenhuma tentativa de instalação do 

processo negocial; que os pleitos posteriormente pautados perante a SRTE/PE deveriam 

direcionar-se às negociações de elaboração da CCT do período de 2011/2012 e que a 

convenção coletiva vigente já continha entendimentos sobre as mesmas matérias. A 

petição inicial do SINICON, por seu turno, na condição de representante sindical da 
																																																													
154	A Refinaria Abreu e Lima S.A. – RNEST ajuizou perante a 2ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, ainda, 
ação de interdito possessório154 contra os manifestantes, tombada sob o nº. 0000585-85.2011.5.06.0192, 
notadamente contra os trabalhadores que compunham a Comissão de Trabalhadores independente, 
requerendo a retomada da posse da empresa sobre sua propriedade e que os réus se abstivessem de 
instigar a greve ou impedissem outros trabalhadores de comparecessem aos seus postos de trabalho. 
Embora deferida a liminar, a juíza assegurou a permanência dos trabalhadores, de modo que não 
impedisse a livre circulação no imóvel da empresa, autorizou a colocação de faixas e a utilização de carro 
de som. Impôs, ainda, multa de R$ 10.000,00 para quaisquer das partes que violassem suas 
determinações, trabalhadores ou empresas. 
155 Lei nº. 7.783, de 28 de junho de 1989. 
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categoria econômica, apoiou-se nas mesmas razões apresentadas pelo Consórcio 

RNEST CONEST, ante a difusão do movimento paredista para outras empresas do 

Complexo Industrial e Portuário de Suape.  

Em contestação às pretensões empresariais, o SINTEPAV/PE alegou que a 

manifestação partiu de um grupo de trabalhadores no canteiro de obras do Consórcio 

RNEST CONEST em função das diferenças salariais praticadas entre as empresas 

subcontratadas, cujo estopim foi o descaso empresarial em relação às condições de 

saúde e segurança do ambiente de trabalho. O sindicato obreiro defendeu a legalidade 

da greve ressaltando o recebimento, em 27 de janeiro, pelo Consórcio, de pauta 

reivindicativa e a consequente frustração do processo negocial diante do 

posicionamento contrário às propostas dos trabalhadores. Aduziu que a representação 

dos trabalhadores e o movimento paredista articularam-se de maneira espontânea, sem 

qualquer respaldo ou intervenção sua que antecedesse a paralisação. Ratificou, ainda, 

que a participação do SINTEPAV/PE, depois de paralisados os serviços, deu-se no 

sentido de mediar o conflito e reestabelecer o retorno dos trabalhadores aos postos de 

trabalho e que, por isso, não deveria ser penalizado. Por último, defendeu o pedido de 

legalidade da greve com base nos incisos I e II, do artigo 14, da lei de greve, que 

excetuam a abusividade do movimento paredista quando ele objetive o cumprimento 

dos termos negociados ou quando motivado por modificações novas ou imprevisíveis da 

relação de trabalho. Em audiência, o SINTEPAV/PE aproveitou a oportunidade para, 

mediante a concordância dos suscitantes, remeter ao pleno do TRT6 os dois últimos 

pontos não conciliados na PRT6, quais sejam, a elevação do valor do auxílio 

alimentação para R$ 160,00 e do percentual adicional das horas extraordinárias 

laboradas aos sábados para 100%. 

   A PRT6, por meio do Procurador Regional do Trabalho Waldir de Andrade 

Bitu Filho, deu parecer opinando pela declaração de abusividade da greve e pela 

autorização de desconto salarial dos dias não trabalhados. Argumentou o membro do 

parquet trabalhista que “não houve qualquer deliberação acerca da paralisação das 

atividades, nem havendo negociação coletiva prévia sobre tal paralisação”, frisou, 

também, que a suposta pauta reivindicativa lavrada no dia 27 de janeiro pleiteava 

direitos acobertados pela convenção coletiva em vigor, a qual estaria sendo cumprida. 

O Tribunal Pleno julgou ambos os dissídios que tiveram como relator o juiz 

convocado Agenor Martins Pereira e como revisora a desembargadora Dione Nunes 
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Furtado da Silva. Por unanimidade, foi declarada a abusividade da greve, autorizado aos 

empregadores descontar os dias paralisados dos salários e determinado aos 

trabalhadores que retornassem aos seus postos de trabalho. O acórdão do TRT6 

fundamentou a decisão no descumprimento dos requisitos estabelecidos na lei nº. 

7.783/1998, a lei de greve. Entenderam os desembargadores que ao movimento 

paredista faltou deliberar a respeito da paralisação das atividades e tentar estabelecer 

negociação coletiva prévia, bem como não houve apresentação de pauta reivindicativa e 

não foi notificado o empregador em prazo prévio legal de 48 horas. Justificou ainda a 

abusividade da greve por não haver o processo de autorização de deflagração do 

movimento grevista ocorrido regularmente, mediante a publicação de edital de 

convocação, ata de assembleia, relação de associados e lista de presença, neste aspecto, 

presume-se que a corte trabalhista, na verdade, condenava o movimento espontâneo dos 

trabalhadores, ante a não intervenção do SINTEPAV/PE, eis que somente este, como 

representante legal da categoria poderia fazer isso. Por fim, reforçou a condenação do 

movimento paredista a vigência de normas coletivas pertinentes aos pleitos formulados 

e a manutenção da suspensão das atividades, mesmo enquanto as rodadas de negociação 

na PRT6 ocorriam, estes pontos relacionam-se com a violação da “obrigação de paz” à 

qual deveriam haver-se submetidos os trabalhadores. 

Em caráter majoritário decidiu-se a respeito dos pedidos formulados em 

reconvenção, venceu o voto da desembargadora revisora que ponderou com base no 

princípio da isonomia o tratamento equiparado entre todos os trabalhadores do canteiro 

de obras deferindo os pedidos de elevação do auxílio alimentação para R$ 160,00 e do 

percentual de horas extras aos sábados para 100%.  
Voto no sentido de proibir a realização de horas extras aos sábados, salvo nas 
hipóteses previstas no art. 61, da CLT, e, em caso de descumprimento, as 
horas extras devem ser remuneradas com o adicional de 100%. E mais, 
considerando que no canteiro de obras tem trabalhadores que auferem 100% 
de adicional de horas extras, com base no princípio constitucional da 
isonomia, defiro a pretensão dos suscitados de 100% de adicional de horas 
extras trabalhadas aos sábados, estendendo o mesmo tratamento de igualdade 
para o auxílio-alimentação, no valor de R$160,00, até 31.07.2011. Em 
relação ao adicional de horas extras de 100%, aplica-se, por analogia, o teor 
da Súmula 146 do TST, que determina que o trabalho em dias de repouso 
seja pago em dobro, considerando que a vigente Constituição Federal 
aumentou o tempo de repouso semanal, quando estabeleceu jornada de 44 
horas semanais e, assim, no sábado, no segundo expediente, já se inicia o 
período de repouso remunerado. Visou a Lei Maior preservar a saúde e 
segurança do trabalhador, que está fatigado após o trabalho nos outros dias da 
semana que antecedem o sábado. Portanto, exigir o cumprimento de horas 
extras aos sábados sem o pagamento de adicional de 100%, atenta contra a 
segurança e saúde do empregado. Por outro lado, a existência, no canteiro de 
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obras, como alhures mencionado, de trabalhadores que recebem as horas 
extras aos sábados com o adicional de 100%, conforme consta das 
informações dos autos e foi referido nos fundamentos do voto do Relator, 
quando apreciou o pedido de chamamento do dono da obra, bem como 
noticiado pela imprensa, tornando o fato público e notório, autoriza a 
aplicação de isonomia de tratamento. Assim, pelo princípio da isonomia é 
vedada a diferença de pagamento de valores salariais para serviços prestados 
nas mesmas condições, sendo também princípio de justiça de se dispensar 
tratamento igual a quem se encontra em situação de igualdade, aplicando-se 
os mesmos princípios, em relação ao vale-refeição (BRASIL, 
PERNAMBUCO, RECIFE 2011). 
 

Extinguiram-se, finalmente, os processos depois de homologados os pedidos de 

desistência das partes, lastreados na celebração de acordo a respeito das matérias objeto 

da lide. Quando da extinção do processo, já vigia, inclusive Convenção Coletiva de 

Trabalho negociada para o período de 01 de agosto de 2011 a 31 de julho de 2012. Os 

descontos salariais pelos dias parados, entretanto, permaneceram sendo discutido entre 

as partes na PRT6 (BRASIL, PERNAMBUCO, RECIFE, 2011). 

A greve em Suape eclodiu quando, aparentemente, as empresas estariam 

seguindo as regras jurídicas estabelecidas nos instrumentos coletivos vigentes, 

contrariando o “dever de paz” (grifo nosso) e as normas disciplinadoras do direito de 

negociação coletiva. Não obstante a atuação dos trabalhadores grevistas haver sido 

julgada abusiva ao final, admitiu-se a instalação do processo negocial desenvolvido na 

PRT6 e a legitimidade da comissão independente de trabalhadores, bem como a 

produção de efeitos do acordo estabelecido. O trâmite legal de negociação coletiva foi 

desconsiderado para viabilizar o controle e a adequação da situação fática conflitiva.  

Outras estratégias de controle do movimento paredista poderiam haver sido 

utilizadas, tanto pelas empresas quanto pelo Estado. A via da criminalização, por 

exemplo. A depender das disposições classificatórias em jogo, as condutas adotadas por 

alguns dos trabalhadores em greve poderiam ser compreendidas como crimes contra a 

liberdade de trabalho, a suspensão coletiva de trabalho, suspensão de obra de interesse 

coletivo ou a ocupação de estabelecimento a fim de impedir o curso normal do trabalho. 

A criminalização das greves e mobilizações, afinal, consiste numa estratégia corriqueira 

adotada por agentes estatais e empresariais com o fim de suprimir movimentos 

reivindicatórios. A jurisdição criminal seguramente conseguiria desmobilizar os 

trabalhadores em greve, contudo, não asseguraria o retorno ao trabalho e arriscaria 

inflamar a radicalização das manifestações. De toda sorte, a alternativa da repressão não 

contribuiria para que as atividades voltassem a ser realizadas, objetivo último do 
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empresariado. Curiosamente, o Estado também não agiu no sentido de investigar e punir 

a prática de eventuais crimes contra a organização do trabalho que são de ação pública 

incondicionada. Agentes de Estado e empresariais, portanto, evitaram a criminalização 

– que, segundo seus interesses, poderia ser empregada como uma “exigência legal” – 

porque, ao que tudo indica, ela não seria necessariamente produtiva naquele contexto de 

conflitos. Isto ratifica a afirmação de que o direito e o Estado não são neutros. Pelo 

contrário, eles manejam seus interesses a partir de determinadas circunstâncias, 

flexibilizam inclusive suas tendências estruturais, como a tendência à criminalização, e 

compõem estratégias de controle, e submetendo-se hierarquicamente ao metabolismo 

social do capital. 

A formação de uma Comissão de Trabalhadores independente é outro fato 

simbólico que permite duas observações sobre o que justificou a perda de legitimidade 

do SINTEPAV/PE. Uma, o sindicato obreiro seria efetivamente “vendido” e não 

cumpria a função de representar os interesses da categoria, como afirmavam os 

trabalhadores. É sabido que nas atas de audiências realizadas na PRT6, nos dias 15 e 21 

de março, a representação da Comissão de trabalhadores independente não foi 

substituída pelo SINTEPAV/PE, eis que o sindicato obreiro e a comissão independente 

constituíram advogados diferentes para acompanhá-los. O SINTEPAV, em julho de 

2011, foi denunciado perante a PRT6 por excluir trabalhadores do processo de definição 

de pauta de negociação coletiva, sendo o sindicato requerido a convocar por escrito 

representantes de comissões independentes, abrindo-lhes espaço nas mesas de 

negociação com as empresas (BRASIL, PERNAMBUCO, RECIFE, 2011).  

A segunda observação, entretanto, relaciona-se com a própria estrutura jurídica 

que aprisionou os fenômenos sociais abstratamente, extirpou o papel combativo-

revolucionário das associações de trabalhadores e condenou as entidades representativas 

ao direito de negociação coletiva e suas consequências. O SINTEPAV/PE estava 

respaldado pelas normas jurídicas, de origem Estatal e Convencional, vigentes. O 

Sindicato Obreiro anexou documentos que comprovavam a convocação das empresas 

consorciadas e de outras subcontratadas da Petrobrás desde o início de Janeiro de 2011 

para ativarem o processo negocial de conclusão de Acordos Coletivos de Trabalhos. Ao 

apoiar a greve, o Sindicato estaria violando o “dever de paz” e mais, estaria sujeito a 

sanções pecuniárias, como a aplicação da multa por descumprimento da decisão 

proferida pelo Pleno do TRT6. 



113 
	

É dizer, a formação da Comissão de Trabalhadores Independente não significa 

apenas desconfiança para com o representante legal da categoria, mas, em última 

análise, com a sistemática de controle jurídico que impede o tipo de atuação proposto 

pelos trabalhadores do Consórcio RNEST CONEST que, às vistas do direito, é abusiva 

e ilegal. Este é o momento em que se deve compreender a natureza paradoxal do direito 

de negociação coletiva; ele historicamente foi uma concessão extraída do capital, uma 

vitória da classe trabalhadora, ainda assim, é instrumento de controle do capital incapaz 

de racionalizar ou sobrepor-se às relações capitalistas. 

A presença do SINTEPAV/PE nas audiências realizadas na PRT6 se deu tão 

somente na medida em que a entidade sindical detinha a legitimidade representativa 

legal da categoria dos trabalhadores, contudo não era esta sua qualificação que 

respaldava a paralisação, mas o poder de barganha da comissão de trabalhadores 

independente e o poder de transacionar os interesses daquele grupo de trabalhadores e 

garantir a retomada das obras.  

A postura do sindicato obreiro visualizada nas manifestações que fez nas defesas 

dos dissídios coletivos ajuizados deixa transparecer seus viés “conciliador” e a suspeita 

preocupação exacerbada com o retorno dos trabalhadores aos postos de trabalho. O 

posicionamento da entidade sindical somado à tentativa de desmobilizar os 

trabalhadores na assembleia no dia 9 de fevereiro é que reforçaram a insatisfação da 

base e levaram-na a rejeitar sua representatividade. 

Na Justiça do Trabalho a greve foi julgada abusiva e autorizou o desconto dos 

dias parados, entretanto, o Tribunal obstou seu pronunciamento privilegiando a 

composição negociada da lide. Isto é, o órgão pleno do TRT6 não só forçou como 

admitiu, mesmo diante da declaração de abusividade da greve, a produção de efeitos 

jurídicos dos termos negociados perante o Ministério Público do Trabalho. Além disso, 

o voto que prevaleceu no acórdão do Tribunal Pleno decidiu pela constituição da 

proposta formulada pelos trabalhadores em relação ao adicional de horas extras e ao 

valor do benefício de alimentação, nestes dois pontos rechaçando a proposta empresarial 

e a colocação da discussão para a data base da categoria. 

A produção de efeitos jurídicos não foi obstada por conta do julgamento 

condenatório de abusividade do movimento paredista. Ao contrário, o reconhecimento 

dos direitos estabelecidos durante as audiências na PRT6 e no acórdão do Tribunal 

Pleno do TRT6, concessões do capital, representam a mobilidade de seus limites 
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relativos. Até mesmo o desconto dos dias parados, embora autorizados pela decisão 

judicial, foi posteriormente negociado pelas partes envolvidas, sob nova ameaça de 

greve (BRASIL, PERNAMBUCO, RECIFE, 2011). 

Em situação extrema, como foi a do conflito entre os trabalhadores do Complexo 

Suape e seus empregadores, conseguiu-se extrair concessões, para além da moldura do 

ordenamento jurídico, forçando-o a adaptar-se para que o capital não perdesse o 

controle do metabolismo social. As concessões do capital, por suposto, são assimiláveis 

e integráveis ao sistema, de maneira que resultam em vantagem produtiva para o próprio 

capital. Mais do que isso, de modo algum são irreversíveis, o que significa dizer que as 

concessões são contextualizadas historicamente.  

O conflito de classes, desvelado espontaneamente pelos trabalhadores, 

configurou a própria modificação, ou pelo menos, a desconsideração temporária de 

aplicação das normas jurídicas vigentes. Isto é, direito e Estado revelaram suas 

verdadeiras razões de ser: existem para controlar o conflito de classes e manter a 

produção capitalista fiel aos seus objetivos, fundamentando-se reciprocamente de 

maneira que ao não darem conta das recalcitrâncias e embates de classes, adaptam-se 

mitigando o conflito e ratificando o sistema produtivo concomitantemente. A comissão 

independente de trabalhadores de Suape alcançou sucesso na maioria dos pleitos que 

formulou por conta da ameaça que a paralisação de tantas pessoas provocou, e 

potencialmente provocaria, no cumprimento das finalidades últimas de acumulação e 

reprodução do capital.  

Este caso desvela, de maneira obviamente situada geográfica e historicamente, 

como a luta de classes molda as instituições estabelecidas na medida em que ameaça o 

poder de controle do capital. Ainda que a pauta de ação dos trabalhadores não 

pretendesse modificar o modo de produção, mas apenas a ampliação de benefícios 

acessórios à relação assalariada, vê-se que não existe possibilidade de conciliação entre 

capital e trabalho. Há, efetivamente, submissão do trabalho, em função da sua 

compreensão estranhada e alienada pelo trabalhador, ao capital e, eventualmente, a 

extração de concessões em favor da classe trabalhadora. O direito de negociação 

coletiva estabelece a redoma dentro da qual a atuação dos trabalhadores jamais 

extrapolará os limites controlados pelo capital, por esta razão estes mesmo limites 

tiveram de ser relativizados para recepcionar, ainda que casuisticamente, a intervenção 
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de uma comissão de trabalhadores independente e a manutenção do processo negocial 

enquanto os trabalhadores encontravam-se mobilizados. 

3.2 O Cenário Comunitário Europeu 

As concessões eventualmente feitas pelo capital não são permanentes, dependem 

fundamentalmente do potencial conflitivo da classe trabalhadora e da capacidade 

desestabilizadora do controle sociometabólico do sistema de mediações de segunda 

ordem. Enquanto disputa, por óbvio, há momentos em que direitos e garantias sociais 

são mitigados ou retirados. O enfrentamento de classes em algumas conjunturas não 

ocorre mais por novos direitos, mas tão somente pela manutenção daqueles já 

conquistados e dos postos de trabalho.  

Este ponto mostrará que as concessões extraídas do capital não são irreversíveis, 

uma vez que situadas no espaço e no tempo, e que na atual conformação produtiva que 

existe nos países membros da União Européia156 o capital tem removido inúmeras 

dessas concessões, materializadas em direitos sociais. Não é por meio da violência que a 

redução de direitos trabalhistas e sociais tem ocorrido. Ao contrário do que se poderia 

acreditar, o direito de negociação coletiva é atualmente na Europa o mecanismo 

viabilizador de cessão das conquistas alcançadas pela classe trabalhadora. Não por 

acaso, ocorre esta conversão de finalidade do direito de negociação coletiva. 

O Estado de Bem Estar Social vem sendo minado e as concessões 

historicamente extraídas em função da pressão das classes trabalhadoras tem sido 

retiradas. A implementação de políticas econômicas neoliberais lastrearam o desarranjo 

do Estado Providência, além disso, a organização globalizada permite ao capital 

mobilidade internacional e transnacional, o que eleva a dificuldade de controle 

produtivo dos Estados.  

A crise financeira desencadeada em 2008 nos Estados Unidos da América 

chegou ao território Europeu em 2010 e trouxe consigo o superendividamento dos 

países membros, em função dos empréstimos efetuados perante o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), reformas previdenciárias e laborais. Os efeitos da crise provocaram 

diminuição da receita de alguns países da União Européia, recessão econômica, 

aumento do desemprego e a bancarrota de empresas. Mesmo após a adoção dos pacotes 
																																																													
156	Warren E. Buffet em entrevista concedida a Ben Stein (2006), do The New York Times, foi categórico 
ao afirmar: “There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re 
winning”. Em tradução livre: “Existe, sim, luta de classes, mas é a minha classe, a dos ricos, que está 
ganhando a batalha”.  
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de medidas anticrise, os índices europeus de desemprego ainda estão elevados. Em abril 

de 2014 a União Europeia apresentou índice médio de desemprego de 10,4%. Enquanto 

os países membros mais afetados sofriam taxas altíssimas, como em Portugal de 14,6%, 

na Espanha de 25,1%, na França de 10,4% e na Grécia de 26,8%, sendo este referente 

ao mês de março (UNIÃO EUROPEIA, 2014).  

Consequência dos elevados índices de desemprego somados à redução da 

assistência social estatal foi o superendividamento da população. Neste contexto, 

entidades sindicais convocavam greves gerais em diversos países europeus como reação 

às políticas de austeridade implementadas, notadamente na Grécia, em Portugal e na 

Espanha. O dia 14 de novembro de 2012 ficou marcado por manifestações convocadas 

pela Confederação Européia dos Sindicatos (CES), que conseguiu organizar atos 

políticos desde declarações de solidariedade até greves gerais em vinte países: Portugal, 

Espanha, Itália, Grécia, Vilnius, Lituânia, Bélgica, França, Suíça, Polônia, Alemanha, 

Reino Unido, Holanda, Áustria, Dinamarca, Suécia, Bulgária, Malta, Letônia, Finlândia, 

Luxemburgo, Suíça, Eslovênia e República Tcheca (LUSA, 2012). A insatisfação dos 

trabalhadores europeus relacionava-se com as reformas que, segundo setores estatais e 

empresariais, precisavam ser realizadas para reestimular o anseio produtivo capitalista 

de expansão e reprodução do capital.  Estas reformas importavam na subtração de 

direitos e garantias outrora alcançados durante o período de aparente equilíbrio das 

forças de classes.  

As reformas previdenciárias consistiam na elevação da idade mínima para 

aposentadoria e na fixação de pensões pelo salário médio da carreira. As reformas 

trabalhistas, por sua vez, visavam à redução de custos para as empresas e para o Estado 

como, por exemplo, a retirada de indenizações, alargamento do prazo de contratos 

temporários e enxugamento do quadro de funcionários públicos157. Na medida em que a 

crise se alastrava pelo continente europeu, novas ondas de mobilizações tomavam conta 

dos principais países europeus. Na França, cerca de 3,5 milhões de trabalhadores 

																																																													
157 A Comissão das Comunidades Europeias (2006, 10) relacionou algumas da reformas que ocorreram 
nos Estados Membros: “entre as medidas da legislação laboral destinadas a facilitar as transições 
profissionais fruto do diálogo social a nível nacional, figuram a Lei neerlandesa sobre flexibilidade e 
segurança de 1999, a Lei austríaca sobre as indemnizações por despedimento (Abfertigungsrecht)26, de 
2002, e o Decreto espanhol de Junho de 2006, que permite a conversão de contratos a termo em contratos 
sem termo com indemnizações por despedimento reduzidas. A reforma austríaca representa um exemplo 
interessante de evolução radical de um sistema baseado na relação de trabalho tradicional entre um 
trabalhador e uma empresa para um sistema mais global que se baseia num fundo de gestão de contas de 
poupança individuais a nível nacional. Foi suprimida a ligação entre o despedimento efectuado por um 
empregador e o pagamento de uma indemnização única de despedimento”. 
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entraram em greve no dia 12 de outubro de 2011 para protestar contra a aprovação da 

chamada Lei Balladour. O governo grego submeteu-se às medidas econômicas impostas 

pela União Européia e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Para tomar 

empréstimo, que será quitado mediante o aumento de impostos sobre combustíveis, 

álcool e tabaco, o Estado grego ainda deveria congelar os salários e enxugar o quadro de 

servidores públicos. A rejeição do pacote econômico somava 68% da população e 

naquele país as manifestações de protesto foram violentas, havendo destruição de lojas e 

confrontos com policiais (OLIVEIRA, 2011, p. 7). O desemprego provocou na Espanha 

execuções hipotecárias e despejos (PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA 

HIPOTECA, 2014). A insatisfação social neste país com frequência une as duas 

principais entidades sindicais nacionais a União Geral dos Trabalhadores (UGT) e a 

Comissões Obreiras (CCOO), em paralisações de protestos conhecidas por marea 

ciudadana (ou maré cidadã) em que diversos segmentos sociais, sindicatos, 

trabalhadores, estudantes e aposentados, por exemplo, iniciam passeatas em diversos 

pontos da cidade até se encontrarem e formarem um coletivo mais amplo. 

Com efeito, as mobilizações que ocorreram na Europa nos últimos 5 anos não 

obtiveram força para impedir a nova configuração produtiva, em favor dos capitalistas, 

pós-crise financeira de 2008. E a negociação coletiva ao nível europeu, uma das 

ramificações do diálogo social, recepcionou a flexibilização das normas laborais em 

nome da proteção de postos de emprego e da sobrevivência das empresas. Embora 

desde a sua criação o direito de negociação coletiva compusesse parte da estrutura de 

controle da luta de classes, a correlação de forças que suportava o pacto interclassista 

permitiu à classe trabalhadora lograr avanços significativos no que diz respeito à 

aquisição de direito e garantias. O ambiente de crise abriu espaço para o incremento do 

controle e dos ganhos capitalistas, transfigurando o papel reivindicativo de direitos 

sociais do direito de negociação coletiva num papel concessivo, flexivo, legitimador das 

reduções de direitos laborais.  

Desde o final do século XX o direito de negociação coletiva já vinha perdendo 

seu caráter reivindicador de direitos para consolidar a cessão das concessões antes 

conquistadas. Os parceiros sociais ao nível europeu e os sindicatos – no âmbito nacional 

dos países membros -, apresentam-se atualmente como “mediadores” e o direito de 

negociação coletiva converteu-se na oportunidade de a classe capitalista forçar a 

redução e a flexibilização de direitos sociais. O argumento óbvio dos capitalistas é o da 
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extinção de postos de trabalho, já escassos, cuja inexorabilidade se encontra baseada na 

rigidez das regras laborais que impede a dinâmica empresarial (EU SOCIAL 

DIALOGUE NEWSLETTER, 2014). 
Condições de trabalho e de emprego demasiado protectoras podem 
desencorajar os empregadores de recrutar durante períodos de retoma 
económica. A existência de modelos alternativos de relações contratuais pode 
reforçar a capacidade das empresas para dinamizar a criatividade de toda a 
sua mão-de-obra e desenvolver, deste modo, maiores vantagens competitivas 
(COMISSÃO EUROPEIA, 2006, p. 6). 
 

A União Europeia sugere a “modernização” do direito do trabalho como objetivo 

crucial de adaptação dos trabalhadores e das empresas a fim de promover a atividade 

econômica e aumentar a produtividade. A Comissão Europeia afirma que aos 

instrumentos coletivos de trabalho caberia a conformação das normas jurídicas às 

situações econômicas concretas, inclusive respeitando as diferenças nacionais dos 

Estados Membros (COMISSÂO EUROPEIA, 2006). “Empregabilidade” e 

“competitividade” são as palavras de ordem da União Europeia que lançou o termo 

“flexigurança”. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de amenizar a tendência de 

precarização do trabalho e de adaptação das normas trabalhistas aos novos anseios do 

modo de produção capitalista. O diálogo social e o direito de negociação coletiva 

desempenham, neste contexto, a função de adequação da produção, da organização do 

trabalho e das condições laborais diante das formações conjunturais em tempos de crise 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2012). Maria Cristina Aguilar Gonzálvez (2011, p. 120) 

aponta como vantagem primordial da negociação coletiva a sua “capacidade de 

adaptação às mudanças que se produzem, como as que ocorreram para as condições de 

trabalho ante as novas necessidades de competitividade e flexibilidade empresariais”. 

Francisco A. Gonzalez Díaz (2009, p. 97) deixa transparecer como os parceiros 

sociais, na esfera europeia, encaram o diálogo social no contexto de crise econômica e 

financeira. Ele afirma que os parceiros sociais estariam “conscientes” e preparados para 

enfrentar as implicações da crise sobre os trabalhadores e os empresários. Diz, ainda, 

estarem os interlocutores “convencidos de que a Europa deve reestabelecer o 

crescimento econômico, melhorar a competitividade, a produtividade e a qualidade do 

emprego para alcançar o pleno emprego e o progresso social e melhor proteger o meio-

ambiente”. A condição dos parceiros sociais descrita é de união, situação inconcebível 

da perspectiva da luta de classes, posto que trabalho e capital constituem classes com 

interesses antagônicos entre si. Percebe-se que no âmbito comunitário se opera a mesma 
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falsificação de unidade de classes que se dá no âmbito Estatal. Desta maneira, o sistema 

de mediações de segunda ordem permanece intocável e o comportamento da classe 

trabalhadora é guiado pelos objetivos do capital, como se “parceira” fosse da capitalista. 

As mobilizações não conseguiram impedir a redução de direitos e garantias dos 

trabalhadores. A resistência trabalhadora, todavia, conseguiu refrear o avanço das 

reformas redutoras de direitos trabalhistas mediante a introdução da ideia de 

flexigurança no projeto estratégico Europa 2020, que propõe a combinação da 

adaptabilidade das empresas e da empregabilidade dos trabalhadores. O Comitê 

Econômico e Social Europeu opinou no parecer 2007/C 256/20 que o modelo de 

flexigurança tem no Estado providência a sua base constitutiva, isto é, a UE concebe a 

correlação entre os parceiros sociais em equilíbrio. E, porque “equilibrada”, afirma que 

a flexigurança busca repartir direitos e obrigações entre empregadores e trabalhadores.  

Dois momentos caracterizaram a atuação dos sindicatos obreiros. Quando se 

iniciaram as ações de precarização do trabalho os sindicatos ofereceram resistência à 

mudança para pior, sob a sua perspectiva. Posteriormente, entretanto, os sindicatos 

transformaram-se nos próprios protagonistas da redução de direitos e garantias. O 

direito de negociação coletiva no cenário comunitário europeu, portanto, está 

compromissado com o processo de salvaguarda dos postos de trabalho e da conservação 

empresarial.  

3.3 Análise Comparativa 

O fenômeno negocial teve sua origem consolidada justamente quando os 

capitalistas do século XIX perceberam que o avanço revolucionário da classe 

trabalhadora ameaçava as relações produtivas da sociedade capitalista. Em defesa do 

modo de produção e do sistema de mediação de segunda ordem, desenvolveu-se uma 

estrutura jurídica de proteção ao trabalho e ao trabalhador, de modo que permaneceram 

inalteradas as relações sociais capitalistas. A realidade invertida da abstração legal 

impede as classes de reconhecerem a si mesmas, de modo que o próprio conflito de 

classes parece não existir.  

Entretanto quando ele se revela tende a subverter os determinismos capitalistas e 

sacar o ser humano do estado alienado em que se encontrava, recuperando-lhe 

consciência do lócus que ocupa na sociedade de classes. As temáticas abordadas no 

primeiro e segundo capítulos contrapostas ao direito de negociação coletiva ativado no 

caso da greve do Complexo Portuário e Industrial de Suape e no novo viés de 
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negociação europeu revelam a luta de classes e a negação do direito estabelecido para 

que ocorressem readequações dos limites do capital. 

No primeiro caso, uma Comissão de Trabalhadores independente, que não era 

representante legalmente constituída da categoria, logrou reconhecimento jurídico 

Estatal e participou de negociação com a categoria patronal, que produziu efeitos 

jurídicos. No segundo caso, o direito de negociação coletiva juridicamente concebido 

como mecanismo de reivindicação de pautas dos trabalhadores converteu-se em 

mecanismo de cessão dos direitos trabalhistas e sociais antes conquistados. No primeiro 

exemplo, o direito faz um movimento de abertura e adequação do fenômeno social que, 

embora tenha sido julgado abusivo, foi recepcionado e produziu efeitos jurídicos. O 

segundo exemplo não tem a mesma sorte, com efeito, o movimento é de redução das 

forças e direitos da classe trabalhadora, o direito de negociação coletiva descende de um 

caráter meramente reivindicativo para outro concessivo. 

O direito de negociação coletiva foi usado no caso do Complexo Suape para 

encerrar o conflito de classes, enquanto na Europa, capitalistas e trabalhadores, 

chamados de parceiros sociais, atuam conjuntamente para flexibilizarem as normas 

laborais. A luta de classes tende a não ultrapassar os âmbitos territoriais dos Estados 

que, por sua vez, amalgamam as classes sob o argumento de resistência à 

imperatividade expansionista e concorrencial de novos mercados, o direito de 

negociação coletiva tem sido o instituto de contenção e encerramento da luta de classes. 

Anulam-se as pautas reivindicativas dos sindicatos obreiros em nome da 

empregabilidade e do aumento de competitividade comercial no mercado global. Aos 

trabalhadores deixa de ser importante discutir a redução de jornada de trabalho para 

implorar pela manutenção ou abertura de postos de trabalho no território em que 

laboram.   Ocorre que a formação de um mercado global, a fácil e ágil mobilidade do 

capital, interfere não apenas contra os interesses da classe trabalhadora, mas também de 

maneira destrutiva contra as próprias estruturas de controle do capital, como o direito e 

o Estado. Paradoxalmente, a incontrolabilidade expansionista do capital leva seus 

próprios mecanismos de controle sociometabólico a resistirem contra a ordem superior 

de tomada decisões, estes são os chamados momentos de crise. 

Enquanto estrutura de controle sociometabólico, o capital intenciona se sobrepor 

como centro de tomada de decisões de toda a sociabilidade, o que, dada à dinâmica do 

modo de produção capitalista torna-se impossível. A necessidade de controle total do 
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capital é que, contraditoriamente, impede o modo de produção capitalista de centralizar 

os processos de tomada de decisão. Direito e Estado articulam-se, complementariamente 

e de forma indispensável, no sistema capitalista como estrutura de comando, todavia, 

por serem hierarquicamente inferiores, não lhes é possível racionalizar o modo de 

produção capitalista, estão eles obrigados à manutenção da expansão, produção e 

reprodução do capital. As concessões feitas pelo capital, que são extraídas pela classe 

trabalhadora, se dão no sentido de absorver juridicamente os fatos sociais ameaçadores 

do controle sociometabólico e da produção capitalistas.  

Uma vez positivados, fenômenos sociais como o da negociação coletiva 

convertem-se em abstrações, de negação do conflito de classes, cuja repercussão na 

sociabilidade visa à composição de classes, ontologicamente impossível.  

Os exemplos destacados demonstram que não existe uma continuidade 

positivamente evolutiva, como se fosse possível não retroceder socialmente ou como se 

os mecanismos de mercado ajustassem sempre melhores condições de trabalho. Com 

efeito, em momentos de crise, causados pelas contradições internas do capitalismo, 

abrem-se oportunidades expansivas de interesses para ambas as classes, de modo que o 

tensionamento conflitivo se revela. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalho consiste na categoria central para formação do ser social. O processo 

de transformação da natureza em valores de uso para a satisfação das necessidades 

humanas estabelece a base dos desdobramentos da vida humana em sociedade, 

convertendo o ser humano animal em social, partícipe de interações mais complexas de 

sociabilidade. Tanto mais complexas são as relações sociais, mais o ser humano 

expande suas necessidades, distanciando-se daquelas básicas de subsistência. A 

produção, entretanto, permanece voltada ao atendimento das necessidades humanas. 

O processo de trabalho humano é dotado do atributo da teleologia, isto significa 

dizer que a ação humana ao aplicar a força de trabalho e utilizar objetos e meios de 

produção está direcionada à consecução de um valor-de-uso previamente concebido. O 

produto do trabalho integra o acervo material humano como resultado final ao mesmo 

tempo em que se configura como condição de existência de trabalhos posteriores. A 

riqueza material depende das circunstâncias de desenvolvimento disponíveis, uma vez 

que se torne causa do objeto a ser concebido no futuro, eleva a complexidade dos níveis 

de relações sociais. É dizer, o trabalho é responsável ontológico das relações entre ser 

humano e natureza e, da mesma maneira, entre os seres humanos mesmo, qualificando-

os como sociais. As relações sociais e produtivas orientadas neste sentido permitem a 

perpetuação da vida produtiva e reprodutiva humana, em caráter individual e societal, 

de maneira que a pessoa mesma que dispensa sua força de trabalho o faz livremente 

para dar conta de finalidades essencialmente humanas e detém autocontrole do processo 

produtivo. 

As relações comerciais de troca hegemonizaram-se durante o século XIX, no 

período historicamente conhecido por Revolução Industrial. As relações produtivas 

lastreadas nos valores de troca dos objetos visavam como fim último da produção a 

obtenção de lucro. O processo produtivo humano deixou de encerrar-se na utilidade do 

valor de uso para ter a sua razão de ser no valor de troca a ser obtido pela 

comercialização do bem ou serviço. Esta inversão de finalidade da produção tem na 

forma da mercadoria o seu produto e na obtenção de mais-valia o seu propósito.  

As relações sociais passam a ser mediadas por um sistema de segunda ordem. O 

capital é uma estrutura de controle de metabolismo social, desvinculado das carências 

do ser humano, cujos imperativos inadiáveis são a expansão e a autorreprodução dele 

mesmo. A estrutura econômica que se originou destas relações produtivas operaram a 
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separação da força de trabalho dos produtores concretos dos meios de produção e 

dividiram a sociedade em classes, capitalistas e proletariado, esta submissa àquela. 

Desprovidos de toda riqueza material, aos trabalhadores restou venderem a sua força de 

trabalho como se mercadoria fosse, converteram-se em assalariados dependentes do 

capital. Desde então, o controle do processo produtivo passou a ser do capitalista, bem 

como o produto do trabalho de sua propriedade. O controle do capital submete todas as 

formas sociais ao objetivo final da produção capitalista, não admitindo controle 

hierarquicamente superior, assim falsifica a realidade invertendo determinações 

históricas e se coloca como produtor de riquezas no lugar do trabalho.   

O controle capitalista se dá por meio de formas e estruturas sociais criadas para 

alicerçar o sistema econômico. Ao Estado coube a viabilização dos ideais burgueses e a 

garantia da ordem produtiva por meio da solução de conflitos, ele coordena a produção 

capitalista de maneira que não se interrompa ou prejudique modo de produção. Está, na 

verdade, encarregado de conter o antagonismo de classes que desafia o controle do 

capital. Assegurar competitividade e produtividade, mediante a composição de um pacto 

interclasses dentro do Estado, é o que promete propagar. O conflito de classes, embora 

em plena globalização da produção, têm sua dimensão jurídica atracada ao território 

nacional, sobretudo como estratégia de submeter os interesses dos trabalhadores ao 

imperativo expansivo da mercadoria e, desta maneira, amalgamar classes antagônicas 

em nome da vitória concorrencial perante outros Estados. Viu-se, ainda, que a União 

Europeia, agindo como entidade supranacional adota a mesma sistemática Estatal, 

dando conta apenas de espaço mais amplo. 

O direito, por seu turno, elevou-se sobre as necessidades de apropriação, de 

segurança comercial e de articulador das unidades produtivas. O fenômeno jurídico 

reproduz e cria abstratamente as representações das relações sociais que o capital 

desejar hegemonizar na sociedade. A concepção jurídica de mundo promove uma 

sociabilidade a-histórica porque as normas pressupõem-se imanentes. Os institutos 

jurídicos são emoldurados ao sabor das relações do capital, moduladores das condutas 

sociais, lícitas e ilícitas. Com efeito, o manejo das normas jurídicas são autorreferenciais 

e legitimadoras do modo de produção capitalista, posto que o capital não admite 

instância de controle superior. Socorrer-se do direito é corroborar com seus 

fundamentos. O conflito de classes não existe para o ordenamento jurídico, suas 
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estratégias de neutralização se dão pela criminalização, pela conciliação ou pela 

absorção e integralização das reivindicações proletárias. 

Estado e direito são, portanto, estruturas sociais concebidas pelo e para o capital, 

intermediárias das relações produtivas capitalistas, cujas funções são viabilizar a 

acumulação e a expansão do capital, reprimir e dissipar os conflitos que ameacem estes 

objetivos. A ramificação jurídica do direito do trabalho e seu conjunto de normas 

coletivas configuram um modelo abstrato societal controlável em que são definidos os 

direitos de associação, as regras de instituição de sindicatos, o direito de greve e o 

direito de negociação coletiva.  A institucionalização destes direitos representa a 

extração de concessões do capital, que fora obrigado a ampliar seus limites relativos em 

função das pressões sociais do século XIX. Ao mesmo tempo, o direito do trabalho 

regulamentou e organizou a produção capitalista, forjando um aparente pacto 

interclassista comum nos países que adotaram o modelo Estatal do Bem Estar Social. 

O ato de negociar, antes de mais nada, somente pode se dar entre partes que 

tenham interesses convergentes e, no caso do direito de negociação coletiva, pressupõe 

a aceitação das limitações legais impostas, que importam, exatamente, no esvaziamento 

político-ideológico revolucionário das entidades legitimadas, para preencher o 

procedimento negocial de conteúdos meramente reivindicativos. Ocorre que o direito 

padece das mesmas contradições ontológicas das relações sociais que o forjaram, as 

capitalistas, por este motivo não se pode mudar sua orientação ontológica. O direito não 

é neutro, não é um campo aberto a ser disputado, mas antes é forma e estrutura de 

controle sociometabólico do capital, ainda que, em determinados contextos, sirva ele de 

anteparo político para manobras e conquistas ativadas pela classe trabalhadora.  

Classes antagônicas não suportam negociação porque seus interesses são 

diametralmente opostos. A representação pacificada das relações produtivas e a 

aparente convergência de interesses entre capitalistas e trabalhadores somente 

acontecem por conta dos fenômenos da alienação e do estranhamento. Estado e direito 

são estruturas sociais concebidas pelo capital, controladoras intermediárias das relações 

produtivas capitalistas, cujas funções são viabilizar a acumulação e expansão do capital, 

reprimir e dissipar os conflitos que ameacem estes objetivos. Por esta razão, o espaço de 

atuação (prioritário, estratégico) para emancipação e libertação da classe trabalhadora 

não é o do direito.  
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Os modelos de negociação coletiva estudados apresentam características 

disciplinares muito semelhantes, embora se disponham a atender necessidades de 

formações sociais distintas, com níveis de desenvolvimento também diferentes. Viu-se 

que para o âmbito internacional, mesmo em caráter supranacional, o direito de 

negociação coletiva restringe-se à harmonização de regras. Todos os assuntos que 

importariam na oportunidade de promover a articulação da classe trabalhadora tem o 

disciplinamento remetido para as leis nacionais, confirmando a afirmação de que 

enquanto o capital se move transnacionalmente, a estrutura de controle Estatal vincula a 

força de trabalho a um território sob o ardiloso manto de um compromisso interclassista 

de salvaguarda da força de trabalho e do capital nacionais. 

A primeira providência do ramo jurídico laboral foi apartar as reivindicações 

políticas das econômicas, assim que, aos atores legitimados para negociar coletivamente 

não lhes é permitido combinar pleitos econômicos reivindicativos com pleitos políticos 

revolucionários. Não bastasse isso, as matérias passíveis de ser objeto de negociação 

são extremamente limitadas, dão conta tão somente das disposições de trabalho, das 

condições de saúde e segurança no trabalho e das relações trabalho-gerenciais. O 

procedimento de instalação do processo negocial é precedido de atos formais 

cerceadores das multiplicidades de reivindicações, sobretudo no que se refere aos 

âmbitos de validade, pessoal, temporal, territorial, e a natureza jurídica dos instrumentos 

coletivos, normativa ou contratual. Com efeito, o direito de negociação coletiva é parte 

da estrutura de controle do metabolismo social de segunda ordem e funciona como um 

mecanismo de refreio, absorção e dissipação da luta de classes.  

O terceiro capítulo apresentou o direito de negociação coletiva em duas 

situações peculiares em que se revelaram tanto a natureza estrutural capitalista do 

direito como a do Estado, inclusive da Comunidade Europeia, como a luta de classes. É 

preciso ter em conta que, embora o direito de negociação coletiva se constitua 

historicamente numa conquista da classe trabalhadora, concessão extraída do sistema de 

controle sociometabólico do capital, é ainda, dada sua natureza, um mecanismo do 

controle produtivo capitalista.  

O direito de negociação coletiva é multifacetado, capaz de moldar-se às 

situações concretas permitindo que o modo de produção capitalista continue sua saga 

expansiva e acumulativa. A criação do direito de negociação coletiva relaciona-se com a 

regulamentação da participação dos trabalhadores na produção, notadamente com a 
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fixação das condições de trabalho. Participação esta que vinha sendo forçada de maneira 

extremamente danosa para os capitalistas porque os movimentos operários do século 

XIX estavam associados a ideologias políticas contrárias ao modo de produção 

capitalista e ameaçavam revolucionar o sistema econômico produtivo na época.  

O direito de negociação coletiva, portanto, fixou limites definindo os âmbitos de 

validade material, temporal, espacial e pessoal de sua utilização. O direito tratou de 

separar as questões econômicas das questões políticas e legou para as associações de 

classe atuação exclusiva no campo econômico. Este foi o cadafalso para a 

combatividade dos grupos e a tomada de consciência dos trabalhadores. Este primeiro 

período consolidou a passagem da autonomia e liberdade revolucionária dos 

trabalhadores e suas associações para a autonomia e liberdade sindical jurídica, alicerces 

do direito de negociação coletiva de caráter reivindicativo reformista. 

  A reestruturação produtiva de caráter neoliberal impulsionada a partir do final 

dos anos 80 do século XX, no entanto, minou as bases da negociação coletiva 

reivindicativa. O novo arranjo sociopolítico e o trânsito globalizado do controle 

capitalista reduziram ainda mais o potencial do direito de negociação coletiva. Houve, 

em verdade, uma redução mascarada de ampliação. É verdade que a negociação coletiva 

está sendo valorizada por seus aspectos democráticos de participação, sobretudo nos 

projetos de integração regional, todavia, embora seja permitido aos parceiros sociais 

fixarem normas, o cenário de crise econômica e o desemprego compelem os 

trabalhadores e suas associações a ceder os direitos e garantias conquistados. A 

finalidade da negociação coletiva é, na comunidade europeia atualmente, manter e 

tentar disponibilizar mais postos de trabalho e salvaguardar a sobrevivência das 

empresas.  

É importante ressaltar que esta compreensão acerca do direito de negociação 

coletiva não significa que ele não cumpre papel histórico. É inegável a quantidade de 

concessões extraídas do capital por meio da utilização do processo negocial. Isto, 

contudo, não transforma a natureza do direito e, por isso, é preciso saber trabalhar o 

instituto da negociação coletiva para não se enganar na crença de que ele representa, 

inexoravelmente, conquistas para a classe trabalhadora. É preciso entender que as 

extrações de concessões conquistadas representam o tensionamento, a exploração, das 

contradições internas das estruturas de controle do sistema sociometabólico do capital e 

não, propriamente, uma “evolução” do sistema produtivo. Nenhum incremento ou 
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redução dos direitos é permanente, pelo contrário, está condicionado às potencialidades 

historicamente existentes. Prova maior são os exemplos do caso da greve de Suape em 

fevereiro de 2011 e os rumos sugeridos pela flexigurança europeia.  

A flexigurança nada mais é do que o resultado da resistência trabalhadora em 

tentativa de contenção dos direitos mínimos de aplicação ao trabalho. Não fosse a força 

da classe trabalhadora naquele país, seguramente a redução de direitos e garantias, a 

precarização dos tipos de trabalho e o desemprego seriam ainda mais preocupantes. A 

União Europeia tem controlado a precarização do trabalho mediante a criação de fundos 

de Ajuda, especificamente, do Fundo Social Europeu, do Programa de Emprego e 

Inovação Social da União Europeia, do Fundo Europeu de Ajuste à Globalização. 

Os momentos de reivindicação e de conflitos são oportunidades que a classe 

trabalhadora possui para compreender das circunstâncias de sua existência, de maneira 

que o conflito tende à conscientização de classe. O direito de negociação coletiva 

alcança exatamente a causa facilitadora da conscientização, não deixando existir ou 

eliminando o conflito, impedindo, portanto, a ocorrência das condições que ensejariam 

o desvelamento das opressões e a perda do controle dos processos de tomada de decisão 

do modo de produção capitalista. 

O direito de negociação coletiva, portanto, cumpre com a mesma destinação 

ontológica das estruturas do capital, de controlar as relações produtivas da sociedade, 

viabilizando mais expansão e mais acumulação do capital. A passividade e o viés 

conciliatório do direito de negociação coletiva são transportados para a realidade social 

a fim de condicionar a práxis, substituindo classes antagônicas por “parceiros sociais” e 

a luta de classes pela “convergência de interesses”. Estas circunstâncias formam 

relações produtivas aparentemente mútuas e colaborativas, entretanto, a latência do 

antagonismo de classe não permite ocultar o caráter parasitário da relação capitalista. 
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