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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
BELTRÃO, Emmanuelle Benevides Moura. Transação e renúncia na convenção coletiva de 
trabalho: a convenção coletiva de trabalho como instrumento democrático de 
regulamentação das relações de trabalho na realidade Pós – Industrial . 2005. 188 f. 
Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco.  
 
Atualmente, a realidade transita do período industrial para o pós-industrial. O fato que marcou 
esta transição foi justamente a globalização que, hoje, culmina em conseqüências apavorantes 
para o trabalhador: a automação, a era da informática e a robótica obrigam o trabalhador a se 
especializar; além disso, substituem grande parte da mão-de-obra, o que dá conseqüência ao 
fenômeno do desemprego estrutural.  Vive-se, portanto, uma crise econômica que reflete em 
uma crise de paradigmas jurídicos. Esta abordagem intenta situar as conseqüências da pós-
modernidade no Direito do Trabalho e propor uma saída embasada na tutela coletiva. Para tal, 
será fixada uma visão pluralista do Direito no intuito de legitimar a negociação coletiva. Esta 
negociação será formalizada pelo instrumento mais democrático – a convenção coletiva de 
trabalho. Este instituto, aqui defendido como fonte trabalhista de natureza normativa não pode 
ser utilizado como meio para flexibilizar normas trabalhistas, mas sim, adaptá-las à realidade 
precípua mediante transações. Os limites transacionais serão determinados a fim de obter 
êxito, justiça e equidade na relação coletiva de trabalho que é a perspectiva mais lógica de 
embate à crise sócio-econômica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave:  Pós-Industrialismo;         Globalização;       Convenção coletiva de trabalho.  
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

BELTRÃO, Emmanuelle Benevides Moura. Transaction and renouncement in collective 
labor convention: the collective labor convention as a democratic regulation instrument 
of  work relations in the post-Insdustrial reality. 2005. 188 p. Master Degree – Centro de 
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco.  
 
Currently, reality moves from the industrial era to the post-industrial one. The fact that 
stressed this transition was precisely the globalization which, today, culminates with terrifying 
consequences for the worker: the automation, the informatics era and the robotics push the 
worker towards specialization; besides, a large amount of the workers is being replaced, 
which leads us to the phenomenon of structural unemployment. It lives, therefore, an 
economical crisis that contemplates a juridical paradigms crisis. This research aims to locate 
the consequences of post-modernity in the Labor Right and proposes a solution based on 
collective tutelage. For which, it will be fixed a pluralist vision of the Right with the intention 
of legitimizing the collective negotiation. This negotiation will be formalized by the most 
democratic instrument – the collective labor convention. This institute, here protected as a 
labor source with normative nature, cannot be used as a middle to bend laborer’s norms, but, 
to adapt them to the new reality by transactions. The transactional limits are determined to 
achieve success, justice and equality in the collective relation of labor which is the most 
logical perspective to fight the socio-economic crisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words:  Post-industrialism;               Globalization;                 Collective labor convention. 
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INTRODUÇÃO – A PÓS MODERNIDADE E A CRISE DE PARADIGM AS 

JURÍDICOS NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS DE TRABALHO  

 

 

 

 

SUMÁRIO: 1. A importância da determinação dos institutos da Renúncia e da 
Transação na  Negociação Coletiva formalizada na Convenção Coletiva de 
Trabalho; 2. O problema da Natureza Jurídica da Convenção Coletiva de Trabalho; 
3. Parâmetros controvertidos da Transação e da Renúncia na Convenção Coletiva 
de Trabalho ante a Flexibilização das Normas Trabalhistas como objeto de estudo; 
4. A proposta normativa, limitada pela interpretação protecionista, como solução 
das controvérsias nos institutos da Transação e da Renúncia como condição de 
êxito da Negociação Coletiva; 5.  Metodologia. 

 

 

1 A importância da determinação dos institutos da Renúncia e da Transação na  

Negociação Coletiva formalizada na Convenção Coletiva de Trabalho  

 

A presente tese é um estudo sobre os institutos da Transação e da Renúncia no âmbito 

na Convenção Coletiva de Trabalho numa realidade globalizada cujas relevantes 

conseqüências são: o Desemprego Estrutural e a Flexibilização das Normas de Direito do 

Trabalho.  

O enfoque principal desta pesquisa está em traçar os limites e parâmetros da 

Negociação Coletiva, que, neste embate, é tratada no âmbito latu sensu, ou seja, tendo os 

institutos supramencionados como espécies deste gênero. 

Considerando a transação e a renúncia como modalidades da Negociação Coletiva, 

trataremos de demonstrar a licitude ou ilicitude de sua fixação na Convenção Coletiva de 

Trabalho, na medida em que analisaremos a realidade social fática ante a realidade jurídica da 

Negociação. 
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Já é maioria a opinião dos estudiosos do Direito Coletivo de Trabalho que a 

Convenção Coletiva, pela sua flexibilidade, vem se tornando instrumento perfeito para a 

garantia da paz social, especialmente no tocante à solução de conflitos coletivos de trabalho 

Tal garantia ocorre em virtude da possibilidade de transacionar direitos, obviamente, 

respeitando os limites legais, os direitos da personalidade, as garantias constitucionais 

fundamentais, bem como os princípios informadores do Direito do Trabalho e do Ramo 

Coletivo do Direito do Trabalho. 1 

Entretanto, no que concerne à figura da Renúncia, há controvérsias, vez que se trata de 

instituto totalmente avesso ao Princípio da Indisponibilidade de Direitos Trabalhistas, todavia, 

permitido quando não advindo de negociação fraudulenta, cujo intuito maior é a preservação 

do emprego face à crise político-econômica que envolve o País.  

Dados históricos demonstram a necessidade de se buscar novas propostas para a 

superação da crise econômica e do neoliberalismo, que caminha para destruir a proteção ao 

empregado. O Estado neoliberal intenta diminuir o intervencionismo e deixar a relação de 

emprego nas mãos dos particulares. Esta atitude reflete um regresso à exploração do 

trabalhador da Era Industrial. 

A Era Industrial é o marco da regulamentação trabalhista. Esta época, que condiz com 

a passagem do Séc. XIX para o Séc. XX, é a que traz o nascimento do Direito do Trabalho 

como fruto de uma reação social à ampla liberdade contratual, que retirou a dignidade do 

trabalhador, na tentativa de ordem a uma melhora das condições de emprego.2 

A Pós-Modernidade, nesta dissertação estudada sob o enfoque econômico, neste caso 

cognominado Pós-Insdustrialismo, está acontecendo (já que vislumbramos um período de 

transição da Era Industrial para a Pós-Industrial) e traz consigo a necessidade de se buscar 

soluções para a crise sócio-econômica que assola o País, que revela, num dos focos, um nível 

                                                
1  MEDEIROS, Mauro. Interpretação da convenção coletiva de trabalho. São Paulo: LTR, 2003, p.14. 
2 PEREIRA, José Luciano Castilho. A prevalência do convencionado sobre o legislado. In Revista do Superior 

Tribunal do Trabalho . v. 67, n. 2. Brasília: abr./jun., 2001, p. 20. 
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crescente de desemprego. Por isso, vêm entendendo uma corrente de juristas que a 

Flexibilização das Normas de Direito Trabalhista como uma adaptação destas à nova 

realidade é a única saída para, ao menos, estacionar esta crise sócio-econômica. Assim, 

destaca-se a Lei 9601 de 1998, na qual o Legislador suprimiu as barreiras para a contratação 

temporária que existiam no § 2º do art. 443 da CLT, cujo intuito era de que a regra de 

contratações concernisse ao Contrato Individual de Trabalho por Prazo Indeterminado, haja 

vista o princípio da Continuidade, que informa o Direito do Trabalho para que o emprego se 

prolongue no tempo no intuito de melhorar as condições sociais do trabalhador. Logo, resta 

claro que o Contrato de Trabalho a termo não é o maior intento do Direito Trabalhista; assim, 

o Contrato Temporário da Lei 9601/98 que tem como escopo o incentivo à abertura do campo 

de trabalho nada mais conseguiu senão uma flexibilidade das normas protetivas trabalhistas, 

para que o grande empresário pudesse diminuir seus custos à medida que tivesse menos 

encargos a cumprir quando da celebração destes contratos de trabalho.  

A crítica surge em virtude de o mencionado Diploma não atingir o pequeno e micro-

empresário, que são quem mais sentem dificuldades em contratar, haja vista os requisitos do 

art. 1º, referentes à contratação mediante Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho que 

constituam acréscimo de empregados à empresa; assim como o limite de contratados referidos 

no seu art. 3º, que torna dito Diploma um mero instrumento de flexibilização normativa, bem 

como torna a Negociação Coletiva um instrumento que viabiliza a renúncia a direitos como 

um prejuízo ao empregado. 

É certo que o desemprego é conseqüência da Globalização, que faz com que o 

mercado se torne competitivo, logo, gera uma tentativa desesperada das indústrias produzirem 

cada vez mais, por um menor custo. Assim, poder-se-á investir em marketing e propaganda, 

para demonstrar que seus produtos atendem às exigências da sociedade consumidora. 

Portanto, o investimento tecnológico, principalmente nos campos da informática e da 
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robótica, vem acontecendo de forma incomensurável, já que a robótica, por exemplo, permite 

uma maior produção (maior do que a realizada por pessoas), sem que haja qualquer dispêndio 

com salários, encargos previdenciários, gratificações, etc. Assim, insta concluir que o 

desemprego chega à nossa situação sócio-econômica em nível estrutural, pois decorre de uma 

nova visão de mercado gerada pelo fenômeno da globalização.  

A globalização e o desemprego levaram os sujeitos da relação de trabalho a criar 

novas formas de prestação de serviço. Examinando o Sistema de produção das últimas 

décadas, Paulo Jobim menciona que novos processos de trabalho emergiram. Assim, a palavra 

de ordem passou a ser “estudar” e implementar novos padrões de gestão de mão-de-obra.3  

Essas várias formas de trabalho na transição para a pós-modernidade tornaram cada vez mais 

complexas as maneiras de regular as relações laborais, chegando a ficar difícil a existência 

regulamentar advinda, preferencialmente, do Estado.4 

Continuando o pensamento de Paulo Jobim, diz o jurista, ao ressaltar a necessidade de 

modernização da legislação trabalhista, que a marca principal das propostas de mudança tem 

sido o prestígio à via negocial para a solução das pendências das relações de trabalho. Pela 

Negociação, pode-se garantir a prevalência dos direitos coletivos sobre os individuais como 

forma de estimular a cooperação e a auto-composição ao invés do conflito.5  

Neste sentido, entende-se que a flexibilização normativa ou mesmo a 

desregulamentação no Direito do Trabalho não são fatores que possam propiciar mudanças na 

economia nacional e na sua crise. O que deve ocorrer é uma adaptação, mediante negociação 

coletiva, da norma específica consolidada no Decreto-lei n. 5452 de 1943 (CLT) às 

necessidades dos sujeitos da relação de emprego. Outrossim, faz-se mister salientar que a 

Negociação, precedida da representação sindical obreira, assegura à classe trabalhadora a 

                                                
3 JOBIN, Paulo. Uma visão do mundo do trabalho: os desafios do Ministério do Trabalho e Emprego. In Revista 

do Superior Tribunal do Trabalho. v. 66, n 2. Brasília: abr./jun., 2000, p. 115. 
4 PEREIRA, José Luciano Castilho. A prevalência do convencionado sobre o legislado. In Revista do Superior 

Tribunal do Trabalho . Brasília: v. 67, n 2, abr./jun., 2001, p. 20-21. 
5 JOBIN, Paulo. Op. Cit. n. 3, p. 115-116. 
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proteção nas três abrangências principiológicas – prevalência da norma mais benéfica, da 

condição mais favorável de trabalho e do in dubio pro operario.   

Destarte, tentaremos propor, as condições para a obtenção de êxito na negociação 

coletiva, especificamente no âmbito da Norma Coletiva. Assim, para o desenvolvimento deste 

trabalho, optou-se por dividi-lo em duas partes: na primeira, procura-se situar o tema na 

realidade Pós-Industrial; e, na segunda, procurou-se tratar da inexatidão de limites para a 

formalização da negociação coletiva como uma das conseqüências da Pós-Modernidade e da 

crise de Paradigmas Jurídicos.  

Na primeira parte do texto, enfocaremos, primeiramente, a Evolução do Trabalho 

Humano, desde a Sociedade Pré-Industrial até a Sociedade Pós-Industrial, no intuito de, nesta 

última, destacar a Realidade Globalizada e as suas conseqüências: desemprego, desigualdades 

sociais, maior opressão ao empregado.  

Num segundo momento, falaremos do Conflito Social, da Norma e da Negociação, 

isto é, diremos os significados político, sociológico e jurídico do conflito social, para localizá-

lo na Relação Coletiva de Trabalho; após, faremos uma análise do Direito como uma 

experiência normativa e dele como fruto de uma teoria institucionalista ou de uma relação 

intersubjetiva, considerando o “pluralismo jurídico”, para podermos vislumbrar a Negociação 

no Sistema Jurídico, com intuito de respaldar, legalmente, a Negociação Coletiva de 

Trabalho.  

Na Segunda Parte desta Abordagem, falaremos da Convenção Coletiva de Trabalho 

como Fonte deste Ramo, no segmento Coletivo, vislumbrando e remontando a história do 

nascimento do “Ser Coletivo” no Brasil, analisando os sujeitos dessa relação e sua dimensão. 

Em seguida faremos uma pequena análise sobre as fontes e princípios do Ramo Coletivo do 

Direito do Trabalho, a fim de, nele, situar mencionada Convenção Coletiva de Trabalho. Após 

este entendimento, ainda no mesmo capítulo, perfilharemos pelos caminhos que levam à 
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abrangência ou oponibilidade erga omnes da Convenção Coletiva de Trabalho haja vista a sua 

Natureza Normativa, momento em que debateremos a Negociação Coletiva, enfatizando o 

enfoque atual do “Negociado em detrimento do Legislado”, salientando a polêmica da 

Cumulação versus o Conglobamento. 

Seguindo por este desenvolvimento, passaremos a tratar dos institutos jurídicos da 

Transação e da Renúncia como parâmetros para a Negociação Coletiva, não obstante análise 

peculiar dos limites legais e contra-sensos destes institutos, para que, ante a globalização e a 

flexibilização das normas do direito do trabalho, a Convenção Coletiva de Trabalho não se 

torne um instrumento de renúncia a direitos. E assim, seguindo este parâmetro, proporemos o 

resgate à Proteção como critério hermenêutico, isto é, de interpretação e aplicação das normas 

de Direito do Trabalho.  

Enfim, focalizaremos todo o estudo para chegarmos a um entendimento de quais são 

os procedimentos e condições legais para a obtenção do êxito na negociação coletiva, visando 

sempre ao ideal, não utópico, de Justiça. 

 

 

2. O problema da Natureza Jurídica da Convenção Coletiva de Trabalho 

 

 A Convenção Coletiva de Trabalho ou Norma Coletiva nada mais é do que uma 

negociação entre a parte empregadora, representada, ou não, por seu sindicato, e a parte 

empregada, necessariamente representada pelo sindicato da categoria. Esta negociação é 

formalizada sob termo expresso daquilo que foi consensualmente aventado. Daí por diante, 

surge o problema da natureza jurídica deste termo, desta Convenção Coletiva de Trabalho. 

Neste entender, é prerrogativa para contextualizar os institutos jurídicos da Transação 

e da Renúncia, que se defina a natureza jurídica da Convenção Coletiva de Trabalho, vez que, 
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torna-se impossível para qualquer jurista se desprover dos conceitos alicerces, quando estes 

intentam construir uma abordagem dissertativa e defendê-la. 

 A questão fulcral está no âmbito contratual da Convenção Coletiva de Trabalho em 

virtude da negociação privada, sendo, portanto o resultado deste negócio jurídico. Em 

contrapartida, há o valor normativo que o termo pronto passa a ter, sendo inclusive uma 

prerrogativa peculiar do Direito do Trabalho esta possibilidade de que as partes 

convencionem sobre o dispositivo que melhor lhe aproveitem para reger a relação trabalhista 

que as envolve. 

É precípua, ainda, a polêmica sobre a natureza jurídica da Convenção Coletiva de 

Trabalho, de forma que, aqueles que defendem uma natureza contratual, se baseiam no 

Princípio Pacta Sunt Servanda para garantir o seu cumprimento, bem como no instituto da 

denúncia, para tornar inócua a “cláusula” que esteja desconforme com o Ordenamento 

Jurídico. Ao revés, os defensores da natureza normativa da Convenção Coletiva de Trabalho 

se baseiam no disposto no art. 611 da CLT, cujo teor expressa o seu caráter normativo, e 

assim defendem que a transação ocorre unicamente no momento da discussão dos dispositivos 

da Norma Coletiva, conforme os princípios da equivalência das partes transatoras ou da 

igualdade dos negociadores. Ratificam, portanto, a solidez desta Norma Coletiva, impondo, 

desta feita, àqueles que por ela são regidos a obediência, consoante qualquer norma comum, 

sob pena da coação, porque, como norma que é, pode-se considerar dotada de coercibilidade. 

Este é o entendimento que vamos seguir para definir os papéis da Transação e da 

Renúncia no Direito Coletivo do Trabalho e, à guisa de conclusão, fixarmos os limites da 

formalização da Norma Coletiva Trabalhista. 
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3. Parâmetros controvertidos da Transação e da Renúncia ante a Flexibilização das 

Normas Trabalhistas como objetivo de estudo 

 

O Direito do Trabalho é estudado em dois âmbitos: Direito Individual do Trabalho e 

Direito Coletivo do Trabalho. Na prática, procura-se, com maior afinco buscar soluções 

adequadas para os conflitos Individuais, assim como vislumbrar meios de suprir as lacunas da 

Lei mediante perspectivas lógico-teóricas advindas do estudo da interpretação jurídica do 

Direito Individual do Trabalho. Em detrimento, encontra-se o Direito Coletivo do Trabalho, 

sempre analisado em menor proporção. 

Não obstante a dimensão inexaurível de hipóteses a serem estudadas no campo do 

Direito Individual, não se pode olvidar que os conflitos coletivos são patentes, principalmente 

ante a realidade precípua em que a globalização impõe uma situação em que os trabalhadores 

se submetem às imposições patronais de forma tão latente que, hoje, já é possível encontrar 

acordos e convenções coletivas de trabalho fraudulentos, desfavoráveis e até mesmo 

prejudiciais em relação aos direitos dos empregados. 

A Convenção Coletiva de Trabalho tem sido estudada como mecanismo ávido em 

proporcionar a “paz social” vez que pondera os direitos e deveres de certa relação jurídica 

laboral a fim de permitir a continuidade do emprego sem maiores prejuízos ao empregado. 

Entretanto, vem-se percebendo que a Negociação Coletiva existente nestas convenções, 

muitas vezes, rechaçam o instituto da transação para impor verdadeiras renúncias a direitos 

atinentes àqueles obreiros. E pior, chegam, inclusive a propor a renúncia de direitos 

irrenunciáveis, ou seja, indisponíveis.  

Certo é que, o liame entre a fraude e a legitimidade da negociação supera a análise 

meritória, pois, não raro, haverá também negociação sobre direitos irrenunciáveis que 

configura, não um prejuízo, mas, um estímulo à continuação do emprego, como é o caso de 
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empresa em crise, que negocia a diminuição dos salários dos empregados, salvando-os da 

temida demissão. 

Ocorre, por inequívoco também, que há situações similares à supramencionada, porém 

totalmente fantasiosas e injustas, na medida que a classe patronal obriga a proletária a assinar 

acordos como a diminuição do valor do salário sob pena de demissão – consubstanciando 

verdadeira ameaça e chantagem. Cláudio Armando Couce Menezes ressalta que, no Brasil, a 

negociação in pejus vem ocorrendo sob a atuação dos “revisionistas neoliberais” que atuam 

no sentido de suprimir os intervalos para o almoço e refeições, limitar as horas in intinere para 

efeito de pagamento, reduzir a estabilidade por acidente de trabalho, dentre outros.6  

Portanto, em virtude das controvérsias existentes na negociação coletiva e 

especificamente no âmbito da Convenção Coletiva de Trabalho é que ousamos propor 

parâmetros para a transação dos direitos laborais, bem como traçar requisitos e limites para a 

legitimação da negociação coletiva que implique em renúncia, quando esta resultar em 

benefício ao empregado; assim como, sustentar a penalização severa daqueles que se 

aproveitam da hipossuficiência do trabalhador para impor-lhe a disposição de seus direitos. 

Esta tentativa se dará mediante a proposta do Resgate à Proteção sublimada na Sociedade 

Pós-Industrial. 

Em suma, objetiva esta Dissertação imprimir propostas às controvérsias advindas da 

Negociação Coletiva na Convenção Coletiva de Trabalho, e, com isto fixar as condições 

necessárias para que possa esta negociação lograr êxito, sendo este entendido como 

conseqüência de sobejas vantagens para ambas as partes, todavia, considerando a já 

mencionada proteção ao mais fraco – princípio basilar norteador do Direito e da Justiça do 

Trabalho. 

                                                
6  MENEZES, Cláudio Armando Couce de. O negociado sobre o legislado.  In Revista do Tribunal Superior 

do Trabalho. Brasília: v. 68, n 2, abr./jun., 2002, p. 157. 
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4. A proposta normativa limitada pela interpretação protecionista como solução das 

controvérsias nos institutos da Transação e da Renúncia como condição de êxito da 

Negociação Coletiva 

 

Negociação Coletiva é uma palavra que está em voga e ênfase na sociedade econômica 

moderna. Não raro vislumbramos conflitos coletivos provenientes de discordâncias das 

classes econômicas e laboral a respeito do acordado. 

 Sem embargos, a Negociação Coletiva é formalizada no Acordo ou na Convenção 

Coletiva de Trabalho, mediante assistência sindical das categorias acordantes, 

consubstanciando, para alguns juristas, uma natureza contratual desta negociação, na qual não 

se pode ignorar os princípios que regem o Direito Comum das Obrigações e Contratos, quais 

sejam: pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, exceptio non adipleti contractus, o princípio 

da boa-fé, não alegação da própria torpeza, etc. 

Por outro lado, por se tratar a Convenção Coletiva de instituto inerente ao Ramo do 

Direito do Trabalho, em específico ao Direito Coletivo do Trabalho, há ainda que se 

considerar os princípios e normas específicas trabalhistas para se legitimar a negociação 

constante do bojo da Convenção. 

Resta, de logo, demonstrada a ambigüidade existente quanto ao conceito e natureza 

jurídica da Convenção Coletiva de Trabalho: contrato, consoante regimento do Direito 

Comum; Contrato Especial, cuja amplitude está limitada pela especialidade da Lei 

Trabalhista, bem como pelos Princípios Informadores deste Ramo do Direito, ou Norma, 

limitada da mesma forma, entretanto inatingível por uma cláusula rebus sic stantibus? 

Obviamente será, de plano, escolhida a segunda possibilidade por qualquer que seja o 

interlocutor, entretanto, na prática, surgem litígios irrestritamente atrelados a esta dúvida, 

quando da tentativa de enquadrar o caso concreto à norma que deverá regê-lo. E, para 
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robustecer tal assertiva, exemplificamos, com um caso em que o advento dos Planos 

Econômicos “Collor” e “Verão” resultaram em deflação nos salários e depósitos de FGTS dos 

empregados no Brasil. Em virtude da enfática propaganda dos Sindicatos, independentemente 

da categoria, realizada no sentido de propor ações judiciais com o fito de cobrar tais expurgos, 

a classe patronal passou a, antecipadamente, fazer acordos com os sindicatos de empregados, 

para quitarem o título em questão de forma mais branda, seja pela obtenção de desconto ou 

pela concessão de parcelamentos. Em contrapartida, os empregados iriam dar quitação total e 

irrevogável deste título. Consoante seja um pacto entre representantes da categoria labutante e 

representantes da categoria patronal, restou pactuado o objeto já comentado em Convenção 

Coletiva de Trabalho. Porém, realizada a Negociação e, uma vez quitadas as dez parcelas das 

trinta acordadas pelas empresas do ramo, é publicada a Decisão do Tribunal Superior do 

Trabalho – TST, de que esta instância não entende como válido o pleito para obtenção dos 

expurgos inflacionários.  

Daí surgem as controvérsias: têm os empregadores o direito de deixar de pagar as 

parcelas vincendas constantes do acordo firmado no sindicato, uma vez que estão pagando por 

aquilo que não devem? Ou, em virtude do pacto ter sido firmado de livre e espontânea 

vontade das partes, o princípio Pacta Sunt Servanda informa que as obrigações contratuais 

pactuadas devem ser cumpridas? 

Por outro ângulo, não há resistência jurídica quanto à validade erga omnes da 

Negociação contida na Convenção Coletiva de Trabalho, todavia, é questionável, p.ex. o fato 

de Escolas Particulares de porte classe-média-alta, representadas pelo Sindicato Patronal da 

Categoria, negociarem gratificações e benefícios aos funcionários administrativos da Rede de 

Ensino, que concordam com a vantagem e assinam também o pacto sob a assistência sindical 

de sua categoria. No entanto, como procedem as escolas de subúrbio de pequeno porte, que 

embora sejam particulares, possuem como público alvo os alunos de baixa renda?  
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 Apenas para insuflar o problema, saliente-se que a mensalidade desta escola é dez 

vezes menor do que a das escolas pactuantes e o índice de inadimplência é inversamente 

proporcional ao valor da mensalidade, ou seja, muito maior! Assim, surge a dúvida de como 

se pode interpretar a Norma Coletiva? Restritamente em relação às entidades pactuantes ou 

com eficácia erga omnes para toda a categoria da Rede de Ensino, já que tem caráter 

normativo? 

 Sabe-se que o “negociado” prevalece sobre o “Legislado”, sempre que favorecer o 

trabalhador.7 Entretanto, a nova política do Direito e Justiça do Trabalho vem demonstrando 

uma atitude confusa neste aspecto, pois está-se percebendo uma “busca, através da 

desconstrução do arsenal de proteção do trabalhador, da redução de direitos e benefícios 

assegurados há décadas”8 Desta forma, observamos que as negociações coletivas têm sido 

alvo de crítica pelos estudiosos do Direito do Trabalho pelo fato de, em virtude do discurso da 

necessidade da flexibilização das normas trabalhistas, estar-se usando desses instrumentos 

para derrogar normas do direito positivo em desfavor do trabalhador.9  

A Lei 9601 de 1998 é um exemplo de flexibilização das normas trabalhistas, por 

suprimir os limites do contrato a prazo determinado. E, o fato de prever a formalização da 

contratação mediante negociação coletiva, propõe uma negociação in pejus, isto porque esta 

lei requer “a autorização negocial coletiva para que se estabeleça a contratação por prazo 

determinado e se refira a admissões que representem acréscimo do número de empregados 

[...]”.10 Contudo, não se pode asseverar que as Negociações Coletivas venham sendo 

pactuadas em posição obediente aos critérios legais ensejadores de Acordo Coletivo e 

Convenção Coletiva de Trabalho, ou seja , na   observância do art. 611 e  seguintes  da  CLT 

                                                
7 PEREIRA, José Luciano Castilho. A prevalência do convencionado sobre o legislado.  In Revista do Tribunal 

Superior do Trabalho. v. 67, n 2, Brasília: abr./jun., 2001, p. 24. 
8 MENEZES, Cláudio Armando Couce de. O negociado sobre o legislado.  In Revista do Tribunal Superior do 

Trabalho. v. 68, n 2. Brasília: abr./jun., 2002, p. 153. 
9 Ibidem, p. 156. 
10 PINTO, Bernadete Edith de Rosa. A flexibilidade das relações de trabalho. São Paulo: LTR, 2001, p.86-87. 
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cujo  teor  propicia  a  interpretação  de  que  os sindicatos só poderão celebrar tais negócios 

jurídicos quando obtiverem a anuência da assembléia que deverá ser especialmente convocada 

para deliberar sobre tal matéria. Saliente-se que esta assembléia vai averiguar se a 

contratação, nos ditames da Lei 9601/98 respalda a política de criação deste Diploma Legal – 

aumento do número de empregados nas empresas; pois, se o critério for o de substituição da 

mão-de-obra contratada por tempo indeterminado, pelo empregado contratado sob a égide 

desta Lei, a fim de se eximir o empregador dos encargos sociais e trabalhistas, não poderá ser 

celebrada a negociação coletiva pelo sindicato. 

Observe-se que todo o enfoque sobre Negociações Coletivas na Convenção Coletiva 

de Trabalho prima pela análise do instituto da Transação, sua dimensão, licitude e ilicitude, 

bem como da figura da Renúncia ante a indisponibilidade de direitos no Direito do Trabalho; 

a dimensão deste instituto, a probabilidade de se conceber, legalmente, exceções em vista do 

benefício concedido aos empregados quando da Negociação Coletiva e ainda da severidade 

com que deve ser tratada a Categoria Econômica que se aproveitar da hipossuficiência da 

Categoria Profissional para, como soe acontecer, escarmentá-la. 

São problemas como esses que nos inspiram a buscar soluções urgentes, embasadas 

pela Proteção ao Hipossuficiente, pois, trata-se de um Princípio Geral que integra o Direito do 

Trabalho, cuja finalidade maior é beneficiar o hipossuficiente – o empregado. Na justiça, 

funciona, ao se atribuir ao Reclamado (patrão) o ônus da prova, trazendo à tona o brocardo: in 

dúbio pro operarium. Outro efeito se dá ante a aplicação da norma mais benéfica para o 

empregado, já que, no Direito do Trabalho há a singularidade de as partes poderem “fazer” 

normas, como no âmbito coletivo, cujas partes representadas por seus sindicatos possuem 

autonomia para negociar e criar acordos e convenções coletivas de trabalho. Portanto, essas 

soluções, sem laivos de dúvidas, possuem embasamento na pesquisa, no debate e na 

argumentação, o que nos leva à idéia de um consenso teórico. Daí então, robustecidos com as 
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respostas dos embates enfocados, partiremos para a provocação do Judiciário, o que é 

imprescindível, já que 

 
os juízes (não são capazes) de decidir... somente com base na capacidade de tirar 
logicamente conclusões válidas”. Eles têm de também entender como argumentar 
racionalmente em áreas nas quais as condições prévias de provas lógicas não 
existem. Está bastante claro que estas áreas existem; menos claro, no entanto, é o 
método de argumentar “racionalmente dentro delas.11  

 

Eis a justificativa desta Dissertação: ao lançar o problema da Transação e da Renúncia 

na Convenção Coletiva de Trabalho, enfocado como hipótese científica para o qual será 

proposto, a discussão sobre a natureza jurídica da Convenção Coletiva de Trabalho e o âmbito 

de aplicação, dos limites, bem como dos requisitos e parâmetros, principalmente do instituto 

da Renúncia na Negociação Coletiva. Portanto, procuraremos traçar as perspectivas de êxito 

negocial coletivo, no intento de solucionar as controvérsias provenientes das omissões legais 

transtornam a “Paz Social”. 

Intenta-se, portanto, contribuir, doutrinariamente, para o desenvolvimento teórico e 

prático da Negociação Coletiva formalizada em Convenções Coletivas de Trabalho, à medida 

que as soluções para os problemas levantados venham a servir-lhe de base jurídica.  

 

 

5. Metodologia 

 

O tema desta Dissertação – Transação e Renúncia na Convenção Coletiva de Trabalho 

– revela uma especificidade, pois, no Ramo do Direito do Trabalho, enfocamos a “Divisão” 

referente ao Direito Coletivo do Trabalho. Ainda, como fonte de inspiração, enfatizamos a 

Negociação Coletiva, cujas controvérsias são patentes haja vista a falta de critérios legais que 

                                                
11 J. RÖDIG: Die theorie des gerichtlichen erkenntnisverfahrens. Berlim, Heidelberg / Nova York, 1973, p. 

116, apud ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva; São 
Paulo: LANDY, 2001, p. 33. 
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respaldem a licitude ou ilicitude da transação, bem como a possibilidade ou impossibilidade 

de renunciar a direitos. 

A Negociação Coletiva pode se formalizar na sentença normativa, no Regimento de 

Empresas, nos Acordos Coletivos e Convenções Coletivas de Trabalho. Consoante 

observação de que, tratar sobre a Transação e a Renúncia no cerne da Negociação Coletiva 

seria imensuravelmente abrangente, decidimos pesquisar e desenvolver um estudo no campo 

da Convenção Coletiva de Trabalho, por se tratar de uma fonte autônoma do Direito do 

Trabalho apesar de o Acordo Coletivo também gozar desta autonomia, entretanto, 

enfatizamos aquela por possuir maior dimensão do que este, tanto no âmbito jurídico-

negocial, quanto no âmbito social ao vislumbrarmos os efeitos da Negociação Coletiva num e 

noutro instituto. 

O subtítulo – a Convenção Coletiva de Trabalho como Instrumento Democrático de 

Regulamentação das Relações de Trabalho na Realidade Pós-Insdustrial – refere o caminho a 

ser perfilhado no estudo da Convenção Coletiva de Trabalho. Assim, iniciaremos, 

demonstrando esta realidade pós-industrial, decorrente da “globalização”, como uma situação 

de crise, sem características patentes em virtude de retratar um estado de transição da 

modernidade para a pós-modernidade. Após, falaremos das conseqüências desta crise, dando 

principal enfoque ao desemprego estrutural. E, nesta abordagem, faremos um estudo a 

respeito da flexibilização das normas trabalhistas como solução para o problema 

empregatício. Distinguiremos a desregulamentação da flexibilização de normas, no intuito de 

demonstrar que a flexibilização, como adaptação das normas à realidade que transita para a 

pós-modernidade, é válida; e, a Convenção Coletiva de Trabalho pode ser o instrumento que 

possibilita a formalização desta flexibilidade, pois advém de negociação coletiva – o que 

demonstra um caráter democrático; e, não prescinde do protecionismo ao empregado, porque 

confere a legitimação ao sindicato representante. 
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A defesa da Convenção Coletiva de Trabalho será feita sob a visão pluralista, segundo 

bases teóricas de Antônio Carlos Wolkmer, Luciano Oliveira e Artur Stanford. Esta defesa 

começa na análise da teoria da norma jurídica, na visão de Norberto Bobbio, que trata o 

direito como fruto da experiência normativa. Esta experiência é descartada, pois a Convenção 

Coletiva de Trabalho se enquadra na corrente institucionalista do Direito, na qual são 

legítimos os atos que conferem autonomia normativa aos grupos institucionalizados, como os 

trabalhadores representados por seus sindicatos. 

Quanto à organização do Sumário, escolhemos dividi-lo em duas partes: na primeira, 

traçamos o âmbito de estudo; e na segunda, situamos o tema, traçamos os problemas e 

concluímos salientando perspectivas de solução para os embates cotejados.  

As fontes da pesquisa em comento prescindem de coletas de dados e pesquisas de 

campo, resguardando toda a análise à consulta doutrinária (de obras literárias, artigos 

publicados em revistas jurídicas e sociais; anuários, Dissertações e Teses disponíveis nas 

bibliotecas de Faculdades e Universidades), como também pela consulta na internet em sites 

recomendados pelos orientadores desta pesquisa; bem como à consulta jurisprudencial, com 

intuito de esclarecer melhor o interlocutor por meio de exemplos práticos.  

No que tange à forma de referência às fontes utilizadas, utilizaremos o Sistema 

Completo ao pé da página como sugerem os anuários desta Universidade (Federal de 

Pernambuco). 

Enfim, traremos também toda a referência bibliográfica utilizada no desenvolvimento 

desta Dissertação, de forma completa e clara, que possibilite ao leitor encontrar, diretamente 

na fonte, o local exato de onde se retirou a referência ou citação. 

 



PARTE I  

A EVOLUÇÃO DO TRABALHO, COMO UM ATO HUMANO, E DA RE LAÇÃO DE 

TRABALHO, COMO VALOR JURÍDICO DESTE ATO, SOB UM PRIS MA 

ECONÔMICO E SÓCIO-POLÍTICO 

 

 

CAPÍTULO 1 – A EVOLUÇÃO DO TRABALHO NAS SOCIEDADES PRÉ-

INDUSTRIAL, INDUSTRIAL E PÓS-INDUSTRIAL 

 

 

 

 

SUMÁRIO: 1.1 O Pré-industrialismo: da Revolução Agrícola ao Mercantilismo; 
1.2 Industrialismo: o Direito do Trabalho como decorrência da luta de Classes; 1.3 
O Pós-industrialismo e as conseqüências da relação de trabalho numa “Aldeia 
Global”;  1.3.1 A Transição do Industrialismo para o Pós-Industrialismo; 1.3.2 A 
Teoria das Três Ondas de Alvin Toffler; 1.3.3 O Desemprego Estrutural como 
conseqüência da Globalização; 1.3.4 A Flexibilização das Normas Trabalhistas 
como uma tentativa de adaptação da norma à realidade globalizada. 

 

 

 

1.1 O Pré-industrialismo: da Revolução Agrícola ao Mercantilismo 

 

O Trabalho é o ponto de toque entre a natureza e o capital. O vocábulo “trabalho” 

pressupõe o dispêndio de energia, independentemente do agir, ou seja, da atitude que 

provocou o dispêndio energético: se esta adveio de um esforço físico ou de um esforço 

mental. Nada obstante, o que importa é que o trabalho humano como ponto de toque entre a 

natureza e o capital, advindo de esforço físico ou mental interessa ao Direito do Trabalho,
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posto que este Ramo do Direito regulará, num pensamento filosófico, as relações humanas 

advindas deste esforço; sejam relações positivas, sejam relações negativas. Saliente-se que, 

dita relação negativa, asseverada por Marx e Engels como a relação entre burguês e 

proletariado, entre opressor e oprimido: 

 

Nossa época – a época da burguesia – distingue-se, contudo, por ter simplificado os 
antagonismos de classe. A sociedade se divide cada vez mais em dois grandes 
campos inimigos, em duas classes que se opõem frontalmente: burguesia e 
proletariado.12 

 

A evolução histórica do Trabalho - como um agir, um desempenho humano - tem seu 

início na Pré-história, no fim do nomadismo e firmação do homem sedentário, social e 

sociável. Desenvolveu-se quando o homem passou a se esforçar para desempenhar funções na 

sociedade/comunidade em que vivia, ou na família da qual fazia parte; quando teve, portanto, 

que trabalhar na criação de instrumentos que facilitassem a caça, a pesca, a comunicação, o 

laser, a defesa própria e dos seus; trabalhar também para poder fazer parte de uma 

comunidade, para poder se integrar no grupo, trocar inventos, conseguir “fogo”, comer; 

enfim, prover a subsistência (própria e de sua família). Neste Período, identificou-se, para 

nossa espécie, o sentimento de labor para o autocrescimento econômico. 

Ao vislumbrarmos a Antiguidade Clássica, remontando Roma e Grécia antigas, 

observaremos que o Trabalho nem sempre levava ao crescimento econômico humano, porque, 

nesta época, havia uma prevalência do “trabalho escravo”, pois os Senhores -  os detentores 

dos altos níveis das classes ou castas sociais -  não precisavam exercer atividades, uma vez 

que possuíam como escravos, geralmente, os derrotados em guerra, ou, devedores 

inadimplentes, para praticar todo e qualquer esforço para esses “proprietários”, possibilitando-

lhes, assim, uma liberdade (ou será ociosidade?) cuja conseqüência era a de  excessivo tempo 

de lazer e de pensamento. Portanto, a idéia de “trabalho” nem sempre foi a de esforço em 

                                                
12 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. 6 ed; São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 10. 
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troca de prosperidade, já que a escravidão, ainda mais no período do Classicismo, pressupõe o 

direito de vida dos senhores sobre seus trabalhadores (escravos) que sequer poderiam cogitar 

um reconhecimento pelos serviços prestados. 

Ao retrocedermos à Idade Média, poderemos falar sobre duas fases específicas: “a fase 

rural”, na qual se destacava o trabalho advindo da Servidão da Gleba; e a “fase urbana”, 

quando começaram a surgir as Corporações de Ofício. Esta é uma fase em que se podia 

vislumbrar uma forma de associação, mas que não chegava a uma estrutura empresarial. Estas 

Corporações de Ofício tinham verdadeiras divisões setoriais – conselho deliberativo, Mestres, 

Companheiros, aprendizes – como também, uma precária regulamentação sob formato de 

estatuto que, por sua vez, foi ganhando forma rígida e poder com o passar do tempo. Nestas 

Corporações, havia uma contraprestação para o trabalhador, que recebia conforme o cargo 

que exercia. Destarte, o nascimento destas Corporações referiu o berço da ascensão ou da 

tentativa de crescimento do trabalhador no âmbito de um Ente colaborativo.  

Outra fase, na História Geral do Trabalho, é destacada no “Renascimento”, visto ser a 

época em que se desenvolveram, com mais afinco, as artes; entretanto, a classe dos artistas 

começou a ficar insatisfeita com a falta de reconhecimento de seu trabalho – daí, 

evidenciamos o primeiro sentimento de classe e de luta pelo direito dela. 

Quando da “Revolução Francesa”, esta classe insatisfeita cresceu, e passou a ser 

formada não só por artistas, mas também por artesãos, camponeses...; incorporou, por 

conseguinte, a idéia de “autonomia da vontade”, de “liberdade”, de “igualdade”, conforme 

expressava o lema da revolução: libertè, fraternitè, igualitè... . A atitude do Estado, nesta 

época, era Liberal, pois, no âmbito social, o Monarca não intervinha nas relações sociais, 

deixando-as sob o crivo da Igreja e da nova classe social – caracterizada pela falta de título de 

nobreza, contudo, pela sobeja do dinheiro e da riqueza: a classe da Burguesia. 
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A Burguesia, neste sentido, entra na história como um intruso que invade o ambiente 

alheio. Essa invasão pode ser demarcada ao longo da Idade Média. Todavia, faz-se mister 

lembrarmos de que a História (como ciência) se divide em períodos, mas tal divisão decorre 

de mera questão didática porque, de fato, não há que se falar em momentos históricos 

estanques, claramente visualizados pela humanidade; mas, ao arrepio disso tudo, pode-se falar 

em misturas de épocas, transições, não-identificações de períodos principalmente por parte 

dos sujeitos destes momentos, quiçá, dos pesquisadores. Portanto, baseado na conclusão 

supracitada, temos agora a análise de um período de transição, contudo de importância 

máxime para o entendimento desta abordagem: o período do esfacelamento da cultura 

feudal, e simultâneos nascimento e crescimento da classe burguesa, momento em que se 

destacam os sujeitos personificados nas figuras dos Senhores de Engenho e dos Servos da 

Gleba. 

 

Dos servos da Idade Média surgiram os burgueses privilegiados das primeiras 
cidades; a partir destas primeiras cidades burguesas desenvolveram-se os primeiros 
elementos da burguesia. 
O descobrimento da América, a circunavegação da África, prepararam o terreno 
para a recém-surgida burguesia. As Índias Orientais e os mercados chineses, a 
colonização da América, o comércio com as colônias, o aumento dos meios de 
troca e das mercadorias em geral, deu ao comércio, à navegação, à indústria um 
impulso nunca antes conhecido e, desse modo, um desenvolvimento rápido ao 
elemento revolucionário na sociedade feudal esfacelada.13 

  

 

Neste colóquio, a burguesia dominava a economia dos mercados da época, perfazendo, 

desta forma, o desenvolvimento do sistema mercantil, que cresceu tanto, e de uma forma tão 

incrivelmente rápida que culminou numa insuficiência da manufatura em virtude da 

gigantesca e desproporcional demanda. Porém, a razão humana é sempre ávida em transpor os 

obstáculos e garantir a evolução, que neste caso, era de cunho tecnológico. Logo, o vapor e as 

                                                
13  MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. 6 ed; São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 10. 
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máquinas surgem no cenário econômico revolucionando a produção de bens. E assim, nascem 

as indústrias... 

Portanto, ratifica-se aqui, o fato de que o Trabalho é um fato humano, mas a relação de 

trabalho, como categoria central do direito do trabalho, advinda do trabalho subordinado, 

refere à relação empregatícia – categoria sem a qual o Ramo do Direito do Trabalho não 

existiria.14 Destarte, tem-se que o trabalho escravo e o trabalho servil são incompatíveis com o 

Direito do Trabalho, porque pressupõem a sujeição, e não a subordinação pessoal.15 Logo, 

salientamos, por conseguinte, que a relação trabalhista, referida como aquela em que um 

indivíduo, pessoa física, presta serviços, de forma não eventual e subordinada a outro, pessoa 

física ou jurídica, em troca do salário ajustado, surge, de forma inequívoca no Período 

Industrial. 

 

 

1.2 Industrialismo: o Direito do Trabalho como decorrência da Luta de Classes 

 

A relação empregatícia, segundo Maurício Godinho Delgado, tem seus pressupostos 

despontados com o processo de ruptura do sistema produtivo feudal, ao longo da Idade 

Moderna.16   

A Revolução Industrial trouxe consigo a Divisão Social do Trabalho. Esta divisão 

nada mais é, do que uma ruptura social, pois a evolução tecnológica, no sentido da criação da 

energia eólica, da máquina a vapor, do tear, etc, propiciou o desenvolvimento de duas classes: 

em primeiro nível, a classe que possuía o capital, a matéria prima e os meios de produção; e, 

em nível inferior, a classe detentora da mão-de-obra, do trabalho braçal. Sendo que, esta, 

sempre em maior número de pessoas, era subordinada e abnegada a qualquer tipo de oferta, 

                                                
14  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo, LTR, 2003, p. 84. 
15  Ibidem. 
16  Ibidem. 
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pois a máquina, em muito, já substituíra o homem, e isto trouxe grave conseqüência, como um 

alto índice de desemprego. Adversamente, a burguesia era sempre em menor número, mas era 

detentora do poder e dos meios de produção: tinha, portanto, a propriedade e o capital nas 

mãos, mas, não tinha qualquer pudor ou remorso em explorar a classe proletária. 

Assim, com o advento da Revolução Industrial, surgiu uma nova divisão de classe: a 

empregadora, ou Classe Econômica, e, a operária, ou Classe Proletária. Esta última 

significativamente hipossuficiente diante daquela, não só em virtude da subordinação, mas 

igualmente, em decorrência do uso deste requisito para uma atuação patronal nada menos que 

exploradora. Por isto, a classe proletária revela-se indignada com as situações adversas, como 

o fato de trabalhar em jornada excessiva, sem receber por este excesso, auferindo salários 

baixíssimos e insuficientes para o sustento familiar, com a demissão, súbita e arbitraria, sem 

sequer poder argüir a responsabilidade de quem agiu ilicitamente. 

Outrossim, o crescimento da indústria trouxe consigo um tratamento explorador em 

relação ao Empregado e, uma conseqüente indignação, haja vista o quadro de opressão que 

não permitia ao proletariado a alienação, nem o estado de inércia diante da situação de miséria 

física, ética e institucional, em que viviam. E foi a partir daí que surgiu a “reunião”, a 

“assembléia” e o debate, que propiciaram aos trabalhadores o entendimento do valor do 

trabalho humano. 

A reunião e a união da classe oprimida, em virtude dos ideais renascentistas, bem 

como dos ideais de liberdade e igualdade da Revolução Francesa, a fez compreender o Valor 

do seu Trabalho. Tanto que, aos poucos, e após muitos anos de luta, descobriu-se que a 

paralisação, em massa, dos trabalhadores, chamaria a atenção da Classe Econômica. O 

proletariado se uniu contra as condições ínfimas de vida social, primeiramente, através de 

associações de resistência, e depois, através de associações reconhecidas pelas autoridades 
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públicas, concretizando-se, então, a consciência de classe das massas proletária na Europa 

durante o século XIX.17 

Neste âmbito histórico, surge, conseqüentemente, o sentimento de direito (subjetivo) 

da Classe Trabalhadora, que ganha forças à medida que cresce o número de desempregados, 

em virtude dos avanços tecnológicos. Entretanto, os trabalhadores insistiram em se reunir; e 

assim, tais problemas não fizeram com que a classe operária perdesse seu orgulho e ideal; ao 

revés, para que tomasse consciência do seu papel na sociedade e começasse a pressionar o 

Estado para que este interviesse nas relações de trabalho, quanto às atitudes dos 

empregadores, ou seja, para que regulamentasse a relação de emprego, para que houvesse 

uma normatização quanto ao desempenho do labor, para que um empregado não fosse 

arbitrariamente desligado do quadro da empresa, sem que o patrão sofresse algum tipo de 

penalidade em virtude de seu ato.  Essa é a chamada “luta de classes”, consubstanciada tanto 

pelo choque social (oprimido versus opressor), quanto pelo choque de ideais, uma vez que a 

classe proletária, em maior número, gritava pelo respeito à dignidade humana, por uma 

regulamentação da relação laboral, que proibisse os abusos e declarasse ilícita e digna de 

reparação a despedida arbitrária. Esta luta chamou a atenção dos Estados para uma mudança 

no cenário político-econômico: 

 

A história de todas as sociedades que já existiram é a história de luta de classes. 
 Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, chefe de corporação e 

assalariado; resumindo, opressor e oprimido estiveram em constante oposição um 
ao outro, mantiveram sem interrupção uma luta  por vezes aberta – uma luta que 
todas as vezes terminou com uma transformação revolucionária ou com a ruína das 
classes em disputa18 

 

 

                                                
17 CREPALDI, Joaquim Donizeti. O Princípio de proteção e a flexibilização das normas do direito do 

trabalho. São Paulo: LTR, 2004, p. 13. 
18 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich, O manifesto comunista. 6 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 09. 
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O proletariado pós Revolução Industrial, de forma legítima, se uniu e formou a sua 

classe. Portanto, foi devido às pressões das classes operárias, ofegantes de tanto lutar, que, em 

alguns países europeus, logo depois, na América do norte, e por fim, em algumas nações 

latino-americanas, o Estado começou a se posicionar em favor de uma regulamentação da 

relação de emprego e conseqüentemente da Proteção do Trabalho Humano. 

Comparando o fato narrado e sua conseqüência à Teoria Tridimensional de Miguel 

Reale19, que corresponde à estrutura tridimensional do Direito, sendo estas dimensões 

correspondentes ao Fato, ao Valor e à Norma; temos que, o Direito surge da existência ou 

previsão de existência do fato; em seguida, da valoração positiva ou negativa sobre este fato; 

e após, surge a norma com base na existência e contexto desse valor. Assim, podemos 

vislumbrar como fato o advento da Revolução Industrial, relevante êxodo rural e o 

conseqüente excesso de demanda de mão-de-obra que culminou num alto grau de 

desemprego, tudo isto enfatizando o Séc. XIX; o valor corresponde à pressão da classe 

operária e à luta de classes; por fim, a norma, que surge quando o Estado, pressionado, passou 

a elaborar, mesmo que, inicialmente tímido, normas atinentes às relações sociais de emprego, 

regulamentando a situação antes deixada à mercê da autotutela. 

 Quando o Estado começa a sucumbir o liberalismo exacerbado e começa a intervir 

nas relações sociais, o Trabalho também recebe a atenção solicitada pelas classes operárias. E 

assim, surgem as primeiras leis trabalhistas. Estas leis, no Brasil, surgiram a partir do século 

XX, haja vista a importação dos ideais consolidados na Revolução Francesa e influência da 

Constituição dos Estados Unidos, promulgada 1776, quando da sua Independência, que 

ressaltava os direitos humanos, apesar de resguardar os ideais liberais. Assim, ressaltamos a 

Lei sindical nº. 1637 de 05 de janeiro de 1907. Também, surge em 1915, o primeiro projeto 

do Código de Trabalho, que, saliente-se, não foi aprovado. Contudo, sob a influência da 

                                                
19  REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 64-68. 
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Constituição do México, de 1917; da Alemanha (Weimar), de 1919 e da Carta Del Lavoro da 

Itália, em 1927, surgem projetos, como os apresentados por Maurício Lacerda, que regulavam 

a duração da jornada de trabalho, criava o Departamento Nacional do Trabalho que, por sua 

vez, instituiu Comissões de Conciliação e Conselhos de Arbitragem Obrigatória.20   

Para Joaquim Crepaldi, a história das conquistas trabalhistas no Brasil caracterizou-se 

pelos movimentos ascendentes, que refletem a existência de lutas concretas, da formação de 

associações sindicais fortes e da existência de uma massa proletária densa, mas, na sua 

opinião, os avanços trabalhistas foram concessões do governo para a coletividade, 

especialmente no período do governo Vargas, pós Revolução de 1930.21 Mas, esse período é o 

que refere a expansão do Direito do Trabalho haja vista vários fatores, dos quais destacamos a 

criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que tinham o escopo de elaborar leis 

que visassem à proteção do trabalho. Depois disto, seguem-se grandes conquistas, como a 

instalação da Justiça do Trabalho em 1941, que passa a ser integrada ao Poder Judiciário 

quando da Constituição de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943.  Assim, o 

Brasil sofreu grandes mudanças no decorrer dos anos, a cada constituição promulgada, como 

por exemplo a edição da Lei 5107 de 13 de dezembro de 1966, que criava e instituía o Fundo 

de Garantia do tempo de Serviço; todavia, o maior destaque se dá à Constituição Federal de 

1988, que em seu Art. 6º reconheceu o Trabalho como um dos Direitos Sociais; e, em seu art. 

7º regulamentou os direitos trabalhistas como Ramo do Direito que tutela as relações 

existentes entre empregadores e empregados, configurando um conjunto de princípios e 

normas que visam, em primeiro plano, à melhoria das condições de trabalho e de emprego. E 

ainda, concedeu à relação de emprego a Proteção Jurídica, para reprimir as atitudes abusivas e 

arbitrárias do empregador. Portanto, concordando com Joaquim Crepaldi, temos uma 

Constituição Federal que consagra, programaticamente, como princípios fundamentais a 

                                                
20 CREPALDI, Joaquim Donizeti. O princípio de proteção e a flexibilização das normas do direito do 

trabalho. São Paulo: Ltr, 2004, p.p. 16-17. 
21 Ibidem. 
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erradicação da pobreza e da marginalização, o que no âmbito trabalhista significou a 

garantia da melhoria das condições de trabalho ao proteger o trabalhador na relação de 

emprego.22 

 

 

1.3 O Pós-industrialismo e as conseqüências da relação de trabalho numa “Aldeia 

Global” 

 

1.3.1 A Transição do Industrialismo para o Pós-Industrialismo 

 

[. . .]Em que sonhos somos mantidos, entretidos com crises, ao fim das quais 
sairíamos do pesadelo? Quando tomaremos consciência de que não há crise, nem 
crises, mas mutação? Não mutação de uma sociedade, mas mutação brutal de uma 
civilização?Participamos de uma nova era, sem conseguir observá-la. Sem admitir e 
nem sequer perceber que a era anterior desapareceu. Portanto, não podendo enterrá-
la, passamos os dias a mumificá-la, a considerá-la atual e em atividade, respeitando 
os rituais de uma dinâmica ausente. Por que essa projeção permanente de um 
mundo virtual, de uma sociedade sonâmbula devastada por problemas fictícios? – o 
único problema verdadeiro é que esses problemas não são mais problemas, mas, ao 
contrário, tornaram-se a norma dessa época ao mesmo tempo inaugural e 
crepuscular que não assumimos.23  
 

 

A Sociedade Pós-industrial, não é, está sendo, pois. O Direito do Trabalho enfrenta 

toda uma plêiade de situações, de novos fatos sociais, desencadeados por uma transição 

histórica na sociedade, que passa do status “Moderna” para o de “Pós-Moderna”.24 Saliente-se 

que toda essa transformação vem ocorrendo em virtude do fator Globalização, que gera 

desigualdades sociais e econômicas, bem como a exclusão do homem no processo produtivo. 

                                                
22 CREPALDI, Joaquim Donizeti. O princípio de proteção e a flexibilização das normas do direito do 

trabalho. São Paulo: LTR, 2004, p. 16-17. 
23 FORRESTER, Viviane. O horror econômico. 7 reimpressão, trad. Álvaro Lorencini: São Paulo, UNESP, 

1997, p 08. 
24 ARAÚJO, José Carlos E. “Transformações no conceito de trabalho e sociedade pós-industrial” In VIDOTTI, 

Tarcio José e GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto (Coord.). Direito coletivo do trabalho em 
uma sociedade pós-industrial: estudos em homenagem ao Ministro Antônio José de Barros Levenhagen. São 
Paulo: LTR, 2003, p.18. 
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Trata-se de um novo sistema econômico que não favorece um regime estável, nem mesmo 

uma economia livre, porque o Mercado Nacional é obrigado a atender ao perfil imposto pela 

Globalização.25 A Conjuntura internacional reflete as conseqüências de uma sociedade pós-

capitalista, ou seja, aquela informatizada, robotizada, enfatizada pela produtividade crescente 

e trabalho decrescente.26 Para Eneida Melo, seus paradigmas mais evidentes são: a 

concentração de riquezas; a redução nos investimentos educacionais; diminuição da rede de 

seguridade social; ausência de emprego; privatização das atividades fundamentais 

normalmente conferidas ao Estado; declínio de participação democrática dos indivíduos na 

sociedade e nas decisões do país e restrição da soberania das nações.27 

O processo produtivo é modificado. Abandona-se o modelo fordista de produção em 

série nas grandes fábricas e passa-se a dar ênfase à atividade econômica de prestação de 

serviços e às atividades terciárias, o que gera uma diminuição do número de trabalhadores nas 

empresas. O risco e a incerteza passam a habitar as relações sociais...28 

Evidencia-se, destarte, um Modelo Econômico em que o Estado interfere 

minimamente na atividade econômica e política, cuja atitude ameaça o exercício da cidadania 

e da realização dos direitos humanos29 - é o que se denomina “neoliberalismo”, cujos reflexos 

sociais são graves e apontam para a necessidade de medidas protecionistas mais radicais, 

como solução dos embates advindos dos paradigmas (já mencionados) desta realidade 

globalizada. 

 

                                                
25 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: LTR, 

2003, p. 91. 
26  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 43. 
27 ARAÚJO, Op. Cit. n.25, p. 90. 
28 VIANA, Márcio Túlio. ‘Modernidade e direito do trabalho”. Revista do Tribunal Superior  do Trabalho. v. 

67, nº 1. Brasília: jan/mar, 2001, p.p. 153-154. 
29  ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. Op. Cit. n. 25, p. 91. 
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A estrutura social se faz cada vez mais complexa, vez que é una e ao mesmo tempo 

diversificada. Conseqüentemente, a ordem jurídica também é, hoje, mais prolixa.30 

Portanto, não há um determinismo nesse processo de globalização, como salienta 

Eneida Melo, envolvendo uma transformação, esboçada pela história dos homens, pois 

estamos envolvidos por uma plêiade de incertezas que nos levam à conclusão de que podemos 

redimensionar a história, mas devemos tentar entendê-la melhor para desenvolver tal 

intento.31  

 

 

1.3.2 A Teoria das Três Ondas de Alvin Toffler 

 

Na tentativa de melhor ilustrar a realidade transicional porque passamos, chama-se 

atenção para uma teoria, ávida em nos ditar a evolução do Trabalho Humano: Third Wave, by 

Alvin Toffler (A Teoria das Três Ondas de Alvin Toffler), cujo enfoque, nesta Tese, será dado 

à terceira onda, a qual refere a passagem do Industrialismo para o Pós-Industrialismo. 

 A primeira onda refere a idade de agricultura  e sua significação era que as  pessoas 

deixaram de ser nômades e diminuíram suas caças, e passaram a viver  em aldeias e 

desenvolver cultura.   

A segunda onda era uma expressão da força da máquina, na Revolução Industrial que 

começou no Séc. XVIII. As pessoas começaram a deixar o trabalho do campo para trabalhar 

em fábricas. 

A terceira onda reflete sobre o Pós-Industrialismo, ou seja, este momento de transição 

da Modernidade para a Pós-Modernidade, e, suas principais conseqüências, tais como, a 

                                                
30CATHARINO, José Martins. Derecho Colectivo Laboral: asociaciones profesionales y convênios 

colectivos. Buenos Aires: Depalma, 1973, p. 234. 
31 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: LTR, 
2003, p. 93. 



 40 

mudança de paradigma da relação de trabalho; a valorização do conhecimento, da criação, da 

especialização; e ainda, o desemprego.  

 

Por mais que as máquinas parecessem invencíveis, nós, porém, começamos a 
receber intimações da conjuntura de uma terceira onda, baseada não na força, mas 
na mente. É isso que, em geral, nós chamamos de informação ou de era do 
conhecimento e enquanto dirigido, poderosamente, pela informática, tem por bem 
os co-motoristas, entre suas demandas sociais mundiais na busca de uma maior 
liberdade e individualidade.32  
 

 

Neste sentido, identificamos a revolução agrícola na chamada Primeira Onda; a 

Modernização e a Revolução Industrial, na Segunda Onda; e a Terceira Onda, na 

interpretação de José Carlos E. Araújo, como o resultado da criação de uma sociedade na qual 

se intensificam a informação e o conhecimento, o que invoca a passagem para um Pós-

Industrialismo.33 

Alvin Toffler sustenta que o tema principal do regime industrial era a centralização e a 

padronização. Assim, discernia as ondas, a partir de que, na primeira, não havia tecnologia 

para proporcionar uma maior conexão entre as localidades, para organizar grandes sistemas; 

na segunda onda, na Era Industrial, proveu humanidade com sistemas de rodovias, carros, 

telefones, computadores, etc, ou seja, a segunda onda conferia a produção “em massa”. A 

segunda onda trouxe a chamada “cultura de massa”. A Terceira onda, por seu turno, 

consubstancia uma mudança econômica que  Alvin Toffler chama de desmassificação.34 

                                                
32 A partir de: Just as the machine seemed at its most invincible, however, we began to receive intimations of a 
gathering third wave, based not on muscle but on mind. It is what we variously call the information or the 
knowledge age, and while it is powerfully driven by information technology, it has co-drivers as well, among 
them social demands worldwide for greater freedom and individuation  (TOFFLER, Alvin. Wave Theory. 
Disponível em: http://www.skypoint.com/members/mfinley/toffler.htm.). 
 
33 ARAÚJO, José Carlos E. “Transformações no conceito de trabalho e sociedade pós-industrial” In VIDOTTI, 

Tarcio José e GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto (Coord.). Direito coletivo do trabalho em 
uma sociedade pós-industrial – estudos em homenagem ao Ministro Antônio José de Barros Levenhagen. 
São Paulo: LTR, 2003, p. 30. 

34 TOFFLER, Alvin. Wave Theory. Disponível em: http://www.skypoint.com/members/mfinley/toffler.htm. 
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A desmassificação da inteligência significa a coragem, imaginação, poder 

organizacional, especialização em produtos, para um produção mais adequada às necessidades 

de consumo. Ressalte-se que, a cultura de massa não desapareceu com a chegada da terceira 

onda, mas os maiores investimentos, agora, caminham para o aperfeiçoamento tecnológico, a 

produção especializada e a propaganda dos produtos. A implantação da terceira onda significa 

a tentativa de embutir inteligência nas máquinas, nos microchips.35    

Essa “Implantação da Terceira Onda”, consoante pensamento de Toffler, ainda está 

ocorrendo. Nós estamos em transição entre a segunda e a terceira onda, e é por isso que as 

implicações destas transformações ainda não são totalmente obvias. Assim, a sociedade passa 

por transformações que podem ser exemplificadas por rupturas como ocorreu na Europa 

Ocidental: no período pós-guerras, os grandes sindicatos tiveram maior influência no poder 

governamental de caráter social democrata, o que culminou no surgimento do welfare State – 

como um maior investimento público em saúde e educação, ávido em criar condições 

favoráveis para a integração de uma grande massa de indivíduos no mundo da produção. 

Contudo, à medida que os setores expressivos da população satisfizeram suas necessidades 

básicas, seus objetivos e identidades foram se transformando e a sociedade de massas foi 

dando lugar a uma sociedade de consumidores.36 

Não se pode olvidar de que, para um maior atendimento aos “caprichos” desta 

sociedade consumista, passam também os fornecedores de produtos e serviços a investir, de 

forma mais acentuada, na propaganda daquilo que fornecem: deixa-se, por conseguinte, de se 

vender uma “necessidade”, para se vender uma “utilidade”, ou mesmo um “estilo de vida”. 

Neste sentido, explica José Carlos E. Araújo, a respeito da Teoria de Toffler, que a produção 

                                                
35 TOFFLER, Alvin. Op. Cit. n. 34. 
36 ARAÚJO, José Carlos E. “Transformações no conceito de trabalho e sociedade pós-industrial” In VIDOTTI, 

Tarcio José e GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto (Coord.). Direito coletivo do trabalho em 
uma sociedade pós-industrial – estudos em homenagem ao Ministro Antônio José de Barros Levenhagen. 
São Paulo: LTr, 2003, p.30-32. 
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como reflexo desta transição social, foi se “desmassificando”, isto é, foi deixando de referir 

uma produção de massa, para dar lugar a uma produção segmentada.37 

Assim, temos como sinais da globalização a revolução tecnológica que contribuiu para 

a transformação social, cujo desfecho ainda não se vislumbrou. Assim, encontramo-nos num 

período de transição social cujas conseqüências vem sendo, dentre outras, o acirramento das 

desigualdades sociais e o desemprego, que em suma, significam a diminuição da proteção 

social, inclusive da seguridade.38  

Portanto, ao passarmos, segundo Toffler, pela era da “implantação da terceira onda”, 

sofremos as conseqüências do que é viver em um período de transição: a falta de clareza a 

respeito do que é esta realidade, do que ela necessita, e do que devemos fazer para a ela nos 

adaptarmos. 

 

 

1.3.3 O Desemprego Estrutural como conseqüência da Globalização 

 

A Globalização da Economia, caracterizada pela revolução tecnológica, enfaticamente 

nos setores da informática e da robótica, traz consigo indesejáveis reflexos nas relações de 

trabalho, sendo principal o Desemprego. Fenômeno característico da sociedade 

contemporânea, tem caráter complexo e abrangente e é responsável pela orientação do 

enfoque de todas as atividades para o “mercado”, que nos obriga a realizar uma releitura de 

vários institutos da Teoria do Estado e do Direito.39  

                                                
37 ARAÚJO, José Carlos E. Op. Cit. n. 36. 
38 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: Ltr, 

2003, p. 90. 
39 FRIEDRICH, Tatyana Scheila. “O direito e o trabalho em tempos de globalização.”  In MACHADO, Sidnei e 

GUNTHER, Luiz Eduardo (coord). Reforma trabalhista e sindical: o direito do trabalho em perspectivas 
(Homenagem a EDÉSIO FRANCO PASSOS). São Paulo: LTr, 2005, p. 361. 
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Em relação à Teoria do Estado, o estudo será feito no âmbito da sua legitimação, já 

que o fenômeno da Globalização abre as portas às decisões tomadas por atores situados fora 

dos territórios nacionais, mas com efeitos vinculantes para os cidadãos dos Estado; quanto ao 

Direito, devemos analisar as transformações sofridas pelo Direito no que concerne à produção 

normativa e à solução de controvérsias, uma vez que o Pós-Industrialismo conseguiu tornar 

obsoletos os instrumentos normativos tradicionais que regulavam as relações sociais.40   

Essa mudança sócio-econômica permeia a concorrência comercial, cujo critério 

acirrador está numa maior e melhor produtividade empresarial em consonância com a redução 

dos custos destas empresas. Em decorrência, passamos por uma verdadeira crise que, na visão 

de Süssekind, sob a égide das leis do Mercado, tem características estruturais.41 

O Desemprego Estrutural é, assim, a expressão de um novo sistema, cujo lema é: 

quanto mais as novas tecnologias aumentam a produtividade e a riqueza global, mais postos 

de trabalho elas destroem.42  Ao salientar a visão do “desempregado”, num âmbito conceitual 

dado pela Organização Internacional do Trabalho, Eneida Araújo, ao mencionar a convenção 

158 da OIT, ressalta uma situação embasada num estado em que alguém se encontra, 

involuntariamente, sem trabalho, ou seja, sem emprego.43 Por isso que a política desta 

Organização, atualmente, tem-se pautado na proteção do trabalhador ante a ameaça de 

precarização da relação de emprego, haja vista a economia globalizada que aponta para o 

mencionado Desemprego Estrutural.44  

Neste sentido, o que se percebe, numa conceituação simples, é que o Desemprego 

Estrutural nada mais é do que o esgotamento da Sociedade Industrial, posto que a expansão 

                                                
40 FRIEDRICH, Tatyana Scheila.Op. Cit. n. 39; p. 370. 
41 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 52. 
42 ARAÚJO, José Carlos E. “Transformações no conceito de trabalho e sociedade pós-industrial” In VIDOTTI, 

Tarcio José e GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto (Coord.). Direito coletivo do trabalho em 
uma sociedade pós-industrial – estudos em homenagem ao Ministro Antônio José de Barros Levenhagen. 
São Paulo: LTr, 2003, p. 33. 

43 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: LTR, 
2003, p. 95. 

44 SOARES FILHO, José, A Proteção da Relação de Emprego: Análise crítica em face de normas da OIT e da 
Legislação Nacional. São Paulo: LTR, 2002, p. 190. 
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econômica está pautada no baixo custo da força de trabalho e, concomitantemente, sustentada 

pela expansão da população consumidora.45 Entretanto vislumbramos um enorme paradoxo 

no desenvolvimento deste processo: o resultado do crescimento do desemprego, para José 

Alberto Couto Maciel, será a redução dos preços, bem como a diminuição da população 

consumidora que, antes, sustentava a concorrência empresarial de mercado, justamente por 

falta de emprego.46 Essas situações antagônicas, que assombram a sociedade, têm causado 

levantes sociais e conflitos entre classes, em proporções maiores do que as vislumbradas na 

era Moderna,47 pois este estado de assombro é vivenciado pelos indivíduos conviventes nesta 

realidade global, como um “horror econômico”, na ótica da cientista política Viviane 

Forrester, que tratou de descrever o estado deprimente e precário do indivíduo desempregado 

ou subempregado na sociedade que transita para o Pós-Industrialismo: 

 

Um desempregado, hoje, não é mais objeto de uma marginalização provisória, 
ocasional, que atinge apenas alguns setores; agora, ele está às voltas com uma 
implosão geral, com um fenômeno comparável à tempestades, ciclones e tornados, 
que não visam ninguém em particular, mas aos quais ninguém pode resistir. Ele é 
objeto de uma lógica planetária que supõe a supressão daquilo que se chama 
trabalho; vale dizer, empregos.48 
 

 

Por conseguinte, não adianta pensarmos que, no fim da transição sócio-econômica, 

quando de uma suposta retomada das rédeas da economia, que voltará a crescer de forma 

estável e, por via de conseqüência, fará com que as empresas aumentem seus lucros, haverá 

por parte destas um maior investimento no setor empregatício – ledo engano. Ao revés, os 

paradigmas da globalização (já mencionados no item três deste capítulo), nos leva ao 

                                                
45 ARAÚJO, José Carlos E. “Transformações no conceito de trabalho e sociedade pós-industrial” In VIDOTTI, 

Tarcio José e GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto (Coord.). Direito coletivo do trabalho em 
uma sociedade pós-industrial – estudos em homenagem ao Ministro Antônio José de Barros Levenhagen. 
São Paulo: LTR, 2003, p. 43. 

46 MACIEL, José Alberto Couto. Desempregado ou supérfluo? (Globalização). São Paulo: LTR, 1998, p. 15. 
47 Ibidem. 
48FORRESTER, Viviane. O horror econômico. 7 reimpressão, trad. Álvaro Lorencini: São Paulo, UNESP, 

1997, p. 10. 
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pensamento de que o nível de desemprego poderá, até mesmo se aprofundar, justamente por 

ser Estrutural. E, não é por mera dedução que se chega a esta conclusão, mas pela observação 

de que o mercado de trabalho que se projeta para a Sociedade Pós-Industrial parece se 

deslocar totalmente dos moldes formais, baseado nas relações de assalariamento que 

denotaram a Sociedade Industrial, pois a superação da sociedade que utiliza as linhas de 

montagem pela sociedade caracterizada por redes de trabalho ou network´s aponta para o 

declínio do assalariamento como forma jurídica elementar de organização do processo de 

cooperação produtiva.49 No entanto, esta conjuntura é discutível, se propostas protecionistas 

forem aderidas pela Política Nacional, para que possamos reestruturar a situação sócio-

econômica. 

Sendo assim, a visão cética de que o emprego desaparecerá, aqui, não é aceita, 

justamente em virtude do desfavorecimento econômico a que esta conjuntura levaria: a 

diminuição de consumidores pela da falta de renda, uma vez que, o indivíduo desempregado, 

logicamente, sofre limitações econômico-financeiras; outrossim, pelo fato de que neste 

momento de declínio econômico, haverá mudanças políticas no cenário nacional, cujo 

pensamento tende à regulamentação da relação de trabalho, e não o inverso. 

Neste sentido, ratifica-se a opinião do jurista Maurício Rands, de que a hipótese dos 

“fundamentalistas de mercado” ou “liberais ortodoxos”, de que a manutenção dos empregos 

remanescentes depende da ausência de regulamentação estatal do mercado de trabalho, é 

absolutamente rechaçada50, pois, somente diante de uma política protecionista associada a 

uma densa regulamentação das relações de trabalho, é que vamos esperançar mudanças no 

setor empregatício. Ressaltando ainda que, ditas regulamentações, consoante justificativa de 

Rands, envolvem normas, contratos coletivos, decisões judiciais e práticas costumeiras.51 

                                                
49 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 51. 
50 RANDS, Maurício. “Desregulamentação e Desemprego: observando o panorama internacional.” In Anuário 

dos Cursos de Pós-Graduação em Direito,  nº11.  Recife: UFPE,  2000, p. 303. 
51 Ibidem. 
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Portanto, avançaremos no estudo da Convenção Coletiva de Trabalho como um 

instrumento ávido em regulamentar as relações de trabalho, já que pode, em virtude da 

negociação prévia, melhor se adaptar à realidade precípua, bem como proteger, 

concomitantemente, o empregado (hipossuficiente) dos abusos e “horrores” da economia 

globalizada, haja vista a representação sindical das categorias quando da “negociação 

coletiva” e a sua posterior natureza normativa.  Essa tentativa de incentivar a negociação 

coletiva no sentido de formalizar Convenções Coletivas de Trabalho ocorre em virtude de 

acreditar-se que este instrumento de natureza normativa tem um patente caráter democrático, 

pois é fruto das necessidades das categorias econômicas e proletárias, que ao agirem de boa-

fé, podem transacionar direitos e chegar a uma situação jurídica de conforto para ambas as 

partes. Não há utopia nesta perspectiva, pois o pensamento aqui é o de que a representação 

sindical, principalmente no âmbito laboral, não prescindirá da proteção ao emprego, à 

condição digna de trabalho e principalmente, da dignidade da pessoa humana. 

 

 

1.3.4 A Flexibilização das Normas Trabalhistas como uma tentativa de adaptação da 

norma à realidade globalizada 

 

Nas concepções estritamente marxistas das relações entre capital e trabalho, Alfredo J. 

Ruprecht entende que ambos devem se enfrentar como inimigos, pois a época atual tem 

introduzido modificações que acirram esse rigorismo extremo.52  

O nascimento do Direito do Trabalho, na Era Industrial, caracterizou-se pela 

intervenção do Estado, que passou a regulamentar a relação de trabalho, como também, forçar 

                                                
52 RUPRESHT, Alfredo J. Derecho Colectivo Laboral: asociaciones profesionales y convenios colectivos. 

Buenos Aires: Depalma, 1973, p. 441.  
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as partes a buscar a solução para seus conflitos.53 Essa regulamentação surge de forma 

protetora, haja vista a inferioridade econômica e a subordinação do empregado em relação ao 

empregador. Entretanto, essa tutela no direito do Trabalho, ávida em garantir, juridicamente, 

um mínimo de dignidade e condição benéfica de trabalho, vem sendo acusada de integrar 

fator de rigidez do mercado de emprego e da alta de custo de trabalho, e, inclusive ser o fator 

causador do desemprego.54    

Com o advento da Globalização, vislumbramos uma atitude generalizada de 

flexibilização das normas trabalhistas, como paliativo para a crise econômica, no intuito de 

diminuir os custos para os empregadores e, conseqüentemente estimular o emprego. Porém, 

ao arrepio das intenções, a realidade faz-nos deparar com um nível cada vez maior de 

desemprego, de exploração, de assédio e de dano moral ao empregado, o que comprova que, 

como critério hermenêutico, a Proteção está sendo levada a uma direção avessa ao seu sentido 

principiológico integrativo. 

Antes de criticarmos a Flexibilização das Normas do Direito do Trabalho, devemos 

compreender a natureza dessas normas, bem como, o que é a flexibilização delas, afinal, não 

se pode criticar um conceito não explicitado.  

Consoante já dissertamos, o Direito do Trabalho é, nesta abordagem, decorrência da 

luta de classes, entretanto, não se pode olvidar do fato de que a relação de trabalho pressupõe 

uma relação de desiguais – o empregado hipossuficiente e o empregador num âmbito 

hipersuficiente. Vale lembrar que a questão da “hipo” ou “hipersuficiência” refere aos fatores 

sócio-econômicos que caracterizam as realidades das classes Obreira e Econômica, pois esta 

se encontra em melhores condições sócio-econômicas do que aquelas.  

Sendo assim, o protecionismo surge como um princípio basilar do Direito do 

Trabalho, cuja função é de promover uma carga jurídica ao mais fraco, para que este possa 

                                                
53 CREPALDI, Joaquim Donizeti. O princípio de proteção e a flexibilização das normas do direito do 

trabalho. São Paulo: LTR, 2004, p. 57. 
54 Ibidem. 
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galgar um equilíbrio na “balança da justiça”, o que não fere, por conseguinte, o princípio 

Constitucional da Isonomia (art. 5º, I da CF/1988), uma vez que se está cumprindo o ditame 

da justiça denotado no brocardo jurídico atinente a tratar os iguais, de maneira igual; e os 

desiguais, de forma desigual, na medida de suas desigualdades. 

Este enfoque sobre desigualdade e protecionismo foi dado para podermos salientar 

que, em virtude desta conjuntura sócio-econômica, e conseqüentemente protecionista em que 

se enquadra a relação de trabalho, o Direito do Trabalho se constitui, em grande parte, de 

preceitos de Ordem Pública.55 Além disso, as normas trabalhistas possuem também as 

características especialíssimas da imperatividade e da indisponibilidade. Aquela, na lição de 

Süssekind, traz a este Ramo do Direito regras impositivas ou proibitivas que devem ser 

observadas tais como foram estatuídas; bem como regras de índole complementar, que 

estabelecem limites aos ajustes das partes interessadas. Por outro lado, reflete o mesmo autor, 

essas normas de ordem pública são indisponíveis, ou seja, criam direitos inderrogáveis à 

vontade das partes, ressalvadas as hipóteses de flexibilização permitidas pelo sistema jurídico 

aplicável.56  

Assim, no âmago deste instituto, a Flexibilização não é uma tendência normativa, mas 

uma tentativa de adaptação da norma à realidade transitória em que vivemos. Trata-se de uma 

teoria que nasceu na Europa, na década de setenta, sob o prisma de duas correntes: a dos 

Neoliberais, cujo entendimento de flexibilização é o máximo, isto é, flexibilização como 

sinônimo de desregulamentação57 – prega-se a inexistência de qualquer regra ou 

regulamentação, mas apenas o resultado da consonância de vontades das partes, ou seja, a 

força de lei, qual a dos contratos civis, advém da harmonia das vontades pactuantes, só que, 

de natureza mais autônoma do que neste Ramo Jurídico, vez que, no Direito Civil há o limite 

                                                
55 SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de direito do trabalho. vol. I.  21ª ed. São Paulo: Ltr, 2003,  p 197. 
56 Ibidem,  p.198. 
57 B. JÚNIOR, Luiz A. Martins, “Direito do Trabalho: um paradigma atual in Direito dos Trabalhadores e 

Direitos Fundamentais.” In HANSSON, Roland (coord.). Direito dos trabalhadores e direitos 
fundamentais. Curitiba: Juruá, 2003, p. 242. 
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do Ordenamento Jurídico, da função social dos contratos, dos costumes, das regras dos 

contratos nominados, bem como do Dirigismo Contratual, entretanto, no sentido neoliberal, 

não haveria limites infraconstitucionais. A segunda corrente é a dos Institucionalistas, que não 

visa à desregulamentação, mas à flexibilização de maneira regrada, com comando.58  

Não obstante entendermos que esta última corrente reflete o verdadeiro sentido de 

Flexibilização, concordamos com Süssekind que a Desregulamentação não se confunde com a 

flexibilização das normas de Direito do Trabalho, pois aquela defende a inexistência da 

maioria das normas, enquanto que esta, sustenta a redução do grau de intervenção da lei nas 

relações de trabalho.59 

Ao refletir sobre os ideais Marxistas, Eduardo Bittar, infere que a história é governada 

pelos impulsos econômicos que, por sua vez determinam a condição humana.60 Portanto, 

constata-se que a Flexibilização das Normas Trabalhistas vislumbradas no presente é um 

reflexo da globalização econômica. É uma tentativa político-governamental de diminuir os 

custos dos empresários (empregadores), para incentivar o setor empregatício; contudo, ocorre 

em detrimento dos direitos trabalhistas outrora conquistados, e não como uma adaptação à 

nova realidade. Logo enseja conseqüência avessa ao que se intentou, pois este tipo de medida  

que tem a intenção de aumentar o número de empregados, só lograria êxito se tivesse sido 

tomada ao pé do referencial teórico suscitado pela corrente dos Institucionalistas. Sendo 

assim, por ter sido realizada de forma “atabalhoada”, propiciou apenas um grande desconforto 

à classe obreira, pois, até aqueles que estavam empregados tiveram que, forçadamente, 

renunciar a direitos (sob pena de perder seus empregos, caso não renunciassem), haja vista se 

abrir uma lacuna na lei, usada pelos empregadores “apenas” para diminuir seus custos. 

                                                
58 SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de direito do trabalho. vol. I.  21ª ed. São Paulo: LTR, 2003, p. 197. 
59 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 54 -55. 
60 BITTAR, Eduardo C. e ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do direito. 3 ed., São Paulo: 

Atlas, 2004, p. 318. 
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Sendo certo que a Flexibilização, no sentido teórico, está relacionada com a mudança 

de filosofia que a nova realidade exige, então, na origem da idéia, podemos dizer que um 

certo grau de flexibilidade, no mercado de trabalho, já existia, pois nada proibia as partes 

negociantes de transacionar direitos.61 Mas, a tentativa atual de flexibilizar as normas 

trabalhistas, para Süssekind, prevê a redução do grau de intervenção da lei nas relações de 

trabalho no intuito de que 

 

1º) os sistemas legais se constituam de diversas regras indisponíveis, que 
estabeleçam um mínimo de proteção a todos os trabalhadores, abaixo do qual não 
se concebe a dignidade do ser humano; 
2º) esses sistemas abram espaço para a complementação do piso protetor 
irrenunciável ou para flexibilizar a aplicação das normas gerais de nível superior, 
mediante negociação coletiva, isto é, com a participação dos correspondentes 
sindicatos, aos quais cumpre assegurar a liberdade sindical, tal como prevista na 
Convenção da OIT nº 87; 
3º) a flexibilização deve ter por motivo:  
a) o atendimento a peculiaridades regionais, empresariais ou profissionais; 
b) a implementação de nova tecnologia ou de novos métodos de trabalho; 
c) a preservação da saúde econômica da empresa e dos respectivos empregos.62  
 

 

Mas, apesar disto, o que se demonstra é que há uma tendência a se desvirtuar destes 

propósitos, eis que, a questão está justamente na determinação do grau, dos meios e do porquê 

da flexibilização convertida em objetivo de política social, para que a sua determinação não 

subverta o sistema de relações de trabalho63. Isto ocorre, como já dissemos, uma vez que há 

uma vasta permeação de interpretações do termo “flexibilizar” que carrega consigo uma 

verdadeira qualidade polissêmica, cuja conseqüência é, dentre outras, a acumulação de fatores 

socialmente negativos, tais quais a flexibilidade dos salários, as restrições à liberdade, bem 

como a flexibilidade dos horários de trabalho que desencadeia um cansaço extremo e um 

                                                
61 BARBAGELATA, Héctor – Hugo. O particularismo do direito do trabalho. São Paulo: LTR, 1996, p. 114-
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62 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 55. 
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conseqüente desestímulo do trabalhador, podendo, até mesmo, prejudicar a sua 

produtividade.64  

Portanto, não se está, neste raciocínio, criticando a existência de flexibilização de 

normas como uma adequação à sociedade que transita para o pós-industrialismo, mas à forma 

como se vem empregando, por exemplo: a justificativa da política trabalhista do Governo de 

Fernando Henrique Cardoso, em 1998, invocou: a) os elevados encargos sociais incidentes 

sobre os salários; b) a inflexibilidade das normas que regem a relação de emprego65 (o que 

tem haver?). Trata-se de um pretexto, inegável, para beneficiar a classe econômica em 

detrimento dos direitos da classe obreira, que, depois destas medidas políticas, vem sofrendo 

maior opressão. 

Assim, não se descorda das revisões normativas e flexibilizações nos sistemas legais 

referentes ao Direito do Trabalho, não obstante fazê-lo sem ignorar a proteção do empregado, 

cujo Estado Neo-Liberal, nos impõe a resgatar.  Enfatiza Eneida Araújo a proteção à vida, à 

saúde, à dignidade da pessoa humana do trabalhador como bens fundamentais que devem ser 

resguardados pela ordem jurídica positiva. E considera que a flexibilização deve estar ligada à 

negociação coletiva, uma vez que é um mecanismo de cujas categorias profissionais e 

econômicas podem se utilizar para, mediante discussão, se chegar a uma adaptação do direito 

à realidade.66 Logo, por estarem representadas as classes, ressaltadamente a classe operária 

(considerando uma representatividade sindical com “força” e, principalmente, boa-fé), possa-

se modificar instituições trabalhistas de forma protetiva, utilizando-se de instrumentos ávidos 

em formalizar esta idéia – os acordos e as convenções coletivas de trabalho. Sendo esta última 

o nosso principal enfoque, por se tratar de uma fonte do direito coletivo de trabalho de caráter 

mais abrangente.                                                                                                                           .   

                                                
64 SÜSSEKIND, Arnaldo. Op. Cit. n. 63; p. 117. 
65 Bureau of Labor Statistics In Folha de São Paulo, de 14.2.96, apud SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito 
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66 ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: LTR, 

2003, p. 125. 
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2.1 As desigualdades sociais e o conflito social 

 

Conflito, do latim conflictus, tem o significado de combater, lutar, designando 

posições antagônicas. Podemos classificar os conflitos consoante a sua natureza, como 

conflitos de ordem jurídica, de ordem econômica, política, etc. Mas, todas essas classificações  

são visualizadas na Sociedade, pois a Ordem Social engloba a Ordem Jurídica, a Ordem 

Econômica, Sociológica, Política...  

O Conflito social, neste sentido, pode se originar em qualquer destes setores, toda vez 

que houver desarmonia de vontades, de discursos, de interesses, etc; pois o homem, como ser 

social, apesar de não poder viver fora da sociedade, busca nesta convivência a liberdade de 

que necessita para o desempenho dos seus papéis: político, profissional, familiar, etc. 

Contudo, nem sempre o que um indivíduo pensa como sendo de seu direito é convergente 

com o que outro indivíduo vem a pensar, e assim, surge o conflito. 

Desta forma, as desigualdades sociais decorrentes do Sistema Capitalista são motivo 

de conflito até os dias atuais. A exploração econômica do homem pelo homem e a formação 

da classe burguesa fez surgir a divisão social do trabalho e o conflito de classes. “A 

coisificação humana nas relações sociais, a redução das capacidades humanas ao potencial 
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mensurável de trabalho do homem [...]”, como bem explica Eduardo Bittar, refletem o estudo 

de Marx no âmbito jurídico-político, pois a divisão sócio-econômica de classes decorrente do 

sistema capitalista reflete a perpetuação da desigualdade e da diferença67 - indeléveis motivos 

de conflito social. Saliente-se que, este pensamento, embora decorra do Marxismo sobre a era 

industrial, torna-se bastante contemporâneo, uma vez que, ainda em Bittar, “procura fazer 

frente às carências decorrentes do mau uso do governo a favor das classes sociais mais 

privilegiadas, detectando, no liberalismo econômico pós-revolucuonário a sede das principais 

distorções na sociedade civil.” 68 

Do ponto de vista trabalhista, os conflitos são também denominados controvérsias ou 

dissídios, pois o Direito do Trabalho é resultado da questão social, configurada no conflito 

entre capital e trabalho.69  

Certo está que o conflito social advindo das questões trabalhistas conduziram à criação 

de normas que regulassem esta situação. Entende-se, como nos estudos de Miguel Reale, que 

o fenômeno jurídico pressupõe um ‘fato’ subjacente, seja ele de natureza econômica, política, 

sociológica, ou qualquer que seja; um ‘valor’, que confere determinada significação ao fato 

mencionado; e, a norma, que refere a relação que integra o primeiro elemento ao segundo – 

trata-se da estrutura tridimensional do Direito, que intenta harmonizar o que é com o dever-

ser.70 

Não ocorreu diferente com o Ramo Trabalhista do Direito, pois a divisão social do 

trabalho e a luta de classes71 geraram um conflito social, cuja valorização, consoante teoria 

de Reale (já mencionada), foi dada pelo Estado, que era Liberal e passou a intervir nas 

relações humanas, não apenas em virtude do valor dado ao conflito existente, mas também 

                                                
67 BITTAR, Eduardo C. e ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do direito. 3º ed. São Paulo: 

Atlas, 2004, p. 315-316. 
68 Ibidem, p. 316. 
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70 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 64-68. 
71 MARX, Karl e ENGELS, Fredrich. O manifesto comunista. 6ª ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 

Coleção Leitura, 2000, p. 10. 
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àquele dado ao novo modo de produção (capitalista), que era vantajoso para quem estava na 

liderança do Mercado, e absolutamente desvantajoso para quem ficasse por fora dos 

acontecimentos comerciais. Assim, no intuito de obter a sua parte do capital, passou o Estado 

a Regulamentar a nova divisão de classes: empregador e proletário. 

 Não se pode olvidar da força resistente à exploração laboral como uma forma de 

pressionar o Estado a tomar uma iniciativa para intervir nos conflitos sociais, pois a 

consciência do poder dos grupos, da associação, da organização e da força coletiva, permeou 

a oitiva do discurso contra atitudes abusivas dos empregadores. Essa tomada de consciência, 

que teve seus primeiros embriões na era moderna, foi o primeiro passo para o nascimento das 

chamadas categorias de trabalho, uma vez que, cada reunião de trabalhadores pertencentes a 

uma mesma área trabalhista, poderia, de forma mais objetiva, chegar às conclusões de suas 

principais necessidades, bem como, sincronizar as metas pelas quais iriam lutar no intuito de 

auferir mudanças sociais. 

“O Poder Normativo dos Grupos” é o título dado por Amauri Mascaro aos 

instrumentos coletivos de regulamentação dos interesses das categorias de trabalho, pois, em 

sua observação, o direito do trabalho não é um direito unicamente legislado. É, entretanto, um 

direito também regrado pelos próprios interlocutores sociais. Assim, há eficácia na 

regulamentação jurídica entre os próprios grupos. Por meio de suas representações, os grupos 

direcionam a defesa dos seus interesses coletivos mediante negociações com patrões que 

também se organizam e são representados.72  

Hodiernamente, este Poder Normativo dos Grupos é formalizado nas Negociações 

que, reconhecidamente pelos estudiosos do Direito do Trabalho, têm tudo de um processo de 

elaboração normativa, pois os grupos atuam na criação de normas que lhes dêem condição de 

trabalho; normas com eficácia erga omnes. Esse procedimento de auto-elaboração 
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normativa73 demonstra o importante papel das relações coletivas de trabalho: propiciar o 

vínculo normativo entre sujeitos coletivos, no intuito de melhorar as condições de trabalho 

das categorias envolvidas. 

Entende-se que, por se tratar a Negociação Coletiva de meio de elaboração de normas; 

normas estas de caráter não estatal, pois o estado não participa dessa elaboração, estaremos 

admitindo que o Estado não é a única fonte formal do direito. Nas relações coletivas, há uma 

inequívoca transcendência ao âmbito individual, “funcionando como uma das mais 

importantes fontes formais do direito positivo na sociedade industrial”.74 

 

 

2.2 O conflito social e o Direito: uma visão pluralista 

 

O pluralismo jurídico refere uma teoria na qual o direito positivo se apresenta 

multiforme, já que, nesta visão, o direito positivo origina-se de direitos estatais e não-estatais. 

Isto significa dizer que existem normas jurídicas criadas pelo Estado, bem como normas de 

natureza jurídica, entretanto, criadas por grupos sociais, tal qual um grupo profissional.75   

As ciências humanas, hoje, estão sofrendo uma visível crise por serem ainda estudadas 

sob a ótica da experiência do modelo de “legalidade liberal-individualista”, que para Antônio 

Carlos Wolkmer, num âmbito jurídico, significa a aceitação do objeto e das fontes jurídicas 

como advento da experiência normativa unicamente.76 Aliás, o autor observa esta crise como 

conseqüência do fato de que os modelos culturais, normativos e instrumentais que 

justificavam a organização social e ditavam os critérios de cientificidade tornaram-se 
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74 Ibidem. 
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insatisfatórios e limitados.77 Tem-se, portanto, como reflexos da crise de paradigmas no 

direito, conforme ainda Antônio Carlos Wolkmer, o esgotamento e a contradição do 

paradigma teórico-prático liberal-individualista, pois este último não consegue trazer soluções 

aos problemas emergentes.78 

Certo é que a crise econômica que assola a nossa conjuntura social é ávida em 

influenciar outros setores da sociedade, pois o modo de produção capitalista neoliberal 

redireciona a divisão social do trabalho, o que gera a necessidade de novas políticas 

desenvolvimentistas, o que também vem sendo objeto de estudo da Sociologia Geral e 

Jurídica, da Ciência Política e do Direito, já que a nova conjuntura econômica passa por uma 

transição para o chamado Pós-Industrialismo, cuja conseqüência é uma indefinição da 

realidade. Inclusive, José Martins Catharino ressalta que a questão social é sempre de ordem 

política e econômica, por isso não foi ainda resolvida, apesar do tratamento normativo a que 

vem sendo submetida.79 

Como não existe ainda uma definição da conjuntura sócio-econômica precípua, 

também não há uma estabilidade jurídica que seja o reflexo das necessidades sociais, pois 

ainda não se sabe quais são, exatamente, tais necessidades; a exemplo disto temos a questão 

do emprego: não se contesta a necessidade de se empregar mais pessoas, mas não há 

definições sobre o que fazer para a geração desses novos empregos, já que, como foi dito 

outrora, o investimento na economia não é solução para o desemprego estrutural. 

Sendo assim, uma tentativa é a abertura de espaços, para a discussão sobre a crise de 

paradigmas, por se concordar com Antônio Carlos Wolkmer que a estrutura normativista do 

moderno direito positivo estatal é ineficaz e não pode mais atender aos anseios sociais 

inclusos num universo complexo e dinâmico das atuais sociedades de massas que 
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transicionam para uma nova forma de produção de capital ainda indefinida, entretanto, 

geradora de instabilidades que refletem crises de legitimidade e crises na produção e aplicação 

da justiça.80 

Ao tratar sobre Estado e Direito , Norberto Bobbio ressalta o intervencionismo estatal 

na Ordem Social, que surge na Modernidade, salientando que, desde então, o Estado tem sido 

definido por três elementos: o povo, o território e a soberania, donde prossegue conceituando 

o Estado como “um ordenamento jurídico destinado a exercer o poder soberano sobre um 

dado território, ao qual estão necessariamente subordinados os sujeitos a ele pertencentes”.81 

Neste Estado, o poder soberano torna-se o poder de criar e aplicar direito, cujo 

território passa a ser o limite desta aplicação, a qual será entendida como aplicação de normas 

vinculatórias; e o povo, refere o limite pessoal do direito do Estado, no sentido de que as 

normas jurídicas valerão para os sujeitos que constituem os cidadãos do Estado.82  

Seguindo ainda o raciocínio de Bobbio, entretanto, na análise do Direito como regra 

de conduta, cujo ponto de vista acolhido é o normativo – que considera a experiência jurídica 

como uma experiência normativa, contudo não descartando o pluralismo jurídico; não se 

pode falar da história da humanidade sem mencionar a importância do normativo na 

existência individual e social, pois “a história se apresenta como um complexo de 

ordenamentos normativos que se sucedem, se sobrepõem, se contrapõem, se integram”.83  

Entretanto, por não prescindir do Pluralismo Jurídico, Bobbio levanta também que 

existem teorias diversas da normativa, que consideram como elementos característicos da 

experiência jurídica, fatos distintos da regra de conduta, como, dentre outras, o faz a teoria do 

direito como instituição, e a teoria do direito como relação: aquela refere o direito como um 
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fenômeno social e se utiliza da “organização” como critério distintivo entre a sociedade 

jurídica e a sociedade não jurídica, já que a ordem social posta pelo direito não é aquela dada 

pela existência, de qualquer maneira, de normas que regulam a sociedade, pois estas normas 

compreendidas em sua órbita, antes de  serem normas, conferem organização, estrutura; logo, 

o meio para realizar a ordem. Por outro lado, o direito como relação intersubjetiva é o que 

refere o direito advindo da relação jurídica, ou seja, do vínculo jurídico de ordem pessoal e 

patrimonial, como se averigua nas Obrigações em geral e nas Obrigações Contratuais.84 

Saliente-se que, nenhuma das duas teorias, para Bobbio, desconsidera a teoria 

normativa, pois referem, apenas, outras visões, mais restritas, do próprio Direito, pois os 

pensamentos pluralistas não têm o intuito de negar ou minimizar o direito estatal, mas, de 

reconhecer que esta é apenas uma das formas jurídicas que podem existir na sociedade. 

Portanto, é importante ressaltar que, nada obstante a significância da normatividade, o 

direito como instituição é, pelos juristas, aceito no estudo do Direito do Trabalho, pois, 

representa uma reação ao estatalismo, uma resistência à invasão do Estado, sob influência 

dentre outras, de teorias socialistas libertárias, ou teorias sindicalistas85, pois encontrou 

aplicação no estudo dos ordenamentos particulares e na esfera da chamada “Autonomia 

Privada”.  

Enfatizamos, por conseguinte que, há de se concordar com a opinião de Norberto 

Bobbio, de que o direito como conduta é fruto da experiência normativa, pois, mesmo no 

âmbito da autonomia privada, cujo Direito Civil é o Ramo mais ávido em demonstrar este 

lado Particular do Direito, principalmente quando estuda as obrigações contratuais, a norma 

não deixa de ser o limite da atuação dos sujeitos contratantes, como se percebe do art. 104, 

CC, da doutrina referente aos Contratos Nominados, como também, da ordem jurídica do 
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Microssistema86 referente ao Código do Consumidor, que é mais interventor ainda quando se 

fala em contratos desta natureza, haja vista a hipossuficiência de uma das partes (o 

consumidor). Assim, a Regulamentação não é óbice à Negociação, que resulta da relação 

jurídica, do vínculo entre as partes, mas, constitui um limite a tal conduta.   

Voltando, então, ao englobamento da Ordem Jurídica pela Ordem Social, temos que, o 

Conflito de Trabalho é o litígio entre a classe operária e a classe econômica, que, por ordem 

didática passou a ser estudado sob duas vertentes: a primeira tem como objeto o estudo do 

Conflito Individual Trabalhista, cujo objeto concerne aos interesses individuais de pessoas 

determinadas (empregado-empregador); e a segunda, o Conflito Coletivo, que apresenta 

controvérsias entre grupos de trabalhadores e empregadores cognominados Categorias.87  

Os Conflitos Coletivos do Trabalho, juridicamente, têm por objeto, segundo Sergio 

Pinto Martins, a declaração da existência ou inexistência de relação jurídica controvertida 88, 

como ocorre na decisão em dissídio coletivo em que se declara a legalidade ou ilegalidade da 

greve. São distintos dos conflitos meramente individuais, que colocam em confronto as partes 

contratuais trabalhistas isoladamente consideradas (empregado e empregador).  

Os Conflitos Coletivos Trabalhistas comportam dois grandes tipos: os de Caráter 

Jurídico e os de Caráter Econômico. Estes, também chamados de Conflitos de Interesse, 

representam divergências acerca de condições objetivas que envolvem o ambiente laborativo 

e contratos de trabalho, com repercussões de evidente fundo material, pois intentam alterar 

condições existentes na respectiva empresa ou categoria. Aqueles (de maior interesse nesta 
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88 MARTINS, Sérgio Pinto: Direito do Trabalho. 17 ed.; São Paulo: Atlas, 2003, p. 739-749. 
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abordagem) dizem respeito à divergência de interpretação sobre regras ou princípios jurídicos 

já existentes, quer incrustados ou não em diplomas coletivos negociados.89 

Não obstante a opinião de Maurício Godinho Delgado de que os conflitos de natureza 

trabalhista podem ser solucionados, regra geral, segundo as fórmulas autocompositivas e 

heterocompositivas,90 entendemos importante salientar a Autodefesa, cuja menção é feita por 

Sérgio Pinto Martins91, como a forma de solução realizada pelas próprias partes na defesa de 

seus interesses, o que, na Jurisdição Civil e em especial no Direito do Trabalho, não se admite 

o exercício em caráter arbitrário. Tem-se como exemplos, no âmbito trabalhista, a greve e o 

lockout. 

 Em consonância, a maioria dos autores justrabalhistas considera como forma de 

solução de conflitos desta estirpe, a Autocomposição, cuja forma de solução é realizada pelas 

próprias partes interessadas sem qualquer tipo de intervenção. Em contrapartida, a 

Heterocomposição se dá quando a solução dos conflitos trabalhistas é determinada por um 

terceiro, uma vez que as partes coletivas contrapostas não conseguem ajustar, 

autonomamente, suas divergências. Podemos exemplificar a primeira forma de solução com 

os acordos e as convenções coletivas de trabalho; na segunda, tem-se como exemplo o 

processo judicial próprio ao sistema trabalhista brasileiro, chamado dissídio coletivo, a 

mediação, a arbitragem e a tutela ou jurisdição. 

A Autonomia Privada Coletiva também recebe denominações como Autonomia 

Sindical ou A Autonomia Coletiva Sindical. Contudo todas elas referem o mesmo objeto de 

estudo: a autonomia do sindicato, quanto a sua criação, elaboração de estatutos, regras, 

registros, etc. Mais precisamente, envolve a possibilidade de o sindicato estabelecer normas.  

                                                
89 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 27 ed. São Paulo: LTR,  2001, p. 84. 
90 DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: LTR, 2001, p. 113-114. 
91 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade – para uma teoria geral da política. Trad. Marco Aurélio 

Nogueira, 7ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 94. 
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Esta faculdade de criação normativa, que adiante será analisada com profundidade, 

prevê a existência de uma negociação: é o momento em que as normas serão criadas para 

reger uma relação de trabalho entre uma categoria econômica e uma categoria obreira. 

Contudo, não se pode olvidar que a criação normativa como característica da relação coletiva 

de trabalho não goza de total autonomia, pois a relação de trabalho não é desrregulamentada, 

portanto, a negociação coletiva sofre a limitação dos preceitos constitucionais, mais 

especificamente no que referem os arts. 6º e 7º da Constituição Federal de 1988, embora 

venha ter a mesma natureza (normativa) após a sua formalização, mas, mesmo assim, não 

prescinde da mencionada limitação das normas estatais até mesmo por questão de hierarquia 

normativa.  

É certo que a hierarquia das fontes trabalhistas não é algo de rígido, mas sim flexível, 

como falaremos mais adiante, entretanto dita flexibilidade tem como critério de mobilidade 

vertical ascendente, a questão da norma mais benéfica para o empregado, como abrangência 

do Princípio da Proteção. Assim sendo, infere-se que a autonomia privada coletiva não goza 

de autonomia absoluta haja vista a regulamentação referente ao Direito do Trabalho, às Fontes 

destes regulamentos e aos princípios que as integram, contudo, permite a negociação como 

instrumento criador de normas que vão regulamentar a relação empregatícia. Neste sentido, 

passamos a conceber o Direito do Trabalho, sob o prisma pluralista, como ávido em propiciar 

saídas democráticas para a globalização e a crise sócio-econômica, pois a norma mais 

benéfica será aquela que melhor adaptar a relação empregatícia à mencionada Conjuntura. 

Portanto, é com respaldo no Poder Normativo dos Grupos que entendemos que uma 

proposta democrática é a saliência do Direito Coletivo Laboral e o uso das Fontes Coletivas, 

principalmente da Convenção Coletiva de Trabalho, que, se realizada, formalizada, no âmbito 

da boa-fé, torna-se capaz de propiciar condições favoráveis de trabalho para ambos sujeitos: 

empregador e empregado. 
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2.3      A Negociação Coletiva como Instrumento Democrático de Regulamentação 

 

 A Negociação Coletiva, nesta abordagem, é estudada sob a ótica pluralista, como novo 

modelo de referência jurídica, segundo pensamento de Antônio Carlos Wolkmer, cuja 

pretensão é da edificação de um projeto jurídico resultante do processo de práticas sociais 

insurgentes, motivada para a satisfação justa de necessidades essenciais, como a criação de 

condições de passagem do paradigma legal convencional para a eficácia de uma juridicidade 

emancipadora.92 Esta, envolvendo a percepção de um certo tipo específico de pluralismo 

jurídico que contemple a ação histórica de sujeitos coletivos emergentes (movimentos 

sociais em geral: campesinos, indígenas, negros, mulheres, trabalhadores, etc) e de suas 

necessidades.93 

Autores da doutrina trabalhista, assim como Jorge Ubaldo Seré, defendem a visão 

pluralista do direito para o estudo do Direito do Trabalho. O mencionado autor assegura que o 

Direito como um conjunto de normas que regulam a vida de uma sociedade não condiz apenas 

com a experiência normativa estatal, pois é também formado de normas que emanam de 

entidades sociais menores, porém produtoras de direito.94  

A Negociação Coletiva, como fonte de garantia do interesse coletivo, inspira-se na 

autonomia coletiva dos particulares, pois a autonomia privada é fonte de instauração de 

vínculos de atributividade que se expressam no negócio jurídico. É com base neste 

entendimento que se assevera que a Ordem jurídica admite a atividade negocial, com maiores 

ou menores restrições, também no plano das relações coletivas.95  

                                                
92 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: novo paradigma de legitimação. Disponível em: 

http://www.mundojuridico.adv.br/html/artigos/documentos/texto302.htm. 
93 Ibidem..  
94 SERÉ, Jorge Ubaldo. El convenio colectivo como fuente em el derecho Del trabajo.  In Plá Rodrigues, 

Américo (org.) Ventrites: estudios sobre convenios colectivos. Montevideo: Fundacion de Cultura 
Universitária, 1988, p. 66. 

95 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1011. 
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Vale ressaltar que o pluralismo jurídico resultante do pensamento de Wolkmer é um 

projeto democrático de emancipação da sociedade, evidentemente, dos grupos emergentes, 

como o de trabalhadores, o que não converge com a prática de um pluralismo que vem sendo 

apresentada como nova saída para os intentos de neocolonialismo ou do neoliberalismo dos 

países de capitalismo central exportado para a periferia, como uma tentativa de 

desregulamentação, o que se perfaz com medidas flexibilizadoras das normas, cujo intuído é 

de disponibilizar direitos antes indisponíveis.  

O pluralismo progressista, que nesta abordagem é defendido, tem caráter democrático 

popular e seu intento é de promover e estimular a participação múltipla dos segmentos 

populares e dos novos sujeitos coletivos na vida jurídica, adaptando a regulamentação de suas 

relações de forma democrática à realidade.96 

Admitindo-se, no sentido pluralista progressista, que há normas coletivas não 

elaboradas pelo Estado, mas sim pelos grupos emergentes, como o dos trabalhadores na 

intenção de lograr uma digna condição de trabalho e vida, temos a Negociação Coletiva como 

meio democrático de formalização dessa regulamentação emancipadora, pois as relações 

coletivas de trabalho desenvolvem-se na esfera social e ingressam no ordenamento jurídico 

quando se expressam mediante negociação coletiva.97  

Neste parâmetro, concorda-se com Maurício Godinho Delgado que “a importância da 

negociação coletiva transcende o próprio Direito do Trabalho”, uma vez que a experiência 

histórica de países ocidentais, como Brasil, Argentina, Uruguai, vem demonstrando “que uma 

atuante dinâmica da negociação coletiva no cenário das relações laborativas sempre 

influenciou, positivamente, a estruturação mais democrática do conjunto social”.98  

                                                
96 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: novo paradigma de legitimação. Disponível em: 

http://www.mundojuridico.adv.br/html/artigos/documentos/texto302.htm. 
97 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 27 ed. São Paulo: LTR, 2001, p. 497. 
98 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo, LTR, 2003, p. 1362. 
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Para Segadas Vianna e João de Lima Teixeira Filho, não há dúvidas quanto à eficácia 

da Negociação Coletiva para a solução de conflitos coletivos na busca da paz social99 Já se faz 

cansativa a tentativa proletária de greves para pressionar o patronato a observar seus direitos e 

garantias laborais. Outrossim, verificamos que a intervenção estatal nem sempre condiz com a 

satisfação da classe operária, pois dita intervenção quase sempre resulta em um vencido para 

uma classe em detrimento de outra.100 

 

O estudo dos conflitos entre as partes do binômio capital-trabalho sempre fascinou 
os estudiosos do problema social, e, por isso, se justifica a existência de dezenas de 
obras cuidando das relações coletivas e, especialmente, das convenções coletivas de 
trabalho.101 
 

Para Amauri Mascaro Nascimento, a função precípua da Negociação Coletiva refere à 

função normativa, isto é, a criação de normas que regulamentarão os contratos individuais 

pactuados entre sujeitos participantes de grupos, ou categorias laborais.102  

A Convenção Coletiva de Trabalho, aqui tratada como norma coletiva, é, segundo o 

mesmo autor, “a norma jurídica resultante das negociações entre os trabalhadores e os 

empregadores para a autocomposição dos seus conflitos coletivos”.103 Seu fundamento, no 

âmbito do pluralismo jurídico, revela uma espontânea formação de norma jurídicas elaboradas 

diretamente pelos grupos sociais. 

Como um Diploma previamente Negocial, a Convenção Coletiva de Trabalho vem se 

tornando um dos principais destaques do Direito do Trabalho nesta transição para o Pós-

Industrialismo, pois, embora advenha da relação privada, cria normas autônomas, que se 

determinam como normas jurídicas, já que as regras criadas pelas categorias negociantes 

consistem preceitos de ordem geral, abstrata e impessoal, com escopo de normatizar situações 

                                                
99 VIANNA, Segadas e TEIXEIRA FILHO, João de Lima. Instituições de direito do trabalho. V. 2, 21 ed, 

atualizada por Arnaldo Süssekind e Lima Teixeira. São Paulo: LTR, 2003, p. 1166. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 NASCIMENTO , Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 27ª ed. São Paulo: Ltr, 2001, p. 542. 
103 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 269. 
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futuras.104 Entretanto, por preceder de uma negociação, permite às partes, na abrangência da 

autonomia privada coletiva, uma adaptação às necessidades advindas no presente sistema 

sócio-econômico.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
104 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo, LTR, 2003, p. 1368. 
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CAPÍTULO 3 – A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO COMO FONTE DO 
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SUMÁRIO: 3.1 Do Conteúdo do Direito Coletivo do Trabalho; 3.2 Da 
Principiologia e sua importância no Direito do Trabalho; 3.2.1 Da principiologia 
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Coletivo do Trabalho; 3.3 Das Fontes do Direito Coletivo do Trabalho haja vista a 
sua autonomia jurídico-doutrinária; 3.4 A flexibilização das fontes do direito do 
trabalho e a convenção coletiva como instrumento democrático de adaptação 
normativa à realidade Pós-Moderna; 3.5 O papel da convenção coletiva de trabalho 
numa realidade globalizada; 3.5.1 A Representação Sindical na Convenção 
Coletiva de Trabalho; 3.5.2 A abrangência erga omnes da Convenção Coletiva de 
Trabalho como decorrência da sua Natureza Normativa; 3.5.2.1 A formalização da 
norma coletiva no Brasil ante a satisfação dos interesses coletivos; 3.5.2.2 A 
natureza normativa das convenções coletivas de trabalho em face do “poder 
normativo dos grupos”; 3.5.3 O problema da cumulação e do conglobamento na 
convenção coletiva de trabalho; 3.5.4 A convenção coletiva de trabalho como limite 
aos dispositivos do Contrato Individual de Trabalho. 

 

 

3.1 Do Conteúdo do Direito Coletivo do Trabalho como subdivisão do Direito 

Trabalhista 

 

O Direito do Trabalho, legalmente, estabelece uma distinção entre as relações 

individuais e as coletivas de trabalho. Mario De La Cueva menciona que até mesmo a história 
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das relações individuais é independente da história das relações coletivas de trabalho.105  

Aliás, a história do Direito Coletivo Laboral coincide com a história do sindicalismo. 

O Direito Coletivo do Trabalho é o conjunto de regras, princípios e institutos 

reguladores das relações entre seres coletivos trabalhistas. Trata-se do segmento do Direito do 

Trabalho que regula as relações inerentes à chamada autonomia privada coletiva.106 

A autonomia privada coletiva não se confunde com a negociação coletiva, aliás, refere 

João de Lima Teixeira Filho, que “esta é efeito decorrencial daquela”, e, portanto, sua 

manifestação concreta. Trata-se do poder social dos grupos representados, reconhecido pelo 

Estado, de autoregular os interesses gerais e abstratos.107 

A razão de ser das relações coletivas está na necessidade de união dos trabalhadores 

para que possam defender, em conjunto, as suas reivindicações perante o poder econômico. 

Não se pode olvidar que em toda a história do Direito do Trabalho, o trabalhador, 

individualmente, não tem a mesma força para defender seus interesses, o que, em conjunto, 

aumenta muito o seu poder de ação. 

O conteúdo do Direito Coletivo do Trabalho envolve as relações grupais, coletivas, 

entre empregados e empregadores, cujos sujeitos são identificados a partir da reunião de 

empregados ou empregadores de uma determinada área, o que é cognominado categoria. 

Assim, denomina-se categoria trabalhadora ou operária a reunião de obreiros de um mesmo 

ramo empregatício, como por exemplo, de trabalhadores do setor de telefonia; e categoria 

econômica ou patronal, à reunião de empregadores do mesmo ramo. Saliente-se que, cada 

categoria será representada pelo sindicato da classe (operária ou patronal). 

 

 

                                                
105 CUEVA, Mario De La. Derecho colectivo laboral: asociaciones profesionales y convênios colectivos. 

Buenos Aires: Depalma, 1973, p. 34. 
106 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo, LTR, 2003, p. 1269.  
107 TEIXEIRA FILHO, João de Lima. Instituições de direito do trabalho. v. I.  21 ed. São Paulo: Ltr, 2003. 
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O conteúdo do Direito Coletivo do Trabalho é, pois, dado pelos 
princípios, regras e institutos que regem a existência e 
desenvolvimento das entidades coletivas trabalhistas, inclusive suas 
inter-relações, além das regras jurídicas trabalhistas criadas em 
decorrência de tais vínculos.108  
 

 

Mesmo inexistindo um ordenamento jurídico trabalhista, a primeira aparição do “Ser 

Coletivo” ocorreu, na metade do século passado, quando os Aprendizes e Companheiros, nas 

corporações de ofício, se revoltaram contra os Mestres, haja vista o abuso de poder destes 

últimos que se formalizava pela imposição de multas absurdas em virtude de advertências 

descumpridas, como também pela extensão do tempo de aprendizagem também imposta pelos 

Mestres, que quase nunca promoviam os obreiros para o status de Companheiros, para que 

pudessem auferir seus sustentos (pois os aprendizes não recebiam salário). Esta revolta 

culminou na inspiração para a greve no futuro... 

Ao remontar a História do Direito do Trabalho, bem como a sua formação ideológica, 

Süssekind109 assinala que o “ princípio da igualdade jurídico-política dos cidadãos e a filosofia 

do liberal individualismo, consagrados pela revolução francesa (1789)”, determinaram, além 

de outros, a supressão das corporações de ofício, já decadentes, que afrontavam o liberalismo 

econômico dos fisiocratas e a proibição de todas as formas de coalização de trabalhadores ou 

empregadores. Da palavra “síndico”, referida na Lei Chapelier de 14.3.1791, para indicar o 

escolhido pelo agrupamento de trabalhadores ou empresários para porta-voz do grupo, 

generalizaram-se as expressões “sindicalizados” e “sindicato”. 

Contudo, mesmo contra a lei, muitos operários reuniam-se para reivindicar melhores 

condições de trabalho junto aos respectivos empregadores (gênese da negociação coletiva) e, 

por inspiração de Robert Owen, criaram as trade-unions para pressionarem empresários e 

governos no atendimento às suas pretensões. 

                                                
108 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo, LTR, 2003, p. 1269. 
109 SÜSSEKIND, Arnaldo: Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 515-518. 
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Em 1824, o Parlamento Inglês, reconhecendo a nova realidade, revogou a proibição 

das coalizões de trabalho. Este exemplo foi logo seguido pelos demais países industrializados 

como a França, Itália, Estados Unidos, Alemanha e outros, tornando-se o sindicato o mais 

poderoso instrumento de conquista dos direitos sociais trabalhistas. 

Assim, o Sindicato passou a ser o principal objeto de estudo do Direito Coletivo do 

Trabalho, e foi por este motivo que o Ramo Trabalhista do Direito se subdividiu em Direito 

Individual e Direito Coletivo do Trabalho. Entretanto, há juristas, como Amauri Mascaro 

Nascimento, que negam a autonomia do Direito Coletivo do Trabalho110, contudo vislumbra 

(este último autor) a possibilidade eventual de, no futuro, o ramo juscoletivo destacar-se do 

Direito do Trabalho, como ocorrido com o Direito Previdenciário, como se ainda fosse 

necessário um amadurecimento deste Ramo.  Diferentemente, trazemos de forma convergente 

com o pensamento de Maurício Godinho Delgado, que o Direito Coletivo do Trabalho é um 

ramo autônomo, porém, não ao ponto de se conduzir a um isolamento do restante do Direito 

do Trabalho, mas, apenas no tocante ao fato de formar um complexo especializado do Direito 

Trabalhista, composto de partes que têm sujeitos, regras, fontes e princípios próprios111 

Os sujeitos da Relação Coletiva de Trabalho referem sempre o conjunto, a organização 

laboral. O número de trabalhadores que formam um grupo nem sempre é determinável. Ao 

contrário, é indeterminável, de modo que os sujeitos das relações coletivas não são pessoas 

individualmente consideradas, mas sim o Grupo. O grupo é identificado como um todo, como 

bancários, metalúrgicos, ferroviários; nesse caso, o grupo é uma Categoria. Consoante já 

mencionado, será uma categoria Profissional se constituída de trabalhadores; e, uma Categoria 

econômica ou Patronal, se constituída de Empregadores do ramo. 

 

 

                                                
110 NASCIMENTO, Amauri Mascaro: Compêndio de direito sindical. 2 ed., São Paulo: LTR, 2000, p.27. 
111 DELGADO,  Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo, LTR, 2003,  p 1287. 
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3.2 Da principiologia e sua importância no direito do trabalho 

 

3.2.1 Da principiologia geral do direito do trabalho 

 

Quando se fala em Princípios do Direito do Trabalho, menciona Américo Plá 

Rodrigues, que não se está referindo aos princípios Gerais do Direito que também integram o 

Direito do Trabalho, mas, de princípios que são especificamente deste Ramo Trabalhista 112. 

Potanto, como bem salienta Maurício Godinho Delgado, há princípios gerais de todo o Direito 

que têm inquestionável aplicação no âmbito especializado do Direito do Trabalho, como 

também há aqueles que nascem, especificamente, com o Ramo Trabalhista do Direito113.  

Um dos mais importantes princípios gerais do Direito aplicável ao Ramo Trabalhista é 

o da Inalterabilidade dos Contratos, que se expressa no conhecido aforisma Pacta Sunt 

Servanda. Contudo, o processo de adequação desse princípio geral, durante seu ingresso no 

Direito do Trabalho foi muito intenso, tanto que desfigurou a matriz civilista, dando origem a 

uma diretriz própria: o Princípio da Inalterabilidade Contratual Lesiva. A adequação ocorre, 

portanto, da seguinte maneira: examina-se a referência histórica ao princípio geral do Direito 

(Civil) no âmbito do Estudo específico sobre o princípio especial do Direito do Trabalho. 

Os princípios que se aplicam ao Direito do Trabalho, tanto na divisão Individual 

quanto na Coletiva, podem ser cognominados, na menção de Amauri Mascaro Nascimento, 

como princípios universais do Direito do Trabalho. Podemos, neste entendimento, salientar o 

princípio constitucional da liberdade de trabalho, do direito de organização sindical, das 

garantias mínimas do trabalhador, da multinormatividade do Direito do Trabalho, segundo os 

quais, os centros de positivação não se reduzem a uma unidade, pois a norma jurídica 

trabalhista emana do Estado, mas também, de outras fontes, dentre as quais os sindicatos em 

                                                
112  PLÁ RODRIGUES, Américo: Princípios de direito do trabalho. 3 ed.; São Paulo: LTR, 2000,  p. 29-32. 
113  DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao direito do trabalho, 3 ed., São Paulo: LTR, 2001, p. 164-

167. 
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sua atividade negocial, as empresas com o seu poder de elaborar regulamentos de trabalho 

etc.114 

Amauri Mascaro Nascimento menciona também como universais os princípios da 

norma favorável, da Igualdade Salarial, da Justa Remuneração, do direito ao descanso e do 

direito ao emprego (ao trabalho), em razão do qual o Estado tem o dever de promover 

medidas econômicas destinadas à abertura de frentes de trabalho em dimensão suficiente para 

absorver a mão-de-obra que ingressa na ordem trabalhista e de impedir o desemprego. 

Também se caracteriza como universal o princípio do direito à previdência social e o da 

condição de trabalho mais benéfica.115  

Há ainda princípios que, embora não acolhidos de modo universal, destacam-se em 

alguns sistemas jurídicos, como, por exemplo, o Princípio da Autonomia Coletiva dos 

Particulares, do direito italiano, segundo o qual a liberdade sindical é o marco fundamental do 

direito coletivo. Há também países que adotaram expressamente o Princípio da 

Irrenunciabilidade dos Direitos Trabalhistas, em razão do qual o trabalhador não pode abrir 

mão dos direitos que lhe são conferidos pelas normas jurídicas. 

Quanto à aplicação destes princípios no Ramo Coletivo Trabalhista, menciona 

Américo Plá Rodrigues que o “Direito Coletivo do Trabalho é uma parte do Direito do 

Trabalho substancialmente ligada a anterior”.116 

Explica-se tal assertiva pela união dos trabalhadores situada no início do fenômeno 

trabalhista que constitui a resposta natural à injustiça e à exploração dos empresários. Esse 

processo (união dos trabalhadores) diz respeito à própria razão de ser do Direito do Trabalho, 

                                                
114 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho, 27 ed: São Paulo: Saraiva, 2001, p. 

309-310. 
115 Ibidem.. 
116 PLÁ RODRIGUES, Américo. Princípios de direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: LTR, 2000 p. 66. 
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que surge como conseqüência de uma desigualdade: decorrente da inferioridade econômica do 

trabalhador. Essa é a origem da questão social e do Direito do Trabalho.117 

Assim, em todo o Direito do Trabalho há um ponto de partida: a união dos 

trabalhadores; e há um ponto de chegada: a melhoria das condições de trabalho.118 Direito 

individual e direito coletivo do trabalho são apenas caminhos diversos para percorrer o 

mesmo itinerário. O caráter individual ou coletivo, portanto, constituem meras modalidades 

que não afetam a essência do fenômeno. Por isso, entende-se que os princípios expostos tanto 

se aplicam a um como a outro ramo.  

Conforme se tenha explanado sobre alguns princípios universais do Direito do 

Trabalho, inclusive de âmbito constitucional, agora, serão analisados também os princípios 

específicos do Direito do Trabalho, que possuem, por conseguinte, a mesma aplicabilidade 

sobre os Direitos Individual e Coletivo de Trabalho. 

O Princípio da Proteção trata-se de um princípio geral do Direito do Trabalho cuja 

finalidade maior é beneficiar o hipossuficiente – o empregado. O hipossuficiente é aquele que 

possui inferioridade sócio-econômica na relação jurídica. Logo, o fundamento deste princípio, 

para Américo Plá Rodrigues, está ligado à própria razão de ser do Direito do Trabalho.119 

Historicamente, tem-se o surgimento do Direito do Trabalho na Era Industrial, como 

conseqüência das lutas sociais pelo fato de que a liberdade de contratar entre pessoas com 

poder e capacidade econômica desiguais conduzia a diferentes formas de exploração e 

abusividade. 

O Princípio da Continuidade da Relação de Emprego, que inspira o trabalho 

vinculado como aquele que se prolonga no tempo. Não é, como bem ressalta Süssekind, um 

princípio inflexível, pois, a Constituição de 1988 não consagrou a estabilidade absoluta do 

                                                
117 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 27 ed: São Paulo: Saraiva, 2001, p. 
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118 Ibidem. 
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trabalhador no emprego120. Em virtude deste princípio, tende-se a dificultar a despedida sem 

justa causa, na intenção de manter o proletário empregado.   

Essa primeira dupla de princípios atine mais diretamente ao contrato de trabalho e ao 

emprego, como forma de garantia destes, pois, pelo entendimento do princípio da proteção 

não comete o Direito do Trabalho uma injustiça, pois a desigualdade de proteção (que é 

concedida com veemência ao hipossuficiente) é mas uma forma de compensar a superioridade 

econômica do empregador em relação ao empregado, a partir do momento que é dada a este 

ultimo uma superioridade jurídica121, por ser “hipossuficiente”.  

Vislumbramos, para o princípio da proteção, três âmbitos interpretativos em que se 

pode desmembrá-lo: a) in dúbio pro operário; b) aplicação da norma mais favorável ao 

trabalhador; e c) aplicação da condição de trabalho mais benéfica ao trabalhador. No que 

tange ao princípio da Continuidade do emprego, em seu entendimento, presume-se que o 

contrato de trabalho terá validade por tempo indeterminado, ou seja, haverá a continuidade da 

relação do emprego. Destarte, em se tratando de trabalho por tempo determinado, urge que 

seja expressa tal cláusula no Contrato de Emprego, pois, na ausência de qualquer menção, 

entende-se como indeterminado o prazo contratual. Por outra ótica, o Enunciado 212 do TST 

adota essa idéia ao dizer que “o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando 

negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da 

continuidade da relação do emprego constitui presunção favorável ao empregado”, haja vista 

o respaldo concedido pelo princípio da proteção. 

Salientando as três abrangências do Princípio da Proteção temos, na justiça, isto é, no 

âmbito processual, o in dúbio pro operario, que funciona ao se conferir ao Reclamado 

(patrão) o ônus da prova. Outro efeito, ou abrangência se dá ante a aplicação da norma mais 

benéfica para o empregado, já que, no Direito do Trabalho há a singularidade de as partes 
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poderem produzir normas, como ocorre no segmento coletivo do Direito do Trabalho, cujas 

partes representadas por seus sindicatos possuem autonomia para negociar e criar acordos e 

convenções coletivas de trabalho. E, por fim, a interpretação da condição mais benéfica, que 

surge como uma proteção à condição de trabalho mais favorável ao trabalhador. 

Arnaldo Süssekind ainda acrescenta como sub-princípios do Princípio Protetivo, o 

Princípio da Primazia da Realidade, que inspira que a relação objetiva evidenciada pelos 

fatos define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes; processualmente, 

refere que a prova do contrato de trabalho, quanto aos seus efeitos, faz presunção júris 

tantum. Também, o Princípio da Integralidade e da Intangibilidade do Salário, que visam 

a protegê-lo de reduções e descontos abusivos.122  

O Princípio da Irrenunciabilidade , informa a impossibilidade jurídica de privar-se, 

voluntariamente, de uma ou mais vantagens concedidas pelo direito trabalhista em benefício 

próprio.123 Este princípio decorre de outro mais profundo, como saliente Américo Plá 

Rodrigues, que é o Princípio da Indisponibilidade de Direitos, que não se limita à 

irrenunciabilidade, pois a lei proíbe, informada por aquele princípio, não só a renúncia, que é 

o sacrifício sem correspondência, mas também os sacrifícios eventuais que existem na 

transação, quando a retenção patronal puder ser maior do que o devido124, pois, este não pode 

renunciar a direitos constitucionalmente concedidos. Entretanto, se o fizer, a priori, 

considerar-se-á vício de vontade. Este princípio informa ainda que o empregado não pode 

renunciar, porém, poderá transacionar sobre o direito que lhe cabe.125 

 O Princípio da Imperatividade da Norma Trabalhista informa que prevalece, no 

âmbito legislativo, o domínio de regras jurídicas imediatamente obrigatórias, em detrimento 

                                                
122 SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de direito do trabalho.  v. I.  21 ed. São Paulo: LTR, 2003, p. 145. 
123 PLÁ RODRIGUES, Américo. Princípios de direito do trabalho. 3 ed., São Paulo: LTR, 2000, p. 143. 
124 Ibidem., p. 146. 
125 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo, LTR, 2003, p. 200. 
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de regras apenas dispositivas.126 Destarte, as regras do Direito do Trabalho são essencialmente 

imperativas, não podendo, de maneira geral ter sua regência contratual afastada pela simples 

manifestação da vontade das partes. 

Daí a polêmica da validade dos dispositivos constantes de uma Norma Coletiva, 

quando, por exemplo, regular um direito previsto na constituição, de forma programática, que, 

por sua vez, já é regulado pela Norma Específica – a CLT. Se a Convenção Coletiva de 

Trabalho tem natureza jurídica normativa, pode, outrossim, propiciar a transação desse 

direito, sem deixar de conferi-lo ao empregado, se a negociação trouxer mais benefícios ao 

empregado do que outros regulamentos. E, mesmo que a norma coletiva esteja em desacordo 

com a CLT, não se pode falar em desobediência à norma específica, eis que não houve 

renúncia à direito, mas sim transação e formalização de um novo diploma legal que suplante a 

Lei por ser mais benéfico. Por outro lado, ocorrendo inequívoca fraude e lesão a direito do 

empregado, poder-se-á anular a Convenção ou Norma Coletiva por inconstitucionalidade. 

O Princípio da boa-fé  é um princípio comum a muitos ramos do direito, e por isso, 

Américo Plá Rodrigues também o considera como princípio do Direito do Trabalho.  

 

[ . . .] diz respeito a boa-fé como uma exigência própria de todo o direito, não 
sendo, portanto exclusiva do Direito do Trabalho, da seguinte forma: à guisa de 
resposta ( . . . )os princípios de Direito do Trabalho não são necessariamente 
exclusivos. Pode haver princípios que sirvam simultaneamente para esta e para 
outras disciplinas jurídicas. 127  
 

Portanto, não há inconveniente em se ter em vários ramos do Direito um princípio tão 

antigo e tão importante como o da boa-fé, que se refere à conduta da pessoa (ou parte) que 

considera cumprir realmente com o seu dever. No Direito do Trabalho, pressupõe o 

cumprimento normal do contrato individual, do acordo coletivo, da convenção coletiva de 

trabalho por ambas as partes.  

                                                
126 DELGADO, Maurício Godinho. Op. Cit n. 125. 
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3.2.2   Da principiologia específica do direito coletivo do trabalho 

 

Seguindo um raciocínio que vai do geral ao mais específico, entende-se que, o Direito 

Coletivo do Trabalho, por ser uma subdivisão do Direito do Trabalho, é integrado por todos 

os princípios supramencionados, mas, ainda assim, há aqueles cuja especificidade é própria 

desta subdivisão. 

O Direito do Trabalho é único, todavia subdivide-se em Direito Individual do 

Trabalho e Direito Coletivo do Trabalho como modalidades de direcionamentos de estudo, 

pois o primeiro trata das relações individuais de trabalho, enfatizando o empregado e o 

empregador, considerando, insofismavelmente o Contrato de Trabalho como objeto específico 

desta relação; por seu turno, o segundo cuida das relações coletivas, isto é, dos grupos, das 

categorias funcionais e patronais. Sendo assim, resta inequívoca a sua autonomia ante a 

análise dogmática do tema. É, portanto, com base neste entendimento que se fala em 

princípios específicos do ramo coletivo do Direito do Trabalho. 

Além disso, há ainda a questão do Ser Coletivo e do seu Interesse, que representa a 

combinação dos interesses individuais (e não a soma destes), portanto é indivisível; tem um 

caráter substancial coletivo e tem também um caráter econômico, pois visa atender a fins 

econômicos comuns.128 Este Interesse Coletivo, na menção de Mauro Medeiros, predomina 

sobre o Interesse Individual, justamente por refletir a combinação de interesses singualres, 

que, no momento da negociação coletiva, goza de autonomia.129  

 

O interesse coletivo, de categorias profissionais (empregados) e 
econômicas (empregadores) é revelado através das negociações 
coletivas, de onde resultam condições de trabalho de eficácia restrita 
ao âmbito das respectivas representações, ajustadas no vazio ou por 
cima do mínimo da lei, embora seja constitucionalmente permitida a 
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flexibilização de direitos, sempre sob tutela sindical (art. 7º, VI, XIII e 
XVI, da Constituição Federal).[. . .]. 130 

 

Neste entendimento, simplesmente podemos dizer que, no âmbito do Direito Coletivo 

do Trabalho, há certas peculiaridades que justificam, sem prejuízo da vigência genérica dos 

princípios gerais, algumas especificações peculiares e complementares, consoante se observa 

“o reconhecimento dos Entes Coletivos, das relações entre os Seres Coletivos Trabalhistas e o 

Princípio da Autonomia Sindical”131 

O Princípio da Liberdade Associativa e Sindical postula, em primeiro plano, pela 

ampla prerrogativa obreira de associação e, conseqüentemente, de sindicalização.132 De outra 

forma, postula pela liberdade sindical. Assim, este princípio assegura um respaldo jurídico-

institucional a qualquer iniciativa de agregação estável e pacífica entre pessoas, 

independentemente de seu segmento social ou dos temas causadores da aproximação, de 

forma que, propugna pela franca prerrogativa de criação e desenvolvimento das entidades 

sindicais, para que se tornem efetivos sujeitos do Direito Coletivo do Trabalho.133    

O Princípio da Autonomia Sindical é aquele respaldado na Constituição Federal, 

em seu art. 8º, I, que prevê o direito de organização sindical, sem interferência do Poder 

Público, o que significa um reconhecimento do ente coletivo e seu representante – o sindicato; 

e de sua autonomia, que, por conseguinte, é uma das facetas da liberdade sindical, que 

corresponde ao direito dos grupos de empresários e de trabalhadores, vinculados por uma 

atividade comum, de constituir o sindicato de sua escolha, com a estruturação que lhes 

convier. A este princípio cumpre assegurar condições à própria existência do ser coletivo 

obreiro.134 
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A sindicalização por categoria econômica ou profissional teve seu reconhecimento 

ratificado pelo inciso II do Diploma Legal supramencionado. Tal reconhecimento decorre da 

necessidade de oficializar e legalizar as relações pactuadas entre estas categorias, a fim de 

proteger o empregado membro da categoria obreira, em virtude do Princípio Trabalhista da 

Proteção ao hipossuficiente. 

O Princípio da Interveniência Sindical na Normatização Coletiva propõe que a 

validade do processo negocial coletivo se submeta à necessária intervenção sindical 

profissional, que é o ser coletivo institucionalizado obreiro. Desta forma, a obrigatoriedade da 

presença do sindicato na negociação coletiva concerne unicamente ao sindicato da categoria 

profissional.135 Entretanto, entende-se que é preciso fazer uma interpretação extensiva a 

respeito da obrigatoriedade representativa negocial do sindicato profissional, pois se entende 

que, na negociação coletiva para a formalização da Convenção Coletiva de Trabalho, os 

sujeitos que convencionam são as categorias profissional e econômica, ambas representadas 

por seus sindicatos. Por outro lado, não há a representação sindical patronal para a 

formalização do Acordo Coletivo de Trabalho, mas apenas uma ou mais empresas 

interessadas no Pacto. Portanto, entende-se como obrigatoriedade da interveniência sindical o 

fato de que a negociação nunca pode prescindir da representação sindical profissional.    

O Princípio da Equivalência dos Convenentes Coletivos ou da Igualdade dos 

Negociadores postula pelo reconhecimento de um estatuto sócio-jurídico semelhante a ambos 

os convenentes coletivos, que aqui chamamos de negociadores para o caso da formalização da 

Convenção Coletiva de Trabalho, já que as partes, para este ato, negociam primeiramente os 

dispositivos e depois formalizam uma Norma Coletiva.136 

O Princípio da Lealdade e Informação, ou Transparência na Negociação Coletiva 

como sustentáculo do Princípio da Paz Social está intrinsecamente ligado ao Princípio da 

                                                
135 DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao direito do trabalho. 3ª ed.: São Paulo: Ltr, 2001, p. 193. 
136 Ibidem. 



 79 

Equivalência das Partes Negociantes, bem como com o Princípio da Boa-fé, já que, visa a 

assegurar, condições efetivas de concretização prática da equivalência negocial teoricamente 

assumida por este Ramo Jurídico Especializado.137 A “paz social consiste na trégua 

implicitamente assumida pelas partes ao assinarem o instrumento normativo que compõe os 

interesses transacionados na negociação coletiva concluída com sucesso”138. 

Toda a conduta convergente com este princípio assegura a Paz Social, objetivo 

principal da peculiar característica do Direito do Trabalho da possibilidade de construção de 

normas pelas partes interessadas formando o que chamamos de subsistema. 

O Princípio da Criatividade Jurídica na Negociação Coletiva associado ao 

Princípio da Adequação Setorial Negociada nada mais é, no entendimento de Maurício 

Godinho Delgado139, do que a tradução da noção de que os processos negociais coletivos e 

seus instrumentos (Contrato Coletivo, Acordo Coletivo e Convenção Coletiva de Trabalho) 

têm real poder de criar norma jurídica. 

Seguindo este raciocínio, partimos para o Princípio da Adequação Setorial 

Negociada, intimamente associado ao anterior, uma vez que trata das possibilidades e limites 

jurídicos da negociação coletiva. Ou seja, trata dos critérios de harmonização entre as normas 

jurídicas oriundas da negociação coletiva através da consumação do princípio da criatividade 

jurídica, bem como das normas jurídicas provenientes da legislação heterônoma estatal. 
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3.3  Das fontes do direito coletivo do trabalho, haja vista a sua autonomia jurídico-

doutrinária 

 

O Direito do Trabalho não traz em seu estudo um aprofundamento a respeito das 

fontes gerais do Direito, mas trata do tema quando enfoca as fontes do Direito Coletivo do 

Trabalho, principalmente ao tratar das convenções coletivas de trabalho.140  

Uma vez defendida a autonomia do Direito Coletivo do Trabalho, podemos salientar a 

existência de suas fontes, quais sejam: a Sentença Normativa, como resultado do Dissídio 

Coletivo de Trabalho; os Acordos e Contratos Coletivos de Trabalho, como pactos celebrados 

entre uma ou mais empresas, sem a presença do sindicato representativo, e o sindicato da 

categoria profissional; e as Convenções Coletivas de Trabalho, como formalização do pacto 

firmado entre um ou mais sindicatos da categoria profissional e o sindicato da categoria 

patronal, fonte sobre a qual faremos maiores observações. 

Entendendo jurisdição no sentido clássico de ato de mera aplicação do direito positivo 

já existente, aqui também há a atribuição constitucional deferida ao Poder Judiciário de fixar 

regras jurídicas no âmbito das relações laborais. Assim ocorre nos processos de dissídios 

coletivos e respectivas sentenças normativas. A sustentação é de que isto não se confunde 

com a clássica atuação jurisprudencial que corresponde a uma dinâmica de reiteração pelos 

tribunais de julgados individuais semelhantes; ao revés, a sentença normativa, resultante de 

dissídio coletivo, evidencia um conjunto de regras gerais, abstratas, impessoais e obrigatórias 

como resultado de um único processo posto a exame do judiciário trabalhista.141 

Quanto aos Acordos Coletivos de Trabalho e as Convenções Coletivas de Trabalho, 

devemos mencionar que há, na prática, uma confusão a respeito da distinção entre um e outro 
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e suas respectivas naturezas. Esta polêmica advém do fato de que ambos precedem um pacto 

entre empregados e empregadores, para a estipulação das condições de trabalho.  

Não obstante mencionada coincidência, nos Acordos Coletivos de Trabalho ter-se-á o 

ajuste entre o sindicato dos trabalhadores, ou seja, a categoria profissional representada, e 

uma ou mais empresas.142 Portanto, não haverá a representação sindical da categoria patronal. 

Destarte, tem-se que o efeito não surte erga omnes em relação a toda a categoria, mas apenas 

em relação às empresas envolvidas no Acordo.  

Com base no art. 611 da CLT, Süssekind ressalta que a “expressão Convenção 

Coletiva de Trabalho foi reservada ao instrumento firmado por sindicatos de trabalhadores e 

de empregadores, de aplicação às categorias por eles representadas”143. Daí a distinção 

conceitual entre ambas as fontes coletivas de trabalho. 

Em outro ponto, distinguimos os Acordos Coletivos das Convenções Coletivas de 

Trabalho, no tocante à eficácia jurídica de cada um. É que, por prescindir da representação 

patronal na celebração do Ato, o Acordo Coletivo, abrangerá normativamente apenas os seus 

signatários. Portanto, não terão o dever de cumprir os dispositivos do instrumento pactuado 

aquelas empresas que não manifestaram suas vontades, isto é, não assinaram o Acordo. Por 

outro lado, a Convenção Coletiva de Trabalho constitui representação de ambas as partes 

pactuantes, logo, possui eficácia erga omnes, já que a categoria, uma vez representada pelo 

sindicato, passa a ser resguardada pelos dispositivos negociados.  

Ratificando que tanto a categoria patronal quanto a profissional estão representadas na 

negociação coletiva, insta que a Convenção terá a eficácia de norma coletiva, já que terá em 

seu bojo dispositivos normativos de caráter abstrato. 

Assim, prefere-se aprofundar o estudo acerca da Convenção Coletiva de Trabalho, 

uma vez que refere um acordo de caráter normativo. Esse acordo vem desempenhando 
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crescente papel de aprimoramento dos institutos contidos na CLT, pois são capazes de criar 

condições de trabalho no vácuo da lei.144 Considerando que nem todas as condições de 

trabalho previstas em lei são fruto do paternalismo estatal, vemos, num âmbito pluralista, que 

a convenção coletiva de trabalho tem, por este motivo o papel de suprir as necessidades das 

categorias envolvidas, como um instrumento normativo de caráter evidentemente 

democrático. 

 

 

3.4 A flexibilização das fontes do direito do trabalho e a convenção coletiva como 

instrumento democrático de adaptação normativa à realidade Pós-Moderna 

 

As fontes do Direito do Trabalho podem ser, de forma ampla, classificadas em: fontes 

gerais e fontes específicas do Direito do Trabalho. Em geral, tem-se como fonte deste ramo do 

Direito a Constituição da República, as Leis e os Atos do Poder Executivo; já 

especificamente, salientamos a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, a Sentença 

Normativa, os Acordos Coletivos, as Convenções Coletivas de Trabalho, Regulamentos de 

Empresa, Disposições Contratuais, Usos e Costumes e Normas Internacionais. Estas fontes 

gozam de uma peculiaridade no que tange à questão hierárquica, pois não há um rigor quanto 

às suas posições, mas sim uma flexibilidade.  

A flexibilidade das fontes do Direito do Trabalho é ilustrada na pirâmide geométrica 

de Kelsen, em cujo topo verifica-se a Constituição da República (hierarquia máxima) e na 

base a Norma Coletiva.145 Entretanto, a mobilidade destas fontes nas castas da pirâmide pode 

ocorrer em virtude do Princípio da Norma Mais Benéfica, que é abrangência do Princípio da 

                                                
144  TEIXEIRA FILHO, João de Lima. Instituições de direito do trabalho. v. I. 21 ed. São Paulo: Ltr, 2003, p. 

1188. 
145  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito –  versão condensada pelo próprio autor. J. Cretella Jr. E e Agnes 

Cretella. (Trad.) 2 ed. São Paulo: RT, 2000, p. 33. 
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Proteção. Portanto, ressalte-se que também não é absoluta a hierarquia das fontes do Direito 

Coletivo do Trabalho, pois os princípios norteadores do Direito do Trabalho, como um todo, 

permitem, haja vista também o protecionismo ao hipossuficiente, a sua mobilidade. 

Quando uma categoria pactua Acordos Coletivos ou Convenções Coletivas de 

Trabalho, harmoniza vontades e promove a formalização de um instrumento mais adaptável 

às necessidades da relação de emprego. Sendo assim, já se presume, que, diante da existência 

de acordos coletivos ou de convenções coletivas de trabalho, a mobilidade das fontes 

trabalhistas ocorrerá no sentido horizontal e ascendente, já que o acordo coletivo ou a 

convenção coletiva, isto é, um ou outro será movido da base para o topo da mencionada 

Pirâmide. 

Logo, no que tange à hierarquia das fontes de Direito do Trabalho, a Convenção se 

oblitera em face da Constituição e da Lei, em qualquer de suas modalidades (lei ordinária, lei 

complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e etc.), mas prepondera 

sobre o Acordo Coletivo, o Regulamento De Fábrica e o Contrato Individual de Trabalho, 

mas pode prevalecer sobre a norma de maior hierarquia quando contiver disposição mais 

favorável ao trabalhador.146 

Ao citar Orlando Gomes, a respeito da vantagem da convenção coletiva de trabalho 

sobre a lei específica, Valentin Carrion, em segunda nota sobre o art. 611 da CLT, menciona 

que este instrumento “permite ao empregado influir nas condições de trabalho, tornando-as 

bilaterais; atenua o choque social e reforça a solidariedade do operário”147, pois supera as 

insuficiências da contratação individual. 

 

 

 

                                                
146   MAGANO, Octávio Bueno. Primeiras lições de direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: RT, 2003,  p. 113. 
147  CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 

p. 464. 
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3.5 O Papel da convenção coletiva de trabalho numa realidade globalizada 

 

3.5.1  A representação sindical na convenção coletiva de trabalho 

 

A história do Direito Sindical Brasileiro tem suas origens nas Corporações de Ofício, 

que existiam nas cidades de Olinda (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro 

(RJ). Essas corporações eram diferentes daquelas medievais vislumbradas na Europa, pois, 

apesar de perfilhar o Séc. XVII, possuíam um caráter administrativo e também religioso, pois 

perfaziam verdadeiras confrarias.148 Eram formas de associação, nas quais os membros 

podiam desfrutar de reuniões de várias naturezas. Mas, a expressão Sindicato, só passou a ser 

usada de forma generalizada a partir de 1903. Ressalte-se que a Constituição de 1891 já havia 

assegurado o direito de associação de qualquer espécie e a liberdade de pensamento (art. 72), 

daí, com o Decreto Legislativo n. 979 de 1903 e o Decreto Legislativo n. 1.637 de 1907, 

nasceu, no Brasil, a primeira fase do Sindicalismo.149 

As décadas de 70 e 80 ressaltam a abertura do chamado “movimento sindical” no 

Brasil, cuja ênfase se dá aos movimentos sindicais no ABC Paulista. Nesta época, cresce o 

uso da negociação coletiva. Em 1983, criam-se as centrais sindicais. Primeiramente é criada a 

CUT – Central Única dos Trabalhadores; e depois a CGT – Central Geral dos 

Trabalhadores.150 

A Constituição da República tratou de disciplinar a organização sindical da forma 

mais democrática, pois disciplinou a matéria, em seus artigos 8º a 12, desvinculando-a do 

Estado. Nascem, desta feita, a autonomia coletiva privada e a liberdade sindical. 

                                                
148 BARROS, Cássio Mesquita. Categorias econômicas e profissionais. In PRADO, Ney. Direito Sindical 

Brasileiro – Estudos em Homenagem ao Prof. Arion Sayão Romita. São Paulo, LTR, 1998, p. 86. 
149 Ibidem., p. 87. 
150 DOMINGUES, Marcos Abílio. Introdução ao Direito Coletivo do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2000, p.12-15. 
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A autonomia coletiva, consoante Amauri Mascaro Nascimento, compreende a 

autonomia “negocial”, que permite aos sindicatos formalizar convenções coletivas de 

trabalho; e a “autotutela”, que é o reconhecimento de que o sindicato deve ter meios de luta, 

previstos nos termos da lei, para a solução dos conflitos trabalhistas.  

Também compreende a autonomia coletiva, a chamada “autonomia organizativa”, da 

qual resulta o direito dos sindicatos de elaborar os próprios estatutos, sendo que, não ocorre 

no mesmo sentido de soberania, pois esta pertence ao Estado.151 

Portanto, decorre da autonomia privada coletiva a também chamada Liberdade 

Sindical152 que Amauri Mascaro desdobra nas seguintes acepções: liberdade como direito de 

organização e liberdade como direito de atuação.153 Estas duas acepções são complementares 

à medida que a ação é meio de implementação da liberdade de organização, pois a somas 

delas refere o direito de constituir sindicatos, de aderir aos quadros respectivos, de fazer obra 

de proselitismo (atividade de fazer prosélitos, partidários), de coletar contribuições 

sindicais.154 

Por conferir uma representatividade às categorias, com o escopo de promover os 

interesses próprios ou dos grupos a que pertençam, Octavio Bueno Magano trata a Liberdade 

Sindical como um “direito dos trabalhadores e empregadores de não sofrerem interferências 

nem dos poderes públicos, nem de uns em relação aos outros”.155  

O direito à não-interferência estatal, também chamado auto-regulamentação, goza de 

reconhecimento universal, consubstanciando-se tanto na Convenção 87, que proíbe 

                                                
151 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1011-

1012. 
152 DOMINGUES, Marcos Abílio. Introdução ao Direito Coletivo do Trabalho. São Paulo: LTR, 2000, p 17-

18. 
153 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Op. Cit. n. 151, p.p. 1012-1013. 
154 MAGANO, Octávio Bueno. Primeiras lições de direito do trabalho. 3ª ed. São Paulo: RT, 2003, p. 94. 
155 Ibidem. 
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interferências governamentais; quanto na convenção 98 da OIT, que veda intromissões 

recíprocas, entre trabalhadores e empregadores.156 

Assim, tem-se a chamada autonomia sindical, que não se confunde com a autonomia 

privada coletiva, pois decorre desta, sendo espécie do gênero.Constitui a possibilidade de 

atuação do grupo por ele organizado, traduzindo-se, por exemplo, na escolha a ser feita pelo 

grupo profissional ou econômico a respeito do tipo de organização desejada e de redigir seus 

próprios estatutos. 

A importância desses institutos, como em Mauro Medeiros, é da feita que, “sem o 

conceito de autonomia privada coletiva, não poderíamos interpretar de modo adequado e 

convincente a norma coletiva”157, é que, sob a ótica constitucional, “autonomia” serve 

também para mencionar o reconhecimento do Estado do poder normativo de entes privados. 

O poder normativo do sindicato é o poder que ele tem de formalizar acordos e 

convenções coletivas de trabalho. Este poder é inspirado pelo princípio da “criatividade 

jurídica da negociação coletiva”, que informa os instrumentos negociais como ávidos em criar 

norma jurídica.158  

Na Convenção Coletiva de Trabalho, os sindicatos estipulam condições favoráveis de 

trabalho.159 Assim se diz haja vista seu conteúdo: condições, ou grupo de normas, que contém 

o instrumento celebrado entre as entidades sindicais.160 Essas condições passam a valer 

segundo o requisito de que os instrumentos normativos autocompostos devem ser subscritos 

por entidades sindicais, com existência legal, ou seja, com atos constitutivos registrados em 

Cartório.161 Portanto, não obstante a autonomia e liberdade mencionadas, somente os 

                                                
156  MAGANO, Octávio Bueno. Primeiras lições de direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: RT, 2003, p. 94. 
157  MEDEIROS, Mauro. Interpretação da convenção coletiva de trabalho. São Paulo: LTR, 2003, p. 70. 
158  DELGADO, Maurício Godinho, Introdução ao direito do trabalho. 3 ed.: São Paulo: LTR, 2001, p.p.194-

195. 
159  MAGANO, Op. Cit. n. 156, p. 112. 
160 TEIXEIRA FILHO, João de Lima. Instituições de direito do trabalho. v. I.  21 ed. São Paulo: LTR, 2003, p. 

1199. 
161 Ibidem., p. 1201. 
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sindicatos legalmente constituídos têm legitimidade para representar os interesses da 

categoria.   

 

 

3.5.2 A abrangência erga omnes da convenção coletiva de trabalho como decorrência 

da sua natureza normativa. 

 

3.5.2.1 A Formalização da norma coletiva no Brasil ante a satisfação dos interesses 

coletivos 

 

A Convenção Coletiva de Trabalho nasceu na Grã-Bretanha quando, a 
partir de 1824, com a revogação da lei sobre delito de coalizão, as 
“trade unions", então organizadas pelos trabalhadores, passaram a 
ajustar com empregadores condições de trabalho a serem respeitadas 
na relação de emprego.162  
 

 

As trade unions, segundo José Soares Filho, eram germens do movimento sindical, 

cuja luta resultou na conquista de leis imperativas de proteção ao trabalhador. Como grande 

impulsionador deste movimento, o inglês Robert Owen, exerceu grande influência sobre as 

idéias sociais de sua época, principalmente na luta por melhores condições de trabalho.163  

No Brasil, as Convenções Coletivas foram previstas desde a Constituição de 1934 (art. 

121, § 1º, “i”). Hoje, a Constiuição Federal de 1988 reconhece o instituto, conforme art. 7º, 

XXVI.  

Várias são as denominações adotadas para o instituto da Norma Coletiva, tais como: 

convênio de normas de trabalho e salários, convenção coletiva de condições de trabalho, 

                                                
162 CORTEZ, Julpiano Chaves. Direito do trabalho aplicado. 2 ed. São Paulo: LTR, 2004, p. 435. 
163 SOARES FILHO, José. A Proteção da relação de emprego: Análise crítica em face de normas da OIT e da 

Legislação Nacional. São Paulo: LTR, 2002, p. 24-25. 
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concordata de trabalho, regulamento corporativo, contrato coletivo de trabalho e convenção 

coletiva de trabalho.  

No Brasil, o Decreto n. 21.761, de 23 de agosto de 1932, foi a primeira norma 

brasileira que regulou a matéria e utilizou o termo Convenção Coletiva de Trabalho. Foi 

repetido na Constituição Federal de 1934 em seu art. 121, § 1º, “j”. 

A CLT, em seu art. 611, define a Convenção Coletiva de Trabalho como o “acordo de 

caráter normativo pelo qual, dois ou mais sindicatos representativos de categorias 

econômica e funcional estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas 

representações, às relações individuais de trabalho.” 

Sujeitos e Partes não são necessariamente sinônimos, e neste estudo recebem especial 

diferenciação, vez que nem todas as entidades coletivas, como as associações não sindicais, as 

comissões de fábrica, podem negociar uma convenção coletiva de trabalho.   

Consoante definição legal já mencionada (art. 611 da CLT), tratam-se os sujeitos da 

Convenção Coletiva de Trabalho dos sindicatos legitimados da categoria profissional e o da 

categoria econômica. Ressaltando que, para ser sujeito da Negociação Coletiva, deve o 

Sindicato estar devidamente legitimado – ter registro em Cartório e estar em dia com seu 

estatuto. Por outro lado, as partes das Convenções Coletivas são os membros das categorias 

profissionais, já que é sobre eles que recaem os efeitos destas convenções.  

Quanto à incidência de cláusula da convenção coletiva incorporada aos contratos 

individuais, observa-se a vigência pactuada, pois  os dispositivos convencionados incidem no 

prazo de vigência da Convenção Coletiva de Trabalho, salvo se houver menção expressa de 

que sua eficácia cessará em tal data ou com a implementação de certo fato, isto é, sob 

condição resolutiva. 

O objeto da norma coletiva é a formalização da Negociação Coletiva entre os sujeitos 

mencionados. Porém, não se faz obrigatória a representação sindical patronal no momento da 
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negociação coletiva, pois esta poderá ocorrer no âmbito do sindicato dos empregados, 

configurando a assistência funcional, entretanto, mediante a presença de representantes 

legitimados das empresas interessadas no pacto negocial. 

 

 

3.5.2.2 A natureza normativa das convenções coletivas de trabalho em face do “poder 

normativo dos grupos” 

 

Amauri Mascaro Nascimento denomina “Poder Normativo dos Grupos”164 o reflexo 

jurídico das relações coletivas de trabalho, pois o Direito do Trabalho não é um direito 

unicamente codificado, legislado. Ao revés, é um direito também regrado pelos próprios 

interlocutores sociais, e, portanto, a regulamentação jurídica advinda dos grupos tem alta 

eficácia.  

Por meio de suas representações, os grupos direcionam os seus interesses coletivos 

mediante negociações. Certo é que, as negociações, prévias à formalização da Convenção 

Coletiva têm tudo de um processo de elaboração normativa, daí se dá o poder ou força 

normativa dos grupos. Entretanto, a natureza jurídica da convenção coletiva de trabalho, no 

dizer de Sérgio Pinto Martins165, não obstante o caráter normativo mencionado na lei (art. 611 

da CLT), é controvertida. Há sustentável discordância entre os estudiosos, haja vista a 

discrepância entre as teorias e correntes por eles seguidas.  

A teoria contratualista ou civilista procura justificar a natureza jurídica da Convenção 

Coletiva de Trabalho de acordo com certos contratos civis, ou seja, como um contrato, 

decorrente de ajustes entre as partes. São teorias de Direito Privado, retratando a autonomia 

privada das partes nos ajustes, consubstanciando um negócio jurídico. Neste sentido, tem-se 

                                                
164 NASCIMENTO , Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: LTR, 2001, p. 496. 
165 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 17 ed.; São Paulo: Atlas, 2003, p. 792-794. 
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Octavio Bueno Magano, que, no próprio conceito de Convenção Coletiva de Trabalho já 

esboça seu pensamento:  

 

Convenção coletiva de Trabalho é o negócio Jurídico através do qual sindicatos 
estipulam condições de trabalho. 
A concepção de convenção coletiva como negócio jurídico já é, por si, indicativa de 
sua natureza jurídica. Trata-se de negócio jurídico resultante da autonomia das 
partes convenentes. Vale dizer que se particulariza como negócio jurídico bilateral 
ou, como contrato normativo.166     
 
 
 

 Paradoxalmente, a teoria normativa procura explicar a natureza jurídica da Convenção 

Coletiva não como um contrato, mas de acordo com seu efeito, que será normativo. Assim, 

baseiam-se os adeptos desta teoria, na Recomendação n. 91 da OIT, que define convenção 

coletiva como  

 

todo acordo escrito relativo às condições de trabalho e  de emprego, celebrado entre 
um empregador, um grupo de empregadores, ou uma ou várias organizações de 
empregadores, por um lado, e, por outro, uma ou várias organizações 
representativas de trabalhadores, ou em sua falta, representantes dos trabalhadores 
interessados, devidamente eleitos e autorizados por este último, de acordo com a 
legislação nacional. 

 

 

Há também o embasamento legal, que se inspirou na Recomendação da OIT, pois o 

art. 611 da CLT, ressalta o caráter normativo da Convenção Coletiva de Trabalho, o que 

permeia o pensamento dos adeptos da corrente normativista. Neste sentido, Amauri Mascaro 

Nascimento tem defendido a natureza normativa da Convenção Coletiva de Trabalho 

asseverando que ela deve ser entendida como norma jurídica de natureza econômico-

profissional cuja eficácia normativa e o efeito ultracontraente forçaram uma reformulação nas 

teorias civilistas de base contratual.167  

                                                
166 MAGANO, Octávio Bueno. Primeiras Lições de Direito do Trabalho. 3 ed. São Paulo: RT, 2003, 112. 
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 91 

Já a teoria mista procura mesclar as teorias contratualista com a normativa, mostrando 

que a convenção coletiva de trabalho tem dupla natureza. Todavia, defendemos a tese de que 

a convenção coletiva de trabalho tem natureza jurídica normativa haja vista a impossibilidade 

de enquadramento nos esquemas da teoria contratual já que não é mero negócio jurídico. 

Outrossim, a aplicação dos dispositivos destas convenções a todos os membros representados 

pelo sindicato, por conter dispositivos imperativos e abstratos, ratifica esta natureza normativa 

ora defendida. 

Quanto à aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho, esta dependerá da condição 

mais benéfica para o empregado. Entretanto, na maioria das vezes, ela consegue sobrepujar a 

Lei, mesmo a Constituição, haja vista abranger o interesse coletivo, que, por sua vez 

prepondera sobre o interesse individual. O interesse coletivo engloba o interesse pelo caráter 

normativo da negociação coletiva, cuja satisfação é dada em sede de Convenção Coletiva de 

Trabalho, por ser um instrumento precedido de negociação e ávido em suprir as lacunas da 

Lei.  

Para esclarecer sobre o mencionado interesse coletivo, em primeiro plano, torna-se 

imprescindível discernir o interesse coletivo do interesse público, pois ambos podem, em 

algum momento, coincidir, porém, não se confundem.  

O interesse coletivo é compreendido como interesse do grupo profissional ou 

econômico e este nem sempre se identifica com o interesse público que é o interesse maior da 

sociedade organizada.168 O interesse coletivo será formalizado na sentença normativa, bem 

como nos pactos coletivos. Contudo, saliente-se que esta formalização só é legítima quando 

existe notória transação de direitos e não imposições e aderência contratual consubstanciada 

em renúncias dos empregados.  

                                                
168 NASCIMENTO , Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 27 ed. São Paulo: LTR, 2001, p. 496. 
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A recomendação da OIT nº 91 prescreve que “Toda convenção coletiva deve obrigar a 

seus signatários, assim como às pessoas em cujo nome é celebrado.” Daí se pressupõe que, 

adaptadas às circunstâncias próprias de cada país, deveriam adotar-se medidas para estender a 

aplicação de todas ou certas disposições de uma convenção coletiva.  

Resulta dos parâmetros dessas medidas e adaptações esta Abordagem, vez que não 

existe congruência entre a lei e a doutrina na fixação de requisitos e limitações à negociação 

coletiva.  

Além da Força Normativa dos Grupos, que também se configura como efeito da 

relação coletiva de trabalho advinda da negociação que precede a Convenção Coletiva, 

salientamos a aplicação erga omnes da Convenção ou Acordo Coletivo para associados e não 

associados sindicais, independentemente de ato ministerial. Entende-se a oponibilidade ou 

abrangência erga omnes como uma decorrência da natureza normativa da Convenção Coletiva 

de Trabalho. 

As características da Convenção Coletiva de Trabalho demonstram a sua natureza, 

pois, na visão de Süssekind, representa um ato-regra, de caráter normativo, aplicável às 

empresas e aos empregados que pertençam ou aos grupos representados.169 

Sob a ótica hermenêutica, Mauro Medeiros demonstra a importância de se trabalhar a 

natureza jurídica da Convenção Coletiva de Trabalho haja vista poder-se identificar quais os 

princípios a serem adotados na interpretação: se princípios de interpretação legal ou 

contratual.170 Pois uma vez entendida como instituto de natureza contratual, tem-se como 

ponto de referência a manifestação bilateral de vontades. Por outro lado, na interpretação das 

leis, observa-se-á o fim social visado pelo legislador.171 

                                                
169 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 582. 
170 MEDEIROS, Mauro. Interpretação da Convenção Coletiva de Trabalho. São Paulo: LTR, 2003, p. 81-82. 
171 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios gerais de direito sindical. p. 199 apud  MEDEIROS, Mauro. 

Interpretação da Convenção Coletiva de Trabalho. São Paulo: LTR, 2003, p.81. 
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Ao trabalhar a diferença entre Acordos coletivos de Trabalho e Convenções Coletivas, 

tratou-se de distinguir os institutos haja vista seus sujeitos e as suas eficácias. Pois, aqueles 

referem o documento resultado da negociação entre sindicato de empregados e um ou mais 

empregadores, surtindo efeito e regulamentando apenas as relações entre os signatários. As 

Convenções Coletivas, por sua vez, advém da negociação sindical, entre representantes 

patronais e profissionais, com abrangência erga omnes, haja vista a natureza normativa deste 

ato.172 

Portanto, outro critério distintivo refere à natureza jurídica dos instrumentos coletivos 

das condições de trabalho173 está na natureza jurídica, pois o Acordo Coletivo é revestido das 

características do negócio jurídico civil, e, portanto, possui natureza negocial, contratual; ao 

revés, a Convenção Coletiva de Trabalho tem caráter normativo e assim se configura como 

instituto (norma), pois, apesar de preceder uma negociação, passa a se formalizar como 

norma, abrangendo todos os trabalhadores e empregadores da categoria representada pelo(s) 

sindicato(s) no ato negocial. 

 

 

3.5.3 O Problema da acumulação e do conglobamento na convenção coletiva de 

trabalho 

 

 

Em primeiro lugar, será apresentado o problema como fonte da polêmica a respeito da 

prevalência e forma de regulamentação da convenção coletiva de trabalho. 

Salvaguardada a prevalência da norma mais benéfica para regulamentar uma relação 

de trabalho, há a presunção de que essa norma será a convenção coletiva de trabalho, caso 

                                                
172 DOMINGUES Marcos Abílio. Introdução ao Direito Coletivo do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2000, p. 69-70. 
165 Ibidem., p. 69.  
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tenha havido negociação neste sentido. Assim o é, pois a negociação é sempre mais ávida em 

atender os interesses das categorias negociantes, haja vista primar por uma maior adaptação à 

realidade e conjuntura sócio-econômica em que se situa a relação empregatícia.  

Neste sentido, afirma-se que, na existência de norma coletiva, observada a boa-fé na 

negociação, entender-se-á como mais benéfico esse instrumento negociado. Porém, não 

significa que a benesse está no fato de que, em todos os dispositivos negociados haverá 

vantagem financeira. Eis que, uma redução salarial, dentro de uma razoabilidade, em troca de 

estabilidade empregatícia, na justificativa de que a categoria econômica passa por problemas 

financeiros; entretanto, essa categoria preferiu negociar a realizar demissões, quando se sabe 

que o nível de desemprego já chegou ao patamar estrutural, não consubstancia uma vantagem 

financeira, mas, com certeza, será mais benéfico para qualquer empregado do que sofrer o 

risco da falta de trabalho. 

Por assim ser, a norma coletiva não pode ser interpretada por partes; ao revés, deve-se 

considerar todo o seu conteúdo, pois a negociação aconteceu em meio a uma justificativa 

plausível, que, teve argumentos para trazer à Ordem Jurídica cada um dos seus dispositivos. 

Aliás, nenhuma norma pode ser interpretada por partes. Eros Roberto Grau, ao tratar sobre 

hermenêutica e interpretação da norma jurídica, afirmou que “não se interpreta o direito em 

tiras” 

 

A interpretação do direito é interpretação do direito, no seu todo, não de textos 
isolados, desprendidos do direito. 
Não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços. 
A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao intérprete sempre, em 
qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele – do 
texto – até a Constituição. Um texto de direito isolado, destacado, desprendido do 
sistema jurídico, não expressa significado normativo algum174. 

  

                                                
174   GRAU, Eros Roberto. Ensaios sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 

34. 
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 Ressalte-se que a recomendação doutrinária, no sentido de se interpretar toda a 

convenção coletiva de trabalho, se dá em virtude de que já há uma tendência que se intitula 

protecionista, cuja atitude é de reunir as normas atinentes à relação empregatícia interessada, e 

retirar de seu conteúdo somente o que interessa ao empregado, em geral, sob forma de 

vantagem financeira. 

Ao trabalhar a interpretação da convenção coletiva de trabalho, Mauro Medeiros 

sustenta, com base em Octavio Bueno Magano175 e Orlando Gomes que o art. 620 da CLT ao 

mencionar que a convenção coletiva de trabalho prevalece sobre o acordo coletivo, não 

descreve o critério comparativo. Logo, resta uma lacuna quanto à consideração desta 

prevalência, já que não se sabe, se a comparação deve ser feita cláusula por cláusula, ou, na 

totalidade das condições de trabalho pactuada. 

Deste problema (lacuna na interpretação legal) surgem teorias hermenêuticas, que 

convergem no sentido de que o critério interpretativo deve ser a prevalência da norma mais 

benéfica. Mas, divergem quanto ao método interpretativo. Neste sentido argúi-se: o que é o 

mais benéfico? No caso da redução salarial e projeção de uma estabilidade empregatícia, 

como prevenção a demissões em massa, não há como se interpretar a norma por partes. 

Para combater esse impasse, duas teorias vêm sendo bastante debatidas no sistema 

juslaborativo. Ambas buscam informar critérios de determinação da norma mais favorável – 

“elemento balizador do vértice da pirâmide normativa – a partir de processos lógicos de 

avaliação e seleção entre as normas jurídicas postas em análise e cotejo”176: a teoria da 

acumulação, para Maurício Godinho Delgaldo, é aquela que propõe, como procedimento de 

seleção, a análise das normas cotejadas e o fracionamento do conteúdo dos textos normativos, 

retirando-se os preceitos e institutos singulares de cada um que se destaque por seu sentido 

                                                
175 MEDEIROS, Mauro. Interpretação da convenção coletiva de trabalho. São Paulo: LTR, 2003, p. 83-84. 
176 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo: LTR, 2003, p. 1385. 
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mais favorável ao trabalhador177. Com a cisão dos diplomas normativos, poder-se-á acumular 

preceitos favoráveis ao obreiro. Em outro âmbito, a teoria do conglobamento constrói um 

procedimento de seleção e análise das normas cotejadas, entretanto, sem fracionar os 

diplomas mencionados. Assim, cada conjunto normativo é apreendido globalmente, 

considerado o mesmo universo temático; daí, faz-se uma comparação, de forma universal, ou 

seja, considerando a totalidade de cada instituto jurídico, para desta análise se determinar o 

conjunto normativo mais favorável.178 

Estas teorias são contrapostas e, o objeto em discussão é o regimento da relação 

trabalhista de um empregado de certa categoria profissional sindicalizada que formalizou com 

o sindicato da categoria econômica uma convenção coletiva de trabalho.  

Neste entendimento, temos à guisa de exemplificação, uma norma coletiva pactuada 

entre as categorias profissional e econômica que desempenham funções na área de telefonia. 

A Convenção prevê para o empregado que trabalha próximo à rede elétrica, na manutenção de 

fios telefônicos, um adicional de periculosidade na base de 10% (dez por cento) do salário 

base, entretanto, concede-lhe o uso de EPI (Equipamentos de Proteção Individual); ressalte-se 

que, apesar desta desvantagem, a Convenção também traz sob forma de institutos negociados: 

a estabilidade de seis meses a contar da data de sua admissão, salvo para os empregados que 

estejam sob a égide de contrato de experiência; vínculo ao programa PAT – Programa de 

Alimentação do Trabalhador (Portaria n. 3 de 1º de março de 2002; Dec. n. 5 de 14 de janeiro 

de 1991); o pagamento de Horas Extras com adicional na base de 50% para a primeira hora e 

de 100% para a segunda, entre outros. 

A prevalência da norma mais benéfica segundo a teoria da acumulação, ocorreria, para 

o caso exposto, da seguinte forma: se a convenção coletiva de trabalho prevê o adicional de 

periculosidade na base de 10% e a convenção coletiva de trabalho prevê o mesmo adicional 

                                                
177 Ibidem. 
178 DELGADO, Maurício Godinho. Op. Cit. n. 177. 
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na base de 30%, a interpretação, na Justiça do Trabalho, deverá desconsiderar a cláusula da 

Norma Coletiva e fixar o disposto na CLT, já que preceitua um percentual de 30%. 

Ao arrepio desta última teoria, a teoria do conglobamento menciona que não se pode 

destrinchar o pacto coletivo, pois resulta o mesmo de transação entre categoria funcional e 

econômica, na qual se ponderam e flexibilizam direitos visando ao interesse coletivo de 

ambos os grupos, considerando como norma mais benéfica aquela resultante da formalização 

da vontade das partes. Assim, para o caso suscitado, a interpretação ocorreria da seguinte 

forma: se a soma dos dispositivos da norma coletiva for mais benéfico do que a soma dos 

dispositivos da lei específica, ter-se-á a prevalência da convenção coletiva de trabalho sobre 

os demais institutos normativos, inclusive o acordo coletivo. 

Portanto, é mais razoável a teoria do conglobamento do que a teoria da acumulação. 

Esta, na opinião de Maurício Godinho Delgado é criticável cientificamente, pois conduz a 

uma postura analítica atomista, consubstanciada na soma de vantagens normativas extraídas 

de diferentes diplomas, o que apesar de conseguir um saldo de normativo fortemente 

favorável ao trabalhador, liquida a noção de direito como “sistema, tornando as operações de 

interpretação, integração e aplicação das regras jurídicas extremamente erráticas e 

verticalmente submetidas à formação ideológica particular de cada operador.” Essa 

singularidade na forma de aplicação do direito ao caso concreto suprime o seu caráter 

universal e democrático.179 

Mário Pinto Rodrigues da Costa Filho entende que os “pontos anteriormente 

conquistados por uma categoria de trabalhadores devem ser considerados no conjunto das 

regras, não podendo ser pinçados somente os favoráveis de um estatuto para somar-se ao de 

outra convenção.” Seguindo a teoria da acumulação, conjugando-a com o princípio da 

autonomia privada coletiva e o da flexibilização, introduzido pela Constituição (art. 7º, VI) os 

                                                
179 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo: LTR, 2003, p. 1385. 
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sindicatos podem reduzir benefícios em troca de garantias que, em dado momento sejam 

consideradas mais vantajosas para a totalidade da categoria180. 

A teoria do conglobamento parece mais razoável, pois. A apreciação dos institutos e 

preceitos normativos, como um todo, trabalha a interpretação e aplicação do direito 

considerando muito mais a abstração normativa e o direito como sistema. Faz-se de forma 

democrática à medida que traz como benesse à relação coletiva a prevalência da norma mais 

favorável, mais adaptável, em todo o seu conteúdo, à realidade social.  

 

 

3.5.4 A convenção coletiva de trabalho como limite aos dispositivos do contrato 

individual de trabalho 

 

A teoria do conglobamento, como norte ao raciocínio da incidência da norma mais 

benéfica, é o ponto de partida para o estudo a respeito da relação ou influência da convenção 

coletiva de trabalho no contrato individual de trabalho. 

Destarte, considerando que a norma será interpretada no seu todo, isto é, sem 

fragmentação de seus dispositivos, tratemos de explicar a forma como o contrato de trabalho 

será limitado pela convenção coletiva de trabalho: primeiramente, não se pode olvidar da 

natureza normativa da convenção coletiva de trabalho, pois, uma vez destacada, cria-se uma 

hierarquia entre a convenção e o contrato de trabalho. Eis que, este, apesar de gozar do 

princípio da autonomia da vontade das partes contratantes, por concernir a uma fonte do 

Direito do Trabalho (especialíssimo), não possui liberdade ilimitada, pois a limitação legal 

ocorre de forma mais rígida neste ramo jurídico. Em segundo lugar, por trazer a norma 

coletiva vantagens e desvantagens para ambas as partes, deverá o contrato Individual seguir, 

                                                
180
  COSTA FILHO, Mário Pinto Rodrigues da. Interpretação das normas coletivas de trabalho e o princípio 

do conglobamento. Disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1188. 
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uniformemente os dispositivos convencionados. Mas, não existe prejuízo quanto ao fato de o 

empregador querer propiciar mais do que rege a norma, já que o protecionismo ocorre no 

sentido de evitar prejuízos ao obreiro. 

Assim, a regra hierárquica entre a convenção coletiva de trabalho e o contrato 

individual de trabalho, para Amauri Marcaro Nascimento, é de que prevalecem os convênios 

coletivos, de modo que os contratos individuais não têm o poder de revogá-los, contudo, 

podem complementá-los nos espaços vazios e específicos.181  

Maurício Godinho Delgado diz que a convenção coletiva de trabalho tem âmbito mais 

abrangente do que o acordo coletivo de trabalho. Entretanto, a regra hierárquica não é a 

mesma do Direito Comum, pois neste, a norma mais específica sobrepõe a mais abrangente. 

Na Ordem Justrabalhista (art. 620, CLT), as condições estabelecidas em convenção, quando 

mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo coletivo de trabalho.182 Logo, 

temos a mesma regra quanto aos contratos individuais, já que gozam da mesma especificidade 

dos Acordos Coletivos de Trabalho, tendo como único critério distintivo o fator coletivo. 

Entendam-se como peculiaridades do Direito do Trabalho a permanência da norma 

mais abrangente sobre a mais específica, bem como o fato de que um instrumento negocial 

coletivo, após a formalização, passa a ter natureza normativa. Outrossim, deve-se perceber 

que tais peculiaridades, consoante mencionado no apanhado histórico, advém da necessidade 

de se proteger o empregado que é hipossuficiente. 

Outra questão que deve ser trazida à lume é a referente à incidência da norma coletiva 

no contrato individual de trabalho quanto a um dispositivo menos vantajoso do que se prevê 

na CLT. Desta forma, voltamos à questão da teoria do conglobamento e da natureza 

normativa da convenção coletiva de trabalho. Mesmo diante de um dispositivo menos 

vantajoso, não se pode interpretar a norma coletiva de forma fracionada, da feita que, se a 

                                                
181  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1115-

1116. 
182  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed.; São Paulo: LTR, 2003, p. 1386-1387. 
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soma dos dispositivos da convenção coletiva de trabalho for mais vantajosa do que o respaldo 

na lei específica, considerar-se-á, mesmo assim, a convenção coletiva e o seu conteúdo. 

Neste sentido, o exemplo do adicional de periculosidade mencionada na explanação da 

teoria do conglobamento, volta à discussão para ilustrar a situação atinente à incidência no 

contrato individual de trabalho. Outrossim, far-se-á a análise consoante jurisprudência a 

respeito. 

 

 

Adicional de periculosidade – pagamento proporcional – previsão em norma 
coletiva – validade. 
Adicional de periculosidade. Proporcionalidade. Acordo coletivo de trabalho. 
Validade. 1. A Constituição da República a par de assegurar condições mínimas de 
trabalho, protege as convenções e acordos coletivos de trabalho, especialmente 
permitindo a negociação coletiva para reduzir salário e fixar jornada de trabalho. 
Enseja, assim, uma flexibilização de tais cláusulas, do contrato de trabalho, 
privilegiando, no particular, a desejável autonomia privada coletiva do Sindicato. 2. 
A jurisprudência dominante do TST, consubstanciada no precedente nº 258 da 
SBDI-1 considera que a Justiça do trabalho não pode exacerbar o intervencionismo 
estatal na relação de emprego, revelando-se mais realista que a Constituição da 
República e que os próprios interlocutores sociais, que decerto têm razões sérias 
quando ultimam, com êxito, uma negociação coletiva. 3. É válida, à luz do art. 896 
da CLT, cláusula de acordo coletivo de trabalho estipulando adicional de 
periculosidade proporcional ao tempo de exposição ao risco. 4. Embargos 
conhecidos, por violação ao art. 896 da CLT e 7º, inciso XXVI, da Constituição 
Federal, e providos, para nos termos do art. 143 do RITST, julgar improcedente o 
pedido principal relativo ao pagamento de adicional de periculosidade integral.183  

 

 

 Esta jurisprudência refere o embate entre empregador e empregados cuja relação de 

emprego é regulada por norma coletiva de trabalho. Primeiramente, deve-se mencionar um 

problema em relação à nomenclatura, pois o julgador adotou norma coletiva e acordo coletivo 

de trabalho como sinônimos. Entretanto, não há prejuízos à interpretação jurisprudencial, eis 

que, em se tratando de Acordo Coletivo, este nada mais será do que um aditivo ao contrato 

individual de trabalho; por outro lado, tratando-se de convenção coletiva de trabalho, há de se 

                                                
183  IOB Jurídica. Coletânea Trabalhista: doutrina e jurisprudência. Thonson IOB; vol. III,  nº 09/2003, 1º de 

maio, p. 17, ref. 19621: AC. Um. Da SBDI-1 do TST – ERR 655.246/00.4-REL Min. João Oreste Dazalen – 
j17.02.03 – Embte.: Mineração Morro Velho LTDA.; Embdo.: Jorge Divino Celestino – DJU 1 14.03.03, p. 
383 – ementa oficial. 
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convir que, como norma que é, passa a regular a relação trabalhista e ditar as condições de 

trabalho. 

Outra observação a ser feita diz respeito à jurisprudência dominante do TST, 

consubstanciada no precedente n. 258 da SBDI-1, que ratifica o pensamento de que a 

convenção coletiva de trabalho deve ser interpretada segundo a visão pluralista institucional, 

na qual o Estado não é a única forma de manifestação do Direito, ou seja, que a experiência 

jurídica não é a experiência normativa unicamente. Esta condição é também mencionada, ao 

se primar pela autonomia privada coletiva do sindicato, o que demonstra a atuação em nível 

representativo como ávida em criar normas que dispõem sobre condições de trabalho de uma 

determinada categoria, consoante suas necessidades. 

Todas as questões estão intrinsecamente relacionadas. É como um circulo vicioso. A 

visão pluralista permite a interpretação da convenção coletiva de trabalho segundo uma 

natureza normativa, por isto, tem efeito erga omnes. Esta convenção ou norma coletiva 

ratifica a autonomia privada coletiva, que é o poder normativo dos grupos, ou seja, o poder 

que tem as categorias de criar suas normas através de negociação coletiva. Esta negociação é 

formalizada em instrumentos como a Convenção Coletiva de Trabalho, que por todos esses 

motivos representa uma flexibilização normativa democrática, e não a flexibilização 

unilateral, como a consubstanciada na Lei 9601/98, que possibilita a contratação de 

empregados mediante convenção coletiva de trabalho, sem que haja qualquer limite à 

contratação por tempo determinado – o que reflete um regresso às lutas trabalhistas. 

Saliente-se que, o fato de a Lei 9601/98 determinar a contratação mediante acordo ou 

convenção coletiva de trabalho não significa que se está priorizando o poder normativo dos 

grupos, pois estes não terão escolha a respeito dos limites da contratação, já que a forma de se 

contratar já está imposta na Lei. É um engodo. 



 102 

Entretanto, a formalização de Convenções Coletivas oriundas de negociação coletiva 

que flexibiliza o disposto na Lei Específica, contudo, de forma mais benéfica ao empregado, 

têm o caráter democrático por advir de discussão dos representantes sindicais, que, do lado do 

empregado, e no âmbito da boa-fé, intenta protegê-lo de todas as formas.  Esta Convenção, 

haja vista a flexibilidade das fontes trabalhistas em prol da norma mais benéfica, ganha 

legitimidade e passa a sustentar o papel de superior hierárquica, pois assim será todo 

dispositivo que, a respeito das condições de trabalho, for mais favorável ao empregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 – A GLOBALIZAÇÃO E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

COMO UM INSTRUMENTO DE RENÚNCIA 

 

 

 

 

SUMÁRIO: 4.1Transação, Renúncia e Indisponibilidade de Direitos; 4.1.1 Dos 
efeitos da imperatividade das normas de direito do trabalho; 4.1.2 A Renúncia e as 
situações similares a este instituto no direito do trabalho; 4.1.2.1 A extensão da 
irrenunciabilidade no direito do trabalho; 4.1.2.2 O enfoque do vício de 
consentimento presumido e do efeito da violação do princípio da 
irrenunciabilidade; 4.1.2.3 O problema da limitação à autonomia da vontade no 
contrato de trabalho e na negociação coletiva; 4.2 A autonomia privada coletiva e a 
desregulamentação no direito do trabalho; 4.3 A transação na convenção coletiva de 
trabalho. 

 

 

4.1 Transação, Renúncia e Indisponibilidade de Direitos 

 

O Direito do Trabalho como conjunto de princípios e normas legais e extra-estatais, 

que regem tanto as relações jurídicas, quanto as individuais e as coletivas, oriundas do 

contrato de trabalho184 é o Ramo autônomo do Direito que tem como base legal inspiradora os 

princípios específicos; e, como grande característica, a peculiar força destes princípios no 

momento da aplicação das normas. 

No seguimento coletivo do trabalho, observam-se como relevantes, os princípios 

atinentes à Proteção ao contrato de trabalho e ao emprego, Continuidade Empregatícia e 

Indisponibilidade de Direitos. Esta indisponibilidade existe no Direito do Trabalho em virtude 

de este conter normas e preceitos de Ordem Pública, como a irredutibilidade salarial. A 

negociação coletiva deve atentar para estas informações principiológicas.  

                                                
184 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 79. 
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Como conseqüência da indisponibilidade de direitos surge a irrenunciabilidade, pois, o 

empregado, haja vista a rigidez dos preceitos de Ordem Pública, não pode abrir mão destes 

direitos. 

A CLT respalda esta indisponibilidade/irrenunciabilidade em seu art. 9º, considerando 

nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 

aplicação dos preceitos trabalhistas. 

Por outro lado, o princípio da irrenunciabilidade de direitos está também associado ao 

princípio da imperatividade das normas trabalhistas, haja vista respaldo concedido 

reciprocamente por estes dois princípios, como forma de proteger o trabalhador do abuso do 

poder de direção do empregador.  

O princípio da irrenunciabilidade de direitos traduz a inviabilidade técnico-jurídica de 

poder o empregado despojar-se, por sua simples manifestação de vontade, das vantagens e 

proteções que lhe asseguram a ordem jurídica e o contrato.185 Como lados distintos de uma 

mesma moeda, informa o princípio da imperatividade das normas trabalhistas que prevalece 

no segmento juslaborativo o domínio de regras jurídicas imediatamente obrigatórias, em 

detrimento de regras apenas dispositivas.186    

Não obstante esta imperatividade das normas seguida do preceito de 

irrenunciabilidade de direitos, no âmbito trabalhista, pode-se negociar, transacionar, qualquer 

direito, desde que observado o princípio da proteção já mencionado; ou transacionar sob a 

condição de uma legislação mínima, como ocorre ao se considerar o art. 7º da Constituição 

Federal; e, por fim, transacionar direitos, limitando-se àqueles não determinados como 

irrenunciáveis e protegidos constitucionalmente, como por exemplo a redução do salário e da 

jornada de trabalho conjuntamente, desde que esta transação esteja inspirada pela proteção ao 

emprego. 

                                                
185 DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao direito do trabalho. 3ª ed.; São Paulo: Ltr, 2001, p. 174. 
186 Ibidem. 
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Entretanto, um problema emergente do entendimento da irrenunciabilidade está em se 

saber quais são os direitos realmente irrenunciáveis187, uma vez observado que a Constituição 

Federal permite a transação de direitos laborais – eis o paradoxo. Como a transação, segundo 

os conceitos do Direito Civil, constitui contrato pelo qual as partes, fazendo-se concessões 

recíprocas, extinguem obrigações188, estas concessões podem ocorrer sob forma de renúncia. 

Por isso que estes institutos estão diretamente relacionados. Saliente-se que, no Direito do 

Trabalho, a negociação não é sinônimo de negócio jurídico. 

Outrossim, temos o reconhecimento constitucional das convenções e acordos coletivos 

de trabalho, como instrumentos da negociação coletiva. Esta, também se constitui de 

transações, e, conseqüentemente, renúncias, mas sempre sob a égide da proteção trabalhista. 

 Menciona Plá Rodriguez que uma forma de se entender o que não é suscetível de 

renúncia está em não se requerer um reconhecimento expresso no direito positivo para que a 

norma possa ser considerada irrenunciável.189 Em seu pensamento, no Direito do Trabalho, 

há, na verdade uma indisponibilidade de direitos, posto que não se discute qual o critério que 

concede à norma o caráter de irrenunciável.  

Entendemos compreensível, mas não o bastante a explicação do autor, pois, ao 

coadunar com a opinião de Maurício Godinho Delgado, tem-se que  

[. . .]relativa está a indisponibilidade (e, conseqüentemente, a irrenunciabilidade), 
do ponto de vista do Direito Individual do Trabalho, quando o direito enfocado 
traduzir interesse individual ou bilateral simples, que não caracterize um padrão 
civilizatório geral mínimo firmado pela sociedade política em um dado momento 
histórico.190  

 

É que as parcelas de indisponibilidade relativa podem ser objeto de transação desde 

que não resulte em efetivo prejuízo ao empregado. E, por assim dispor o art. 468 da CLT, 

                                                
187  PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. 3 ed.; São Paulo: LTR, 2000, p. 168-169. 
188  MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: obrigações, 2 parte. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 390. 
189  PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. 3 ed.; São Paulo: LTR, 2000, p. 169-170. 
190  DELGADO, Maurício Godinho: Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo: LTR, 2003, p. 217. 
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entende-se que não há absolutismo quanto ao princípio da irrenunciabilidade de direitos do 

trabalho. 

É que, haja vista a autonomia privada coletiva, da qual já tratamos, podem as partes 

convenentes, em sede de negociação coletiva, criar as normas mais adaptáveis às condições de 

trabalho ideais para empregado e empregador. 

Portanto, traçamos que a rigidez apontada na indisponibilidade de direitos se limita à 

regulamentação legal. Entretanto, quando houver negociação coletiva, poderão tais direitos 

ser transacionados, desde que, a norma coletiva, traga em seu conteúdo uma soma de 

dispositivos que culminam em maior vantagem ao empregado. Esta seria uma visão pluralista, 

já que, na experiência normativa, a rigidez é absoluta. Entretanto, num âmbito 

institucionalista, pode-se falar em flexibilização destes direitos, contanto que resulte em 

vantagem para o empregado. 

Neste sentido, a irrenunciabilidade desfruta da proteção mais direcionada ao 

empregado, da feita que ele, ao celebrar contrato de trabalho, não pode dispor dos direitos 

trabalhistas outrora conquistados, salvo, em caso de representatividade sindical, para a 

formalização de acordo ou convenção coletiva, pois a atuação do sindicato, não obstante a 

transação de direitos, será sempre protetora.  

Logo, no contrato individual de trabalho não se pode renunciar aos preceitos laborais 

legais. Contudo, quando o Contrato Individual estiver sob a égide de norma coletiva, significa 

dizer que os direitos trabalhistas não serão mais tão rígidos e indisponíveis, já que, tornam-se 

transacionáveis para a realização da negociação coletiva e conseqüente formalização da 

norma coletiva. 

Esta possibilidade de transação decorre do institucionalimo característico do Direito 

do Trabalho que, aqui, entendemos como uma proposta democrática para adaptar a relação de 

emprego à realidade pós-industrial. 
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Não se pode olvidar, todavia, que a renúncia, pura e simples, a direitos laborais, sem a 

formalização de uma norma mais benéfica, que tenha legitimidade para tomar o topo da 

pirâmide da hierarquia das fontes trabalhistas é nula, de pleno direito, com base no art. 9º da 

CLT. Se a renúncia ocorrer em sede de convenção coletiva de trabalho, esta, deverá ser 

desconsiderada como regulamento. É que, neste caso, a norma não segue para o topo 

hierárquico, justamente porque este lugar é reservado à norma mais benéfica. 

A Convenção Coletiva de Trabalho que surge como instrumento de renúncia, não tem 

valor legal; ou, pelo menos, não deveria ter. Assim se diz, pois a Lei 9601 de 21 de janeiro de 

1998 compreende o contrato de trabalho por tempo determinado, como uma forma de 

contratação sem limites legais e sem a inspiração do princípio da continuidade. Esta Lei 

intenta favorecer contratos a tempo determinado, ou contratos temporários, como vêm 

chamando os doutrinadores, o que não resolve o problema do desemprego estrutural. Ainda, 

busca reduzir os encargos sociais do empregador, sob o discurso de incentivo ao emprego, o 

que é um grande engano sob o ponto de vista econômico, pois, a realidade pós-industrial leva 

o grande empresário a investir em tecnologia e suplantar a mão-de-obra humana. Esta prática 

tem sido a referência desta fase, portanto, a diminuição dos encargos restou, apenas como um 

prêmio ou benefício à classe empregadora.    

 

 

4.1.1 Dos efeitos da imperatividade das normas de direito do trabalho nas negociações 

coletivas 

 

Na lição de Süssekind, princípios são enunciados genéricos que devem iluminar tanto 

a elaboração das leis, a criação de normas jurídicas autônomas e a estipulação de cláusulas 
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contratuais, como a interpretação e a aplicação do direito. 191 Alguns princípios concernem à 

organização social política; outros, de aplicação geral, correspondem a tradicionais provérbios 

jurídicos (adágios, máximas ou parêmias); finalmente há os que, relativos a determinados 

sistemas jurídicos, caracterizam a autonomia científica dos respectivos ramos do Direito. A lei 

ordinária, em nosso país, se refere aos princípios apenas como fontes subsidiárias, visando a 

sanar omissões.” 

A convenção coletiva de trabalho, haja vista sua natureza normativa, recebe as 

mesmas influências e nelas surtem os mesmos efeitos das outras normas da ordem jurídica 

trabalhista. Portanto, a imperatividade das normas trabalhistas é válida como princípio 

informador da negociação coletiva formalizada como convenção coletiva de trabalho. 

Não se pode entender a imperatividade das normas trabalhistas como uma regra, já 

que está no âmbito da principiologia. Entretanto, é pacífico entre os doutrinadores do Direito 

do Trabalho o reconhecimento de uma maior amplitude e influência, porquanto os 

ordenamentos jurídicos devem ser construídos e interpretados em sintonia com os princípios 

que lhes são pertinentes. 

Outra questão referente a este princípio é a confusão entre imperatividade da norma 

trabalhista e a idéia de normas imperativas. Américo Plá Rodriguez esclarece que 

imperatividade da norma trabalhista nada tem haver com a imperatividade das normas 

jurídicas, já que todas elas são imperativas enquanto contém um mandamento.  

 

Não são simples convites, conselhos ou recomendações. São ordens. Se não, não 
seriam normas. Esta idéia tem relação, pelo contrário, com a distinção entre normas 
imperativas e normas dispositivas, que corresponde à divisão procedente do Direito 
Romano entre ‘jus cogens’ e ‘jus dispositivum’.192 

 

                                                
191 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.107. 
192 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 168-169. 
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O jus cogens é integrado por normas que devem ser cumpridas qualquer que seja a 

vontade das partes. O jus dispositivum é constituído pelas normas que se devem cumprir só 

quando as partes não tenham estabelecido outra coisa.193 É baseado nesta idéia que muitos 

autores chegam ao radicalismo de entender o Direito do Trabalho como Ramo do Direito 

totalmente incluso no jus cogens. 

Neste sentido, arremata Américo Plá Rodriguez que “não se pode caracterizar o direito 

do Trabalho como direito imperativo sem afirmar concomitantemente a mais completa 

eliminação da vontade privada como força juridicamente relevante na elaboração normativa 

das relações jurídicas disciplinadas por ele.” Portanto, não há quem sustente tal absurdo. Se o 

Direito do Trabalho procura proteger a personalidade humana, é óbvia a impossibilidade de 

suprimir a livre manifestação de uma das qualidades supremas desta personalidade: sua 

vontade.194 

Eis então o paradoxo: como se pode interpretar a imperatividade das normas 

trabalhistas sem pensar em normas imperativas (contrárias às normas dispositivas)? Como 

defender a personalidade humana de forma impositiva, imperativa? Como pensar em 

supressão da vontade da parte?  

Informa esse princípio, nas lições de Maurício Godinho Delgado, que “prevalece no 

segmento juslaborativo o domínio de regras jurídicas imediatamente obrigatórias, em 

detrimento de regras apenas dispositivas”.195 Nesse entendimento, as regras justrabalhistas são 

essencialmente imperativas, ou seja, afastam aquelas de natureza dispositiva, o que significa 

que a vontade das partes não imperam, mesmo diante do contrato. 

Então, podemos mencionar que esse princípio está intrinsecamente ligado à limitação 

da vontade da parte, ou restrição à autonomia da vontade no contrato trabalhista, como trata o 

citado autor, que é tida como instrumento assecuratório de garantias fundamentais ao 

                                                
193  PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 168-169. 
194  Ibidem. 
195  DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao Direito do Trabalho. 3 ed. São Paulo: LTR, 2001, p. 174. 
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trabalhador, em face do desequilíbrio de poderes inerente ao contrato de emprego. Em face da 

hipossuficiência do empregado. 

Ao tratar sobre o princípio da proteção, Eneida Melo Correia de Araújo salienta que a 

proteção “parte do pressuposto de que as partes celebrantes do contrato de trabalho acham-se 

em posição de desigualdade jurídica, haja vista que são diferentes economicamente, fazendo-

se necessário criar normas capazes de mitigar esse desequilíbrio”.196 De forma análoga, 

podemos transportar a explicação em destaque para o enunciado anterior, salientando que a 

imperatividade da norma trabalhista decorre também do desequilíbrio econômico, quiçá social 

que há entre empregado e empregador. 

Portanto, de forma complexa, afirma-se, como um paradoxo, que o caráter imperativo 

das normas trabalhistas é patente, principalmente para garantir a liberdade da vontade 

característica suprema da personalidade humana. Personalidade esta, protegida pelo Direito 

do Trabalho, consoante já avaliado em linhas anteriores. 

Assim, entende-se que no Direito do Trabalho existem normas imperativas que não 

excluem a vontade privada, mas a cercam de garantias para assegurar sua livre formação e 

manifestação, valorizando-a como a expressão da própria personalidade humana. 

O princípio da irrenunciabilidade de direitos é, portanto, projeção do princípio da 

imperatividade das regras trabalhistas, pois ele (o princípio da irrenunciabilidade de direitos) 

traduz a inviabilidade técnico-jurídica de poder o empregado despojar-se, por sua simples 

manifestação de vontade, das vantagens e proteções que lhe asseguram a ordem jurídica e o 

contrato197. 

                                                
196  ARAÚJO, Eneida Melo Correia de: As Relações de trabalho: uma perspectiva democrática: São Paulo: 

LTR, 2003, p. 182. 
197  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho, 2 ed.  São Paulo: LTR, 2003, p. 217. 
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Traduz-se numa peculiaridade do Direito do Trabalho porque talvez seja o liame 

diferencial deste Ramo do Direito, que tem por finalidade maior a proteção do empregado 

como forma de promover a igualdade dos sujeitos deste Ramo, das partes no litígio. 

A propósito, há uma diferença muito acentuada entre o que ocorre no Direito do 

Trabalho e nos outros ramos do direito em geral. É que, ao arrepio do que ocorre no direito 

comum, onde rege o princípio da renunciabilidade, no Direito do Trabalho vige o princípio 

oposto – da irrenunciabilidade. Ou seja, nos demais ramos, alguém pode se privar de uma 

faculdade, possibilidade ou benefício voluntariamente; enquanto que neste Setor do Direito 

isso não é possível, pois ninguém pode privar-se das possibilidades ou vantagens 

estabelecidas em seu proveito próprio. Tal situação ocorre em vista da hipossuficiência do 

empregado, cujo respaldo se dá na imperatividade das normas trabalhistas que limitam a 

autonomia da vontade. 

 

 

4.1.2 A renúncia e as situações similares a este instituto no direito do trabalho 

 

A questão referente à Renúncia está no problema da existência deste instituto e do 

Princípio da Irrenunciabilidade concomitantemente no Direito do Trabalho. Por conseguinte, 

é necessário ressaltar que a irrenunciabilidade trabalhista possui várias formas de exposição: 

segundo Américo Plá Rodriguez, alguns autores o baseiam em outro princípio mais profundo 

e transcendente, qual seja: o princípio da indisponibilidade; outros o relacionam com o caráter 

imperativo das normas trabalhistas; outros ainda, o vinculam à noção de Ordem Pública e há 

também quem o apresente como forma de limitação da autonomia da vontade198.  

                                                
198 PLÁ, RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 144-145. 
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Percebe-se, todavia, não a existência de possibilidades excludentes entre os princípios 

da indisponibilidade, da irrenunciabilidade e o da imperatividade das normas trabalhistas, mas 

uma interligação entre as possibilidades de fundamentar a Irrenunciabilidade, vez que ela é 

tida, no âmbito do Direito do Trabalho, de forma quase sinônima à indisponibilidade de 

direitos, e é decorrente do princípio da imperatividade das normas trabalhistas. É que, 

conforme já mencionado, a indisponibilidade traduz rigidez que as normas trabalhistas 

alcançaram após a Revolução Industrial, momento em que o Estado perde a característica de 

liberal, e, portanto, passa a intervir nas relações trabalhistas. De outra forma, a 

irrenunciabilidade significa a expressão de que, mesmo querendo, não pode o empregado 

abrir mão de seus direitos trabalhistas fundamentais. 

Desta forma, chega-se ao entendimento de que a irrenunciabilidade é uma 

interpretação extensiva da indisponibilidade de direitos e ambos, decorrem da imperatividade 

das normas de Direito do Trabalho.Neste sentido, haverá uma limitação à vontade das partes, 

já que não há como vislumbrar a renúncia de direitos fundamentais trabalhistas, como a 

inscrição na CTPS, quando houver vínculo empregatício, o que, se acontecer, será 

interpretado sob a ótica de um vício de consentimento presumido, salvo prova em contrário 

que fica sob o ônus do empregador.  

Assim, advém desta indisponibilidade/irrenunciabilidade, que a lei estabelece a 

invalidade das renúncias e transações que tenham por objeto direitos derivados das normas 

inderrogáveis199, como os abonos familiares, os salários, a assinatura na Carteira de Trabalho 

e Previdência Social - CTPS, etc, tanto nos casos em que tais negócios são concluídos no ato 

de constituição da relação de trabalho ou durante a mesma, como nos casos em que são 

celebrados depois de seu término (já que o empregado, ante o empregador, é hipossuficiente, 

sempre.). 

                                                
199 PLÁ RODRIGUEZ, Américo: Princípios de direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 146. 
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Como instituto jurídico, a Renúncia é o “ato unilateral da parte, através do qual ela se 

despoja de um direito de que é titular, sem correspondente concessão pela parte beneficiada 

pela renúncia.”200.  

Quanto aos requisitos formais da renúncia, não há a necessidade de enumerá-los, pois 

o Direito do Trabalho repele qualquer possibilidade de renúncia a direitos laborais por parte 

do empregado. Entretanto, em raríssimas situações – autorizadas pela ordem jurídica 

heterônoma estatal – é que a renúncia será passível de validade, como por ex. a renúncia à 

velha estabilidade prevista na CLT, antes de 1966, em decorrência da opção retroativa pelo 

regime do FGTS (no período de 1967 a 1988).201 Porém, verificada uma dessas raras 

situações, o operador jurídico observará, quanto à forma, os requisitos clássicos referentes à 

capacidade do sujeito renunciante, higidez em sua manifestação de vontade e objeto 

concernente àquela parcela juridicamente não imantada por indisponibilidade absoluta. 

Saliente-se que o objeto é o principal, e independe de qualquer outro requisito formal, tal qual 

ocorre na Transação; e Forma (ou procedimento) legalmente especificado. 

Ao citar Devealli, Américo Plá Rodriguez traz uma solução ao problema da 

identificação da norma verdadeiramente renunciável: haja vista a característica que as leis 

reguladoras do Direito do Trabalho têm de serem essencialmente irrenunciáveis em atenção 

aos fins que visam, “não é necessário um reconhecimento expresso e nem sequer implícito no 

direito positivo, senão que muitas vezes esse caráter irrenunciável deriva do próprio conteúdo 

da norma ou de sua finalidade.”202 

Outro ponto importante, no estudo da Renúncia no Direito Laboral está na distinção 

entre renúncia sobre aspectos jurídicos e renúncia sobre aspectos de fato. Esta é, facilmente, 

exemplificada, quando duas partes transacionam direitos, como por exemplo o pagamento de 

horas extras: um empregado diz que há duzentas horas extras não pagas durante todo o pacto 

                                                
200 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed.;  São Paulo: LTR, 2003, p. 215-219. 
201 Ibidem, p. 218. 
202 PLÁ, RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 168-173. 
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laboral, entretanto, o empregador nega tal situação. Mas, a fim de por termo à lide, as partes 

transigem o pagamento de setenta horas extras. Assim, resta claro que ambas abdicaram do 

que alegaram, porém, não há qualquer problema quanto a esta situação, eis que a 

irrenunciabilidade está para as situações de direito e não para as de fato. 

Outro problema intitulado por Américo Plá Rodriguez está na diferenciação entre 

renúncias durante e após o pacto laboral. Salienta que existe uma tendência para admitir, com 

muito maior benevolência e amplitude, as renúncias apresentadas posteriormente ao término 

do contrato de trabalho203. Hemos de concordar com a premissa supra, pois não raro, 

testemunhamos homologações de acordos na Varas do  Trabalho  em que  o  empregador  que 

nega o vínculo empregatício resolve transacionar valores, mas de nenhuma forma assina a 

CTPS do empregado; assim, para não perder a vantagem de receber o quantum aventado na 

hora, renuncia o empregado a esse direito constitucional, e, via de regra, o magistrado 

homologa esse acordo. 

Ao revés, há rigidez quanto à Renúncia anterior ao nascimento do direito, em 

detrimento à renúncia posterior a este surgimento: renúncia antecipada é nula de pleno direito. 

Conseqüentemente, apenas com relação aos direitos já outorgados é que se impõe o problema 

da irrenunciabilidade, nos termos desta abordagem. 

Outro fator eivado de complexidade está nos institutos similares à Renúncia, cujo 

estudo se faz importante para que possamos verificar em que grau são alcançados pelo 

Princípio da Indisponibilidade de Direitos. Primeiramente, a Negociação, tratada por Américo 

Plá Rodriguez como uma das espécies de renúncia204, sendo discriminada como uma forma 

bilateral de renúncia, já que as duas partes fazem concessões recíprocas. Não podemos 

concordar com a colocação de gênero e espécie, pois a concessão mútua prevê vantagens e 

desvantagens para ambas as partes, logo, este instituto não passa de um similar. A Conciliação 

                                                
203 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Op. Cit. n 203, p. 181-184. 
204 Ibidem, p. 198-200. 
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também abrange a similaridade, pois constitui uma tentativa de solucionar por via amistosa 

uma divergência que foi ou que vai ser submetida à justiça205. Mas a conciliação não importa 

necessariamente em renúncia, entretanto pode conduzir a ela. Trata-se a Conciliação de ato 

judicial, através do qual as partes litigantes, sob interveniência da autoridade jurisdicional, 

ajustam solução transacionada sobre matéria objeto de processo judicial206. Distingue-se da 

figura da renúncia não só pela bilateralidade, mas também, no plano subjetivo, pela 

interveniência jurisdicional e formalmente, em virtude de ela se realizar no corpo de um 

processo judicial. 

Trazemos ainda a Desistência; neste âmbito, como “o pedido do autor, dirigido ao juiz 

da causa, através do qual manifesta sua vontade de fazer cessar a instância, desfazendo a 

relação processual surgida entre ele, o Demandado e o Estado”.207 Consoante exista a fixação 

do momento para que a desistência seja homologada mediante pedido unilateral e ainda 

resista o direito de pleitear novamente, entretanto sob a imposição de pagamento de custas, 

não é, essencialmente, uma espécie de renúncia.   

Outra similaridade está na Prescrição, na Decadência e na Preclusão, posto que o 

trabalhador deixa correr o prazo desses institutos até que se dê a situação de prescrição, 

decadência ou Preclusão de direito. Todavia, salientando, subjetivamente, que tais situações 

podem ocorrer não da decisão de renunciar, mas de mera inobservância de prazo processual, 

cuja culpa, pode ainda não ser diretamente do trabalhador, mas de seu advogado, impera a 

similaridade. 

A Renúncia, portanto, se desvencilha dos institutos supramencionados, o que não quer 

dizer que não possa, a cada um dos momentos existir. No entanto, a similaridade não supre o 

conceito. Assim, resta definido que a renúncia prevê situação extraordinária em que o 

                                                
205 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: Ltr, 2000, p. 200-203. 
206 DELGADO, Maurício Godinho: Curso de direito do Trabalho. 2 ed.  São Paulo: Ltr, 2003, p. 216. 
207 PLÁ RODRIGUEZ. Op. Cit. nº 205; p. 203. 
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trabalhador, unilateralmente, abre mão de direito que lhe pertence, e que não está imantado 

pelo princípio específico do Direito Trabalhista da Irrenunciabilidade. 

 

 

4.1.2.1 A extensão da irrenunciabilidade no direito do trabalho 

 

O princípio da irrenunciabilidade de direitos, legalmente previsto no art. 9º da CLT, 

dispõe sobre a nulidade aos atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar 

os preceitos trabalhistas. Revela-se ainda sob dois enfoques subdivisórios: a) o princípio da 

inalterabilidade contratual lesiva ao empregado, regulado no art. 468 da CLT, 

excepcionalmente atenuado pela teoria da flexibilização sob a tutela sindical ou revisão 

judicial208; e b) os princípios da integralidade e da intangibilidade, que visam a proteger o 

salário de descontos abusivos, preservar sua impenhorabilidade e assegurar-lhe posição 

privilegiada em caso de insolvência do empregador209. Entretanto, entende Süssekind, poderá 

o trabalhador renunciar a seus direitos, se estiver em Juízo, diante d juiz do trabalho, pois 

nesse caso não se pode dizer que o empregado esteja sendo forçado a fazê-lo.210 Ao 

vislumbrarmos essa possibilidade, concluímos que este princípio (da irrenunciabilidade) 

decorre não só da imperatividade das normas trabalhistas, mas também do Princípio da 

Proteção. E mais, averiguamos que esta irrenunciabilidade não é absoluta. 

Até o presente momento, defendeu-se que o trabalhador quer por ato individual 

(renúncia), quer por ato bilateral negociado com o empregador (transação), não pode dispor 

de seus direitos laborais, sendo nulo o ato jurídico a esse despojamento. Todavia, defendeu-se 

também que a Indisponibilidade inerente aos direitos oriundos da ordem justrabalhista não 

tem uma absoluta rigidez, pois podemos encontrar direitos imantados pela indisponibilidade 

                                                
208 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar; 2002, p.112. 
209 Ibidem. 
210 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 78-79. 
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absoluta e outros, por uma indisponibilidade relativa. A primeira, concernente ao direito que, 

“quando enfocado, seja merecedor de uma tutela de nível de interesse público, por traduzir 

um patamar civilizatório mínimo firmado pela sociedade política em um dado momento 

histórico”29, por exemplo, o salário mínimo. Também será absoluta a indisponibilidade, sob a 

ótica do Direito Individual do Trabalho, quando o direito enfocado estiver protegido por 

norma de interesse abstrato da respectiva categoria. Isso quer dizer que, no âmbito Individual 

do Direito do Trabalho há o absolutismo em relação a esses direitos, o que, ao revés, não 

haveria se estivéssemos no âmbito do Direito Coletivo do Trabalho, pois neste mister poderia 

haver uma negociação coletiva da qual poderiam tais direitos ser objeto e, portanto, digno de 

modificação real. 

Sendo assim, podemos destacar que “a área de indisponibilidade no direito Individual, 

é, desse modo, mais ampla que a área de indisponibilidade própria ao Direito Coletivo”211, 

portanto, também mais rígida e eivada de problemas acerca do tema. Isto significa que, ao se 

considerar a Negociação Coletiva como ato de harmonização vontades (haja vista suas 

necessidades) dos sujeitos da relação de emprego, em virtude de seu caráter institucional 

(conforme se concluiu ao estudar o pluralismo jurídico), poder-se-á, flexibilizar, 

democraticamente, os direitos trabalhistas.   

 

 

4.1.2.2 O enfoque do vício de consentimento presumido e do efeito da violação do 

princípio da irrenunciabilidade 

 

Há, na doutrina trabalhista uma fundamentação para o princípio da irrenunciabilidade 

de direitos pautada não na índole das normas, nem de sua importância social, mas da situação 

                                                
211 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed.  São Paulo: LTR, 2003; p. 216-218. 
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das partes no plano psicológico: “É a que fundamenta a irrenunciabilidade nos vícios de 

consentimento presumidos ou reais, que invalidariam a renúncia do trabalhador.”212  

Em suma, a irrenunciabilidade está fundamentada no fato de que o trabalhador que 

renuncia o faz por medo, ignorância, ou erro que vicia o ato. Destarte, caracterizado o vício 

de consentimento presumido, ou qualquer outro ato que leve à renúncia das normas 

declaradas irrenunciáveis por parte do empregado, repercutirão, de logo, os efeitos da 

violação do princípio da irrenunciabilidade: dada a índole das normas declaradas 

irrenunciáveis, as renúncias que se fizerem contra as mesmas (independentemente de 

presunção de vício) “carecem de todo o efeito: são absolutamente ineficazes, ou seja, 

insanavelmente nulas”213 (infração sancionada de forma mais severa). Veja-se que não se está 

falando da mera anulabilidade, mas da nulidade de pleno direito que se deve declarar ex 

officio. 

Vale salientar que, o que se considera nula é a cláusula e não o contrato, que, 

obviamente permanece vigente, senão estar-se-ia ignorando a proteção como princípio 

informador. Entretanto, se a cláusula anulada for justamente a que possibilita o contrato de 

trabalho, como por exemplo, ao tratar-se de um menor que não alcançasse o limite mínimo da 

idade, logicamente, que a nulidade da renúncia, neste caso, implicaria a nulidade do contrato. 

Finalmente, faz-se mister ressaltar que a cláusula anulada em virtude de violação do 

Princípio da Irrenunciabilidade, será, automaticamente, substituída pela norma renunciada 

ilicitamente. Este preenchimento automático representa uma peculiaridade do Direito do 

Trabalho. 

 

 

                                                
212 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. 3ª ed.; São Paulo: Ltr, 2000, p. 160-164. 
213 Ibidem. 
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4.1.2.3 O problema da limitação à autonomia da vontade no contrato de trabalho e na 

negociação coletiva 

 

A autonomia da vontade individual, marcada pela ciência jurídica do séc. XIX 

repousava na liberdade de contratar, bem como na idéia de que as partes eram iguais.214 Com 

a evolução dos valores sociais que passaram a se adequar às realidades sócio-econômicas, 

surgiu a motivação dos operários para lutar por normas dotadas de socialização, já que 

imperava notório desequilíbrio nas relações de trabalho, como também na liberdade 

individual de contratar. Daí por diante nasce, sob o enfoque integrativo os princípios da 

Proteção, da Imperatividade das Normas Trabalhistas e da Irrenunciabilidade de Direitos. 

 Com o surgimento destes princípios, não houve a supressão da manifestação da 

vontade, mas sim a garantia desta pelo Direito Laboral, que deu primazia à personalidade e à 

integridade do trabalhador, de modo que, “mesmo que o emprego esteja pressionado por 

necessidades dos mais variados matizes, não operará nenhum efeito a renúncia aos direitos 

sociais de ordem pública”.215 

Esses princípio garantem ainda, uma maior intervenção estatal na relação de emprego, 

para que os direitos fundamentais laborais sejam respeitados. Essa intervenção, no presente 

cenário econômico, é motivo de conflito, pois há uma forte tendência ao pensamento de que a 

relação de emprego deve ser resolvida por meio de contrato, com referência legal no Direito 

Civil. Neste pensamento, Jussara Farias Fialho, entende que “como relação jurídica de 

natureza contratual que é, a relação de trabalho deve se desenvolver em bases contratuais, o 

que significa liberdade de negociação”.216 Sua proposta é baseada numa mudança no cenário 

                                                
214  ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: 

LTR, 2003; p.185-188. 
215  Ibidem, p. 188. 
216  FIALHO, Jussara Maria. “Conflito entre direitos fundamentais do empregado e interesses econômicos”. In 

HANSSON, Roland (Coord.). Direito dos Trabalhadores e Direitos Fundamentais. Curitiba: Juruá, 2003, 
p. 179. 
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político-econômico, para que o Estado deixe de ser protecionista e, por conseguinte, possa o 

empregado e o empregador contratar sem qualquer intervenção da Ordem Pública. 

Não se observa vantagem nesta proposta, pois a proteção estatal surge como um 

equilíbrio à relação de emprego. Este paternalismo tem o propósito de prover a suficiência 

sócio-econômica que falta ao empregado em relação ao empregador. 

No Direito do Trabalho, a autonomia privada é interpretada segundo bases 

protecionistas. Não há como desconsiderar ainda, os Princípios da Indisponibilidade e da 

Irrenunciabilidade de Direitos, pois são eles que informam a forma de atuação do Estado na 

interpretação da negociação. Esta última só terá valor diante de uma observação peculiar, 

principalmente à irrenunciabilidade de direitos fundamentais trabalhistas. 

Ao se considerar os princípios trabalhistas como garantia do equilíbrio na relação de 

emprego, estar-se-á rechaçando qualquer forma de desregulamentação, o que significa a não 

permissão do desenvolvimento da crise econômica do pós-industrialismo. Esta consideração, 

como um resgate aos ideais trabalhistas pós revolução industrial, podem propiciar uma 

melhora nas condições de emprego. 

 

4.2 A autonomia privada coletiva e a desregulamentação no direito do trabalho 

 

Trabalhados os conceitos e características da flexibilização das normas trabalhistas e 

da convenção coletiva de trabalho e sua natureza normativa, torna-se importante demonstrar o 

papel da norma coletiva na sociedade pós-moderna, invocando a possibilidade de 

flexibilização de direitos. 

Certo está, consoante mencionado no primeiro capítulo, que a flexibilização das 

normas trabalhistas não é sinônimo de desregulamentação. Há, evidentemente as duas 

posturas. Nas primeira, tenta-se flexibilizar direitos para melhor adaptar a relação 
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empregatícia à realidade globalizada; na segunda, procura-se dar à relação de trabalho uma 

autonomia às partes envolvidas maior do que a existente no Direito Civil. 

Considerando, convergentemente com a opinião de Hugo Cavalcanti Melo filho217, 

que “a flexibilização das relações trabalhistas às custas do princípio liberal da autonomia da 

vontade tem como conseqüência a total desregulamentação do Direito do Trabalho como um 

golpe às conquistas dos trabalhadores” ; a hipossuficiência do empregado ante a força 

econômica do empregador leva-o a renunciar direitos em detrimento de sua vontade e da lei. 

Entretanto, a complexidade das relações de trabalho está a exigir providências simplificadoras 

na busca da solução de conflitos, torna-se inevitável a reformulação do modelo de relações 

trabalhistas, levando em conta o diferente estágio do desenvolvimento sindical e a diversidade 

de níveis da prática negocial pelos interlocutores sociais. 

A negociação coletiva, por permitir às partes a transação de direitos, torna-se o 

instrumento mais adequado para se promover a flexibilização. Contudo, resta patente que, 

usada a negociação como meio de adaptação à estrutura sócio-econômica, está-se tentando 

lutar contra a desregulamentação e o desemprego estrutural. Todavia, realizada a negociação 

como fonte de viabilização de disponibilidade de direitos, sobrepujando a norma jurídica, 

está-se promovendo não a transação, mas sim a renúncia a direitos e a tendência à quebra do 

paternalismo trabalhista, em suma, está-se deixando o hipossuficiente à mercê de sua alea. 

  A flexibilização como conseqüência de renúncia a direitos é respaldada pelos 

conceitos neoliberalistas de resgate a autonomia privada coletiva. Neste entendimento, as 

partes poderiam, na relação de emprego, negociar os direitos que iriam envolver o vínculo 

jurídico. Apesar de acontecer em sede de negociação coletiva, sob a proteção sindical, nada 

impediria que esta forma de negociação visasse, quase sempre, a promover reduções. Não 

                                                
217  MELO FILHO, Hugo Cavalcanti de: Limitações Legais à Autonomia Privada Coletiva. Revista da Esmape 

– Recife – V. II, nº 3, jan/mar, 1997, p.191-200. 
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haveria nada que impedisse a classe patronal a impor suas condições, sob penas de não 

empregar ou desempregar a classe profissional. 

Sendo assim, torna-se rechaçável a utilização da norma coletiva como instrumento de 

renúncia; pois, ao se promover a negociação coletiva formalizada na convenção coletiva de 

trabalho, intenta-se promover a paz social e não a desarmonização sócio-econômica e o 

retorno à Era Industrial, quando a exploração do proletariado pairava sob a relação de 

trabalho. 

Saliente-se que a autonomia privada coletiva não é uma autonomia que tem os 

sindicatos representantes das categorias profissionais e patronais de negociarem sem qualquer 

limite ou intervenção estatal. Ledo engano entender que no ramo trabalhista do direito, 

caracterizado pelo protecionismo ao operário, possa haver um resgate às atitudes do Estado 

Liberal.  

Ao reconhecer a autonomia privada coletiva, o Estado está, em nível de negociação 

coletiva, entendendo que os sindicatos têm legitimidade para negociar, para fazer convenções 

e acordos coletivos de trabalho218, contudo, nos limites constitucionais (art. 8º, I, CF) e 

principiológicos, sobretudo, no que concerne ao princípio da proteção.219     

Invoca-se um modelo de convenção coletiva de trabalho cuja finalidade seja a de 

promover o fim, ou amenizar as conseqüências da globalização na relação de trabalho, quais 

sejam, o desemprego estrutural, o trabalho informal e a falta de renda fixa e a decadência da 

seguridade social. Invoca-se, portanto, a transação de direitos como meio de propensão da paz 

social, a partir do momento em que se adapte uma melhor forma de regulamentação da 

relação empregatícia ao problema da crise econômica, como tentativa de embate à mesma.  

                                                
218 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 19 ed.; São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1012. 
219 DOMINGUES, Marcos Abílio. Introdução ao direito coletivo do trabalho. São Paulo: LTR, 2000, p. 19. 
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Este modelo visa a uma maior intervenção estatal à autonomia privada coletiva, 

entretanto, com intuito de harmonizar a interferência legislativa com a da esfera de ação da 

negociação coletiva, preservando as garantias das categorias.220 

Para a legitimação do ato negocial trabalhista coletivo, premente se faz vislumbrar os 

direitos irrenunciáveis, buscando solucionar as controvérsias acerca de sua identificação. A 

Negociação Coletiva, neste pensamento, implicará em transação dos direitos laborais através 

da flexibilização destes últimos, e não da desregulamentação. 

 

 

4.3 A Transação na Convenção Coletiva de Trabalho 

 

O conceito de Transação é vislumbrado no Direito Civil. Entretanto, adequando o 

conceito, fixamos o Instituto da Transação no Direito do Trabalho como sendo o ato jurídico 

pelo qual as partes previnem, criam ou extinguem obrigações, mediante concessões mútuas, 

considerando a Lei e os Princípios informadores deste Ramo do Direito, especialmente o 

Princípio da Irrenunciabilidade de Direitos Trabalhistas. É o ato bilateral (ou plurilateral), 

pelo qual se acertam direitos e obrigações entre as partes acordantes, mediante concessões 

recíprocas (despojamento recíproco), envolvendo questões fáticas ou jurídicas duvidosas (res 

dúbia)221. Este instituto encontra-se ao lado da Composição e da Conciliação como meios de 

disponibilidade de direitos lícitos ao Direito do Trabalho. 

Considerando, portanto, a Lei e os princípios informadores, dizemos então que, no 

âmbito do Direito Trabalhista, pode-se negociar ou transacionar qualquer direito, desde que 

observados o princípio da proteção; ou, transacionar sob a condição de uma legislação 

mínima, como ocorre na França; e, por fim, transacionar direitos também, limitando-se 

                                                
220  MELO FILHO, Hugo Cavalcanti de. Limitações legais à autonomia privada coletiva. Revista da ESMAPE. 

v. II, n 3, jan./mar., Recife: 1997, p.191-200. 
221  DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo: LTR, 2003, p. 215. 
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àqueles direitos não determinados como irrenunciáveis e protegidos constitucionalmente, 

como por exemplo a redução do salário e da jornada de trabalho conjuntamente. 

É importante mencionar que a Transação de direitos trabalhistas difere da Composição 

entre partes, pois esta é ato bilateral ou plurilateral pelo qual se acertam direitos e obrigações 

entre as partes acordantes, mediante o reconhecimento da respectiva titularidade de tais 

direitos e obrigações pelas partes222. E, é aí, neste final que se dá a solução para o cerne da 

questão, vez que, na Composição há o reconhecimento da titularidade de direitos e obrigações 

pelas partes, entretanto, na Transação há concessões recíprocas sobre situações fático-

jurídicas duvidosas, com o objetivo de conferir-se solução à divergência. 

Como ato jurídico que é, a transação tem seus requisitos formais, cuja desatenção 

poderá gerar a nulidade deste ato. Assim, configurando o objeto possível de transação no 

Direito do Trabalho, temos como lícito aquele que não vai de encontro direto à 

indisponibilidade, ou seja, o objeto que não está imantado pela irrenunciabilidade absoluta.  

Superada essa fase da licitude do objeto, há ainda a questão da Capacidade das Partes 

Pactuantes: no Ramo Trabalhista, a capacidade plena já emergia aos 18 (dezoito) anos, 

contudo, sempre havia dúvidas por parte dos trabalhadores (leigos) quanto a validade de seus 

atos, em virtude de confusão com o que preceituava o Código Civil de 1916, pois era prevista 

a maioridade neste Diploma Legal aos 21(vinte e um) anos de idade. Todavia, com a vigência 

do Código de 2002 a partir de 11 de janeiro de 2003, cessou qualquer tipo de dúvidas com 

relação à idade prevista para capacitar o trabalhador. Por conseguinte, devemos salientar que 

o Menor, por assim se encontrar, pratica atos de disponibilidade relativa de direitos, com a 

assistência de seu responsável legal, se for púbere (entre 16 e 18 anos), ou representado por 

esse responsável, caso seja impúbere (abaixo de 16 anos), salvo o aprendiz, para o qual incide 

o limite de 14 anos. Esses atos de disponibilidade relativa praticados pelo Menor, neles a 

                                                
222 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed.  São Paulo: LTR, 2003, p. 216. 
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possibilidade de transacionar direitos se inclui, respeitados os requisitos da assistência ou 

representação, dependendo do caso. Obviamente que, havendo transação com o Menor, 

independentemente de assistência ou representação (dependendo do caso), em sendo benéfica 

a este (o que deve público e notório, ou comprovado judicialmente), não há que se falar em 

nulidade, já que o Princípio da Proteção do Emprego possui uma ramificação cuja informação 

é de que prevalece para o empregado a Condição mais Benéfica a este, além disso, se 

comprovado não ter sido a transação lesiva ao trabalhador, a diretriz jurídica clássica prevê 

que não há nulidade sem prejuízo. 

Outro requisito está na manifestação da vontade, que no Direito do Trabalho é tratado 

de forma diferente do tratamento concedido no Direito Civil, pois “a ordem justrabalhista 

atenua o papel da vontade obreira como elemento determinante das cláusulas e alterações 

contratuais, antepondo a ela os princípios da imperatividade das normas laborais e da 

indisponibilidade de direitos.”223 

Enfim, quanto a forma, resume-se que inexistindo previsão jurídica de formalismo, a 

transação poderá acontecer e ser comprovada por qualquer meio lícito. Entretanto, verificada 

alguma exigibilidade, como acontece com a implementação de banco de horas em empresas, 

cuja validade está vinculada a forma, que atine à transação coletiva em sindicato, passada a 

termo na Convenção Coletiva de Trabalho ou em Acordo coletivo de Trabalho, inobservada 

essa exigência legal, torna-se nula a transação. 

 

 

 

 

                                                
223 DELGADO, Maurício Godinho: Curso de direito do trabalho. 2 ed.  São Paulo: LTR, 2003, p. 219. 



CAPÍTULO 5 – A PROPOSTA DO RESGATE DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO COMO 

CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E 

DAS DEMAIS NORMAS TRABALHISTAS 

 

 

 

5.1A Proteção da Relação Trabalhista numa Realidade Globalizada; 5.2 O Direito 
Comparado e o Princípio da Proteção nas Relações Coletivas de Trabalho no 
MERCOSUL; 5.2.1 A proteção da Relação de Emprego no MERCOSUL; 5.2.2 A 
Influência da OIT na Proteção das Relações de Trabalho dos Países do 
MERCOSUL; 5.2.3 A Globalização como um Processo Dinâmico e as Negociações 
Coletivas nos Países Do MERCOSUL; 5.2.4 A convergência do Princípio da 
Proteção nas Negociações Coletivas dos paises componentes do MERCOSUL. 5.3 
A Proteção como critério de Interpretação e de Aplicação Jurídica no Direito do 
Trabalho; 5.3.1 O Princípio e a Norma Jurídica: a função de cada instituto no 
Direito do Trabalho; 5.3.2 A adequação do papel dos Princípios do Direito no 
Direito do Trabalho; 5.3.3 A limitação da Proteção como Princípio e a 
Interpretação das Normas e das Negociações Trabalhistas na Pós-Modernidade; 5.4 
O Princípio da Proteção aplicado à Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

 

5.1 A Proteção da Relação Trabalhista numa Realidade Globalizada 

 

A proteção no Direito, não surge como um fator avesso ao conceito de justiça, tão 

pouco ao que diz respeito à isonomia constitucional. Essa proteção se dá, quando, numa 

relação jurídica, há uma clara distância entre os sujeitos, entretanto, motivada por fatores 

sociais, econômicos, ou financeiros. Portanto, surge como uma carga jurídica dada ao 

hipossuficiente, para que este possa se equilibrar na balança da justiça perante a parte 

hipersuficiente. Tal proteção não é exclusividade do Direito do Trabalho, pois, podemos 

vislumbrar também na Relação de Consumo, cuja distância entre os sujeitos se dá em virtude 

da discrepância sócio-econômica.   

Esta visão não é digna do Direito num âmbito liberal, mas, ante uma visão moderna, e 

também social, das relações humanas no cenário jurídico. No que tange à pós-modernidade, 
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por se tratar de um processo que está acontecendo, não há como identificar, absolutamente, 

suas características, tais quais: a forma de intervenção estatal e a tendência à flexibilização ou 

desregulamentação de direitos, etc. 

A proteção, entretanto, não é a mesma desde que surgiram as primeiras leis 

trabalhistas. Por consubstanciar um princípio norteador, este inspira a norma, que, por sua 

vez, se adapta aos casos concretos e à realidade social. Portanto, a proteção está sempre em 

mutação, mas não num sentido retrocessor, e sim num âmbito evolutivo, ou seja, no sentido 

de que acompanha a realidade a que deve nortear.    

Um fator que deve levar às mudanças de interpretação das normas para um âmbito 

cada vez mais protecionista é o concernente à “Globalização”, pois a temos como um advento 

interventor na organização jurídica de um Estado, seja em face das mudanças econômicas e 

do acompanhamento jurídico, seja em virtude de uma maior abertura às interpretações e 

influências estrangeiras na realidade político-econômica.   

Com o advento desta “Globalização”, vislumbramos uma atitude generalizada de 

flexibilização das normas trabalhista, como paliativo para a crise econômica, no intuito de 

diminuir os custos para os empregadores e, conseqüentemente estimular o emprego. Porém, 

ao arrepio das intenções, a realidade precípua faz-nos deparar com um nível cada vez maior 

de desemprego, de exploração, de assédio e de dano moral ao empregado, o que comprova 

que, como critério hermenêutico, a Proteção está sendo levada a uma direção avessa ao seu 

sentido principiológico. 

Saliente-se que, o Princípio da Proteção do Direito do Trabalho se apresenta sob três 

âmbitos, consoante mencionado no item 5.3.2, consideremos o âmbito em que há a regra da 

prevalência da norma mais benéfica como proposta aos embates supramencionados. Assim se 

diz, vez que, a interpretação das normas trabalhistas pressupõe um respaldo principiológico 

no sentido de se aplicar a norma que seja mais benéfica à situação, à realidade, ao caso 
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concreto do empregado. Entretanto, o que é a norma mais benéfica?  Qual o critério ou 

referência para que se considere uma norma mais benéfica do que a outra? E, finalmente, 

quem decide o que é mais benéfico?  

As respostas para as indagações supra não se prevalecem de qualquer objetividade, 

pois o fato de se estudar o direito como ciência social – aquela que não trabalha com repetição 

e imutabilidade, como na matemática, na física, pois dizem respeito às relações humanas, 

portanto trabalham no campo da ética, já nos traz um dilema que é a identificação do ponto de 

partida, da base jurídica para que se determine o caminho da compreensão. Todavia, 

considerando que a abordagem se dá em torno da interpretação da norma trabalhista em face 

da existência do princípio da proteção, optaremos por projetá-lo como um limite à 

interpretação das normas do Direito do Trabalho. Tal projeção nos dará idéia de como se 

compreender e aplicar estas normas.  

A hermenêutica moderna já superou o uso de técnicas para a interpretação, pois não há 

um critério que indique qual a técnica mais adequada a tal e qual texto, nem mesmo uma 

hierarquia que as identifique. Assim, considerando que o Direito do Trabalho, tem uma 

destacada função social, o que influi na sua interpretação, podemos dizer então que, ao operar 

a norma, o intérprete deve considerar os fins sociais a que aquela se destina.  

Assim, no Direito do Trabalho, a função interpretativa encontra o seu principal agente 

no juiz do trabalho, porque a interpretação dos advogados ou dos particulares que se dispõem 

a cumprir espontaneamente a norma jurídica tem natureza provisória e vale enquanto não 

surgir o processo judicial, momento em que o órgão jurisdicional determinará se a 

interpretação provisória é correta, ou lhe dará os contornos e as direções necessárias. 

 Conforme não exista, ainda, no Direito do Trabalho, uma teoria própria de 

interpretação, uma tentativa de teorização resulta de movimentos de juízes denominado 

direito alternativo, propondo a interpretação livre, e até mesmo contra legem, de um direito 
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insurgente, que deve promover a melhor distribuição de riquezas e diminuir as desigualdades 

sociais. Mas esta tentativa padece de melhor teorização diante do problema da segurança do 

direito, que surge da necessidade de representar o direito como um ordenamento forte, mas se 

realizada sem limites legais, fica comprometida. 

 Neste sentido, retomamos a necessidade do limite protecionista ao fator globalização, 

pois, do contrário estabeleceremos um retrocesso ao séc. XIX, momento em que a exploração 

do empregado não era, de nenhuma forma, freada. Por isso é que, ao nos deparar com as 

novas situações de hiper-crescimento econômico, explosão mercadológica e consumista, 

vislumbramos, de forma urgente, a necessidade de que o Direito do Trabalho passe a 

acompanhar ditas situações, para que a parte frágil – o empregado – não seja, por todo o 

exposto, prejudicado.     

Saliente-se que, diante dessas novas realidades econômicas, a norma vigente nem 

sempre se faz clara à interpretação. No entanto, há, no Direito do Trabalho, a 

indispensabilidade da interpretação quando a norma não é suficientemente clara. Por outro 

lado, inexiste, no Direito do Trabalho uma teoria interpretativa. Neste caso, deixa-se que o 

juiz decida, nos casos concretos, de forma totalmente livre? Não. O direito do Trabalho impõe 

um limite à interpretação, ou, um ponto de partida: o Princípio da Proteção. Este limite 

acontece não no sentido da regra in dúbio pro mísero, ou na reafirmação de quem tem o ônus 

probandi, mas, no sentido de aplicar a norma antes obscura, de forma mais favorável à 

situação do empregado.  

Portanto, ao se interpretarem as diversas normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto, 

deve-se levar em conta a norma mais favorável ao empregado224, independentemente da 

realidade em que se vislumbre tal caso. Pois, o juiz, na sua interpretação autêntica – momento 

                                                
224 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 70-71. 
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em que se extrai o produto da vontade225 – terá como limite a aplicação da norma mais 

benéfica ao empregado, não como uma técnica hermenêutica a ser desenvolvida, mas como 

um princípio a ser respeitado. Princípio forte, vigente, positivado, implícito no ordenamento 

jurídico laboral, atuante nas funções integrativas e interpretativas. 

Ao tratar sobre o princípio da proteção, Eneida Melo Correia de Araújo226, salienta 

que a proteção “parte do pressuposto de que as partes celebrantes do contrato de trabalho 

acham-se em posição de desigualdade jurídica, haja vista que são diferentes economicamente, 

fazendo-se necessário criar normas capazes de mitigar esse desequilíbrio.” 

Trata-se de um princípio geral do Direito do Trabalho cuja finalidade maior é 

beneficiar o hipossuficiente – o empregado. Na justiça, funciona, na prática, ao se conferir ao 

Reclamado (patrão) o ônus da prova, trazendo à tona o brocardo: in dúbio pro operarium. 

Outro efeito se dá ante a aplicação da norma mais benéfica para o empregado, já que, no 

Direito do Trabalho há a singularidade de as partes poderem fazer normas, como no âmbito 

coletivo, cujas partes representadas por seus sindicatos possuem autonomia para negociar e 

criar acordos e convenções coletivas de trabalho. 

O primeiro plano de estudo ao tratar do Princípio da Proteção da Relação de emprego 

está na definição de princípio, bem como na de princípio específico do Direito do Trabalho; 

em segundo plano, na contextualização constitucional deste tema. 

 São inúmeras as definições de princípio. Salienta Maurício Godinho Delgado que “nas 

ciências, os princípios correspondem à noção de proposições ideais construídas a partir de 

uma certa realidade e que direcionam a compreensão da realidade examinada”.227 A Ciência 

Jurídica tem objeto estruturante distinto do objeto que concretiza a Ciência em geral. Esta, a 

rigor, diferencia-se ao exame dos fatos e atos ocorridos ou potencialmente verificáveis àquilo 

                                                
225  FERRAZ Jr., Tércio Sampaio: Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3 ed. São 

Paulo: ATLAS, 2001, p. 258. 
226   ARAÚJO, Eneida Melo Correia de. As relações de trabalho: uma perspectiva democrática. São Paulo: 

LTR, 2003, p. 182. 
227   DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 2 ed. São Paulo: Ltr, 2003, p. 183-185. 
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que poderia, genericamente, ser designado como o ser. Em contrapartida, a Ciência do Direito 

abraça-se à análise dos institutos jurídicos e da norma, que se constituem em modelos de 

conduta ou de organização e que correspondem a fenômenos que, genericamente, poderiam 

ser chamados dever ser. Destarte, podemos dizer que a ciência jurídica tem objeto singular, 

consistente em realidades essencialmente conceituais, ideais e normativas que se desdobram 

em proposições e modelos de comportamento. Neste sentido, a noção de princípio surge como 

uma conduta indispensável ao entendimento do sentido da norma e do instituto jurídico, em 

suma, do dever-ser jurídico, conforme ratifica Paulo Dourado de Gusmão, ao salientar que o 

gênero próximo do direito é a norma (dever-ser) e não o fato (ser).228 Portanto, para a Ciência 

do Direito, os princípios, ratifique-se, são proposições ideais que informam a compreensão do 

fenômeno jurídico, tais como diretrizes centrais que se inferem de um sistema jurídico e que, 

após inferidos, a ele se reportam, informando-o229. 

 Coadunando com o entendimento de princípio sob a ótica da Ciência do Direito, 

faremos agora uma ponte que ligará a percepção anterior a uma percepção de princípio à luz 

do Direito do Trabalho. Neste Ramo do Direito, aos olhos de Américo Plá Rodrigues, referem 

os princípios, linhas diretrizes que informam algumas normas e inspiram direta ou 

indiretamente uma série de soluções, pelo que podem servir para promover e embasar a 

aprovação de novas normas, orientar a interpretação das existentes e resolver os casos não 

previstos.230   

 Embasando nas premissas supramencionadas, cumpre-nos salientar que aos princípios, 

de forma geral ou específica, como no caso em que serão estudados ante o Direito do 

Trabalho, são atribuídas funções, das quais destacamos três: a informadora, cujo papel é de 

informar o legislador; a normativa, momento em que atuam como fonte supletiva; e, a 

interpretativa, quando operam como critério orientador do juiz ou do intérprete. 

                                                
228 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Filosofia do Direito. 6 ed; Rio de Janeiro: FORENSE, 2003, p. 68-70. 
229 DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit. nº 227.  
230 RODRIGUES Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. 3 ed. São Paulo: LTR, 2000, p.36. 
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 Neste contexto, enfatizamos que os princípios específicos do Direito do Trabalho 

constituem o fundamento do ordenamento jurídico do trabalho, da feita que não pode haver 

contradição entre eles e os preceitos legais, mas, sem olvidar que se situam acima do direito 

positivo, enquanto lhe servem de inspiração, sendo que também não vão ganhar por isso 

independência em relação a ele. E assim, resta-nos destacar a função informadora, como 

principal diante da aplicação do Direito Laboral. 

 O Princípio da Proteção é, no Brasil, um princípio constitucional específico ao ramo 

do Direito do Trabalho, que pode ser vislumbrado no art. 7º da Constituição Federal de 1988, 

constatado, em essência, no inciso primeiro que trata da relação de emprego protegida, e, de 

forma abrangente, como no inciso XII, onde se percebe uma proteção em relação à 

automação, como também no inciso XX, ante a proteção ao trabalho da mulher. 

 Trata-se o Princípio da Proteção de uma proposição que visa a proporcionar uma 

forma de compensar a superioridade econômica do empregador em relação ao empregado, 

dando a este último uma superioridade jurídica que se sobrepõe à sua hipossuficiência. Esta 

carga protetora é que eleva o empregado ao nível de igualdade em relação ao empregador, de 

forma que não promove o contra-sendo ao princípio constitucional da isonomia.  

 O jurista uruguaio Plá Rodrigues, desmembra o Princípio da Proteção em três 

acepções: in dúbio pro operário; aplicação da norma mais favorável ao trabalhador e 

aplicação da condição mais benéfica ao trabalhador.231 

 O primeiro âmbito concernente ao in dúbio pro operário, situa-se no âmbito público 

do Direito do Trabalho, pois salienta que, na dúvida, aplica-se a norma em favor do 

empregado. Relaciona-se ainda com o ônus probandi vez que, cabe este, sempre, em primeiro 

momento, ao empregador, que só se desincumbe, do mesmo e reverte-o, ao provar que 

cumpriu com o que alega o empregado que houve o descumprimento. 

                                                
231 PLÁ RODRIGUES Américo. Princípios de direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 106-107. 
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 A aplicação da norma mais favorável ainda é observada de três formas: primeiramente, 

ante a elaboração da norma mais favorável, em que as novas leis devem dispor de maneira 

mais benéfica ao trabalhador, ou seja, as novas leis devem tratar de criar regras, mas sempre 

visando à melhoria das condições sociais de trabalho; segundo, no sentido em que, no que 

tange à hierarquia das normas jurídicas, quando houver mais de uma norma a ser aplicada a 

uma dada relação de trabalho, embora estejam estas numa escala hierárquica, deve-se 

desconsiderar tal escala, flexibilizando-a, e observar qual a norma que é mais favorável ao 

trabalhador, com exceção às regaras de caráter proibitivo. 

 Por último, a Condição mais benéfica ao trabalhador, deve ser entendida como o fato 

de que as vantagens já conquistadas não podem ser modificadas de forma a dar causa a uma 

situação pior. Tal situação refere a regra constitucional da aplicação do direito adquirido.  

Estas três acepções são, no todo, intercomplementares, embora ainda haja, como 

Amauri Mascaro, quem mencione uma regra atinente ao princípio da presumibilidade, ou das 

presunções favoráveis ao trabalhador.232 Contudo, importa-nos que o princípio protetor do 

trabalhador resultadas normas imperativas e, portanto, de ordem pública, como bem refere 

Süssekind, que arremata ao completar que é princípio que caracterizam a intervenção básica 

do Estado nas relações de trabalho, visando a opor obstáculos à autonomia da vontade.233 E 

isto advém do fato de que este princípio nasceu juntamente com o Direito do Trabalho, que já 

surgiu intervencionista, em face da sua história (luta de classes e pressão ao Estado para que 

atue com seu jus imperium). 

 

 

 

                                                
232 NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. Curso de direito do trabalho. 17ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 120. 
233 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 110. 



 134 

5.2 O Direito Comparado e o Princípio da Proteção nas Relações Coletivas de Trabalho 

no MERCOSUL 

 

5.2.1 A proteção da Relação de Emprego no MERCOSUL 

 

O MERCOSUL é um processo de integração econômica do qual participam a 

República Argentina, a Repúblida Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a 

República do Uruguai. Esta integração está subscrita no tratado de Assunção, desde 26 de 

março de 1991.234 

Dentre outras intenções de caráter econômico, há aquela que se destina à 

harmonização de sua legislação para alcançar o fortalecimento do processo de integração.235 

É, portanto, com base neste objetivo que serão fixadas as compatibilidades nas legislações 

trabalhistas do países signatários, a fim de alcançar propostas político-econômicas  de 

melhoria das condições de trabalho para um melhor desenvolvimento destes países. 

As fontes normativas do MERCOSUL contidas no art. 41 do Protocolo de Ouro Preto 

terão caráter obrigatório para os ordenamentos jurídicos nacionais mediante procedimentos 

previstos pela legislação de cada país. A Constituição da República Federativa do Brasil 

assegura a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações que a lei estabelecer. Essas liberdades, mercê do disposto no Tratado de 

Assunção, devem ser estendidas aos nacionais dos outros três países.  

O Direito do Trabalho é um Ramo do Direito considerado como o mais social dos 

ramos, inclusive se faz provar tal assertiva, uma vez que sua natureza transita entre o Direito 

Público e o Direito Privado já mesmo com a intenção de não deixar totalmente nas mãos dos 

sujeitos a decisão sobre os dispositivos contratuais laborais. Neste Ramo, o Estado atua com 

                                                
234 MANSUETI, Hugo Roberto. Direito sindical no MERCOSUL. São Paulo: LTR, 2004, p. 15. 
235 Ibidem, p. 17. 
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seu jusimperium, na tentativa de delimitar o mínimo a ser concedido sob forma de direito ao 

obreiro. 

Esta característica não é privilégio do direito brasileiro, mas também de muitos países 

que trouxeram, em suas constituições, o trabalho como um direito social e delimitaram os 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 

Destarte, intentaremos comprovar que, em virtude de haver tantas harmonias entre 

legislações laborais, principalmente entre países que possuem características econômicas, 

sociais e políticas similares, como é o caso da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai; 

e, por também já estarem em acordo, pelo menos quanto à economia de mercado e direito 

aduaneiro, é que vislumbraremos uma forma de proteger a relação de emprego num âmbito 

internacional. 

Ao defendermos uma proteção empregatícia no MERCOSUL, a demonstraremos, de 

forma comparada, no âmbito no Direito Laboral dos Países que o compõem. Não se trata de 

demonstração de Legislação Comparada ou estudo de Direito Estrangeiro, vez que fixaremos 

os pontos de harmonia entre o Direito do Trabalho de cada país (componente do 

MERCOSUL), no âmbito de suas normas, instituições e princípios, contudo delimitando o 

estudo à Proteção da Relação de Emprego. 

Menciona Ivo Dantas ao tratar sobre o Direito Comparado como Ciência, que 

“qualquer tentativa de conceituação e fixação de objeto e método de uma ciência implica, 

evidentemente, em valoração por parte daquele que vai empreender o estudo”236, e assim, 

embora ciente das dificuldades e do sublime liame que há entre fazer Direito Comparado e 

apresentar a Legislação Comparada, intentaremos percorrer o primeiro caminho, uma vez que 

harmonizaremos o estudo dos direitos em apreço fixando pontos de convergência e 

desprezando os pontos de divergência, obviamente, para o fim intentado. 

                                                
236  DANTAS, Ivo: Direito Constitucional Comparado - Introdução. Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2000, p. 15. 
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A Proteção da Relação de Trabalho, atualmente, é tida como único respaldo 

regulamentar para que o empregado, sempre subordinado e hipossuficiente, consiga pactuar 

de forma isonômica com o empregador. E, é notória a necessidade desta proteção, pois o 

processo dinâmico de desenvolvimento da globalização está engolindo as legislações 

nacionais e flexibilizando-as, no intuito de proceder, a qualquer custo, com o crescimento das 

negociações internacionais.  

 Esta tão mencionada globalização, praticamente impôs que as nações tendessem a se 

associar a outras de mesmo nível econômico e interesses convergentes, para que, unidas 

obtivessem mais poder econômico e capitalista. Contudo, o que antes se resumia à união 

econômica (bloco econômico), passou a se intensificar e abranger também o âmbito social. 

Um exemplo é o MERCOSUL – bloco econômico formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e 

Paraguai. 

 Entretanto, este bloco diferencia-se no sentido de que é formado por países de terceiro 

mundo, o que converge para o pensamento de que o desenvolvimento social de cada um é 

fator importantíssimo para a concorrência com os países de primeiro mundo, que não vão se 

arriscar a negociar em pé de igualdade com aqueles, se eles não lhes proporcionarem a devida 

segurança. É o que se cognomina risco, como o risco Brasil – fator indispensável para que se 

invista no país.  

Assim, considerando que o desemprego é um fator imperante para a consideração de 

instabilidade econômica, estes países unidos no MERCOSUL também terão como 

preocupação o desenvolvimento social da relação de trabalho, e assim contribuirão uns com 

os outros, na medida em que possibilitem, também, uma maior intervenção, uma abertura 

entre eles, para que se possa contribuir para este desempenho. Destarte, toma-se como ponte 

conectiva a OIT, em virtude de tais países (componentes do MERCOSUL) serem signatários 

do tratado de Versalhes no que tange à aderência às regras internacionais laborais, para que 
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estas venham a compor seus Ordenamentos Jurídicos, reforçando a proteção das relações 

empregatícias nestas nações. 

 

 

5.2.2  A influência da OIT na proteção das relações de trabalho dos países do 

MERCOSUL 

 

O estudo do Direito Internacional do Trabalho passa a assumir especial importância 

com o Tratado de Versalhes, de 1919, pois neste momento criou-se a OIT – Organização 

Internacional do Trabalho, na Parte III do referido Tratado. Saliente-se que esta Organização 

foi também complementada, mais tarde, em 1944 com o Tratado da Filadélfia. 

 Trata-se a OIT de um Órgão Geral composto de três órgãos subdivisores: a 

Conferência ou Assembléia Geral, que é o órgão de deliberação; o Conselho de 

Administração, que é um conselho com função executiva; e a Repartição Internacional do 

Trabalho, que é o órgão que documenta e divulga as atividades da OIT. 

 Sua criação visa a orientar os países que a ela aderiram, quanto ao Trabalho e relação 

de emprego. A validade, portanto, se dá através da ratificação do país que mostra que seu 

governo aprova o pacto que, por sua vez, passa a integrar a ordem jurídica destes. No Brasil, 

por exemplo, os tratados e convenções internacionais de que faz parte ou adere, são 

considerados normas federais. 

 As Convenções da OIT, segundo Sérgio Pinto Martins, são regras jurídicas 

provenientes da Conferência da OIT, que têm por objeto determinar regras gerais obrigatórias 

para os estados que as ratificarem, passando a fazer parte de seu ordenamento jurídico 

interno.237    

                                                
237 MARTINS ,Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 86. 
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 Ao tratar sobre a proteção da relação de emprego no Direito Internacional e no Direito 

Comunitário, José Soares Filho enfatiza a atividade normativa da Organização Internacional 

do Trabalho - OIT, no sentido de proteção da relação de emprego. De certo que a política 

adotada pela OIT é no sentido de orientar para a proteção do trabalhador na relação de 

emprego, ante a ameaça de precarização no quadro da economia mundial globalizada.238 

  Este conceito de órgão que visa a orientar paises no âmbito da relação de trabalho e a 

referência ao papel dele no mundo pode nos adiantar que, diante do processo acelerado da 

globalização, vem a OIT servindo como fio de conexão entre os países, no intuito de 

padronizar as relações trabalhistas. 

 Salientando o MERCOSUL, os países que dele fazem parte (Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai), encontram não só, nesta parceria, uma forma de padronizar a economia e 

negociação, mas também de regulamentá-las. Essa regulamentação não atinge só a questão 

monetária, aduaneira, e etc, pois as relações de trabalho nos países integrantes do 

MERCOSUL, atualmente, estão em foco, haja vista o sentimento de liberdade que aparece 

com a globalização para que nasçam as comparações e intervenções de um país para com o 

outro na intenção de melhorar a relação social de emprego, e, conseqüentemente esta tão 

falada economia nacional, que passa a ter cunho internacional quando se fala em associação 

internacional. 

O MERCOSUL agrega países de terceiro mundo que intentam, em conjunto o seu 

crescimento econômico, salientando-se destarte, que a diminuição do desemprego constitui 

um dos índices de estabilidade econômica. Assim, os países associados se permitem 

intervenções para que haja crescimento econômico, e no sentido em estudo, também há 

permissão para que haja uma melhoria na condição de trabalho. Por isso, surge a OIT como 

forma de interligar, de antemão, internacionalmente, países. E estes, quando associados, já 

                                                
238   SOARES FILHO, José. A proteção da relação de emprego:  análise crítica em face de normas da oit e 

da legislação nacional. São Paulo: LTR, 2002, p. 190-193. 
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têm regras a seguirem e aderirem, para que de forma igualitária traga a todos uma regra maior 

que os impulsionem ao destino pretendido. Para os países associados ao MERCOSUL, a OIT 

serve de ponte de ligação entre eles, pois pode servir de constituição destes países no que 

tange aos princípios e normas que regem a relação de trabalho e emprego. Assim, a OIT passa 

a ter o papel de uniformizar as legislações nos seus pontos básicos ou essenciais, permitindo 

apenas dissonâncias de menor relevância, apesar das diferenças políticas, econômicas e 

sociais destes países. 

Os países que compõem o MERCOSUL - Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai 

possuem uma grande vantagem em relação à possibilidade de tenderem para uma 

constitucionalização das normas de Direito do Trabalho, pois, todos têm como característica a 

Proteção da Relação de Trabalho como princípio integrador. 

Destarte, visando a uma unificação das regras atinentes às relações laborais, posto que 

nestes países também é convergente o fato da crise econômica e do desemprego, surge a idéia 

de possibilitar uma harmonização entre as legislações trabalhistas destas nações, o que se 

facilita pela autonomia do Direito do Trabalho em todas elas, bem como pelo Princípio da 

proteção tomar a mesma abrangência, como se observa da obra do jurista uruguaio Américo 

Plá Rodrigues. 

Esta tentativa de harmonização ocorre em virtude da convergência das dificuldades 

econômicas dos países componentes deste bloco, bem como da crise social patente em todos 

eles. 

Portanto, a proteção do trabalho no MERCOSUL não mais é tida como mera doutrina, 

mas, objeto constante de estudo associado a uma prática incessante de harmonização das 

legislações dos países referentes, na urgente tentativa de não perder, de vez, a concorrência 

comercial para os países de primeiro mundo. 
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5.2.3 A Globalização como um Processo Dinâmico e as Negociações Coletivas nos Países 

do MERCOSUL 

 

 

O MERCOSUL foi instituído pelo Tratado de Assunção, em 26 de março de 1991, -

firmado na capital paraguaia pelos presidentes da Argentina, Brasil, Paraguai, e Uruguai, no 

sentido de constituição de um Mercado Comum. O tratado original foi ratificado pelo 

Protocolo de Ouro Preto, em 1994. Quando o MERCOSUL vai se tornando um fato, com a 

criação de um espaço sócio-político-cultural comunitário, parece-nos que devemos voltar os 

olhos para uma realidade que se aproxima: as relações laborais extravasam e passam a 

transpor as fronteiras nacionais. 

Ao estudar o futuro das negociações coletivas no MERCOSUL, traz-nos Reginal D. H. 

Felker239 o que chama de Espírito Anti-Democrático do Projeto MERCOSUL,  estabelecido 

pelos Governos dos quatro Países, sem nenhuma consulta aos setores da nacionalidade. 

Nenhum poder de decisão é, outrossim, conferido aos setores econômicos, sociais, políticos 

ou culturais dos países componentes.  

A abordagem de Felker explica as dificuldades existentes para uma tentativa de 

identificação das regras que regulamentam a relação de trabalho nos países componentes haja 

vista a “indisfarçável inspiração neoliberal que impregna todo o Projeto do MERCOSUL”, o 

que vale dizer, onde o trabalho é tratado como mercadoria, com evidente regresso nos padrões 

de dignificação do trabalho. Ele salienta que, a priori, dez comissões temáticas foram 

constituídas com a assinatura do Tratado de Assunção, e nenhuma delas destinada às relações 

                                                
239 FELKER Reginal D. H. MERCOSUL e o futuro das negociações coletivas. Disponível em: 

http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/felker_el_derecho_a_la_seguridad_social.htm. 
 240 Ibidem.  
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laborais. Somente sob pressão, posteriormente, foi criado o Grupo 11, destinado as Relações 

de Trabalho.240 

Isto nos faz antever que, na ótica de muitos autores, não é preocupação do 

MERCOSUL o problema social e a sua solução, e, que os trabalhadores nada podem esperar 

do projeto senão uma intensificação de sua luta. Por outro lado, há outra corrente que entende 

que as dificuldades elencadas são fruto de outras preexistentes em cada país componente do 

MERCOSUL, mas não há uma ocultação a elas, nem mesmo uma despreocupação total 

quanto a sua existência. Ao contrário, com o desenvolvimento cada vez mais veloz do 

fenômeno da globalização, aumenta-se ainda mais a necessidade de se preocupar com a 

condição social do trabalho nos países de terceiro mundo, para que estes não se encontrem tão 

distantes da economia dos países de primeiro mundo, haja vista o desemprego contar como 

índice de instabilidade econômica. 

Esta temida globalização e o seu processo de desenvolvimento, tomam um espaço tão 

grande no pensamento daqueles que contribuem e se preocupam também com o crescimento 

econômico dos países de terceiro mundo, que não há como se dizer, de forma radical, que 

existe uma total despreocupação dos países do MERCOSUL com relação ao desenvolvimento 

das relações laborais. Em seus estudos e publicações em sites, Nebli Imperiale Ushuaia, da 

Tierra del Fuego – Argentina considera a globalização como um processo dinâmico que se 

inicia no Século XIX, quando começaram a melhorar as comunicações mundiais.241 

 

O fenômeno foi e é ‘dinâmico’ como o é a linguagem ou o direito porque se 
modificam, continuamente, de tal forma que, com eles, é possível tanto uma 
observação sincrônica como diacrônica: a primeira se identifica com o estático e a 
segunda com o evolutivo porque examina sua evolução a través do tempo e permite 
assim, se impor do ritmo de suas modificações fazendo possível um diagnóstico de 

                                                
 
241 USHUAIA, Nebli Imperiale. La globalización como proceso dinámico. A partir de:  

http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/articulos-globalizacion_proceso_dinamico.htm. 
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sua direção, técnica esta que é aplicável a qualquer sistema que se comporte 
dinamicamente, ou seja, que vai mudando com o tempo (…).242    
 

 

Destarte, coadunando com o pensamento de Marlot Hubner que defendeu o Direito 

Constitucional do Trabalho nos Países do MERCOSUL, em sua tese de mestrado: justifica-se 

pela fundamentação basilar na obra do Mestre Doutor Capón Filas - “Síntese da Concepção 

Sistêmica do Direito Laboral”, cujo ponto principal é a aplicação dos valores fundantes das 

legislações trabalhistas e dos princípios constitucionais expressos nas Constituições dos países 

do Mercosul. Esta Síntese ratifica o fato de que mesmo tendo o Mercosul ultrapassado, “ tanto 

do ponto de vista político quanto econômico, do seu pico máximo de euforia em que se 

chegou a acreditar ser possível fazer em meia dúzia de anos, o que a União Européia construiu 

em quase 50 anos, o tema da migração dos trabalhadores, transcende estes aspectos formais 

do bloco. Por isso a sua relevância”.243  

Assim, o processo dinâmico da globalização, apesar dos entraves atinentes aos países 

de terceiro mundo se refletirem no MERCOSUL, ainda há, de forma enfática a preocupação 

de se elevar a relação de trabalho dos países componentes no intuito de se aproximar, pelo 

menos de forma econômica estrutural, dos países de primeiro mundo, e diante destes, não 

ficar para trás nas negociações internacionais. 

 

 

 

                                                
242 A partir de: “El fenómeno fue y es "dinámico" como lo es el lenguaje o el derecho porque "cambian" 

continuamente de tal forma que, como ellos, es posible tanto una observación sincrónica como diacrónica: 
la primera se identifica con lo estático y la segunda con lo evolutivo porque examina su evolución a través 
del tiempo y permite así imponerse del ritmo de sus modificaciones haciendo posible un diagnóstico de la 
situación y un pronóstico de su dirección, técnica ésta que es aplicable a cualquier sistema que se comporte 
dinámicamente, es decir, que vaya cambiando en el tiempo (…)”(USHUAIA, Nebli Imperiale. La 
globalización como proceso dinámico. A partir de:  http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/articulos-
globalizacion_proceso_dinamico.htm). 

 
243 HUBNER, Marlot. Direito constitucional do trabalho nos países do MERCOSUL. A partir de:  

http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/marlot-hubner-tesis.html. 
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5.2.4 A convergência do Princípio da Proteção nas Negociações Coletivas dos paises 

componentes do MERCOSUL 

 

Quando falamos em MERCOSUL, estamos tratando de países de terceiro mundo, 

excluídos das grandes negociações dos países de primeiro (mundo), cuja tentativa de 

desenvolver é contínua, cuja história é similar quanto ao passado de luta a favor da 

democracia e da igualdade de direitos entre as classes sociais. 

Alguns pontos, observado na Enciclopédia Virtual infopidia 2.0 244, trazem-nos as 

convergências entre a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, demonstrando, assim, que o olhar 

globalizado se dá também, ao arrepio do que soe acontecer, por um âmbito social, prevendo a 

probabilidade, quase que total, de se tratar de instituições e princípios regentes do direito 

laboral destas nações, em nível internacional. 

A Argentina, no início da década de noventa, já possuía uma mão-de-obra que 

numerava 12.3 milhões de trabalhadores. O direito de se sindicalizar, suspenso em 1976, foi 

restabelecido em 1982 para todos os trabalhadores. Assim, os trabalhadores se unem aos 

sindicatos que, por sua vez, se afiliam à Confederacion General del Trabajo (Confederação 

Geral de Trabalho), que é uma espécie de Confederação, como ocorre no Brasil. 

O Paraguai caracteriza-se por ter um governo bastante intervencionista nas atividades 

econômicas. Comerciantes sindicalistas, no início da década de 90 representaram só 7% da 

mão-de-obra nacional. A Confederacion Paraguaya de Trabajadores (Confederação 

Paraguaia de Trabalhadores) é a principal federação de sindicatos. 

No Uruguai, a federação de trabalho principal, ou Confederação Nacional de 

Trabalhadores, inclui duzentos sindicatos e cerca de 1.200.000 trabalhadores. 

                                                
244 INFOPEDIA 2.0 – softkey. Microsoft Windows, INP344AB-CD. 
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Comparando dados, nada diverge da realidade brasileira, daí, a forma menos perigosa 

de enfrentar a globalização: reunir princípios que rejam diferentes relações, também em nível 

internacional, como é o caso das relações de emprego, sob intermédio da OIT. 

O Brasil, tido aqui como país mais desenvolvido diante dos demais que compõem o 

MERCOSUL, salientando a notória crise econômica que assolou a Argentina nestes últimos 

tempos, que poderia ser o seu principal concorrente, será, neste estudo, o parâmetro para uma 

tentativa de uniformização das relações de trabalho no MERCOSUL: a Constituição Federal 

de 1988 prevê no parágrafo único de seu art. 4º, que o Brasil buscará a integração 

econômica, social e cultural dos países da América Latina. Assim, o MERCOSUL, concebido 

em consonância com este espírito, constitui um projeto de mercado comum, envolvendo livre 

circulação de fatores de produção e de mão-de-obra, redução de tarifas, estímulo ao 

intercâmbio comercial e ao mútuo desenvolvimento econômico e social, o que, 

simultaneamente, confere um pacto político. 

Em princípio, o MERCOSUL cuidou apenas das relações diplomáticas e comerciais, 

omitindo-se, inteiramente no tocante às questões sociais e sindicais, mas, consoante assertivas 

já mencionadas, o processo de desenvolvimento da globalização foi fulcral para que surgisse 

uma preocupação maior com o desenvolvimento social dos países componentes, o que foi 

facilitado pelo fato de que as legislações desses países têm como ponto convergente a 

Proteção da Relação de Emprego.  

Na Argentina, onde a presença do Estado é mais forte, os direitos trabalhistas são 

regulados pela Constituição de 1994, pela Lei dos Contratos de Trabalho (verdadeiro código 

de direito individual do trabalho) e outros diplomas legais, não se outorgando poder 

normativo à Justiça do Trabalho. O Ministério do Trabalho, contudo, pode estender por ato 

administrativo, a uma categoria de trabalhadores, convenção coletiva.245. 

                                                
245 SANCHES Gislene Aparecida. Constitucionalização do direito do trabalho no mercosul. LTR 1998, p. 39. 
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No Uruguai, além dos direitos fundamentais, máxime os reconhecidos nas convenções 

internacionais adotadas no âmbito interno, prepondera a negociação coletiva, inexistindo, 

propriamente, regramento legal de Direito do Trabalho, inclusive em matéria sindical. Como 

fontes de Direito do Trabalho são usados comumente, também, os usos, costumes, 

jurisprudência.  

Dentre os sistemas jurídicos laborais dos quatro países, o do Paraguai é  amplamente 

regulamentado, e possui um código de trabalho inspirado na nossa Consolidação das Leis do 

Trabalho, é o que mais se assemelha ao brasileiro. 

Portanto, os sistemas jurídicos das nações que formam o MERCOSUL , ensina 

Benedito Calheiros Bonfim, “ enquanto possuam pontos fundamentais em comum, 

apresentam, como é natural em se tratando de países com desigual desenvolvimento cultural, 

econômico e político, diferenças que dificultam a desejada integração regional”246, por isso 

não se pode falar em uniformização da legislação trabalhista (principalmente), mas, de uma 

harmonização entre as legislações dos países componentes, como prevê o Tratado de 

Assunção. Essa harmonização ocorrerá através de convergência de princípios sociais básicos, 

em tese, similares nas constituições do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, bem 

como uma adesão geral às Convenções da OIT. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
246 BONFIM, Calheiros: Relações Trabalhistas no Mercosul. Disponível em :  

http://www.neofito.com.br/artigos/art01/trab28.htm. 
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5.3 A Proteção como critério de Interpretação e de Aplicação Jurídica no Direito do 

Trabalho 

 

“O direito é um organismo vivo, peculiar, porém, porque não envelhece, nem 

permanece jovem, pois é contemporâneo à realidade. O direito é um dinamismo”.247 

Eis um dos problemas da Interpretação Jurídica: o fato de o direito constituir um 

processo contínuo de adaptação à realidade. Contudo, um problema que pressupõe ou resume 

os demais, vez que a interpretação que é, geralmente, apresentada como compreensão da 

norma jurídica, não pode ser tão simplificadamente lançada ao interlocutor, já que se assim 

fosse, não seria necessário o estudo mais abrangente e até multidisciplinar do direito, bastava-

se compreender o significado dos vocábulos, como na exegese bíblica, daí, a norma estaria 

interpretada; e mais: bastava-se compreender o significado da norma quando houvesse 

qualquer dúvida acerca do seu significado.  

Outro problema está no fato de que a interpretação jurídica distingue-se da 

interpretação comum, pois a interpretação jurídica concerne à interpretação das normas 

jurídicas, que assim se faz com o intuito da aplicação. É o que Eros Roberto Grau denomina 

“Concretização Do Direito, pois os textos normativos carecem de interpretação não apenas 

por não serem unívocos ou evidentes – isto é, por serem destituídos de clareza - mas sim 

porque devem ser aplicados a casos concretos, reais [...]” 248. Assim, em seu pensamento, a 

norma é construída, pelo intérprete, no decorrer do processo de concretização do direito.249 

Ainda, surge o problema da interpretação correta, já que cada intérprete compreende de sua 

maneira, o que não significa que exista uma interpretação mais correta do que a outra, até 

porque o direito não trabalha com verdades “absolutas”, se é que essa existe. Portanto tudo 

                                                
247      GRAU, Eros Roberto. Ensaios sobre a Interpretação/Aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2002, 

p. 19-25. 
248 GRAU, Eros Roberto. Op. Cit. n. 247, p.25. 
249 Ibidem. 
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isso é resumido na premissa anterior de que o direito é dinâmico: porque o direito não foi, 

nem vai ser; ele é. Ele abstrai o entendimento de cada intérprete, baseado no seu 

conhecimento ou mesmo na vontade (consoante se trate de uma interpretação autêntica, diante 

da visão de kelsen) 250 atuais (ambos), ante sua experiência e cultura; também, pelo contexto 

de que suas normas são interpretadas não para que haja um conhecimento meramente teórico, 

mas, para que se aplique ao caso concreto, o que se realiza, inclusive, levando-se em conta 

critério atuais de interpretação do fato e da norma a ser aplicada. 

Neste trabalho, trataremos do problema da interpretação jurídica, assumindo, como 

Margarida Maria Lacombe Camargo, a idéia de direito correspondente especificamente ao 

que está na lei, na doutrina e na jurisprudência, e que compõe a chamada dogmática jurídica, 

sem desprezar os costumes251, considerando que a lei deverá atender, antes de tudo, ao 

indivíduo e à sociedade a quem ela serve 252, o que nos faz voltar ao pensamento anterior de 

que a interpretação e a concretização do direito se superpõe, pois se pensa na lei diante de 

situações específicas, ou de casos concretos que envolvem pessoas. A Ciência do Direito é 

estudada sob a égide de uma multiplicidade, eis que consoante Miguel Reale, no sentido de 

que o Direito é um fenômeno social, e, também histórico, o Direito se apresenta sob múltiplas 

formas, justamente em função de múltiplos campos de interesse, o que se reflete em distintas 

e renovadas estruturas normativas.253 No âmbito da Dogmática, a Ciência do Direito se 

destina ao estudo sistemático das normas, ordenando-as segundo princípios, e tendo em vista 

a sua aplicação.254 Assim sendo, especificamente, trataremos do problema da interpretação, 

segundo considerações anteriores, das normas de Direito do Trabalho, considerando-o como 

                                                
250 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito – versão condensada pelo próprio autor. 2ªed.; São Paulo: Martins 

Fontes, 2000, p. 117-118. 
251  CAMARGO, Margarida Maria Lacombe.  Hermenêutica e argumentação – uma contribuição ao estudo do 

direito. 3 ed.; Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 01; 
252  Ibidem,  p. 13. 
253  REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 03. 
254  Ibidem,  p. 321. 
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um direito social, por essência. Delimitando ainda a questão à existência de uma base 

principiológica muito forte, o que se ratifica exemplificativamente no princípio da proteção. 

Saliente-se que, o Princípio da Proteção do Direito do Trabalho se apresenta para este 

Ramo do Direito sob três âmbitos: a regra do in dúbio pro operário, a da condição mais 

benéfica, e, a regra da prevalência da norma mais benéfica. Este último será o enfoque 

adotado para debate. Pois, a interpretação juslaboral pressupõe um respaldo principiológico 

no sentido de se aplicar a norma mais benéfica. Entretanto, o que é a norma mais benéfica? 

Que sujeito se beneficia dela? E qual o critério ou referência para que se considere uma norma 

mais benéfica do que a outra? E, finalmente, quem decide o que é mais benéfico?  

As respostas para as indagações supra não se prevalecem de qualquer objetividade, 

pois o fato de se estudar o direito como ciência social – aquela que não trabalha com repetição 

e imutabilidade, como na matemática, na física, pois dizem respeito às relações humanas, 

portanto trabalham no campo da ética, já nos traz um dilema que é a identificação do ponto de 

partida, da base jurídica para que se determine o caminho da compreensão. Todavia, 

considerando que a tese se dá em torno da interpretação da norma justrabalhista em face da 

existência do princípio da proteção, optaremos por trazer ao estudo, o sentido jurídico de 

princípio, seu papel no direito, sua função. Depois, restringir ao enfoque do princípio no 

direito do trabalho, argumentando sua abrangência. Em seguida, vislumbrando o princípio da 

proteção, diante das considerações anteriores e projetando-o como um limite à interpretação 

das normas do ramo trabalhista do direito. Tal projeção nos dará idéia de como se 

compreender e aplicar as normas trabalhistas, entretanto, genericamente, posto que não há 

uma técnica a ser utilizada para este fim, considerando as técnicas da hermenêutica tradicional 

(teleológica, gramatical, sistêmica, etc.), pois se ainda fôssemos identificar tal critério, a 

missão seria impossível ou digna de um tratado, vez que pressupunha uma identificação da 
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técnica mais correta, ou de uma hierarquia entre as técnicas de interpretação tradicionais – o 

que em nosso entender, não existe. 

Dizer do problema da interpretação no Direito do Trabalho significa que a 

hermenêutica consiste em uma das problemáticas jurídicas e que tal questão será transportada 

para um ramo do direito em específico, consoante suas características e peculiaridades. Mas, 

isso não significa que a interpretação se dará de forma isolada, ou seja, pegar-se-á o Ramo do 

Direito do Trabalho para que, de forma isolada, possamos vislumbrar a forma de interpretação 

de suas normas, pois, “não se interpreta o direito em tiras”, assim diz Eros R. Grau; é que, “a 

interpretação do direito é interpretação do direito, no seu todo, não de textos isolados, 

desprendidos do direito.”255 Segundo o autor, um texto de direito isolado, destacado, 

desprendido do sistema jurídico, não expressa significado normativo algum. Portanto, 

buscaremos o problema da interpretação das normas juslaborais como normas integrantes de 

um ramo do Direito, inserido em seu bojo, parte de um todo. 

Segundo Maurício Godinho Delgado, a interpretação do Direito do Trabalho se 

submete às linhas gerais básicas que a Hermenêutica Jurídica traça para qualquer processo 

interpretativo do fenômeno do Direito. A especificidade do ramo justrabalhista não avança a 

tal ponto de isolar esse ramo jurídico do conjunto de conquistas teóricas alcançadas pela 

ciência jurídica no que concerne à dinâmica interpretativa do Direito. “[...] Não obstante esse 

leito comum em que se insere o processo interpretativo justrabalhista, cabe se aduzir uma 

especificidade relevante que se agrega – harmonicamente – na dinâmica da interpretação do 

Direito do Trabalho.”256 É que esse ramo jurídico deve ser sempre interpretado sob um 

enfoque de certo modo valorativo (a chamada jurisprudência axiológica), inspirado pela 

prevalência dos valores e princípios essenciais ao Direito do Trabalho no processo de 

interpretação. Assim, os valores sociais preponderam sobre os valores particulares, os valores 

                                                
255  REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 34. 
256 DELGADO, Maurício Godinho: Introdução ao direito do trabalho: relações de trabalho, relações de 

emprego. 3 ed. São Paulo: LTR, 2001, p. 239. 
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coletivos sobre os valores individuais. A essa valoração específica devem se agregar, ainda – 

e harmonicamente –, os princípios justrabalhistas, especificamente um dos nucleares do ramo 

jurídico, o princípio da norma mais favorável.257 

A importância da consideração dos princípios justrabalhistas para o evento da 

interpretação está, historicamente, no seu papel social, e, formalmente, na aplicação desta 

essência. Não é surpresa se falar que foi com o advento da Revolução Industrial que surgiu a 

mais cruel divisão de classe: a empregadora, ou classe econômica, e a operária, ou classe 

proletária. Esta última, significativamente, hipossuficiente diante daquela, e, por isto, 

indignada com as situações pelas quais tinha que passar, como por exemplo, o fato de ter que 

trabalhar em jornada excessiva, sem receber a remuneração por este excesso. Daí é que neste 

mister e âmbito histórico, surge o sentimento de direito do proletariado, o que ganha forças 

após o surgimento da máquina a vapor e o tear haja vista a “substituição do homem pela 

máquina” cuja conseqüência foi um número imensurável de desempregados revoltados. 

Entretanto, tais problemas não fizeram com que a classe operária perdesse seu orgulho e ideal, 

mas sim, que tomasse consciência do seu papel na sociedade e começasse a pressionar o 

Estado para que este interviesse nas relações de trabalho, quanto às atitudes dos 

empregadores, ou seja, para que regulamentasse a relação de emprego, para que houvesse 

uma normatização quanto ao desempenho do labor. Portanto, foi devido a tais pressões que o 

Estado começou a se posicionar em relação à proteção do emprego. 

Comparando à Teoria Tridimensional de Miguel Reale258, cujo enfoque corresponde à 

estrutura tridimensional do Direito, sendo estas dimensões correspondentes ao Fato, ao Valor 

e à Norma; salientando que, o Direito surge haja vista a existência ou previsão de existência 

do fato, em seguida, da valoração positiva ou negativa sobre este fato, e após, surge a norma 

com base neste valor, podemos vislumbrar como  fato o êxodo rural e o desemprego 

                                                
257 DELGADO, Maurício Godinho: Introdução ao direito do trabalho: relações de trabalho, relações de 
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enfatizante no Séc. XIX, com o advento da Revolução Industrial;  o valor, à pressão da classe 

operária para que houvesse uma significativa intervenção estatal no sentido de criar normas 

que regulassem a relação de trabalho; e a norma, quando o Estado pressionado passou a 

elaborar, mesmo que, inicialmente tímido, normas atinentes às relações sociais de emprego, 

regulamentando a situação antes deixada à mercê da autotutela. 

Este Ramo do Direito é social em sua essência, eis que tem como mola propulsora de 

sua existência, fatores históricos relevantes: a luta de classes. No “Manifesto Comunista”, no 

capítulo dedicado à Burgueses e proletários, há a maior prova deste caráter social advindo do 

nascimento do Direito do Trabalho (em virtude da luta de classes) – é que “a história de todas 

as sociedades que já existiram é a história de luta de classes”. 259 Isto significa que há uma 

intrínseca ligação entre as histórias das sociedades, das lutas de classe e do surgimento do 

Direito do Trabalho. 

Alguns pensamentos mais radicais, como salienta Hannah Arendt, ao mencionar Marx, 

assevera uma tradição da radicalidade de alguns de seus conceitos básicos, como o de que o 

trabalho cria o homem, como se este criasse a si mesmo através do trabalho e a principal 

diferença é que este é animal laborans e não animal rationale260. Obviamente que não é tão 

radical assim a presente abordagem, mas se prevalece do fato de que o Direito do Trabalho 

não nasceu somente pela observação de fatos quotidianos valorados e transportados para o 

bojo da normatividade e previsão legal, mas de uma luta, uma luta de classes que requereu do 

Estado uma regulamentação para uma situação tão patente e tão tensa para a época, na 

iminência de explosão, qual um vulcão em pré-erupção. 

Domenico de Masi, Professor de Sociologia da Universidade de Roma afirmou que 

para entrever o futuro é preciso não perder de vista o passado, repercorrendo a marcha do 
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progresso tecnológico, longa, acidentada, interrompida em vários pontos.261, desta forma, é 

pelo enfoque do passado das lutas que começamos a vislumbrar o social e o laboral, sendo 

este espécie daquele. Os litígios trabalhistas são solucionados por um sistema próprio, que 

considera, dentre outros: a situação social do obreiro (sujeito passivo da relação de emprego), 

sua hipossuficiência, sua situação econômica, sua subordinação não só perante a existência do 

Contrato de Trabalho, mas também social, pois a crise econômica não lhe dá muitas 

possibilidades de escolha. E por isso, chega ao Sistema, ao Ordenamento Jurídico, eivado de 

um protecionismo peculiar ao proletário. Protecionismo este caracterizado por não ir de 

encontro à isonomia constitucional prevista no inciso II do art. 5º  da Constituição Federal, 

pois é esta proteção que dará a carga necessária à classe trabalhadora para que se quedem de 

forma igualitária diante da classe econômica.  

A proteção ocorre, segundo Godinho, pois uma diretriz que se propusesse a validade 

de um desequilíbrio atávico ao processo de exame e valoração dos fatos, trazido á analise do 

intérprete e aplicador do direito, não passaria mais pelo crivo de cientificidade que se 

considera hoje próprio ao fenômeno jurídico. Na verdade, tal diretriz correspondeu a uma tese 

rudimentar do Direito do Trabalho, em que esse ramo jurídico especializado ainda não havia 

conseguido incorporar um arsenal técnico científico sofisticado no conjunto de suas normas, 

categorias e teorizações. Hoje, a teoria do ônus da prova sedimentada no Direito Processual 

do Trabalho e o largo espectro de presunções que caracteriza esse ramo especializado do 

direito a par do caráter imperativo das normas justrabalhistas materiais. Tudo isso já 

franqueia, pelo desequilíbrio de ônus probatório imposto às partes (em benefício do prestador 

de serviços), possibilidades mais eficazes de reprodução, no processo, da verdade real. Em 

conseqüência, havendo dúvida do juiz em face do conjunto probatório existente e das 

presunções aplicáveis, ele deverá decidir em desfavor da parte que tenha o ônus da prova 

                                                
261 MASI, Domenico de. apud GASPAR, Everaldo. Direito do trabalho:  ensaios filosóficos. v. I: São Paulo: 

LTR, 1995, p. 17. 
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naquele tópico duvidoso e não segundo uma parêmia genérica do tipo in dúbio pro 

operário.262 Observe-se, todavia, a diferença entre o tratamento dado à norma e ao fato no 

ramo justrabalhista. É que o caráter democrático e igualitário do Direito do Trabalho já 

conduz ao desequilíbrio inerente às suas normas jurídicas e com a compatível sincronia que 

esse desequilíbrio tem com a teoria processual do ônus da prova e com as presunções 

sedimentadas características desse ramo jurídico.  

Ao tratar sobre Método de Interpretação, Süssekind salienta que a lei se caracteriza 

como as demais fontes formais de Direito, por sua normatividade abstrata, daí por que, para 

ser aplicada a um caso concreto, deve ser interpretada, ainda que o seu texto afigure-se 

claro.263 Sustenta também, considerando a interpretação e a aplicação, a importância  do 

atendimento do juiz ao fim social a que a lei se destina e às exigências do bem comum, o que, 

no campo das relações de trabalho, tem-se que a conexão entre os vários métodos de 

interpretação deve ser feita visando a revelar os fins sociais da norma em foco e as exigências 

do bem comum, de forma que nenhum interesse particular ou de classe prevaleça sobre o 

interesse público.264 Neste sentido, consubstancia seu raciocínio nos termos do art. 5º da 

LICCB, bem como no art. 8º da CLT, cujo teor revela: neste, as fontes do Direito do Trabalho 

em que se devem basear as autoridades administrativas e da Justiça do Trabalho no âmbito de 

suas decisões, cuja eficácia está submetida a que nenhum interesse de classe ou particular 

prevaleça sobre o interesse público; naquele, que na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins 

sociais a que ele se destina. Em tese, para a interpretação da norma jurídica trabalhista, deve o 

juiz considerar os princípios aplicáveis ao Direito do Trabalho, principalmente os 

consagrados, explicita ou implicitamente, pela Constituição.Considerando a proteção como 

                                                
262 DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao direito do trabalho: relações de trabalho, relações de 

emprego. 3 ed., São Paulo: LTR, 2001, p. 239. 
263 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2002, p. 131. 
264 Ibidem,  p. 134. 
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um princípio constitucional laboral, teremos como mola mestra para abordagem hermenêutica 

neste ramo. 

O direito, como toda obra humana, tem sua marca valorativa, mas, não tem somente os 

valores que concebem a intenção, ou a vontade, do sujeito que faz a lei, tem também, os 

valores incorporados à tradição histórica na qual ele se insere. Todavia, por ser, como já 

mencionado, um processo atual e contínuo de adaptação, o direito, no momento de sua criação 

pelo legislador, ou numa decisão de juiz, aplica-se às necessidades práticas de todos aqueles 

que, direta ou indiretamente, se encontrem envolvidos na tarefa de interpretar, ganhando um 

significado de natureza volitiva; assim, no processo jurídico-decisório, a ação interpretativa 

parte de um conjunto de conceitos e conhecimentos prévios e, de certa forma, sedimentados, 

que nos possibilita alcançar suas conclusões com um mínimo de previsibilidade. Portanto, 

conforme Margarida Maria Lacombe Camargo,  

 

especificamente no campo jurídico, contamos com todo um arcabouço teórico que 
condiciona sua interpretação. É seu viés dogmático, composto pela lei, pela 
doutrina e pela jurisprudência. [...] Os princípios extraídos da doutrina e da 
jurisprudência, conhecidos, portanto, dos profissionais e estudiosos do direito, 
permite que a dialética se instaure dentro de limites que lhe retirem qualquer 
espécie de arbitrariedade, conferindo-lhe, inclusive, considerável fator de 
previsibilidade.265  
 

 

Na linguagem comum, princípio significa origem, início, pode significar também, 

fundamento, base, ou ainda, regras, preceitos.266 Toda forma de conhecimento filosófico ou 

científico implica a existência de princípios, isto é, de certos enunciados lógicos admitidos 

como condição ou base de validade das demais asserções que compõem dado campo do saber. 

Todavia, como em Reale, a palavra “princípio” está sendo empregada apenas em seu 

significado lógico, sem nos referirmos à acepção ética deste termo, tal como se dá quando 

                                                
265  CAMARGO, Margarida Maria Lacombe.  Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo do 

direito. 3 ed. São Paulo: Renovar, 2003, p. 49-51. 
266  MICHAELIS: Dicionário Prático da Língua Portuguesa: São Paulo, Melhoramentos, 2001. 
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demonstramos respeito pelos “homens de princípios”,fies às suas convicções de ordem 

moral.267   

No âmbito lógico, princípios são “verdades fundantes” de um sistema de 

conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas 

também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos 

exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis. Na linguagem jurídica, princípio refere 

uma regra, um preceito, mas não tão simples assim, pois tem também uma função, um lugar, 

no Ordenamento Jurídico do qual ele faz parte determinando, em sua conformidade a conduta 

humana. Essa forma de pensar a conduta humana, segundo Aftalion, é a própria ética – campo 

em que atua o direito.268  E ainda, diverge quanto à força e alcance, dependendo do âmbito em 

que atua. Ora, se o direito é definido, enquanto sistema, como uma ordem axiológica ou 

teleológica de princípios, cumpre indagarmos quais princípios compõem essa ordem.269 

Na lição de Groppali,  

 

A fórmula <<princípios gerais de direito>>, como a outra, 
substancialmente idêntica <<princípios gerais do sistema jurídico do 
Estado>>, sendo aquela que serve ao mesmo tempo as exigências da 
doutrina e as necessidades da prática, na medida em que assegura, 
sem abalos e sem infiltrações de direitos estrangeiros, o ritmo de 
renovação do direito dentro da esfera do sistema legislativo, além de 
ter sido recordada [...] pelos códigos mais recentes, foi adotada 
também, por certo com um alcance mais vasto, pelo estatuto do 
Tribunal Permanente de Justiça Internacional, aprovado em Genebra 
[...], determina que o tribunal pode, na falta de convenções ou de 
costumes internacionais, decidir segundo os <<princípios gerais de 
direito>> reconhecidos pelas nações civilizadas, quer dizer, segundo 
aqueles princípios que estão na base das várias legislações internas 
dos Estados e que constituem uma espécie de direito comum.270   
 

 

                                                
267  REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, p. 303. 
268 AFTALION, Enrique R. e VILANOVA, José. Introduccion al Derecho – conocimiento y conocimiento 

cientifico – Historia de las ideas juridicas – Teoria General del Derecho - Teoria General Aplicada. 2 ed. 
Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1994;  p. 418. 

269 GRAU, Eros Roberto. Ensaios sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
36. 

270 GROPPALI, Alessandro. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Âmbito Cultural Edições Ltda., 2003 
p. 233. 
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Assim, ao falarmos dos princípios jurídicos, estamos falando dos princípios que já se 

encontram implícitos no direito, portanto, positivados. Podem ser discriminados em três 

grandes categorias, segundo Miguel Reale: a) “princípios onivalentes”, quando são válidos 

para todas as formas de saber, como é o caso dos princípios de identidade e de razão 

suficiente; b) “princípios plurivalentes”, quando são aplicados a vários campos de 

conhecimento, como se dá como princípio de causalidade, essencial às ciências naturais, mas 

não extensivo a todos os campos do conhecimento; c) “princípios monovalentes”, que só 

valem no âmbito de determinada ciência, como é o caso dos “ princípios gerais de direito.”271 

É neste campo que vamos explorar os princípios e denotar significados e papéis para  nosso 

estudo. 

Eros Grau, no Discurso sobre interpretação/aplicação do direito, menciona a existência 

de princípios explícitos, recolhidos no texto da Constituição ou da lei; após, os princípios 

implícitos, inferidos como resultado da análise de um ou mais preceitos constitucionais ou de 

uma lei ou conjunto de textos normativos da legislação infraconstitucional [...], por fim, os 

princípios gerais de direito, também implícitos, coletados no direito pressuposto, qual o da 

vedação do enriquecimento sem causa.272  

Neste caso, arremata o autor que está se referindo a princípios gerais de direito e não 

do direito, significando aqueles – princípios implícitos, existentes no direito pressuposto – 

princípios que não são resgatados fora do ordenamento jurídico, porém, descobertos no seu 

interior, ou seja, está-se falando de princípios que já estão positivados. São princípios que 

deste ordenamento jurídico, deste direito.  Entretanto, sustenta que tais princípios (princípios 

implícitos) não transcendem, pois sua positivação não se dá mediante seu resgate no universo 

do direito natural, ela não é constituída, mas reconhecida no instante de seu descobrimento 

(do princípio) no interior do direito pressuposto da sociedade a que corresponde. Portanto, 

                                                
271 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe: Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo do 

direito. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 304. 
272  REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, p. 303. 
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“eles não são positivados, visto já serem positivos [...] os princípios gerais de direito não 

constituem criação jurisprudencial; e não preexistem externamente ao ordenamento.”273  

Destarte, Eros Grau, traz um produto total de seu pensamento, quando remete os 

princípios à condição de já positivados, inferindo também que eles não transcendem, ao dizer, 

finalmente que princípio é norma jurídica, pois Norma Jurídica é gênero que alberga, como 

espécies, regras e princípios (tanto os implícitos quanto os explícitos).  

 

 

5.3.1 O Princípio e a Norma Jurídica: a função de cada instituto no Direito do Trabalho 

 

Princípio e norma não são a mesma coisa. Na visão de Eros Roberto Grau, norma é 

gênero; espécies são regras e princípios, pois tem a doutrina reconhecido, nos princípios 

gerais do direito, caráter normativo e positivação. Mas, tal compreensão se faz difícil, haja 

vista a circunstância da indevida superposição de norma e regra jurídica. Mas, ao citar 

Canotilho, revela-nos, o autor supramencionado, que “cada norma é uma regra ou um 

princípio”. As normas de um sistema tanto podem revelar-se sob a forma de princípios como 

sob a forma de regras.274 

Maria Helena Diniz, em suas lições, traz que a norma jurídica é imperativa porque 

prescreve condutas devidas e os comportamentos proibidos e, por outro lado, é autorizante, 

uma vez que permite ao lesado pela sua violação exigir o seu cumprimento, a reparação do 

dano causado ou ainda a reposição das coisas ao estado anterior.275  

                                                
273  Ibidem , p. 38-39. 
 
274   Ao tratar sobre princípio no Ensaio sobre a aplicação/interpretação do direito, traz Eros Roberto Grau o 

título Princípio é norma jurídica,consubstanciando-o na teoria de R. Alexy de que são também normas os 
princípios: ambops – princípios e regras. (GRAU, Eros Roberto. Ensaios sobre a interpretação/aplicação 
do direito. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 141-143.). 

275   DINIS, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 342. 
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Neste sentido, dizer, neste momento se princípio e norma são palavras sinônimas ou 

um é espécie do outro, seria fugir ao tema em que nos propusemos a enfocar, vez que tal 

discussão é digna de uma tese. Mas, aqui foi trazida para determinar que norma ou não, os 

princípios de direito, por estarem implícitos no ordenamento, são dotados de uma positivação, 

sem que haja a necessidade de se determinar tal característica através da interpretação, posto 

que já existente. 

Assim, observada a força do instituto princípio, poderemos aprofundar o debate sobre 

o princípio no direito do trabalho e seu papel quando da interpretação das normas trabalhistas.   

 

 

5.3.2 A adequação do papel dos Princípios do Direito no Direito do Trabalho 

 

Na lição de Süssekind, princípios são enunciados genéricos que devem informar tanto 

a elaboração das leis, quanto a criação de normas jurídicas autônomas e a estipulação de 

cláusulas contratuais, como a interpretação e a aplicação do direito276. Alguns princípios 

concernem à organização social política; outros, de aplicação geral, correspondem a 

tradicionais provérbios jurídicos (adágios, máximas ou parêmias); finalmente há os que, 

relativos a determinados sistemas jurídicos, caracterizam a autonomia científica dos 

respectivos ramos do Direito. A lei ordinária, em nosso país, se refere aos princípios apenas 

como fonte subsidiária, visando a sanar omissões.” Quando falamos em Princípios do direito 

do Trabalho, menciona Américo Plá Rodrigues277 que não nos referimos aos princípios Gerais 

do Direito, mas especificamente ao Ramo Trabalhista. Entretanto, como bem salienta 

                                                
276  SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro:  2002, p.107. 
277  RODRIGUES, Américo Plá: Princípios de direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: LTR, 2000, p. 29-32. 
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Maurício Godinho Delgado278, há princípios gerais de todo o Direito que têm inquestionável 

aplicação no âmbito especializado do Direito do Trabalho. 

Os princípios do direito do Trabalho que se aplicam a este Ramo do Direito em todo o 

seu âmbito podem ser vislumbrados, na menção de Amauri Mascaro Nascimento279 como 

princípios universais do Direito do Trabalho, salientando, por conseguinte, o princípio 

constitucional da liberdade de trabalho, do direito de organização sindical, das garantias 

mínimas do trabalhador, da multinormatividade do Direito do Trabalho, segundo o qual os 

seus centros de positivação não se reduzem a uma unidade, pois a norma jurídica trabalhista 

emana do Estado, mas também, de outras fontes, dentre as quais os sindicatos em sua 

atividade negocial, as empresas com o seu poder de elaborar regulamentos de trabalho etc.; da 

norma favorável, Igualdade Salarial; Justa Remuneração; direito ao descanso; direito ao 

emprego (ao trabalho), em razão do qual o Estado tem o dever de promover medidas 

econômicas destinadas à abertura de frentes de trabalho em dimensão suficiente para absorver 

a mão-de-obra que ingressa na ordem trabalhista e de impedir o desemprego; Princípio do 

direito à previdência social, da condição mais benéfica. 

Também há princípios que, embora não acolhidos de modo universal, destacam-se em 

alguns sistemas jurídicos, como, por exemplo, o Princípio da Autonomia Coletiva dos 

Particulares, do direito italiano, segundo o qual a liberdade sindical é o marco fundamental do 

direito coletivo. Há também países que adotaram expressamente o Princípio da 

Irrenunciabilidade dos Direitos Trabalhistas, em razão do qual o trabalhador não pode abrir 

mão dos direitos que lhe são conferidos pelas normas jurídicas. 

                                                
278  DELGADO, Maurício Godinho. Introdução ao direito do trabalho. 3 ed. São Paulo: Ltr, 2001, p. 164-167. 
279  NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 309-

310. 
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Quanto à aplicação destes princípios no Ramo Coletivo Trabalhista, menciona 

Américo Plá Rodrigues: “o Direito Coletivo do Trabalho é uma parte do Direito do Trabalho 

substancialmente ligada a anterior.”280 

Explica-se tal assertiva pela união dos trabalhadores situada no início do fenômeno 

trabalhista que constitui a resposta natural à injustiça e à exploração dos empresários. Esse 

processo (união dos trabalhadores) diz respeito à própria razão de ser do Direito do Trabalho, 

que surge como conseqüência de uma desigualdade: decorrente da inferioridade econômica do 

trabalhador. Essa é a origem da questão social e do Direito do Trabalho. 

Assim, em todo o Direito do Trabalho há um ponto de partida: a união dos 

trabalhadores; e há um ponto de chegada: a melhoria das condições dos trabalhadores. Direito 

individual e direito coletivo do trabalho são apenas caminhos diversos para percorrer o 

mesmo itinerário. O caráter individual ou coletivo, portanto, constituem meras modalidades 

que não afetam a essência do fenômeno. Por isso, cremos que os princípios expostos tanto se 

aplicam a um como a outro ramo.  

Conforme se tenha exemplificado, de forma generalizada, alguns princípios universais 

do Direito do Trabalho, inclusive de âmbito constitucional, analisaremos também os 

princípios específicos do Direito do Trabalho, no entanto, com a mesma aplicabilidade sobre 

o Direito Individual e Coletivo de Trabalho, haja vista notável caráter informador e integrador 

aplicável ao Ramo Trabalhista em toda sua dimensão. 

 

 

 

 

                                                
280 DINIS, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 66. 



 161 

5.3.3 A limitação da Proteção como princípio e a interpretação das normas e das 

negociações trabalhistas na Pós-Modernidade. 

 

  A hermenêutica moderna já superou o uso de técnicas para a interpretação, pois não 

um critério que indique qual a técnica mais adequada a tal e qual texto, nem mesmo uma 

hierarquia que as indique. O Direito do Trabalho tem marcada função social, o que influi na 

sua interpretação, de modo que ao operar a norma, o intérprete deve considerar os fins sociais 

a que aquela se destina. No Direito do Trabalho, a função interpretativa encontra o seu 

principal agente no juiz do trabalho, porque a interpretação dos advogados ou dos particulares 

que se dispõem a cumprir espontaneamente a norma jurídica tem natureza provisória e vale 

enquanto não surgir o processo judicial, momento em que o órgão jurisdicional determinará se 

a interpretação provisória é correta, ou lhe dará os contornos e as direções necessárias. 

 Conforme não exista, ainda, no Direito do Trabalho, uma teoria própria de 

interpretação, uma tentativa de teorização resulta de movimentos de juízes denominado 

direito alternativo, propondo a interpretação livre, e até mesmo contra legem, de um direito 

insurgente, que deve promover a melhor distribuição de riquezas e diminuir as desigualdades 

sociais. Mas esta tentativa padece de melhor teorização diante do problema da segurança do 

direito, que surge da necessidade de representar o direito como um ordenamento forte, mas se 

realizada sem limites legais, fica comprometida. 

 No entanto, há, no Direito do Trabalho, a indispensabilidade da interpretação quando a 

norma não é suficientemente clara, contudo, diante de uma inexistência de teoria 

interpretativa, deixa-se que o juiz decida nos casos concretos de forma totalmente livre? Não. 

O direito do Trabalho impõe um limite à interpretação, ou, um ponto de partida: o princípio 

da proteção. Este limite acontece não no sentido da regra in dúbio pro mísero, ou na 

reafirmação de quem tem o ônus probandi. Sérgio Pinto Martins, revela-nos que ao se 
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interpretarem as diversas normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto, deve-se levar em conta 

a norma mais favorável ao empregado281. Ao vislumbrar um caso, o juiz – interpretação 

autêntica, momento em que se extrai o produto da vontade, como salienta Tércio Sampaio 

Ferraz, ao ratificar a visão de Kelsen282 – terá-se como limite à aplicação da norma mais 

benéfica ao empregado, não como uma técnica a ser desenvolvida, mas como um princípio a 

ser respeitado. Princípio forte, vigente, positivado, implícito no ordenamento jurídico laboral. 

Não existe uma forma diferencial de interpretação no Direito do Trabalho. As regras, 

técnicas (considerando a hermenêutica tradicional) e teorias aplicadas ao direito, aos demais 

ramos do direito são comuns ao Direito do Trabalho. 

Quando, citamos que Eros Roberto Grau menciona que “não se interpreta o direito em 

tiras”, ratificamos a assertiva anterior, pois, se isolássemos o Direito do Trabalho do Direito, 

para interpretá-lo segundo critérios destoantes, estaríamos, justamente, praticando o inverso, 

ou seja, estaríamos interpretando uma tira, uma parte do direito em especial. Mas, tal não é 

assim. A especialidade do Direito do Trabalho está em sua supervaloração principiológica, em 

sua autonomia em vista disso; no fato de ter uma justiça própria para dirimir conflitos 

atinentes; uma visão social mais acurada do caso concreto. Entretanto, é ramo jurídico tanto 

quanto o direito civil, processual, etc. 

 Esta essência social, que traz a sua natureza jurídica leva-o também à convergência da 

momentaneidade do direito, pois, reflete uma continuidade de adaptações das relações 

empregatícias no mundo globalizado. Um reflexo do Estado Social do Direito, que dá 

prevalência à ordem sócio-econômica e traz à Constituição o trabalho como direito social. 

Neste entendimento, diante de sua história, avia em dar ao Direito do Trabalho esta 

natureza social, independentemente da sua consubstanciação na doutrina como público ou 

privado (o que é outra polêmica não trazida a esta abordagem, para que não se desvie do 
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enfoque principal), todavia, é esse cunho social que o traz (o Direito do Trabalho) 

protecionista acima de tudo. 

Uma vez nascido da luta de classes, como preceitua Marx e Engels283, surge para 

regulamentar uma disparidade existente entre duas classes: a dos patrões e a dos proletários. 

Essa última, hipossuficiente. Portanto, dada a inferioridade econômica e social da segunda 

classe (proletariado), o Direito do Trabalho já nasce protecionista, para que dada a carga 

jurídica necessária, erga-se o proletariado à igualdade constitucional. Portanto, considerada a 

constitucionalidade da proteção trabalhista, como um princípio maior, não resta dúvidas de 

que a interpretação das normas deste ramo jurídico, só se faz autêntica e, obviamente válida, 

uma vez considerada a situação patente da proteção ao empregado, condicionando o fato à 

aplicação da norma mais benéfica, aquela cujo benefício está, unicamente em proporcionar a 

melhora da condição de trabalho e de emprego, no âmbito da justiça. 

 

5.4 O Princípio da Proteção aplicado à Convenção Coletiva de Trabalho 

 

Um consenso entre os estudiosos do Direito do Trabalho é que a crise por que passa a 

sociedade é fruto da transição do Industrialismo para o Pós-Insdustrialismo. Essa transição 

reflete ainda uma mudança de paradigma do trabalho e do trabalhador que passa a se valorizar 

pelo seu conhecimento.284 

Esse Cenário de mutações provocou também um desgaste da experiência monista285 e, 

conseqüentemente, das normas jurídicas que já vinham, há certo tempo, regendo as relações 

                                                
283   MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. 6 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000, p. 9-

16. 
284 CHIARELLI, Carlos Alberto. O trabalho e o sindicato: evoluções e desafios. São Paulo: LTR, 2005; p. 283. 
285 A experiência monista é o que Norberto Bobbio refere como o ponto de vista normativo, ou seja, aquele que 

considera o direito como um conjunto de normas, ou regras de conduta. Segundo Bobbio, a experiência 
jurídica é uma experiência normativa. A visão monista descarta a visão Pluralista, que vê o direito não só 
como fruto da experiência normativa, como também do Institucionalismo e da Relação Jurídica. (BOBBIO, 
Norberto. Teoria da norma jurídica; Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani BuaenoSudatti, 2 ed. São 
Paulo: EDIPRO, 2003, p. 23-28). 
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de trabalho.286 Estas normas eram condizentes com o Paradigma Industrial, mas deixam a 

desejar, na esfera atual de automação, individualização criativa, robótica e tecnológica 

inteligente. 

Eis que surge o embate entre a desregulamentação e a flexibilização trabalhistas como 

uma tentativa de atualização daquelas normas produzidas no período industrial. Destarte, a 

corrente desregulamentadora sustenta, como saída para a crise econômica, a adoção da 

autonomia privada inerente ao Direito Civil. Essa corrente desperta a tentativa de suprimir as 

especialidades ou o particularismo do Direito do Trabalho. 287  

Por outro lado, há aqueles que primam por uma flexibilização das normas trabalhistas 

como uma tentativa de não desvirtuar o Direito do Trabalho do seu maior propósito: a 

melhoria das condições de trabalho e a proteção ao trabalhador. Apesar de existirem várias 

interpretações da figura da Flexibilização, tem-se aqui, o sentido de flexibilizar como o de 

adaptar, enquadrar a norma, mesmo em seu sentido abstrato, às novas tendências econômicas 

de trabalho-conhecimento. 

Neste mister, não se pode vislumbrar êxito na proposta de desregulamentar o Direito 

do Trabalho. Esta seria uma reforma prejudicial às conquistas sociais no campo do trabalho. 

Não se pode, portanto, abrir mão do protecionismo. Ele é a base do equilíbrio da relação de 

trabalho. Sem a proteção, não haverá o tratamento dos desiguais na medida de suas 

desigualdades. 

Sendo assim, adota-se a interpretação mais benéfica de flexibilização, como oferta de 

adaptação normativa à realidade transitória precípua. Particularmente, entende-se que a 

flexibilização normativa não precisa ocorrer no âmbito estatal, pois não há necessidade de 

                                                                                                                                                   
 
286 CHIARELLI, Carlos Alberto. O trabalho e o sindicato – Evoluções e Desafios. São Paulo: LTR, 2005; p. 

283. 
287 Héctor-Hugo Barbagelata traduz a particularidade do Direito do Trabalho principalmente com o objeto de sua 

proteção que, dentre outros, significa uma mudança na forma de conceber a igualdade das pessoas. 
(BARBAGELATA, Héctor – Hugo. O Particularismo do direito do trabalho, São Paulo: LTR, 1996, p. 
20). 
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uma reformulação legislativa. Sob o paradigma institucional, pode-se conceber uma 

autonomia coletiva, representada pela entidade sindical, o que confere aos grupos o poder 

negocial, bem como a legitimidade para criar regras e normas. 

Neste sentido, a negociação coletiva surge como o meio democrático de se chegar a 

regulamentação de certa relação laboral. E, especificamente, a Convenção Coletiva de 

Trabalho, que, nesta abordagem, vem como instrumento de formalização destas normas. 

Por conferir um instituto jurídico de natureza normativa, a Convenção Coletiva de 

Trabalho respalda a harmonia das vontades das categorias profissional e Patronal. A 

Convenção também limita a atuação das partes à medida que submete a negociação aos 

ditames constitucionais e às informações principiológicas. 

 Consoante seja dada grande importância aos princípios específicos, o Direito do 

Trabalho submete toda a sua legislação e conseqüentemente interpretação e aplicação à órbita 

das condições destes princípios. Em primeiro plano, a Proteção, que, no campo das 

negociações coletivas exige a prevalência das convenções e dos acordos coletivos sobre a Lei, 

desde que configurem condições mais benéficas ao empregado. 

Assim, a flexibilização de normas trabalhistas para estimular o emprego, ou para 

prevenir mais desempregos, ou mesmo para conservar os já existentes, num âmbito 

protecionista, é, nesta tese, aceita. 

A proteção na convenção coletiva de trabalho é pressuposta, pois uma norma que 

precede uma negociação para que seus dispositivos sejam condizentes com as necessidades 

dos negociantes, é, em regra mais benéfica do que a Lei, cuja abstração (pelo caráter geral, a 

norma alcança a todos como alcançaria a qualquer um, sem considerar suas peculiaridades) a 

faz apresentar lacunas. 

Essa negociação que é anterior a formalização de um instrumento com eficácia 

normativa (erga omnes) – a Convenção Coletiva, só é válida conforme ocorra na presença do 



 166 

sindicato profissional, pois só ele tem a força para equilibrar a relação jurídica negocial; eis 

que, assume sempre (considerando-o de boa-fé) a postura protetora, na busca das melhores 

condições sociais para o trabalhador. 

Portanto, a garantia da proteção da relação de emprego, pode continuar, mesmo no 

cenário de crise econômica, se empregadores e empregados negociarem mediante Convenção 

Coletiva De Trabalho, pois não há a necessidade de uma reformulação legal, se estes sujeitos 

se orientarem sob a ótica Pluralista, e, mais especificamente, institucional deste Ramo do 

Direito.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÕES – As Condições de Êxito da Negociação Coletiva na Convenção Coletiva 

de Trabalho para uma adaptação da norma às novas relações de trabalho no Pós-

Industrialismo. 

 

 

1. A Crise de Paradigmas no Direito como Conseqüência da Crise Sócio-Econômica e da 

Globalização 

 

A presente abordagem traz como embasamento sociológico a visão pluralista do 

direito, haja vista a crise de paradigmas por que passa a sociedade atual. A crise econômica 

reflete suas conseqüências em todos os setores sociais, principalmente no setor político e no 

jurídico. Neste último, grave sintoma passou-se a vislumbrar, à medida que o Estado não era 

mais suficiente para tutelar todos os conflitos sociais. 

Por não poder conter todos os embates sociais, o Estado teve que dar passagem a 

novos paradigmas. Assim, o paradigma normativo, advindo da tutela estatal, deixou de ser a 

única referência jurídica. Desta forma, passou-se a conceber o direito como fruto das 

atividades institucionais, como nas associações sindicais, que gozam de autonomia normativa 

(obviamente limitada pelo ordenamento jurídico); bem como, fruto da relação jurídica, 

consoante se obtém das relações obrigacionais, mais especificamente, contratuais. 

Interessa-nos o paradigma institucional, pois o Direito do Trabalho é um ramo 

especialíssimo do direito, primeiramente, por se tratar de um direito cuja natureza não traz 

ainda um consenso doutrinário. Este ramo demonstra traços do direito público, tanto quanto 

do direito privado. Reflete ainda um lado social, já que nasceu da luta de classes. Em segundo 

lugar, por se subdividir em dois âmbitos: o direito individual e o direito coletivo do trabalho, 

cujo enfoque está no fato de tutelar tanto o indivíduo contratante, como também o grupo, o 
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coletivo, a categoria. O institucionalismo está, justamente, na tutela coletiva, ao se conceber a 

possibilidade de autonomia privada coletiva, que é a possibilidade de a categoria criar as 

normas que regularão suas relações trabalhistas. 

A autonomia privada coletiva não é um instituto sem respaldo. É, exatamente, o 

reflexo da atuação sindical no direito coletivo do trabalho. A partir da negociação entre as 

categorias profissionais e patronais, estando a primeira obrigatoriamente representada por seu 

sindicato (o que lhe confere legitimidade) surgem normas capazes de se adequar de forma 

mais justa e até mesmo democrática às condições de emprego nesta situação de crise e 

globalização. 

Conforme possam as categorias interessadas negociar e, ao final, formalizar termos 

tais quais os acordos e as convenções coletivas de trabalho, entende-se que, para se falar em 

adequação da norma à realidade social, somente por meio da mencionada convenção é que se 

pode obter um instrumento negocial de natureza normativa e eficácia erga omnes. É que, o 

acordo coletivo é mais restrito por abranger apenas os empregados e os empregadores 

signatários. 

O pacto formalizado na convenção coletiva de trabalho passa a viger para toda a 

categoria convenente, de forma que, a representação sindical é suficiente para que a 

negociação seja legítima e atinja todos os trabalhadores da categoria representada. 

Considerando estes atributos da convenção coletiva de trabalho (natureza normativa e 

eficácia erga omnes), pode-se conceber este instituto como uma proposta ante as inúmeras 

tentativas de superação da crise econômica e do desemprego. 

A crise econômica começou no final da era industrial e continua até o presente 

momento como um reflexo da transição do industrialismo para o pós-industrialismo. Este 

último traz consigo o fenômeno da globalização, que deu às relações de emprego, uma nova 

perspectiva, haja vista o crescimento tecnológico, o desenvolvimento da informática e da 
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robótica, pois o empregado passou a ser requisitado consoante seu conhecimento e não mais 

pela sua mão-de-obra física, que tendia para atividades quase que automáticas. 

Esta realidade globalizada deu conseqüência a um nível exorbitante de desemprego, 

cuja denominação econômica é de desemprego estrutural; pois esse fator “estrutural” revela 

um nível em que a sociedade não consegue mais conter, pois, pouco tem haver com o 

problema da distribuição de renda. Na verdade, advém do fato de a tecnologia superar a 

necessidade da força humana. E mais, de a robótica constituir uma forma de suplantar as 

deficiências e os gastos que o trabalhador traz consigo. 

Logo, a superação da crise econômica ainda está longe das perspectivas sociais, 

justamente porque o problema não foi ainda identificado, ou seja, não se encontrou as sua 

causas nem as formas de freá-lo. Entretanto, não pode haver um conformismo em virtude 

desta obscuridade, tem-se, entretanto que fomentar experiências e propostas para que se possa 

superar as adversidades sócio-econômicas. 

No intuito de estimular o setor empregatício, o Estado começou a flexibilizar as 

normas de direito do trabalho como se a causa do desemprego fosse algum tipo de rigidez que 

estas normas oferecem, principalmente pelo fato de serem protecionistas. Contudo, 

flexibilizar não foi uma boa solução, eis que o problema do desemprego não está na 

regulamentação trabalhista, este problema tem característica estrutural, consoante já 

mencionado. 

Alguns estudiosos, como Tatyana Scheila Friedrich, propuseram a desregulamentação 

trabalhista, chegando, inclusive a criticar o protecionismo como um fator limitante à atuação 

das partes (empregado e empregador). Aliás, entende a autora que avançar no sentido 

protetivo é atuar de forma obsoleta. Sua tese é no sentido de que o Direito do Trabalho 

deveria permitir uma maior atuação de seus sujeitos, principalmente no momento contratual, 
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cuja autonomia teria que ocorrer tal qual no Direito Civil – com uma mínima intervenção 

estatal. 

É preciso ressaltar, que a intervenção estatal foi o motivo das lutas de classe. A 

proteção ao trabalhador foi, justamente, uma das poucas vitórias por estes conseguida. Logo, 

ao contrário do que pensa a Tatyana Scheila Friedrich, prescindir desta intervenção é regredir 

a Era da exploração sem qualquer controle. 

É preciso deixar claro que, ao se falar em pluralismo, e após, afirmar que não se pode 

prescindir da intervenção estatal no direito do trabalho, não se está trabalhando discursos 

paradoxos, pois a linha que se assevera, no sentido pluralista do direito, é a que foi defendida 

por Antônio Carlos Wolkmer: o pluralismo neoliberal, das elites econômicas, defendido na 

metade do Séc. XX é aqui rechaçado e suplantado por uma proposta de solução ou resposta à 

crise econômica e a conseqüente ineficácia da legalidade monista. 

Portanto, objetiva-se delinear um pluralismo jurídico embasado em práticas sociais 

participativas, ávido em legitimar novas formas normativas extra-estatais produzidas por 

novos atores titulares de necessidades originadas das contradições entre o que o Estado tutela 

e o que é pelas condições objetivas.288 Propõe-se um pluralismo jurídico aberto, 

descentralizado e democrático, que é construído, segundo Wolkmer, como referencial cultural 

de ordenação compartilhada, que englobam a legitimidade de novos sujeitos coletivos, para a 

implementação de um sistema justo de satisfação das mais diversas necessidades.289  

 

 

 

 

 
                                                
288 WOLKMER, Antônio Carlos Wolkmer. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no 

direito.  3 ed. São Paulo: Alfa Omega, 2001, p. 18-19. 
289  Ibidem, p. 21. 
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2. A Condição do Trabalhador no Pós-Industrialismo e a frustração da proposta de 

Flexibilização Normativa 

 

O significado de “condição do trabalhador” é muito mais profundo do que aparenta. 

Ao tratar sobre a “condição humana”, Hannah Arendt traduz o indivíduo como animal social e 

político, possuidor, portanto, de um vita activa que é a vida humana perfeita de num mundo 

de homens e de coisas por eles produzidas. Esta vida designa três atividades humanas 

fundamentais: o labor, o trabalho e a ação.290 O labor corresponde às necessidades advindas 

da própria existência, como “consumir”; o trabalho é uma atividade que envolve o 

artificialismo da existência humana, se desenvolve mediante a existência de coisas produzidas 

pelo próprio homem. E, a ação corresponde às atividades desenvolvidas entre os homens sem 

a intervenção de coisas, como ocorre no trabalho. 

Assim, “a condição humana do trabalho é resultante da questão social, o que significa 

dizer que o trabalho é regido pela tendência social, pelas atividades políticas e econômicas. 

Não está submetido aos quereres dos indivíduos. Desta forma, a condição do trabalhador na 

modernidade era de homo faber, ou seja, do homem que faz e trabalha sobre a produção, 

sendo esta a razão da sua atividade.291 

Na Pós-modernidade, que não se pode dizer como um momento histórico definido, 

mas como uma tendência, uma transição, o trabalho veio a sofrer influências dos novos 

paradigmas sociais. A globalização se revelou como um fenômeno, pois resultou na 

interferência em vários setores da sociedade e não apenas o econômico. 

Fala-se muito em crise econômica, mas entende-se que a crise é social, pois, é 

constatável a indefinição das características atinentes a esta realidade, tanto na economia, 

quanto na política e na área jurídica. Aliás, esta última sofre com as impossibilidades 

                                                
290  ARENDT, Hannah. A condição humana. 10 ed. Rio de Janeiro: forense, 2004, p. 15. 
291   ARENDT, Hannah. A condição humana.  Op. Cit. n. 290, p. 149. 



 172 

regulamentares advindas de um sistema monista obsoleto. Por isso, deve também se adequar 

às novas tendências da realidade precípua. 

O Pós-Industrialismo, como um processo por que a sociedade vem passando, também 

deixa suas marcas no direito. Eis que, no âmbito trabalhista, vem tentando um sem número de 

propostas para adequar a norma às novas necessidades laborais. O desemprego estrutural, 

como conseqüência da realidade globalizada, tem causado verdadeira insegurança social, pois 

não há, ainda uma resposta patente de como combatê-lo. 

O novo contexto social favorece, na opinião de Jorge Luiz Souto Maior, a 

implementação de uma concorrência darwinista entre os indivíduos, pois, vencedores serão 

aqueles julgados competentes, ou seja, qualificados.292  

É quase que terror a situação daqueles que não tem emprego, nem vislumbram uma 

possibilidade de encontrar algum; daqueles que estão empregados, mas que começaram a 

perceber sua atuação como ultrapassada diante da contínua substituição da sua mão-de-obra 

pela máquina, que, ante o avanço tecnológico, passa a ser uma substituída pelo computador e 

pela robótica. 

Valoriza-se, agora, o conhecimento específico, para a criação e manejo de 

computadores e de robôs, ou seja, a era da informática traz consigo uma menor necessidade 

de trabalho humano, sendo este um desempenho especializado, aprimorado, criativo e não 

mais mecânico, como ocorria no período industrial.       

Veja-se, portanto, que qualquer tentativa de flexibilizar normas trabalhista foi 

frustrada, pois não descaracterizou a perspectiva do conhecimento como paradigma atual. Não 

haverá qualquer alteração profissional se as normas que regulam a relação de trabalho forem 

flexibilizadas, pois o que faz o trabalho desnecessário é o crescimento tecnológico. 

                                                
292  SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Modernidade e Direito do Trabalho. Revista do Tribunal Superior do 

Trabalho. vl. 67, nº 1. Brasília: jul./set., 2001, p. 154. 



 173 

Entende-se flexibilizar normas trabalhistas como desprovê-las do protecionismo 

estatal. Não é retirar a ação do Estado, mas diminuir a sua intervenção protetora. Entretanto, 

descorda-se desta atitude, porque o trabalhador já está inseguro com as tendências do Pós-

Industrialismo, e a proteção é a única vantagem que lhe sobrou, diante de tantas desvantagens. 

Suprimir a proteção é retroceder para o liberalismo e permitir o regresso da exploração 

laboral. 

A flexibilização, outrossim, faz nascer uma tendência correspondente ao processo de 

individualização e fragmentação do direito do trabalho, que, segundo Márcio Túlio Viana, se 

aproxima das relações típicas da vida privada, reguladas pelo direito comum. Neste sentido, o 

direito do trabalho embora continue a reger os conflitos laborais, começa a absolver a lógica 

do Direito Civil e da autonomia privada contratual.293 Para Jorge Luiz Souto Maior, a 

Flexibilização não passa de visão de caráter teórico que tem como escopo a redução dos 

direitos do trabalhador.294 

Não obstante a proposta de amoldar o Direito do Trabalho às novas tendências do 

mercado produtivo, a realidade demonstra que a flexibilização das normas trabalhistas, ao 

contrário desse intento, têm alimentado a lógica do desemprego e provocado uma crescente 

desvalorização do trabalho humano.  

A Lei 9601/98 é um claro exemplo de flexibilização normativa frustrada, uma vez que 

todas as considerações governamentais a respeito do incentivo ao emprego de nada serviram. 

O trabalho por prazo determinado, sem qualquer limitação para sua ocorrência, como no art. 

443 da CLT, ao revés das pretenções legislativa, sucumbe o estímulo à melhora das condições 

do empregado, consoante intentava a norma específica (CLT). O trabalho temporário é mero 

paliativo, logo, não remedia as conseqüências da crise econômica. 

                                                
293 VIANA, Márcio Túlio. O novo papel das convenções coletivas de trabalho: limites riscos e desafios. Revista 

do Tribunal Superior do Trabalho. v. 67, nº 3. Brasília: jul/set, 2001, p. 52. 
294 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Modernidade e Direito do Trabalho. Revista do Tribunal Superior do 

Trabalho. v. 67, n 1. Brasília: jul/set, 2001, p. 154. 
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Para Márcio Túlio Viana, só há sentido em se falar de negociação coletiva quando o 

objetivo for melhorar a condição de vida do trabalhador; logo, uma convenção coletiva que 

precariza os direitos trabalhistas trai o seu papel histórico, contradizendo, destarte, a sua 

própria essência.295 

É neste entendimento, que se pretende resgatar a proteção, pois, num raciocínio 

dedutivo, tem-se que o período industrial consubstanciou a era da redução do trabalhador à 

condição de miserável, que, por sua vez passou a ser combatida quando o Estado interveio 

com atitudes protecionistas e reguladoras da relação de trabalho. Destarte, somente pelo 

resgate do protecionismo que vem sendo abalado pelas atitudes flexibilizadoras é que poder-

se-á buscar novas propostas de superação da crise social. 

Saliente-se que o resgate à proteção torna-se um paradoxo à flexibilização normativa, 

pois, na comparação, a norma mais benéfica nunca será aquela flexibilizada, mas sempre a 

que se reserva à tutela protetiva estatal. E, mesmo que se adira ao caminho do 

institucionalismo, cuja negociação é sempre bem vinda, não vai haver abstração do princípio 

da proteção, que, mesmo diante da norma coletiva, terá a função informativa garantida. Este é 

será o papel (de informar) do princípio da proteção no direito do trabalho, vez que, sem ele, 

haverá uma verdadeira precarização deste ramo jurídico. 

 

 

 

 

 

 

                                                
295 VIANA, Márcio Túlio. O novo papel das convenções coletivas de trabalho: limites riscos e desafios. Revista 

do Tribunal Superior do Trabalho. v. 67, n 3. Brasília: jul./set., 2001, p. 57. 
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3. A Transação na Convenção Coletiva de Trabalho: a proposta da adequação 

normativa à relação de trabalho por meio da tutela coletiva. 

 

O Direito do Trabalho é peculiar porque possui características como o fato de não 

servir a pessoas difusas, cujas posições se alternam a cada instante (como o credor e o 

devedor numa relação contratual civil), mas antes, a uma classe em face da outra.296 Seus 

sujeitos divididos em classes, deram ao Direito do Trabalho o caráter de envolver, sempre, 

coletividades. Aliás foi uma coletividade oprimida que conseguiu opor obstáculos à sua 

exploração – a coletividade proletária. 

Neste sentido, tem-se que o movimento operário é a principal fonte trabalhista, tanto 

no sentido formal, quando se negocia mediante convenções coletivas de trabalho, quanto no 

sentido material, à medida que se provoca, normativamente, o Estado. Saliente-se que a 

norma coletiva, por ser um subproduto da fábrica, ajudou a desenvolver tanto o sindicato, 

quanto o próprio Direito do Trabalho.297 

Atualmente, o capitalismo vem trocando o antigo modo de ser de fábrica, conforme 

mencionado ao tratar sobre o período industrial, pela automação, pela terceirização e pela 

informática, o que dá conseqüência a um deslocamento da crise econômica para o sistema 

jurídico de proteção, o qual passa a sofrer fortes tensões em sua estrutura. 

As mudanças tecnológicas afetam as relações trabalhistas. Concorda-se com Teodósio 

A. Palomino que a evolução das mudanças tecnológicas está levando o trabalho ao sistema de 

automação: trabalha-se o robô e o homem. Portanto, o autor diz ser urgente a previsão das 

                                                
296  VIANA, Márcio Túlio. O novo papel das convenções coletivas de trabalho: limites riscos e desafios. Revista 

do Tribunal Superior do Trabalho. v. 67, n 3. Brasília: jul./set., 2001, p. 47. 
297    VIANA, Márcio Túlio. Op. Cit. n. 298, p. 49-51. 
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conseqüências desta nova perspectiva laboral sobre a classe trabalhadora, para se evitar o 

desaparecimento da humanidade em virtude da falta de emprego.298  

Por meio da flexibilização trabalhista, assim como na Lei 9601/98, houve uma atuação 

coletiva atípica, pois a proposta do trabalho temporário contida nesta lei só podia se 

formalizar  e mesmo se concretizar mediante acordo e convenção coletiva de trabalho. Esse 

dispositivo traça uma controvérsia ao sentido de negociação coletiva, pois a lei já traz os 

parâmetros a serem concordados, logo, não há negociação. 

Esta imposição nada mais é senão a provocação da renúncia a direitos outrora 

conquistados. E não convém aceitar essa falsa proposta de estímulo empregatício, pois ela 

nada resolve. 

O Direito do Trabalho tem como objetivo a valorização do trabalho. Portanto, deve, na 

sua intenção de evitar os sintomas sociais da crise que assola o País, revitalizar a sua função 

distributiva, humanizando o capital por meio de medidas rígidas, ou seja, sem fazer 

concessões, pois a ética e a dignidade da pessoa humana não podem comportar renúncias.299  

A proposta da tutela coletiva é mais simples e supera qualquer tipo de flexibilização 

normativa. Ao remontar a história da luta de classes no período industrial, Everaldo Gaspar 

Lopes de Andrade menciona que os trabalhadores, coletivamente organizados, foram capazes 

de criar um sistema ético e social para contrapor-se ao industrialismo da Revolução Francesa 

de liberalismo filosófico utilitarista.300 Esse novo sistema reflete um novo paradigma 

chamado sindicalismo. 

Os padrões de organização social nos sindicatos pode ser percebida na evolução do 

sindicalismo no mundo ocidental que se reflete no próprio desenvolvimento do Direito 

                                                
298  PALOMINO, Teodosio A. La robotización: el hombre victima de su creación. Revista do Tribunal 

Superior do Trabalho. vl. 66, n 4. Brasília: outl/dez, 2000, p. 123. 
299  SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. “Modernidade e Direito do Trabalho”. Revista do Tribunal Superior do 

Trabalho. v. 67, n 1. Brasília: jul/set, 2001, p.  155-158. 
300  ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do trabalho e pós-modernidade: fundamentos para uma 

teoria geral. São Paulo: Ltr, 2005, p. 44-45. 
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Coletivo do Trabalho. A organização social e o paradigma do sindicalismo surgiram 

juntamente com o intervencionismo estatal, entretanto, seguindo um rumo diferente e até 

mesmo reconhecido constitucionalmente. 

A Constituição da República reconhece a força sindical, e a ordem social continua 

dando-lhes força. A autonomia privada coletiva é a maior prova deste poder. O sindicato é, 

portanto, dotado de liberdade coletiva, no sentido de que os grupos podem constituí-lo, 

consoante vinculados por uma atividade comum, com a estruturação que lhes convier; como 

também, é autônomo, à proporção que, pode instituir suas regras internas e promover 

negociações coletivas. 

A representação sindical é uma atuação democrática, pois os grupos interessados se 

utilizam da força sindical para se fazerem representados e protegidos. A proteção é, destarte, 

contemplada nas negociações com êxito. Com esse poder, os sindicatos podem reivindicar 

melhoria das condições de trabalho.301 

Em entrevista à Folha de São Paulo de 30.11.2001, o presidente do sindicato dos 

metalúrgicos, Luiz Marinho, hoje, presidente da Central Única dos Trabalhadores - CUT 

revela que a negociação coletiva com a Volkswagen trouxe benefícios aos empregados, pois 

resultou na suspensão de três mil empregos. Neste sentido, assevera o líder sindical que sua 

luta e dos demais trabalhadores mostra que não há necessidade de qualquer mudança na CLT 

para que trabalhadores e empresários possam negociar as condições de trabalho.302  

Destarte, mudanças na legislação e flexibilizações normativas passam a ser refutadas 

nesta abordagem. Como já se comprovou, a negociação coletiva suplanta qualquer proposta 

desse tipo, principalmente quando formalizada na convenção coletiva de trabalho, pois se 

revela um instrumento pelo qual os grupos se posicionam e harmonizas suas vontades, a fim 

de conquistas melhores condições de trabalho e produção. 

                                                
301 PEREIRA. José Luciano de Castilho. O sindicato e sua força na negociação coletiva.  Revista do Tribunal 

Superior do Trabalho. v. 67, n 4. Brasília: outl/dez, 2001, p. 30. 
302  Folha de São Paulo. Caderno dinheiro. B2. 30.11.01.  
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Não se pode olvidar de que a convenção coletiva de trabalho, como instrumento 

democrático de adaptação da norma à realidade Pós-Insdustrial é, justamente, interpretada 

como instituto de natureza normativa e eficácia erga omnes. Logo, a negociação preexistente 

não lhe traz um valor contratual; ao revés, lhe permite regular com mais avidez. Além disso, 

como ponto crucial está a questão de se aceitar a teoria do conglobamento que descarta 

qualquer possibilidade de acumulação normativa, já que a norma mais benéfica será analisada 

em todo o seu teor. Por fim, a questão da ultratividade, ou seja, o fato de a norma coletiva 

alcançar os contratos individuais mesmo depois da sua vigência; que tantos autores enfatizam, 

aqui se vê da forma que não retira a lógica das conclusões já mencionadas: se a convenção 

coletiva é uma norma, ela rege enquanto vigente. Uma vez superada, também serão seus 

dispositivos. 

Por fim, tem-se que a convenção coletiva, como instrumento de renúncia, isto é, 

desprovida de negociação e utilizada como meio de formalizar atos flexibilizadores de normas 

trabalhistas, perde seu caráter e também deixa de ser a norma mais benéfica, portanto, deve 

ser desconsiderada. Por outro lado, as transações entre sindicatos, e, principalmente, na 

presença do representante profissional que não prescinde da proteção aos seus associados e 

goza de força e boa-fé passa, por todo o exposto, a sobrepor as relações individuais na 

realidade precípua.   

 Portanto, a autonomia privada coletiva passa a ser fonte de todo o Direito Trabalhista, 

em virtude de seu caráter democrático satisfatório e a liberdade sindical será o seu respaldo e 

condição de validade e eficácia. E a convenção coletiva de trabalho, por conseguinte, o meio 

de formalização uma vez resguardadas as condições protetoras aos empregados da categoria 

negociante. 
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