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RESUMO 
 
 
 

VASCONCELOS FILHO, Oton de Albuquerque. Liberdades sindicais versus atos anti-
sindicais: a dogmática jurídica e a doutrina da OIT no contexto das lutas emancipatórias 
contemporâneas. 2006. 230 f. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
 
 
O Direito do Trabalho se refaz continuamente. A crise na sociedade do trabalho e neste ramo do 
direito revela a necessidade de uma redefinição teórica e legislativa. As Liberdades Sindicais são 
frutos das lutas operárias e o seu desrespeito configura Atos Anti-Sindicais. A queda do Estado 
do Bem-estar Social provocou uma ruptura no mundo do trabalho. Isto fez surgir novos sujeitos 
para além daqueles vinculados por um elo subordinação. Até a década de 80 do século XX, as 
lutas operárias surgiram como forma de protegerem os empregados das explorações do patronato. 
A Organização Internacional do Trabalho reconhece que o trabalho subordinado encontra-se cada 
vez em menor escala. Na sociedade Pós-industrial é indispensável um contrapoder capaz de 
resguardar estes novos sujeitos. O capitalismo hegemônico transita em nível global, razão pela 
qual o sindicato deverá circular pelos mesmos espaços. Mantê-lo sob as bases do industrialismo 
evidencia um descompasso com a nova sociedade do trabalho e caracteriza a prática de Atos 
Anti-Sindicais. Pensar contrariamente é não disponibilizar aos excluídos o caráter protetor 
inerente ao Direito do Trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: 1. Liberdades Sindicais.  2. Atos Anti-Sindicais. 3. Direito do Trabalho. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

VASCONCELOS FILHO, Oton de Albuquerque. Union liberties versus anti-union acts: the 
juridical dogma and the ILO doctrine in the context of current emancipating fights. 2006. 230 p. 
Master degree - Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
 
 
The Labor law is continuously rebuilding itself. Therefore, the labor society crises which regards 
this branch, reveals the necessity of a theoretical and legislative redefinition. The union liberties 
are the fruits of the working fights and their disrespect is regarded as anti-union acts. The 
decrease of the welfare state has provoked a shatter in the working world. This has created new 
subjects beyond the ones united by a subordination string. Until the 80s in the 20th century, the 
working fights appeared as a means of protecting the working class from the exploitation of their 
patrons. The International Labor Organization recognizes that the subordinate labor is decreasing 
more and more. In the post-industrial society a counter-power- able to protect these new subjects- 
is indispensable. The hegemonic capitalism is at global levels, that is why the union will have to 
pervade the same spaces. To keep it below the basis of the industrialism reveals an incongruity 
with the new labor society and remarks the practices of anti-union acts. To think otherwise means 
shrinking the protective character inherent to the Labor Rights to the excluded. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: 1. Union Liberties.  2. Anti-union acts. 3. Labor Rights. 
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INTRODUÇÃO 
 

Costuma-se afirmar que o Direito do Trabalho é um direito inconcluso – faz e 

refaz-se dialeticamente, para atender às demandas decorrentes dos conflitos e das lutas sociais no 

âmbito das relações e dos conflitos individuais e coletivos de trabalho. 

Tal posicionamento doutrinário se justificava por meio da evolução normativa, que 

se desencadeava através das negociações coletivas. Os sistemas jurídicos eram realimentados, 

utilizando-se uma construção normativa verdadeiramente revolucionária, que não atendia aos 

padrões tradicionais, ou seja, a elaboração das normas por intermédio dos chamados poderes 

instituídos – legislativo ou executivo. 

Uma vez instalada a crise na Sociedade do Trabalho e neste ramo do direito, a 

teoria e dogmática tentam buscar, na sociedade industrial e nos fundamentos deste ramo do 

direito, as alternativas para redefinir teórica e legislativamente esses mesmos fundamentos 

doutrinais, que sedimentaram a evolução do Direito do Trabalho. 

Esta, pelo menos, era a compreensão do autor da presente dissertação até o seu 

ingresso no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito do Recife.  

As aulas proferidas pelos Professores Doutores Eneida Melo e Everaldo Gaspar 

abalaram por completo a compreensão e a convicção dos alunos que tiveram o privilégio de ouvi-

los acerca desses problemas. Para ela, o Direito Individual do Trabalho passa a ser enquadrado na 

categoria de Direito Humano Fundamental. E, para ele, os próprios fundamentos do Direito do 

Trabalho estariam refutados. 

Como ainda havia integrado, juntamente com a mestranda Fernanda Barreto Lira, 

o grupo de estudos avançados em Direito do Trabalho que era ministrado pelo Professor Doutor 
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Everaldo Gaspar e dada a própria inclinação para o Direito Sindical, o autor da presente 

dissertação optou por desenvolver sua pesquisa no âmbito deste campo específico do Direito do 

Trabalho. Exatamente neste momento, começou a manusear uma bibliografia complemente 

distinta e marcadamente interdisciplinar: filósofos, cientistas políticos, sociólogos, enfim, autores 

do passado e do presente que compõem a chamada teoria social crítica. 

Para o tema escolhido, Liberdades Sindicais versus Atos Anti-sindicais, a 

dificuldade se inicia com a carência bibliográfica, seguindo-se da exigência do orientador que 

busca ir além da dogmática e da doutrina, especialmente aquela estruturada e difundida pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobretudo, do seu Comitê de Liberdade Sindical 

(CLS). 

A partir da idéia, segundo a qual o direito constitui um fenômeno tipicamente 

histórico e cultural, o estudo passou a revolver a história do sindicato e do sindicalismo, a partir 

da fonte primordial deste campo do direito: a luta operária. Culturalmente, a resistência operária 

tinha um caráter emancipatório: libertar o homem do trabalho degradante, abolir o sistema de 

classes e destruir o Estado Liberal. A vitória da social democracia consolidou um modelo jurídico 

que se institui na segunda metade do século XIX cujo apogeu foi marcado com a chegada do 

Estado do Bem-estar Social. As doutrinas difundidas pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) trataram de consolidar um pensamento jurídico uniforme acerca das liberdades sindicais e 

dos atos anti-sindicais. 

Uma vez demarcado o objeto da pesquisa o autor passa a estabelecer um estudo 

comparativo entre a Sociedade Industrial e a Sociedade Pós-industrial, constatando, através de 

uma bibliografia rica e uniforme, haver uma ruptura de paradigmas, em que o trabalho 
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subordinado não se afigura mais como o centro de referência das relações sociais. Por outro lado, 

o desemprego não é mais conjuntural, mas, estrutural.  

Esta metamorfose causa, de início, diversas crises no sindicalismo contemporâneo, 

provocando uma desarticulação entre suas estruturas, suas articulações e seus discursos e a nova 

sociedade do trabalho. Provoca, por outro lado, um distanciamento entre as velhas práticas 

sindicais e os novos movimentos sociais desencadeados, quer pelos excluídos, quer por outras 

instituições, organizações e foruns que vêm tentando aglutinar, uniformemente, esses 

movimentos.  

A teoria crítica que respaldou o presente estudo demonstra claramente o 

distanciamento e o descompromisso do sindicalismo e do sindicato em compreender e articular-

se com a Sociedade do Trabalho contemporânea e com os novos movimentos sociais. 

Daí a indagação: o que seriam atos anti-sindicais, no contexto da Sociedade Pós-

industrial? As velhas doutrina e dogmática, consolidadas para um determinado modelo de 

sociedade, se justificariam no presente? 

A presente dissertação parte para demonstrar e comprovar que as Liberdades 

Sindicais e os Atos Anti-sindicais hão de ser redefinidos. Se os movimentos libertários 

desencadeados no século XIX foram capazes de desenhar uma arquitetura jurídica vivenciada até 

a década de 80 do século passado, o sindicalismo e o sindicato necessitam se inserir e se articular 

com os movimentos sociais emancipatórios do presente, alterar a sua estrutura organizacional –

vertical/burocrática −, estabelecer novas estratégias discursivas e informacionais. 

A estrutura idêntica do sindicalismo e do sindicato está, conforme esta vasta 

literatura social crítica, em desacordo com os movimentos emancipatórios do presente. Uma vez 
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problematizados e desconstruídos os fundamentos da dogmática e da doutrina que sedimentaram 

os pressupostos das liberdades sindicais e dos atos anti-sindicais, o autor do presente estudo passa 

a descrever o que seriam, ao seu juízo, atos anti-sindicais no contexto da Pós-modernidade.  

Desta forma, o presente trabalho encontra-se dividido em quatro partes. A primeira 

delas faz uma crítica quanto à estrutura do sindicalismo e do sindicato no Pós-industrialismo.  

Estes permaneceram nos mesmos moldes da sociedade industrial, o que não é mais possível. Para 

fundamentar esta parte deste trabalho científico, o autor do presente estudo fez uso de quatro 

capítulos. O primeiro deles tratou de condensar a história do trabalho humano na Antiguidade, na 

Idade Média, na Idade Moderna e dos seus efeitos com a queda do Estado do Bem-estar Social. O 

segundo cuidou em apontar os aspectos pertinentes às relações individuais centradas no trabalho 

dependente, para, no terceiro, debruçar-se sobre as relações coletivas de trabalho centradas no 

sindicalismo obreirista. O capítulo quarto cuidou de versar sobre a tensão do capitalismo 

contemporâneo e suas repercussões nas crises dos sindicatos. A esse respeito fez referência à 

crise da desfiliação, à decorrente da supremacia do setor serviços, assim como àquelas 

relacionadas à não inclusão no sindicalismo dos novos movimentos sociais e à decorrente do 

descompasso entre o obreirismo industrial e às novas alternativas comunicacionais e discursivas.  

A segunda parte do presente estudo versou sobre a temática relativa às liberdades 

sob o quadrante da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da dogmática jurídica. Nesta 

parte, o autor se utiliza de seis capítulos para seu embasamento. Fez abordagem no capítulo 

quinto a respeito das liberdades sindicais no contexto da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), substituindo a nomenclatura liberdade sindical por liberdades sindicais, pois estas são 

múltiplas e não una. No capítulo sexto, retratou a diferença entre foro sindical, práticas desleais, 

atos de discriminação e práticas anti-sindicais na perspectiva de Oscar Ermida Uriarte, assim 
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como explana a ausência de proteção das liberdades sindicais contra atos anti-sindicais na Pós-

modernidade. No capítulo sétimo, o autor abordou a matéria regente no que concerne aos sujeitos 

violadores do direito às liberdades sindicais e às práticas anti-sindicais. No oitavo capítulo, 

demonstrou os mecanismos de proteção às liberdades sindicais na conjuntura do trabalho 

subordinado e no capítulo nove, fez um panorama a respeito das dimensões espaciais dos atos 

anti-sindicais sob três formas: dimensões das liberdades e atos anti-sindicais no âmbito da União 

Européia, América Latina e na esfera supranacional.  

Na terceira parte do trabalho, historiou o tema das liberdades sindicais e dos atos 

anti-sindicais na Pós-modernidade com uma visão prospectiva na busca de uma emancipação 

social. Para tanto, foi demonstrado que, para chegar a tal fim, era necessário incluir os excluídos 

como sujeitos ativos destas proteções. Este foi o objeto do capítulo dez. Também foi necessário 

fazer uma abordagem sobre a inclusão dos excluídos, dos trabalhadores atípicos e das empresas 

de economia social e solidária atrelada ao princípio da dignidade da pessoa humana na Pós-

modernidade, como alternativas para os trabalhadores viverem a partir do trabalho. Este conteúdo 

está sendo abordado no capítulo onze. Ainda nesta parte, foi feito um contraponto entre as 

doutrinas anarquistas e marxistas com o movimento sindical na Pós-modernidade. Além disso, 

comprovou que houve um alargamento dos espaços e conteúdos propostos por estas ideologias e 

a nova articulação antecipatória local, transnacional e global. 

Literaturas diversas foram utilizadas para demonstrar esta mudança de paradigma.  

À guisa de exemplo, apresentaram-se as visões de Hardt e Negri, Holloway, Lojkine, Lazzarate e 

Boaventura de Souza Santos, além das disposições propostas pelo movimento Krisis. Foi dentro 

desta moldura que foi desenhado o capítulo doze. 
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Na seqüência – capítulo treze − foram descritos os atos anti-sindicais para além da 

moldura traçada pela doutrina da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pela dogmática 

jurídica. 

O capítulo catorze constituiu o clímax do presente estudo, ocasião em que o autor 

apresentou suas propostas. Entendeu que constituem atos atentatórios às liberdades sindicais, na 

Pós-modernidade, a manutenção das velhas estruturas sindicais, a não-adoção da tipologia das 

ações do novo internacionalismo, a não-adoção das estratégias para o desenvolvimento dos 

direitos trabalhistas internacionais, a não-integração do sindicalismo na Southern Iniciative on 

Globalisation and Trade Unions Rights (SIGTUR) e outras articulações supranacionais e globais, 

a não-inclusão dos excluídos e do terceiro setor no movimento sindical e a não-adoção de um 

perfil político-revolucionário para o novo sindicalismo. 

Por fim, a quarta parte deste trabalho acadêmico desenhou as conclusões da 

presente dissertação. 
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CAPÍTULO 1 - UMA BREVE HISTÓRIA DO TRABALHO HUMANO E DO 
SINDICALISMO 

 

Durante toda a história da humanidade, o trabalho foi o centro de referência da 

vida humana. O singular é que ele, em cada período histórico, assumiu diversas configurações ou 

feições.  

Nestas diversas etapas - Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Pós-moderna 

- as características da escravidão, servidão, trabalho dependente e livre, encontraram-se presentes, 

existindo tão-somente uma preponderância destes, de acordo com cada período histórico1. 

 

1.1 O TRABALHO NA ANTIGUIDADE 

 

 Na Antiguidade, o trabalho manual constituía um fator negativo para o 

desenvolvimento espiritual. Neste momento histórico, o ócio revelava-se essencial para, através 

de uma vida contemplativa, o homem alcançar sua dignidade.  

A ontologia existente entre a vida contemplativa e o trabalho justificava a 

necessidade de escravos. Estes, através de sua força de trabalho, eram responsáveis pela produção 

das utilidades materiais necessárias à vida humana. A escravidão era, assim, um estado natural. 

Desde a tragédia grega, esta divisão já existia, embora ela tenha sido acentuada na 

fase socrática. Para a filosofia aristotélica, havia aqueles que nasciam para mandar e aqueles que 

nasciam para obedecer, sendo o escravo considerado uma propriedade viva. Os filósofos gregos 

foram os primeiros a separarem o trabalho intelectual do trabalho manual. 

 
1DACRUZ, E. B. Introducción al derecho del trabajo. 7. ed. Madrid: Editorial Tecnos S. A., 1994, p. 47. 
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Excluída a nobreza, que se dedicava ao desenvolvimento do espírito, Roma teve 

sua organização de trabalho sob dois momentos, e estes surgiram de acordo com a necessidade 

econômica em que o império se encontrava.  

Na etapa de sua expansão colonial2, e sob a necessidade de se afirmar, a economia 

fez confundir o núcleo familiar com a própria unidade de produção, manifestada em suas terras e 

por seus próprios meios. Desta forma, os membros da família romana, juntamente com seus 

escravos, uniam-se com o único fim de produzir as utilidades necessárias ao desenvolvimento 

econômico. 

As conquistas deste momento trouxeram naturalmente maiores exigências à vida 

social, fazendo com que a demarcação da produção, no âmbito familiar, se tornasse insuficiente. 

Com isso, os homens livres ingressaram na esfera territorial da própria família.  

Segundo as leis romanas, tais homens ocupavam condição análoga à dos escravos, 

apesar de o pater família não ter domínio sobre eles. O arrendamento era o instrumento através 

do qual os homens livres prestavam trabalho, e este se materializava de duas maneiras: o de obras 

(trabalho através de prestação de resultados) e o de serviços (manifesto pela própria prestação do 

trabalho)3. 

O segundo momento foi materializado pelo desenvolvimento político de Roma4, 

notadamente, pela abertura do comércio com outras cidades da península itálica e com outros 

povos. Isto ensejou o transbordamento da unidade de produção - a família. A economia impôs 

 
2DACRUZ, E. B. Introducción al derecho del trabajo. 7. ed. Madrid: Editorial Tecnos S. A., 1994, p. 50. 
3ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade – fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 31. 
4DACRUZ, E. B. op.cit., p. 50.  
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que fosse adicionada na organização do trabalho uma nova figura, - a militar - que deu origem às 

primeiras obras públicas. 

 

1.2 O TRABALHO NA IDADE MÉDIA 

 

  Afirma Everaldo Gaspar Lopes de Andrade que o mesmo aconteceu na Idade 

Média. A propósito, cita ele as seguintes expressões grafadas por Cícero: “é sórdido o ganho de 

todos os trabalhos salariados”5. 

Neste momento, o trabalho se estabeleceu sob a memória do Império Romano, 

com linhas de desenvolvimento diversas. 

A primeira tinha como nota principal um novo estilo de sociedade resultante da 

invasão dos germânicos, nórdicos, mulçumanos e normandos. Os três primeiros ocuparam a parte 

sul, e o último, a região norte e oeste da Europa. A base do desenvolvimento econômico ainda era 

integrada no interior da família, com predominância da agricultura, originando-se, assim, o 

feudalismo por meio do regime servil de trabalho6. 

O servo distinguia-se do escravo, sobretudo, pelo fato de não se constituir 

propriedade da família. Todavia, o primeiro não gozava de plena liberdade, considerando que, 

apesar de poder adquirir riquezas e exercer alguns atos da vida civil, para alienação de seus bens, 

necessitava de autorização. 

 
5ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade – fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 32. 
6GOMES, O. Direito do trabalho − estudos. 3. ed. São Paulo: LTr, 1979, p. 14. 
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A segunda nasceu pela insegurança social, fazendo surgir uma realidade baseada 

na prosperidade através do comércio e da indústria, sem, contudo, ainda haver manifestado o 

trabalho vendido. Verifica-se, nesta ocasião, o estabelecimento das corporações de ofícios, cujas 

organizações eram escalonadas pelos mestres, companheiros e aprendizes.  

Os mestres detinham o poder da corporação e seu vínculo com os aprendizes era 

no sentido de formá-los no ofício respectivo. A conexão com os companheiros operava-se, de 

regra, pela impossibilidade destes últimos de formarem seus próprios ofícios, seja pela 

insuficiência de recursos, seja pela estrutura de legado então existente nas corporações7. Este 

elemento gerou uma insatisfação por parte dos companheiros e aprendizes e ensejou, em 

momento vindouro, uma nova mudança de sociedade. 

A insatisfação dos companheiros provocou o abandono destes em relação às 

corporações, na expectativa de prestarem seus próprios serviços de forma individual, em cidades 

próximas. Quando não estabelecidos seus intentos, aglutinaram-se, constituindo, nesta ocasião, - 

metaforicamente -, o fenômeno do trabalho associativo. 

No contexto da ideologia instituída pela Igreja Católica Apostólica Romana, o 

homem deveria ser dirigido, segundo os desígnios de Deus. Na verdade, a Igreja Católica servia, 

tão-somente, de instrumento de dominação, de cerceamento, da sua liberdade. 

Este pensamento foi rechaçado pela reforma protestante, cujo sistema de idéias 

encontrava-se baseado no fato de que Deus dirigia a vida do homem, contudo a Sua manifestação 

 
7GOMES, O. Direito do trabalho − estudos. 3. ed. São Paulo: LTr, 1979, p. 20-21.  
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se efetivava diretamente a cada ser. Outro aspecto relevante da aludida reforma é que, segundo 

alguns teóricos, ela desencadeou o surgimento do capitalismo, como é o caso de Marx Weber8. 

Foi neste contexto que surgiu a burguesia como classe libertadora daqueles que se 

sentiam oprimidos por aquele sistema, “desatando laços pretensamente ‘naturais’ que prendiam 

servos a senhores, rompeu com crenças, impulsionou a ciência e a tecnologia, submeteu o campo 

à cidade, a agricultura à indústria, revolucionou os instrumentos de produção etc.”9. 

Tais acontecimentos serviram de impulso para o surgimento da Idade Moderna, 

que será analisada no item que se segue. 

 

1.3 O TRABALHO NA IDADE MODERNA 

 

 O clero e a nobreza não desejavam renunciar a sua maneira de viver, em face da 

decadência das antigas estruturas, mas se dobravam aos burgueses. Através destes, foi criado o 

Estado Moderno e estruturados os seus poderes. O parlamento passou, então, a editar leis 

atendendo aos seus interesses. Neste período, rompe-se a sociedade medieval e surge um novo 

modelo de sociabilidade sob o binômio capitalismo versus proletariado. 

Interessante constatar que o trabalho manual, antes da Idade Moderna e em todas 

as etapas históricas, sempre fora sinônimo de dor, sacrifício, desprezo. Com o desenvolvimento 

capitalista e a necessidade cada vez maior de introduzir milhares de pessoas no interior das 

organizações produtivas, o novo estado industrial inverteu o conceito de trabalho e desencadeou 
 

8WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Biblioteca Pioneira de Ciências Sociais, 
1989, p. 129. 
9MARX, K.; ENGELS. F. O manifesto comunista. Partido Comunista do Brasil, São Paulo. Biblioteca Marxista. 
Disponível em:< www.vermelho.org.br/pcdob/secretarias/ formação/manifesto_comunista.asp >. Acesso em: 23 ago. 
2006. 
 

http://www.vermelho.org.br/pcdob/secretarias/%20forma%C3%A7%C3%A3o/manifesto_comunista.asp%20%3E.%20Acesso%20em:%2023%20ago.%202006.
http://www.vermelho.org.br/pcdob/secretarias/%20forma%C3%A7%C3%A3o/manifesto_comunista.asp%20%3E.%20Acesso%20em:%2023%20ago.%202006.
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uma peleja ideológica entre trabalho livre e trabalho subordinado. Para reforçar a importância 

deste, sedimentou a sua glorificação. Daí, o trabalho livre passar a ser considerado crime, e o 

trabalho dependente ser o centro de dependência da vida das pessoas em sociedade.   

Neste contexto, surgiu o êxodo para as grandes cidades, sobretudo, à Inglaterra, 

que detinha as maiores fontes de carvão. O trabalho dentro das fábricas, em contraposição ao 

trabalho efetivado no âmbito da própria unidade familiar; as grandes locomotivas, desencadeando 

intensos fluxos industriais, comerciais e comunicacionais, propiciaram aos europeus cortarem o 

mundo por intermédio das vias fluviais. Estas são transformações jamais experimentadas. 

Esta ruptura foi claramente abordada por Karl Marx10: 

A burguesia, em todas as vezes que chegou ao poder, pôs termo a todas as relações 
feudais, patriarcais e idílicas. Desapiedadamente rompeu os laços feudais heterogêneos 
que ligavam o homem aos seus “superiores naturais” e não deixou restar vínculo algum 
entre um homem e outro além do interesse pessoal estéril, além do pagamento “em 
dinheiro” desprovido de qualquer sentimento. Afogou os êxtases mais celestiais do 
fervor religioso, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo filisteu nas águas 
geladas do calculismo egoísta. Converteu mérito pessoal em valor de troca. E no lugar 
das incontáveis liberdades reconhecidas e adquiridas, implantou a liberdade única e sem 
caráter do mercado. Em uma palavra, substituiu a exploração velada por ilusões 
religiosas e políticas, pela exploração aberta, impudente, direta e brutal. 
A burguesia desnudou de sua auréola toda ocupação até agora honrada e admirada com 
respeito reverente. Converteu o médico, o padre, o poeta e o cientista em seus operários 
assalariados. 
A burguesia arrancou da família o seu véu sentimental e reduziu a relação familiar a uma 
mera relação de dinheiro. 
A burguesia revelou como a demonstração brutal de força, tão admirada pelos 
reacionários da Idade Média, pode encontrar seu complemento perfeito na preguiça mais 
indolente.   

 

 O caráter revolucionário da burguesia foi também por ele registrado. 

Foi a primeira a dar provas do que a atividade humana pode empreender. Realizou 
maravilhas que superaram de longe as pirâmides egípcias, os aquedutos romanos e as 
catedrais góticas; conduziu expedições que puseram na sombra todos os êxodos 
anteriores de nações e cruzadas. 

 

 
10MARX, K.; ENGELS, F. O manifesto comunista. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra S. A., 2001, p. 12-13. 
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 Muito embora houvesse divergências entre anarquistas e marxistas em termos de 

compreensão do Estado Moderno, assim também foi o pronunciamento Mikhail Bakunin11: 

Esta reação nada mais é senão a realização acabada do conceito antipopular do Estado 
moderno, o qual tem por único objetivo a organização na mais vasta escala, da 
exploração do trabalho, em proveito do capital concentrado em pouquíssimas mãos; o 
que significa o reinado triunfante da judiaria e dos grandes bancos sob a poderosa 
proteção das autoridades fiscais, administrativas e policiais, que se apóiam, sobretudo, 
na força militar, despóticas, por conseguinte, em sua essência, mas que se abrigam, ao 
mesmo tempo, atrás do jogo parlamentar de um pseudo-regime constitucional. 

 

As pessoas deixaram os espaços privados e passaram a ocupar os espaços públicos, 

tendo o trabalho alienado assumido o status de categoria preponderante nas relações sociais. Com 

esta mudança de paradigma, a estética, a linguagem, o cotidiano, a sociedade, o estado e o direito 

ganharam um novo significado. 

O Estado Liberal Burguês, centrado filosoficamente no individualismo 

contratualista, tinha por base o liberalismo. Liberdade, portanto, através das leis civis – da Teoria 

Geral das Obrigações – de maneira especial no que concernia ao contratualismo. 

Locke, Montesquieu e Voltare, dentre outros, formataram um modelo de estado que 

tinha suas origens na macroeconomia clássica desde Adam Smichit e na ética protestante 

calvinista.  

A liberdade foi concebida como uma arma sedutora tanto do ponto de vista teórico 

quanto do ponto de vista político. Com o surgimento da sociedade industrial e a velocidade das 

transformações que esta desencadeou, o Estado já não atendia ao tipo de estratificação que se 

instituíra.  

O modelo era capitalista. As pessoas vendendo o seu trabalho dentro das fábricas, 

morrendo dentro delas, sem a intervenção do Estado, porque, se assim agisse, constituiria a quebra 
 

11BAKUNIN, M. Estatismo e anarquia. São Paulo: Editora Imaginário, 2003, p. 35. 
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do seu próprio dogma – Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Proteger a classe trabalhadora 

significaria mexer no próprio modelo anteriormente instituído, ou seja, a propriedade privada.  

Com a Revolução Industrial, o capitalista já detinha o poder do dinheiro, contudo 

ele precisava do poder político. Chegando-o neste, construiu um modelo de sociedade a ele 

conveniente12. 

As classes burguesas detêm a riqueza e exercem o poder. Há, portanto, uma aliança entre 
as duas potências, econômica e política. O capitalismo se vangloria de ser individualista 
e liberal. Ele mesmo cria as instituições jurídicas de que necessita, mas pede, apesar 
disso, ao legislador que as reconheça, obtendo-o facilmente. 
 

 Este poder delimitou o espaço filosófico desenhado para esta concepção de Estado 

e impôs como esta sociedade deveria ser regida. Na esfera do trabalho humano, este deveria ser 

subordinado, vendido e comprado, separado da vida.  

A Revolução Industrial destruiu todos os valores, até então, conhecidos pela 

humanidade nas fases dos povos sem escrita, da fase pré-socrática, da fase socrática, do direito 

romano e, assim, sucessivamente. 

Foi uma revolução no sentido mais amplo do termo, porque ela é explicável através 

de vários fenômenos - jurídico, antropológico, sociológico, cultural, histórico etc. Com 

abrangência latu sensu, a revolução transbordou todos os aspectos cuidados tanto pela Filosofia 

quanto pela Ciência.  

Antes da Revolução Industrial, o espaço privilegiado era o privado centrado no 

tempo. O Estado era o Leviatã em que o poder se encontrava nas mãos do clero e da nobreza. Estes 

não trabalhavam de modo que os artesãos da fase pré-capitalista desenvolviam seus ofícios em suas 

casas manipulando a matéria-prima, transformando-as em bens, convivendo uns com os outros. 

 
12RIPERT, G. Aspectos jurídicos do capitalismo moderno. Trad.: Gilda G. de Azevedo. Rio de Janeiro: Editora 
Freitas Bastos, 1947, p. 27. 
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A nova indústria capitalista arrancou os artesãos do espaço privado para o espaço 

público. O interior das organizações produtivas passou a ser o centro de referência em termos de 

trabalho humano.  

Para se contraporem a esta situação degradante, três grandes ideologias 

sedimentaram a história da organização operária: o socialismo utópico, o anarquismo e o 

socialismo científico. A primeira, liderada por Henrique Saint Simon, Carlos Fourier e Robert 

Owen; a segunda, por Michael Alexandrovich Bakunin e Pedro J. Proudhon, e a terceira, por Karl 

Marx e Friedrich Engels. 

Apesar de os socialistas utópicos terem uma nítida preocupação universal dirigida 

à reconstrução da sociedade, não assumiam compromissos com a luta de classes. Por isso a sua 

versão reconstrutora era, apenas, idealista, uma vez que não se dirigia à destruição do estado 

capitalista. 

A ideologia anarquista proclamava a liberdade absoluta, uma vez que, em sua 

concepção, o Estado constituía um sistema incompatível com o reconhecimento do ser humano 

como sujeito de uma sociedade.  

As idéias de Karl Marx e Friedrich Engels foram sedimentadas no Manifesto do 

Partido Comunista, publicado pela primeira vez, em Londres, em fevereiro de 1948. A sua 

apologia, também, tem esteio na destruição do Estado e do capitalismo com a variante, se 

comparado aos anarquistas, que tal extermínio se operaria através da luta sindical, revolucionária 

ou reivindicativa e pela luta política. O Partido Comunista teria que chegar ao poder e, através 

dele, destruir aquele sistema opressor, e, então, ser estabelecido o Estado Socialista. Por fim, 

chegar ao comunismo. 
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Na medida em que o tempo se passava, aumentava-se a opressão à classe 

trabalhadora de forma desesperadora. A convulsão social foi inevitável.  

Antes, Adam Smichit já defendia a idéia de que as ciências sociais são como as 

ciências da natureza. Assim como a natureza sofre crises cíclicas, o mesmo acontece com o regime 

capitalista. Após uma crise, volta à normalidade. Esta máxima constituiu o núcleo justificador da 

sociedade liberal. Por meio desta política, mantinha-se a inércia do Estado nas relações privadas, 

cabendo às mãos invisíveis do mercado resolverem as crises sofridas no sistema capitalista.  

Já no século XX, o Estado Liberal passa a experimentar crises sucessivas, com a 

Primeira Guerra Mundial, a instituição do socialismo real, a Grande Depressão, o nazi-fascismo e a 

Segunda Guerra Mundial. Daí passou-se a questionar a teoria de Adam Smichit.  

Ao tematizar a matéria, Everaldo Gaspar Lopes de Andrade13 cita Keynes que 

teoriza a questão, declarando que “o capitalismo é um sistema econômico essencialmente instável e 

tende constantemente ao desequilíbrio, razão pela qual é imprescindível a presença do Estado na 

Economia.”. Constituiria a abertura para acabar com o desemprego.  

Desta forma, e, sobretudo, diante de uma ameaça concreta, que era a instituição do 

socialismo real, o regime capitalista se “humanizou”14. Mas o fato concreto é que ele substituiu o 

Estado Liberal Burguês, que não interferia nas relações privadas pelo Estado do Bem-estar Social. 

Daí ele haver proporcionado um mínimo de estabilidade através da criação de empregos 

duradouros. Esta fase se notabilizou pela criação das grandes leis sociais – legislação trabalhista, 

previdenciária etc. 

 
13ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade − fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 70. 
14A expressão encontra-se entre aspas para chamar atenção para o fato de que existe uma ontologia na busca pela 
humanização do capitalismo, tendo em vista que estes dois institutos têm objetivos contrapostos. 
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Com as crises do petróleo, a partir da década de 70, o capitalismo começa a 

experimentar novas crises. Os embargos nos países petrolíferos em relação à Europa e aos 

Estados Unidos e o crescimento da economia com inserção de novas tecnologias levaram os 

liberais a repensarem o Estado do Bem-estar Social e retomaram os ideais do liberalismo com 

uma nova configuração teórica. 

 

1.4 O TRABALHO COM A QUEDA DO ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL 

 

 O pai do racionalismo crítico na Inglaterra, Popper15, juntamente com outros 

pensadores da Escola Econômica de Chicago, começaram a desconstruir o Estado do Bem-estar 

Social. 

A partir deste novo cenário, começaram a questionar este modelo institucional e 

passaram a introduzir a ideologia neoliberal através dos governos Tatcher e Reagan. 

O capital produtivo cede lugar ao capital improdutivo. São Paulo, por exemplo, 

que era o maior centro da América Latina devido às indústrias, entrou no colapso do desemprego; 

permanecendo com aquele status, mas não pelas indústrias, e, sim, pelo desenvolvimento do 

capital improdutivo através da BOVESPA. 

Esta visão do capitalismo financeiro internacional, aliada às transformações 

tecnológicas, traz um impacto decisivo para o próprio destino da humanidade.  

Do ponto de vista das relações de trabalho, houve uma verdadeira metamorfose, 

pontificada no desemprego estrutural. 

 
15POPPER, K. apud ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade − fundamentos para uma teoria 
geral. São Paulo: LTr, 2005, p. 71. 
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Marx Webber, Émile Durkheim e Karl Marx, quando teorizaram para interpretar a 

sociedade do trabalho, centravam-se num único paradigma – o trabalho subordinado16. 

A glorificação do trabalho subordinado, que veio contrapor-se ao trabalho livre, é 

uma construção ideológica do capitalismo. 

Em 1870, Caetano de Albuquerque17 retrata este ambiente nos seguintes termos: 

[...] o trabalho é uma obrigação impreterível em nome das necessidades sociais e 
particulares. Não trabalhar é, pois, um acto de lesa-sociedade e, ao mesmo tempo, uma 
espécie de suicídio: é por um lado a annullação do indiviíduo, e por outro, a subtracção 
illícita de uma força, de uma inteligência, de um importante instrumento de producção 
neste grande laboratório da nossa vida industral. O trabalho faz o homem; a preguiça, 
que já é um peccado perante o céu, torna-se um crime em relação à humanidade. 

 

 Na atualidade, diz Bauman18: 

Os “desempregados” eram “o exército de reserva da mão-de-obra”. Temporariamente 
sem emprego por motivo de saúde, enfermidade ou dificuldades econômicas correntes, 
eles deviam ser preparados para reassumir o emprego quando aptos - e prepará-los era, 
então, de um modo geral, a tarefa reconhecida e a incumbência explícita ou tácita dos 
poderes públicos. 
Já não acontece deste modo. Exceto nos nostálgicos e cada vez mais demagógicos textos 
de propaganda eleitoral, os sem -emprego deixaram de ser um “exército de reserva da 
mão-de-obra”. As melhorias econômicas já não anunciam o fim do desemprego. 
Atualmente “racionalizar” significa cortar e não criar empregos, e o progresso 
tecnológico e administrativo é avaliado pelo “emagrecimento” da força de trabalho, 
fechamento de divisões e redução dos funcionários. Modernizar a maneira como a 
empresa é dirigida consiste em tornar o trabalho “flexível” - desfazer-se da mão-de-obra 
e abandonar as linhas e locais de produção de uma hora para outra, sempre que uma 
relva mais verde se divise outra parte, sempre que possibilidades comerciais mais 
lucrativas ou mão-de-obra mais submissa e menos dispendiosa, acenem ao longe. 

 

A sociedade, que era de tempo durável; com a inserção da tecnologia, da robótica, 

da telemática, além de diminuir estes postos de emprego, também provocou um processo de 

descaracterização das profissões. O tempo não é mais de previsão, o tempo é da imprevisão – 

 
16OFFE, C. La sociedad del trabajo - problemas estructurales y perspectivas de futuro. Madrid: Alianza Editorial, 
1992, p. 17. 
17ALBUQUERQUE, C. D. Direitos dos operários: estudos sobre as greves. Coimbra: Imprensa da Universidade de 
Coimbra, 1870, p. 193. 
18BAUMAN, Z. O mal-estar da pós-modernidade.Trad. Mauro Gama, Cláudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editora, 1998, p. 50. 
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nomeadamente de sociedade líquida. Por outro lado, relaciona-se em tempo real, tempo futuro e 

em dimensão planetária19.  

Este é o panorama que deve ser considerado para entender o trabalho humano na 

atualidade, ou melhor, no contexto daquilo que Claus Offe chama de capitalismo 

desorganizado20. Por isso é incompatível falar-se em flexibilização do mercado de trabalho como 

algo isolado. O que está se desregulamentando, desestruturando-se é o modelo de Estado, o 

padrão de sociedade em que o trabalho humano subordinado não é mais o ethos fundamental da 

convivência das pessoas em sociedade. Neste contexto, as multifacetadas formas de trabalho não 

se enquadram na visão clássica do Direito do Trabalho. Logo, a flexibilização do mercado de 

trabalho não é causa, mas, conseqüência desta ruptura.  

Na atualidade, a maioria da mão-de-obra no mundo, dos que estão trabalhando - sem 

falar dos marginalizados que não irão trabalhar -, está na precarização, na informalidade. A 

experiência brasileira demonstra, através de pesquisa publicada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, que a realidade brasileira é preocupante21. 

O foco teórico da atualidade se inverte, para afirmar que quem criou o trabalho-

dever foi o capitalismo. E tal modalidade de trabalho sempre foi degradante e vai continuar sendo. 

Muda a escravidão, muda o espaço e, também, através do desenvolvimento tecnológico, mas 

continuará sendo trabalho-sacrifício. 

Estas são as razões pelas quais dizer-se que a Revolução Tecnológica trouxe como 

principal desafio para juristas, sociólogos, antropólogos, enfim, para a ciência de um modo geral, a 
 

19A propósito consultar Manoel Castells. O referido autor aborda esta temática em suas obras: CASTELLS, M. A era 
da informação: economia, sociedade e cultura, Vol. 1. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999a. ______. 
O poder da identidade. Vol. 2 . São Paulo: Paz e Terra, 1999b. ______.O fim do milênio. Vol. 3. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999c. 
20OFFE, C. Capitalismo desorganizado. 2. ed. São Paulo: Editora Brasiliense S. A., 1985, p. 37. 
21IPEA. Brasil: estado de uma nação. Brasília: Editora Ipea, 2006, p. 332-341.  
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necessidade de se estabelecer uma modalidade de proteção para trabalhadores que estão na 

informalidade bem como para os desempregados. Um escudo protetivo capaz de inibir os efeitos 

maléficos decorrentes do desemprego estrutural. E mais, privilegiar o trabalho livre em detrimento 

do trabalho subordinado. Este é o desafio teórico-prático do mundo contemporâneo, especialmente 

no campo do Direito do Trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - AS RELAÇÕES INDIVIDUAIS CENTRADAS NO TRABALHO 
DEPENDENTE 

 

O Direito do Trabalho foi definido como “conjunto de princípios e regras dirigidas 

ao trabalho subordinado, dependente, por conta alheia”30. Ou ainda: “o conjunto de normas 

jurídicas destinadas a regular as relações de trabalho entre patrões e operários e, além disso, 

outros aspectos da vida destes últimos, mas, precisamente, em razões de suas condições de 

trabalhadores”31. Enfim, como: “o conjunto sistemático de normas que, de acordo com a idéia 

social da justiça, regula as relações sociais que tem seu pressuposto na prestação de serviços 

profissionais privados por conta alheia”. Este ramo do direito é composto de dois setores: aquele 

que visa conferir proteção às relações individuais – o Direito Individual do Trabalho -, bem como 

o que visa proteger as relações sindicais – o Direito Sindical. 

O Direito do Trabalho surgiu na Modernidade por força da exploração do trabalho 

humano decorrente do capitalismo. O modelo de trabalho introduzido tinha como cerne o afazer 

vendido através de uma relação de subordinação. 

Sobre o assunto Everaldo Gaspar Lopes de Andrade32, assim dispõe: 

A Teoria Contratual, típica do voluntarismo individualista do Estado Liberal, justificou, 
então, duas perspectivas: labor e trabalho. A humanidade do labor surgiu quando a 
sociedade liberal burguesa pôde construir uma teoria nova, impulsionada pela lutas 
operárias e separada da Teoria Geral das Obrigações proveniente do Direito Civil que 
deu origem ao Direito do Trabalho. Mas um Direito dirigido ao interior das organizações 
produtivas, através do contrato individual de trabalho. 

 

Este padrão rompeu o princípio maior das sociedades Antiga e Medieval, em que o 

trabalho que era sinônimo de dor e não dignificava o homem - pois retirava deste a possibilidade 

 
30ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade − fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 77. 
31MORAES FILHO, E. Introdução ao direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 1982, p. 16. 
32ANDRADE, E. G. L. op. cit., p. 43. 
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de ter uma vida contemplativa para o seu desenvolvimento cultural, científico e espiritual – 

passou a ser o centro de referência da vida humana. Ganhou um status glorificador, de tal forma 

que outros subsistemas jurídicos, ex. vi, o penal tipificou o crime de vadiagem. Assim, não 

trabalhar passou a constituir crime. 

Até a década de 80 do século XX, ainda permanecia, predominantemente, como 

ethos do Direito do Trabalho a relação de emprego33, tendo em vista que este ramo do sistema 

jurídico nasceu num contexto em que o seu alcance subjetivo envolvia, apenas, patrões e 

proletariado nas figuras dos empregados e empregadores. 

Ainda neste século, foram introduzidos outros sujeitos, mas, pela via de exceção, 

tais como o pequeno empreiteiro, o avulso e o portuário, para serem atingidos pela proteção 

inerente a este campo da ciência jurídica. 

Durante quase dois séculos, o Direito do Trabalho concentrou-se exclusivamente 

em proteger os interesses inerentes às relações individuais de trabalho, mesmo quando a proteção 

advinha de normas decorrentes do Direito Sindical, uma vez que as normas produzidas por 

sentenças normativas, convenções e acordos coletivos tinham seu esteio na busca de melhorias 

das condições do trabalho subordinado.  

Segundo Berman34, invocando os fundamentos de Marx, Goethe e Dostoieviski, é 

impossível um sistema permanecer para sempre. O capitalismo produtivo com lastro no emprego 

tem desenvolvido uma crescente redução do trabalho subordinado, em face da introdução 

avassaladora da automação. 

 
33ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade − fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 55. 
34BERMAN, M.Tudo que é sólido se desmancha no ar – a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1986, p. 26. 
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As estatísticas da Organização Internacional do Trabalho (OIT)35 demonstram que 

os trabalhos que se fundamentam na relação de emprego encontram-se cada vez em menor escala, 

apesar dos esforços produzidos pelo Estado em mantê-los, valendo-se de mecanismos como o 

trabalho cooperativado, o de tempo parcial, entre outros. 

Apesar de tal empenho, este órgão internacional já reconheceu que a tentativa de 

preservação do trabalho subordinado não tem surtido efeito, e o mau uso da flexibilização dos 

direitos trabalhistas tem provocado desequilíbrios. Aponta, inclusive, as experiências vividas na 

Argentina, Colômbia e Peru de que “aumentaram a informalidade, a precarização dos postos de 

trabalho com baixa remuneração e sem proteção social”36. 

Dados citados por Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, já em 199537, fazendo 

referência ao diagnóstico do desemprego dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) -, constituídos da Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, 

Suécia, Espanha, Suíça, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Finlândia, Austrália e 

Nova Zelândia, pesquisados em 1994, apresentavam os seguintes números. 

 

 

 

 

 
35NOVIDADES. OIT lança Relatório Mundial de Emprego 2004 – Metade dos trabalhadores do mundo estão abaixo 
da linha da pobreza. Organização Internacional do Trabalho – Escritório no Brasil, Brasília, 15 dez. 2004. 
Disponível em:<http://www.oit.org.br/news/nov/ler_nov.php?id=22>. Acesso: 11 out.2006. 
36MOREIRA, S. OIT alerta para o déficit de emprego na América Latina. Jornal do Commercio, Recife, 03. mai. 
2006. Economia, p.5. 
37ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho – ensaios filosóficos. Vol. 1. São Paulo: LTr, 1995, p. 26. 

http://www.oit.org.br/news/nov/ler_nov.php?id=22
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DESEMPREGADOS (MILHÕES) 

 81/90 91 92 93 94 
Alemanha 2,1 2,6 3,0 3,9 4,4 
Estados Unidos 8,2 8,4 9,4 8,9 8,4 
Japão 1,5 1,4 1,4 1,7 1,8 
Outras potências Européias 7,4 7,4 7,9 8,3 8,6 
07 países mais ricos do mundo 20,3 21,2 23,3 24,4 24,7 
Pequenos países da Europa 7,1 7,2 8,1 9,6 10,0 
TOTAL DA OCDE 28,1 29,4 32,5 35,1 35,7 
 
 
 

TAXA DE DESEMPREGO (% DA POPULAÇÃO ATIVA) 

 81/90 91 92 93 94 
Alemanha 7,1 6,7 7,7 10,1 11,3 
Estados Unidos 7,1 6,7 7,4 7,0 6,5 
Japão 2,5 2,1 2,2 2,5 2,6 
Outras potências Européias 9,8 9,5 10,3 10,9 11,1 
Pequenos países da Europa 10,0 9,6 12,6 12,5 12,9 
TOTAL DA OCDE 7,5 7,2 7,9 8,5 8,6 
 

Já em 2006, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) disponibilizou dados 

que demonstram o aumento do desemprego no mundo38, “evidenciando que o forte crescimento 

econômico não pode compensar o aumento na quantidade de pessoas que procuram trabalho, 

sobretudo entre o grupo cada vez mais numeroso de jovens desempregados”. 

O Diretor Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirma que o 

crescimento econômico por si só não é capaz de atender às necessidades mundiais de trabalho 

subordinado, mas produz um resultado atenuador de diminuição da pobreza em muitas nações. 

                                                           
38NOVIDADES. Desemprego continua aumentando e atinge mais os jovens.  Organização Internacional do 
Trabalho – Escritório no Brasil, Brasília, 25 jan. 2006. Disponível em: 
<www.oitbrasil.org/news/nov/ler_nov.php?id=1119>. Acesso: 03.02.2006. 

http://www.oitbrasil.org/news/nov/ler_nov.php?id=1119
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Aduz também que39 “apesar de ter havido o crescimento de 4,3 por cento do Produto Interno 

Bruto (PIB) mundial em 2005, somente 14,5 milhões dos mais de 500 milhões de trabalhadores 

do mundo em condições de pobreza extrema conseguiram superar a linha de pobreza de 1 

dólar/dia por pessoa”.  

Informa ainda que40: 

Segundo as estimativas oficiais, a taxa de desemprego permaneceu inalterada em 6,3 por 
cento, depois de haver diminuído por dois anos consecutivos. O número do total de 
desempregados se situou em 191,8 milhões de pessoas no final de 2005, um aumento de 
2,2 milhões em relação a 2004 e de 34,4 milhões diante de 1995. A OIT destaca que 
apesar de existirem efetivamente mais pessoas “com trabalho”, ao mesmo tempo há mais 
desempregados do que nunca houve antes.  

 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) disponibilizou os números 

relativos à experiência brasileira nos últimos 16 anos41. 

 

 
                                                           
39NOVIDADES. Desemprego continua aumentando e atinge mais os jovens.  Organização Internacional do 
Trabalho – Escritório no Brasil, Brasília, 25 jan. 2006. Disponível em: 
<www.oitbrasil.org/news/nov/ler_nov.php?id=1119>. Acesso: 03.02.2006. 
40NOVIDADES. loc.cit. 
41IPEA. BRASIL: o estado de uma nação. Brasília: Editora Ipea, 2006, p. 256. 

http://www.oitbrasil.org/news/nov/ler_nov.php?id=1119
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A tabela numérica proporciona uma melhor visualização. 

 

Verifica-se que, em 1990, a taxa de desemprego neste ano era de três por cento, ao 

passo que, no ano de 2004, este número foi elevado para 7,3 pontos percentuais.   

Este largo crescimento da taxa de desemprego, segundo o referido instituto de 

pesquisa foi justificado pela “abertura da economia, a adoção de novas tecnologias, a vigência da 

nova Constituição e o aumento da carga tributária”42. 

  

                                                           
42IPEA. Brasil: o estado de uma nação. Brasília: Livraria Ipea, 2006, p. 257. 
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Segundo os relatos da doutora Kaioko Ueno43, os efeitos do desemprego no Japão 

têm atingido a eliminação da própria vida humana. Ao analisar as altas taxas de suicídio naquele 

país, a socióloga faz relação de proporcionalidade deste fenômeno num maior quantitativo em 

homens e relaciona na atualidade ao problema da inexistência de empregos. 

 Esta crescente taxa de desemprego não tem volta, segundo as estatísticas 

apontadas por órgãos, como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), Organização Internacional do Trabalho (OIT), entre outros órgãos internacionais. Neste 

aspecto, deverão, em nível mundial, ser propostos novos mecanismos capazes de conferir ao 

homem uma vida digna que não esteja necessariamente vinculada ao trabalho subordinado. 

Diante de tal quadro, o caráter protetor inerente a este ramo do subsistema 

jurídico, não pode atender, tão somente, às minorias, sob pena de perder sua finalidade. É que, 

com o advento da substituição do capital produtivo pelo capital financeiro, houve uma quebra 

deste modelo do Direito do Trabalho, posto que o trabalho subordinado, o emprego, encontra-se 

em mãos de menos de 50% (cinqüenta por cento) da população economicamente ativa. 

Os sujeitos a quem eram destinados à proteção do subsistema jurídico trabalhista – 

em regra – empregado e empregador constituem verdadeiras minorias. A sociedade Pós-

industrial, em que a tecnologia se desenvolve numa velocidade inimaginável, faz desaparecer 

estas relações de emprego, conduzindo este quantitativo de seres humanos para o subemprego ou 

à classe dos não empregáveis.  

A esse respeito, aduz Viviane Forrester44: 

 
43Ver Anexo A. UENO, K. O suicídio é o maior produto de exportação do Japão? Notas sobre a cultura de suicídio 
no Japão. Revista Espaço Acadêmico. Número 44. Jan. 2005. Disponível em: 
<http://www.espacoacademico.com.br/044/44eueno.htm>. Acesso em: 25. 08.2006. 
44FORRESTER, V. O horror econômico. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997, p. 14. 

http://www.espacoacademico.com.br/044/44eueno.htm
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Não se sabe se é cômico ou sinistro, por ocasião de uma perpétua, irremovível e 
crescente penúria de empregos, impor a cada um dos milhões de desempregados – e isso 
a cada dia útil de cada semana, de cada mês, de cada ano – a procura (efetiva e 
permanente) desse trabalho que não existe. Obrigá-lo a passar horas, durante dias, 
semanas, meses e, às vezes, anos se oferecendo todo dia, toda semana, todo mês, todo 
ano, em vão, barrado previamente pelas estatísticas. 
 

 Diante deste estado de arte, é necessário que o caráter protetivo – razão da 

existência do Direito do Trabalho – alcance os novos sujeitos. É necessário que os estudiosos do 

direito se voltem ao desenvolvimento do Direito Sindical. E, por meio dele e das novas lutas 

emancipatórias, ser desencadeado o aparecimento de um novo sentido protetor.  

Na atualidade, a negociação coletiva, gênero dos quais são espécies acordo e 

convenção coletiva de trabalho, como aparelhos de amparo, atinge parcialmente o seu real 

objetivo. 

Mesmo assim, doutrinadores nacionais e internacionais parecem não ter acordado 

para este fenômeno, mantendo e conservando uma estrutura velha, ignorando a necessidade de se 

buscarem soluções capazes para atender as maiorias, envolvendo os que se encontram na 

informalidade e na exclusão.  

Coletando obras de Direito do Trabalho, o presente estudo, constatou que, mesmo 

na contemporaneidade, o predomínio da pesquisa centra-se no Direito Individual do Trabalho. E, 

quando abordam o tema, tem-se uma visão também limitada, de caráter obreirista45.  

Na amostra alemã46, foram dedicadas quinhentos e uma páginas ao Direito 

Individual do Trabalho e cento e noventa e três, ao Direito Sindical. A porção argentina centrou-

se no estudo do Direito Individual do Trabalho com duas mil cento e vinte e nove páginas, em 

contraponto a mil duzentos e quarenta e nove páginas de Direito Sindical. As amostras 

 
45Ver anexo B. 
46DÄUBER, W. Derecho del trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1994. 
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brasileiras47 somaram seis mil e vinte três páginas à pesquisa do Direito Individual do Trabalho e 

mil novecentos e quarenta, ao Direito Sindical. Os dados espanhóis48 pesquisados revelaram 

seiscentos e vinte e quatro páginas tratando de Direito Individual do Trabalho e trezentos e 

quarenta e três referentes ao Direito Sindical. Na coleta francesa49, verificaram-se duzentos e 

sessenta e seis páginas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho e cento e dez páginas 

escritas de Direito Sindical. Na única amostra inglesa50, observam-se quatrocentos e doze 

páginas referentes ao Direito Individual do Trabalho e vinte e cinco páginas relacionadas ao 

Direito Sindical. Os escritos italianos51 apresentaram mil quatrocentos e oitenta e sete páginas 

aplicadas ao Direito Individual do Trabalho e trezentos e treze páginas, ao Direito Sindical. 

Finalmente, a amostra portuguesa52 dedicou quatrocentos e trinta e oito páginas ao Direito 

Individual do Trabalho e quinhentos e seis páginas, ao Direito Sindical. 

 
47BARROS, A. M. Curso de direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2006.; CATHARINO, J. M. Compêndio 
de direito do trabalho. Vols. 1 e 2. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1981.; ______. Tratado elementar de direito 
sindical: doutrina, legislação. 2. ed. São Paulo. LTr, 1982.; CESARINO JÚNIOR, A. F. Direito Social. São Paulo: 
LTr, 1980.; DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2006.; GOMES, O.; 
GOTTSCHALK, E. Curso de direito do trabalho. 16. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002.; MAGANO, O. B. 
Manual de direito do trabalho – Parte Geral. 3. ed. São Paulo: LTR, 1998.; ______. Manual de direito do 
trabalho – direito individual do trabalho. V. II. São Paulo: LTr, 1980; ______. Manual de direito do trabalho – 
direito coletivo do trabalho. V. III. São Paulo: LTr, 1980.; ______. Manual de direito do trabalho – direito tutelar 
do trabalho. V. IV. São Paulo: LTr,1980.; MARTINS, S. P. Direito do trabalho. 18. ed. São Paulo: Editora Atlas S. 
A., 2003.; MORAIS FILHO, E. Introdução ao direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 1982.; NASCIMENTO, 
A. M. Teoria general del derecho del trabajo. São Paulo: LTr, 1999.; ______. Curso de direito do trabalho. 18. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2003.; ______. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000.; 
RUSSOMANO, M. V. Curso de direito do trabalho. 4. ed. Curitiba: Juruá Editora, 1991.; ______. Princípios 
gerais de direito sindical. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.; SÜSSEKIND, A. Curso de direito do trabalho. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
48DACRUZ, E. B. Introducción al derecho del trábalo. 7. ed. Madrid: Editorial Tecnos S.A., 1994.; LERENO, J. 
P. Teoria general del derecho español de trabajo. Madrid: Espasa – Caepe, S.A., 1948.; LÓPEZ, M. C. P.; ROSA, 
M. A. Derecho del trabajo. 5. ed. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1997. 
49VERDIER, J-M. Droit du travail. 10. éd. Paris: Éditions Dalloz, 1996. 
50WEDDERBURN, B.. Labour law and freedom – further essays in labour law. London: Lawrence & Wishart, 
1995. 
51GALANTINO, L. Diritto del lavoro. 7. ed. Torino: G. Giappichelli, 1997.; GHEZZI, G.; ROMAGNOLI, U. Il 
diritto sindicale. 4. ed. Bologna: Zanichelli Editore S. p. A., 1997.; ______. Il rapporto di lavori. 3. ed. Bologna: 
Zanichelli Editore S. p. A., 1997.; SCOGNAMIGLIO, R. Diritto de lavoro. 4. ed. Napoli: Jovene Editore, 1997. 
52FERNANDES, A. M. Direito do trabalho. 10. ed. Coimbra: Livraria Amedina, 1998.; PINTO, M. Direito do 
trabalho. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1996. 
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Os gráficos A e B desenham tais números. 

GRÁFICO A 

 
 

GRÁFICO QUANTITATIVO DE AMOSTRAS PESQUISADAS E RESPECTIVOS PAÍSES 
 

 

 

GRÁFICO B 

 
GRÁFICO REVELADOR DO NÚMERO DE PÁGINAS DEDICADAS AO ESTUDO DO DIREITO 

INDIVIDUAL DO TRABALHO E DIREITO SINDICAL NAS AMOSTRAS PESQUISADAS E 
RESPECTIVOS PAÍSES 
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Verifica-se, portanto, que é emergencial uma mudança no estudo do Direito do 

Trabalho, sobretudo, no Direito Sindical. Modernamente não poderá ter suas bases centradas 

ainda no modelo sindical de caráter obreirista, conforme se verá nos capítulos posteriores. 
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CAPÍTULO 3 - AS RELAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO CENTRADAS NO 
SINDICALISMO OBREIRISTA 
 

3.1 DENOMINAÇÃO 

 

 Existe um verdadeiro drama no campo doutrinário a respeito da nomenclatura que 

melhor se adeqüe a esta categoria do Direito do Trabalho, ensejando, assim, uma ausência de 

unanimidade quanto a esta matéria. 

Duas são as principais terminologias utilizadas para designar o campo do Direito 

do Trabalho que trata das relações coletivas. São elas: Direito Sindical e Direito Coletivo. 

A linha divisora que levaram os juristas a adotarem uma ou outra designação 

fundou-se na preponderância do aspecto subjetivo e/ou subjetivo-objetivo desta subdivisão do 

Direito do Trabalho. 

Dentre os que adotaram a denominação Direito Coletivo, figuram Antônio Ferreira 

Cesarino Júnior, Maurício Godinho Delgado, entre outros. Para eles, o que há de observar-se é a 

posição dos sujeitos. Apesar de os sindicatos conferirem aos trabalhadores o status de ser 

coletivo, - o que não se verifica no Direito Individual -, tal fato não restringe à solução dos 

conflitos coletivos, pois existem outros contextos em que não se verifica a participação daqueles, 

como, por exemplo, a representação de trabalhadores, na empresa, não sindicais53. 

Amauri Mascaro do Nascimento54, apesar de concordar com tal opinião, não 

considera esta razão suficiente, posto que tais casos são em percentual mínimo. Utiliza, assim, o 

juízo crítico da preponderância da participação dos sindicatos nas relações jurídicas. 

 
53DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 1280. 
54NASCIMENTO, A. M. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 19. 
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Na experiência brasileira, observe-se que a Constituição Federal de 1988 atribuiu o 

status de direito fundamental à atividade sindical. A redação prevista no seu artigo 8º, III reza 

que: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, 

inclusive, em questões judiciais e administrativas”. Isto quer significar que a própria Constituição 

Federal reconheceu o critério da preponderância no que concerne à ação dos sindicatos diante dos 

conflitos de interesses. 

Para os que adotam a denominação Direito Sindical, a apologia decorre da soma 

dos aspectos subjetivo e objetivo ou regulador. Ambos se encontram dentro do sistema jurídico 

que trata do respeito às liberdades sindicais.  

Quanto ao elemento subjetivo, o sistema normativo protege os trabalhadores 

alçando-os a condição de ser coletivo por meio das entidades sindicais. No que concerne ao 

elemento objetivo, o mesmo sistema normativo regula o direito às liberdades sindicais. 

Acrescente-se, ainda, a abordagem sociológica de alguns doutrinadores, a partir de 

uma crítica no sentido de que o aspecto objetivo, ou seja, a organização sindical não é 

componente, apenas, de análise jurídica.  

Assim se posiciona Amauri Mascaro do Nascimento55: 

Essa visão é respeitável. Coincide, em parte, com a proposta de desregulamentação do 
direito do trabalho. Mas, por maiores que sejam as razões que a favoreçam, é difícil 
imaginar o movimento sindical sem conflitos. Há conflitos de disputas de 
representatividade, de defesa dos interesses antagônicos coletivos e outros. Mostram que 
sempre será indispensável uma regra de organização ou comportamento, sem a qual não 
haverá como dirimi-los. Esses conflitos sem uma regra jurídica seriam resolvidos pela 
força. 

 

A solução de conflitos pela força, desde muito tempo, não é admissível pelo 

Estado. Este tomou para si a competência da solução dos conflitos de interesses, constituindo-se 
 

55 NASCIMENTO, A. M. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 20. 
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crime, dentro do próprio sistema penal brasileiro, o exercício arbitrário das próprias razões, 

conforme previsto no artigo 345 do Código Penal. 

E elucida ainda o mesmo autor56: 

O aspecto que deve ser enfrentado é outro: até que ponto as leis devem interferir na 
organização e na ação sindical. Há leis repressivas e leis de respaldo à liberdade sindical. 
Os dois tipos correspondem a concepções diferentes: o primeiro a uma organização 
política autoritária, o segundo, a uma concepção de sindicalismo democrático. A 
liberdade sindical é fundamentada em normas jurídicas, internacionais, constitucionais e 
infraconstitucionais. A repressão à conduta anti-sindical também. A aversão ao jurídico, 
no âmbito sindical, é fruto de desinformação sobre o significado do Estado de Direito. 
Justificou-se como protesto contra as leis repressivas ao sindicalismo. Mas também 
foram as leis que garantiram ao sindicalismo a estabilidade do dirigente sindical no 
emprego, a liberdade de organização de sindicatos, o direito de greve e a autonomia 
coletiva dos particulares.   

 

Diante desta linha de pensamento, é possível a análise do movimento sindical, 

tanto sob a ponto de vista sociológico quanto jurídico, parecendo, dessa forma, a denominação 

Direito Sindical como sendo a mais adequada no estudo das relações coletivas. 

Direito Sindical57, portanto, é “o ramo do direito do trabalho que tem por objeto o 

estudo das normas e das relações jurídicas que dão forma ao modelo sindical”.  

Esta denominação, também, foi adotada por José Martins Catharino, Mozart 

Victor Russomano, Arion Sayão Romita, Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, entre outros. Para 

o último citado o conceito de Direito Sindical na Pós-modernidade58

É o ramo fundamental do Direito do Trabalho que se ocupa das organizações sindicais, 
da produção de regras de convivência e de resolução de conflitos – a partir da existência 
de mínimos éticos previamente compartilhados e de um discurso comunicativo simétrico 
– com o objetivo de construir consensos moralmente válidos destinados à preservação e 
ao desenvolvimento da dignidade humana no âmbito da sociedade do trabalho. 
 

 

 
56NASCIMENTO, A. M. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 21. 
57Ibid., p. 19. 
58ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade − fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 367-368. 
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3.2 FONTES E CLASSE DO DIREITO SINDICAL 

 

As fontes do direito revelam o surgimento das normas jurídicas com a finalidade 

de serem incididas por ocasião do surgimento de conflitos de interesses. 

No campo do Direito Sindical, numa perspectiva da Sociedade Industrial, é 

comum verificar-se que as fontes estão corporificadas pelos dissídios coletivos, convenções 

coletivas de trabalho, acordos coletivos de trabalho, usos e costumes, sobretudo, os trabalhistas. 

Tradicionalmente, a primeira é classificada como norma heterônoma, posto que existe a 

intervenção do Estado, pela via do Poder Judiciário, ao passo que as demais são classificadas 

como autônomas, uma vez que a participação para formação da norma se atém aos atores 

interessados. 

A Sociedade Pós-industrial modifica radicalmente esta forma de enxergar as 

fontes. O mundo globalizado trouxe uma alteração no mapeamento relativo ao trabalho 

subordinado, materializado pelo esvaziamento dos postos de trabalho no interior das fábricas. 

Como efeitos destas transformações é verificada uma sociedade do trabalho líquida, de tempo 

determinado e quantificada pelas minorias. 

Dentro deste cenário, as fontes não mais podem ser observadas, de acordo com a 

teoria clássica, mudando, assim, o panorama então existente. 

Com elucidativa clareza, Everaldo Gaspar Lopes de Andrade ensina que a matéria 

relativa às fontes deve sofrer uma adequação capaz de atender à produção de normas jurídicas 

dentro de um mundo globalizado. E justifica afirmando que59: 

 
59ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade − fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 215. 
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As radicais mudanças tecnológicas, culturais e de valores deslocam o tema das fontes 
materiais para outra dimensão e multiplicidade de alternativas e instâncias de produção 
normativa, com reflexos e perspectivas inimagináveis, sobretudo em termos de fontes 
formais. Por tudo isso, deverão aparecer instâncias supra-estatais de controle, 
administração e solução de conflitos em todas as dimensões e em escala global, com a 
necessária presença dos interlocutores sociais. 
O aparecimento dessas instâncias encerrará o ciclo tradicional da teoria clássica, 
inverterá o processo, privilegiando as fontes materiais em detrimento das fontes formais. 
Começa-se a produzir uma inversão de valores, no contexto das fontes, para admitir a 
fonte material como espaço privilegiado de produção de regras e de integração do 
Direito do Trabalho 

 

Apesar de tal fato, os autores ainda trabalham este tema segundo a clássica divisão 

das fontes em formais e materiais, privilegiando-se a primeira. 

Quanto à divisão do Direito Sindical, a doutrina assim a elenca: a) a organização 

sindical; b) a ação e as funções dos entes sindicais, em especial, a negociação coletiva e os 

contratos coletivos de trabalho; c) os conflitos coletivos de trabalho e suas formas de 

composição; e d) a representação não sindical ou mista dos trabalhadores na empresa 60, muito 

embora, Everaldo Gaspar Lopes de Andrade inicie dita classificação pela história da luta 

operária, atendendo ao fator histórico dos acontecimentos61

 

3.3 O SINDICALISMO E O SINDICATO  

 

3.3.1 O sindicalismo 

 

 O primeiro aspecto a ser analisado, neste momento, diz respeito à história 

pertinente à origem do sindicalismo. Para alguns, este fenômeno teria ocorrido desde a 

Antiguidade. Para outros, com as corporações de ofício.  

 
60NASCIMENTO, A. M. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 24. 
61ANDRADE, E. G. L. Curso de direito sindical. São Paulo: LTr, 1996, p. 230. 
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Segadas Vianna e Arnaldo Süssekind62 dizem que muitos entendem que o 

sindicalismo “nasceu com a Idade Moderna e é conseqüente da revolução industrial com a 

máquina e a fábrica”, o que para eles não corresponde à verdade, posto que o sindicalismo, ainda 

que de forma embrionária, teria nascido na Antiguidade. 

Os Colégios Romanos seriam a sua primeira feição. 

Estes consistiam na distribuição do povo, segundo artes e ofícios. Desta forma, as 

instituições romanas eram manifestadas pela instituição de aglomerados de músicos, ourives, 

carpinteiros, tintureiros, sapateiros entre outros. 

Neste momento da história da humanidade, a nobreza não trabalhava, o que 

justifica tão somente a presença do povo em tais instituições. O trabalho não representava a 

glorificação ou o instrumento de dignidade do ser humano.  

Inexiste uma precisão quanto ao nascimento de tais Colégios Romanos. Para uns, 

Sérvio Túlio teria estado em linha de frente para o estabelecimento de tais instituições, e estas 

teriam sofrido uma dissolução oficial no ano de 64 a.C., mas o seu funcionamento se operou até o 

ano 56 d.C. Para outros, as instituições romanas nasceram em 763 a.C e teriam sido dissolvidas 

em 671 a.C., tendo como precursor a pessoa de Numa. 

Nesta linha de pensamento, o povo na Antiguidade representava os trabalhadores 

da atualidade, assemelhando-se, desta forma, àquelas instituições, os sindicatos de categorias 

profissionais contemporâneos. 

Na Idade Média, em seu segundo momento, surgiram as corporações. Estas eram 

estabelecidas através de uma carta conferida pelo imperador, senhor feudal ou pela cidade. A sua 

manutenção encontrava-se vinculada à exploração do trabalho humano, uma vez que seus 

 
62SUSSEKIND, A.; VIANNA S. Instituições de direito do trabalho. 17. ed., V. 01, São Paulo: LTr, 1997, p. 1053. 
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detentores – denominados mestres – tinham em relação ao Estado o dever de pagamento de alta 

carga de impostos a eles conferidas. 

A insatisfação dos trabalhadores nas corporações – aprendizes e companheiros – 

ensejou a formação de associações, culminando a explosão da Revolução Francesa cuja 

finalidade se encontrava conectada com o juízo de liberdade e autonomia da vontade. 

As corporações foram suprimidas, porém a violação à dignidade dos trabalhadores 

não.  

O ideal de liberdade não foi capaz de erradicá-la, em face da desigualdade 

existente entre a classe trabalhadora e empregadora dentro da fábrica. Para combater este regime 

foi iniciado um processo de coalizão, – organizado pelos trabalhadores -, como instrumento de 

pressão, para atenuar aquela situação degradante. 

Na medida em que o tempo se passava e com o desenvolvimento tecnológico dos 

transportes, máquinas e ferramentas, houve uma revolução na maneira de produzir, substituindo-

se a mão-de-obra humana pelas máquinas e, por conseqüência, o caos do desemprego foi 

estabelecido, ocasião em que o patronato, utilizando-se dos ideais da Revolução Francesa, 

conduzia os trabalhadores no interior das fábricas a uma posição mortificadora, sob os aspectos 

da saúde do trabalhador, física e psiquicamente, atentando, desta maneira, a sua dignidade.  

Diante de tais fatos, apologias anticapitalistas, conjugada com a aglutinação de 

trabalhadores, buscaram a libertação desta espécie de escravidão através das lutas operárias e da 

necessidade de uma organização que pudesse aglutinar essas forças. Assim, surgiu o sindicato. 
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3.3.2 O sindicato 

 

 Apesar de o conceito de sindicato não estar vinculado somente à esfera jurídica, 

em sentido amplo, o instituto encontra-se também ligado a aspectos sociológicos, fato não 

devidamente considerado pela teoria jurídica. 

O conceito sociológico se justificou em razão do sindicato ter surgido de um fato 

social, corporificado pela luta operária dos trabalhadores, visando livrar-se da opressão advinda 

com o estabelecimento do capitalismo e do Estado Liberal. 

Neste panorama, era visível que a estrutura dos sindicatos e estatal tinham 

objetivos transversalmente opostos, embora este perfil não tenha sido considerado no Brasil, por 

ocasião de seu nascimento e funcionamento. Sob a ótica positivista celetista, encontrava-se 

sujeito à autorização, para seu reconhecimento, e, por isso, monitorado, em suas atividades, pelo 

próprio Estado.  

 No direito comparado, Amauri Mascaro do Nascimento63 refere-se ao conceito 

dado aos órgãos sindicais pelas Leis Portuguesa e Mexicana do Trabalho sob os seguintes 

aspectos. 

A Lei Sindical de Portugal, em seu artigo 2º, conceitua que tal órgão constitui 

“associação permanente de trabalhadores para defesa e promoção dos seus interesses sócio-

profissionais”. Desvincula, portanto, os sindicatos patronais, nomeando-os de “associação 

patronal”.  

 
63NASCIMENTO, A. M. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 213. 
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O legislador português, ao editar a lei, considerou a memória sindical decorrente 

da luta dos trabalhadores pela libertação da opressão instigada pelo Estado Liberal. Fenômeno, 

pois, de origem sociológica.  

Frise-se que o fato de não constar a pessoa dos empregadores, no conceito de 

sindicato, não impossibilita a existência de um outro órgão que possa defender os interesses 

patronais. 

Quanto à Lei Federal do Trabalho Mexicana, o seu artigo 356 trata da questão, 

conceituando o sindicato como “associação de trabalhadores ou patrões, constituída para o 

estudo, melhoria e defesa dos seus respectivos interesses”64. 

O direito brasileiro, por sua vez, até o advento da Constituição Federativa de 1988, 

instituiu o sindicato, sem considerar a sua essência, posto que este se constituía como órgão 

colaborador do Estado. 

A Lei Fundamental de 1988 trouxe grandes avanços ao instituto, tais como o 

reconhecimento do sindicato em âmbito constitucional e com status de direito fundamental, 

contudo o constituinte originário não se curvou às liberdades contidas na Convenção 

Internacional do Trabalho de nº 87, da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Amauri Mascaro do Nascimento65 assevera que “os sindicatos são unidades de 

base na organização sindical, representantes de uma coletividade de trabalhadores ou de 

empregadores”. 

Segundo Efrén Borrajo Dacruz66, existem dois conceitos de sindicato, o clássico e 

o atual. Em seu primeiro aspecto, seria67 “uma associação permanente de assalariados para 
 

64NASCIMENTO, A. M. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 213., p. 212. 
65Ibid., p. 212. 
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defender ou melhorar as condições de seu contrato de trabalho”. No segundo sentido, 

corresponderia 68 “a agrupação permanente constituída por uma pluralidade de pessoas que 

exercem uma atividade profissional similar para a representação e melhora de seus interesses 

profissionais e de suas condições de vida”.  

Diante de tais fundamentos, verifica-se que a estrutura sindical, nos séculos XIX e 

XX, encontra-se verticalizada, e este arcabouço não alcança as necessidades exigidas no Pós-

industrialismo. 

Observa-se diante do conceito, denominação, divisão, instrumentos e demais 

peculiaridades do Direito Sindical que este se encontra totalmente voltado para reunir aqueles que 

estão sofrendo a exploração de sua força de trabalho pela via do trabalho formal. 

Como já visto, o Direito Sindical, em termos percentuais, está em minoria, assim 

como, em termos teóricos. A convulsão social conduzirá estudiosos do direito a uma ampla 

revisão do Direito Sindical, para que este seja capaz de abrigar os novos sujeitos surgidos com a 

sociedade contemporânea, quais sejam, os que se encontram na informalidade, os desempregados 

e os não empregáveis. 

 
66DACRUZ, E. B. Introducción al derecho del trabajo. 7. ed. Madrid: Editorial Tecnos S. A., 1994, p. 133. 
67DACRUZ, E. B. loc. cit. 
68DACRUZ, E. B. loc. cit. 
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CAPÍTULO 4 - AS CRISES DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO E SUAS 
REPERCUSSÕES NAS CRISES DOS SINDICATOS 

 

 A ruptura social centrada no industrialismo, materializada predominantemente 

pelo trabalho subordinado, tornou cada vez mais escasso este modelo de trabalho, sobretudo a 

partir da década de 80, do século XX. É que surgiram novos sujeitos no mundo do trabalho. Uma 

coletividade representada pelos excluídos.  

A finalidade do sistema sindical, que teve seu nascedouro com a história da luta 

operária, voltada para a aglutinação da força de trabalho subordinado, já não mais atende ao seu 

intento, posto que a classe emergente constitui maioria. Assim, o sindicalismo começou a 

vivenciar um processo de crises em vários aspectos. Sobre este fenômeno, o autor do presente 

estudo passará a discorrer. 

 

4.1 A CRISE DA DESFILIAÇÃO 

 

 A crise da desfiliação encontra-se conectada com o desemprego estrutural, uma 

característica da sociedade Pós-moderna. Esta tensão não existia antes, especialmente, no período 

do esplendor do Estado do Bem-estar-Social e do pleno emprego. 

Aquela realidade favorecia a filiação sindical, cujo discurso encontrava-se voltado 

para a classe operária. Desta forma, o sindicato tornava-se o centro de referência, de aglutinação 

das forças sociais.  

A partir do desemprego estrutural, evidentemente a demanda do emprego, da 

categoria que Bauman chamava de exército de reserva, ampliou e superou o número de empregos 
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formais. Como conseqüência, houve um recuo do discurso sindical, porque os trabalhadores 

pretendiam preservar os seus empregos  a minoria que estava diante de milhares de pessoas que 

se encontravam diante do mercado informal de trabalho. 

Este recuo, em termos numéricos, é o ponto fundamental da crise do sindicalismo, 

no Pós-industrialismo, sendo uma evidência empírica, também já conhecida, inclusive, no próprio 

meio jurídico. 

 

4.2 A CRISE DECORRENTE DA SUPREMACIA DO SETOR SERVIÇOS 

 

É fundamental entender este fenômeno, porque, no clímax do pleno emprego, os 

grandes sindicatos eram os dos metalúrgicos, camponeses etc., de maneira que as lideranças 

sindicais aglutinavam milhares de trabalhadores numa fábrica, convencendo-os a lutarem por 

melhores condições de trabalho junto à classe patronal.  

Quando houve a transposição da supremacia do comércio e indústria para o setor 

serviços, verificou-se, então, que ele, em si, já estava contaminado pela pulverização. Por esta 

razão, os grandes comandos sindicais já não tinham como aglutinar trabalhadores, empregados 

em pequenos negócios e microempresas.  

A inserção deste Setor Serviços muda o foco, desaglutinando, desestruturando o 

modelo sindical então operado à época do pleno emprego e das grandes massas que trabalhavam 

nas grandes indústrias. 

A esse respeito, Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, assim dispõe69: 

 
69ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade − fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 93. 
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O setor serviços tem um peso significativo no setor formal, apresentando um quadro 
variável que abarca mais de cinqüenta por cento da população ativa e constitui um claro 
fator de desarticulação do movimento sindical, contrapondo-se à horizontalidade 
organizacional das relações laborais exercitadas nas empresas da era industrial. Antes, 
era mais fácil aglutinar operários. Mas, com a supremacia do setor serviços, as 
categorias profissionais passam a ter um universo fragmentado, inclusive pela 
multiplicidade de gêneros empresariais característicos do próprio setor. 

 

4.3 A CRISE DECORRENTE DA NÃO INCLUSÃO NO SINDICALISMO DOS NOVOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS 
 

 Esta crise foi desencadeada pela mudança de paradigma sofrida no mundo do 

trabalho. Desta forma, faz-se necessária uma adaptação no modelo sindical nascido com o 

industrialismo, para que este se contextualize com o surgimento dos novos sujeitos do trabalho.  

Empiricamente esta atitude pode ser identificada pelo fato de que os líderes 

sindicais, na atualidade, representam a minoria no universo de trabalhadores. Agrupar novas 

entidades sindicais que incluam os novos movimentos sociais – os excluídos do trabalho formal – 

teria, por conseqüência, o surgimento de novas lideranças. Em resumo: os líderes sindicais, ao 

não repassarem a memória histórica do sindicalismo para os excluídos, pretendem preservar o 

poder político no âmbito dos sindicatos. 

Observe-se que, no Brasil, o impacto dos novos movimentos sociais da atualidade 

ainda é visto de forma conservadora pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. Cite, ex vi, o 

Movimento dos Sem-Terra. Para a mais Alta Corte Trabalhista, este movimento não poderá ser 

reconhecido como sindicato porque sindicatos são constituídos de obreiros. Mas, a verdade é que 

os que aderiram aos movimentos sociais contemporâneos querem viver com dignidade, a partir 

do trabalho, mas não, do emprego. O movimento pelo trabalho e pela ética da vida tem sido 

significativo em história recente.  
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Além do Movimento Sem-Terra, outro exemplo a ser analisado é o dos 

Caminhoneiros. No ano de 2000, eles fecharam na idéia de não transportarem nada. O 

prolongamento de tal ato poderia levar o país a uma crise no abastecimento.  

Ao tratar do tema, Perspectivas do Trabalho e do Sindicalismo no Brasil, 

enfocando os novos movimentos sociais, Arnaldo Mazzei Nogueira70 apresentou parte da 

entrevista conferida pelo líder dos caminhoneiros: 

O líder da greve do Movimento União Brasil caminhoneiro Nélio Botelho em entrevista 
à Folha de São Paulo revelou um pouco de sua personalidade e da categoria que dirige. 
Segundo reportagem: Descolado de partidos políticos e de centrais sindicais, ele diz que 
pretende manter o movimento sem vinculação partidária nem ligação com o restante do 
enfraquecido movimento sindical brasileiro. Ele mesmo se declara antipartidário 
afastando, por enquanto, a possibilidade de se candidatar a cargo político[...] o líder 
rejeitou comparações com o movimento dos sem-terra ou com a greve dos metalúrgicos 
do fim dos anos 70. Ambos, segundo a avaliação de Nélio Botelho, tiveram repercussões 
limitadas. Ele dá aos caminhoneiros uma importância muito maior – O caminhoneiro 
afetou a economia, vai pesar na inflação deste mês. Provou que é a classe com maior 
poder de fogo no país. Nós podemos parar o país e não há nenhuma força que se 
compare a nossa. 

 

Sucessivamente é possível identificar a força dos trabalhadores camelôs. Na 

medida em que se organizarem apresentará ampla pressão perante o Estado e a sociedade.  

 Em artigo publicado na Revista Eletrônica de Geografia e Ciências Sociais71 - 

Scripta Nova - da Universidade de Barcelona -, Marcelino Andrade Gonçalves e Antonio 

Thomaz Junior, ao tematizarem sobre a precarização do trabalho, assim dispõem: 

O fenômeno do desemprego e da precarização das condições de trabalho na nova era do 
capital podem facilmente ser observados na maior parte das cidades brasileiras. É nesse 
cenário que se tornam mais visíveis a partir do ano de 1990, assumindo dimensões nunca 
registradas antes. É o caso de lembrarmos o exemplo dos trabalhadores do ABC paulista 

 
70Ver anexo C. NOGUEIRA, A. M. Perspectivas do Trabalho e do Sindicalismo no Brasil. Net, São Paulo. 2000. 
Sindicalismo e Política. Disponível em: 
<http://www.clacso.edu.ar/~libros/anpocs00/gt18/00gt1821.doc+greve+dos+caminhoneiros>. Acesso: 29.08.2006. 
71GONÇALVES, M. A; THOMAZ JUNIOR, A. Informalidade e precarização do trabalho: uma contribuição a 
geografia do trabalho. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de 
Barcelona, vol. VI, nº 119 (31), 2002. [ISSN: 1138-9788] . Disponível em:<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119-
31.htm>. Acesso: Acesso: 29.08.2006. 
 

http://www.ub.es/geocrit/sn/#*
http://www.ub.es/geocrit/sn/#**
http://www.ub.es/geocrit/sn/#**
http://www.clacso.edu.ar/%7Elibros/anpocs00/gt18/00gt1821.doc+greve+dos+caminhoneiros
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e da região metropolitana de São Paulo - como indicam os dados do Dieese/Seade e do 
próprio IBGE - da agroindústria canavieira, e exemplarmente lembramos os 
trabalhadores enquadrados nos limites da precarização, da terceirização e outras 
experiências autônomas, como os ambulantes, que vão para a camelotagem, ocupações 
de terra, catação de material reciclável, os trabalhadores nos lixões, particularmente os 
catadores de papel/papelão nos centros urbanos brasileiros, todos trabalham várias horas, 
em péssimas condições. 
Assim os locais escolhidos, geralmente as praças públicas e as calçadas, próximos aos 
centros comerciais ou a lugares de grande fluxo de pessoas, que reúnem os potenciais 
compradores, são alvos de disputa entre os próprios trabalhadores, ou seja, destes com os 
comerciantes legalmente estabelecidos e, não raras vezes, entre os trabalhadores e o 
poder público.  

 Ao tratar especificamente sobre os ambulantes, Yázigi demonstra uma mudança de 

paradigma no espaço público, na conjuntura do Pós-industrialismo72:  

O que fazer com os ambulantes tornou-se uma das principais questões do espaço 
público.[...] Em lugares onde eram costumeiramente inexpressivos, o aparecimento de 
algumas centenas deles, por questão de escala, gera polêmicas. A globalização com sua 
divisão internacional do trabalho, suas tecnologias e outras formas de dominância 
entende que não há trabalho para todos com essas premissas: poucos vêem além de 
ações paliativas. 

 

4.4 A CRISE DECORRENTE DO DESCOMPASSO ENTRE O OBREIRISMO INDUSTRIAL 
E AS NOVAS ALTERNATIVAS COMUNICACIONAIS E DISCURSIVAS 
 

 De acordo com os meios comunicacionais que a humanidade dispõe hoje, é 

possível falar-se em tempo real no mundo inteiro. Quem lida com a tecnologia da informação e 

da comunicação verifica que o sindicato tem uma linguagem diferente.  

Dentro deste cenário, é vital a necessidade de que os sindicatos adotem um novo 

tipo de relação com a comunicação virtual e também se proponham a fazer um novo discurso. 

Tem-se assim que adaptar o discurso do Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels e 

ampliá-lo. É possível juntar músicos, artistas, poetas, poetas populares, camelôs e todos que estão 

excluídos do mercado formal e construir um novo tipo de preleção. Um discurso voltado para a 

 
72YÁZIGI, E. Sobre a territorialidade do trabalho de rua. In: O mundo das calçadas. São Paulo: 
HUMANITAS/FFCH/USP, 2000. p. 383-413. 
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maioria que vive e pretende viver do trabalho, a fim de ser desencadeada uma nova emancipação 

social. 

Se assim não se posicionar o sindicato, não será preenchido este descompasso de 

história entre o industrialismo e o Pós-industrialismo. Neste contexto, não é possível deixar de 

abordar o manifesto que envolveu os estudantes na França. O que aconteceu naquele País da 

Europa, e evidenciado nos demais, é uma pressão dos excluídos pelo direito de ter uma vida 

digna, pelo exercício do trabalho e o sindicato não pode ficar alheio a estes movimentos. 

Outro aspecto relevante: o discurso sindical, ao retomar a sua memória histórica, 

há de dirigir-se prioritariamente contra o capitalismo hegemônico – global e excludente - contra 

as barbáries que vêm-se praticando contra a humanidade. 

 

4.5 DESVERTICALIZANDO O MOVIMENTO SINDICAL: A INCLUSÃO DOS 
EXCLUÍDOS NO MOVIMENTO SINDICAL 
 

 Diz Galbraith73 que a sociedade, hoje, é do empregado, do desempregado e do não 

empregável e que não é mais paradigma, não é mais pressuposto, a luta que se dava entre capital 

e trabalho do ponto de vista do capitalismo e do proletariado. 

Aborda Ricardo Antunes74 a questão considerando que a verticalização do sistema 

sindical é incompatível com o surgimento de novos sujeitos trabalhadores. O modelo sindical do 

industrialismo é constituído por categoria: dentro da empresa, por indústria ou por ramo de 

atividade. Estas são as duas grandes conseqüências do encontro do sindicalismo, sempre voltado 

para dentro do universo da fábrica, dentro de uma categoria específica ou dentro de um ramo de 
 

73GALBRAITH, J.K. A sociedade justa: uma perspectiva humana. Rio de Janeiro: Campus, 1996, p. 30. 
74Ver Anexo D. KASSAB, A. Ricardo Antunes esmiúça o receituário neoliberal. Jornal da Unicamp. São Paulo, 
Edição 263 - de 23 a 29 de agosto de 2004 Disponível em: 
<http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/agosto2004/ju263pag11.html> Acesso em: 27.08.2006. 

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/agosto2004/ju263pag11.html
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atividade como, por exemplo, o bancário e banqueiro, o estabelecimento de ensino e professor, 

entre outros.  

Na atualidade, o sindicalismo tem que ter o olhar horizontalizado para a sociedade 

como um todo. Isto implica o reconhecimento de que há trabalhadores formais, mas que são 

minorias, e trabalhadores informais precarizados, que são maiorias, além dos excluídos do mundo 

do trabalho, no sistema capitalista hegemônico.  

E explica: 

O sindicalismo de base tayolorista e fordista era de base vertical, as empresas eram 
verticais. A classe trabalhadora era predominantemente masculina, com contratos 
relativamente estáveis. Hoje, não. As empresas se horizontalizaram, há um enorme 
processo de feminização da classe trabalhadora. As dimensões de gênero e geracional 
(etária) são ainda mais acentuados do que no passado. Algumas empresas “modernas”, 
por exemplo, só contratam trabalhadores com 20, 22 anos. Por quê? Essas empresas 
dizem: eles não têm experiência sindical, não têm experiência fordista, não têm 
experiência taylorista. É o “proletário ideal” para ser intensamente explorado pelas 
fábricas nessa onda na qual os direitos estão sendo dilapidados. O desafio é pensar o 
sindicalismo horizontal, que contemple essa nova polissemia do trabalho. 

 

 Diante deste quadro, o sindicalismo tem que agrupar todas estas forças humanas 

conectadas com uma nova articulação, que não é reducionista, do ponto de vista do obreirismo. É 

mais ampla e conjugada dentro de um novo modelo discursivo. Em termos práticos, o que está 

faltando hoje é conscientização para, num segundo momento, haver uma articulação dirigida a 

uma nova emancipação social, sem a qual o sindicalismo e o sindicato não têm razão de existir.  
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SEGUNDA PARTE 
 

LIBERDADES SINDICAIS VERSUS ATOS ANTI-SINDICAIS NA DOUTRINA DA 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) E NA DOGMÁTICA 

JURÍDICA. UMA VISÃO CRÍTICO-PROSPECTIVA 
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CAPÍTULO 5 - AS LIBERDADES SINDICAIS NO CONTEXTO DA DOUTRINA DA 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). LIBERDADE VERSUS 
LIBERDADES SINDICAIS. PRINCÍPIOS VERSUS ASPECTOS. 

 

 A Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada através da Conferência de 

Paz, nasceu sob os influxos de natureza ideológica, política e filosófica, emergidas no final do 

século XIX e no início do século XX. Notadamente, pelas seqüelas oriundas da primeira grande 

guerra e pela pressão dos sindicatos dos trabalhadores que, na busca de proteger aqueles que se 

encontravam sob o manto do emprego, sofriam os efeitos do sistema capitalista e do Estado 

Liberal Burguês. 

A exploração do trabalho humano abstrato teve seu marco inicial nos países 

europeus, com o surgimento do industrialismo; irradiando-se, posteriormente, pelas Américas. 

Diante de tal comoção mundial, foi necessária a criação de um órgão de natureza internacional 

para prescrever normas que, uma vez ratificadas pelos Estados-nação, a ele se vinculava. 

Assim, em 1919, a sua construção converteu-se na parte XIII do Tratado de 

Versailles, com estrutura tripartite, em que compartilham75 “os representantes do governo, de 

empregadores e de trabalhadores nas atividades dos diversos órgãos da Organização”.  

A direção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é de responsabilidade 

do Conselho de Administração, cuja função é de76 “elaboração e controle de execução das 

políticas e programas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) pela eleição do Diretor 

Geral e pela elaboração de uma proposta de programa e orçamento bienal” sendo este 77“formado 

por 28 representantes dos governos, 14 dos trabalhadores e 14 dos empregadores”. 

 
75OIT. Estrutura. Net.  Disponível em:<http://www.oitbrasil.org.br/inst/struct/index.php>. Acesso em: 30.08.2006. 
76OIT. Estrutura. Net. loc. cit. 
77OIT. Estrutura. Net. loc. cit.. 

http://www.oitbrasil.org.br/inst/struct/
http://www.oitbrasil.org.br/inst/struct/
http://www.oitbrasil.org.br/inst/struct/index.php
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A Conferência Internacional do Trabalho, por seu turno, constitui78: 

O fórum internacional que ocorre anualmente (em junho, em Genebra) para: discutir 
temas diversos do trabalho; adotar e revisar normas internacionais do trabalho; aprovar 
as políticas gerais e o programa de trabalho e orçamento da OIT, financiado por seus 
Estados-Membros.  

 

A Repartição Internacional do Trabalho79 está situada em Genebra e se constitui 

como “órgão permanente da Organização e tem sede de operações onde se concentram a maioria 

das atividades de administração, de pesquisa, de produção de estudos e de publicações, de 

reuniões tripartites setoriais e de reuniões de Comissões e Comitês”. 

Em matéria de liberdades sindicais foram editadas as Convenções nº 11, 87, 

9880,141, 151. 

O conteúdo da Convenção de nº 11, de 1921 diz respeito ao Direito Sindical na 

agricultura. Certamente constituiu uma norma internacional de grande monta, posto que não se 

propôs garantir a proteção, tão somente, a trabalhadores relacionados empregaticiamente, mas 

também81 “a meeiros, arrendatários, pequenos agricultores, autônomos e outras categorias de 

camponeses”. Após a II Guerra Mundial, a Conferência abraça a Convenção nº 84, de 1947, cujo 

teor regulamenta questões de Direito Sindical, como o direito de organização, de negociação 

coletiva e de consulta bem como uma solução, visando obter recursos para atender os conflitos 

trabalhistas no âmbito de territórios não metropolitanos. As Convenções nº 87, de 1948 e a de nº 

 
78OIT. Estrutura.Net. Disponível em:<http://www.oitbrasil.org.br/inst/struct/index.php>. Acesso em: 30.08.2006. 
79OIT. Estrutura.Net. loc. cit. 
80OIT. Convênios y recomendaciones: adoptados por la conferencia internacional del trabajo – 1919-1966. Ginebra: 
Oficina Internacional del Trabajo, 1966, p. 57, 692, 707, 830. 
81Ibid., p. 86. 

http://www.oitbrasil.org.br/inst/struct/comit/index.php
http://www.oitbrasil.org.br/inst/struct/index.php
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98, de 1949 apresentam conteúdo que têm por fim82 “promover e garantir certos direitos 

humanos na esfera mais ampla dos direitos sociais”.  

O foco da Convenção nº 87 contempla a liberdade no exercício do Direito Sindical 

perante o Estado, ao passo que a Convenção de nº 98 aborda a mesma matéria com ênfase na 

proteção dos obreiros e de suas organizações no seu relacionamento com o patronato. A 

Convenção nº 141, de 1975 surge em decorrência e para atender a necessidade de concretização 

dos direitos sindicais dos trabalhadores rurais, proclamando os princípios fundamentais da 

liberdade sindical e o direito de sindicalização. Por fim, a Convenção de nº 151, também de 1975, 

tratou da mesma temática, na seara das relações trabalhistas no serviço público. 

Fica evidenciada, nestes instrumentos normativos propostos pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), excepcionada a Convenção nº 11, cujo alvo de proteção volta-se 

para as relações de trabalho subordinado. Em relação ao Estado, a Convenção nº 87 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), em seus artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º elencam 

diversas liberdades sindicais. São elas83: 

a) O reconhecimento do direito sindical (art. 2º); b) Constituição de organizações (art. 
2º); c) Livre escolha de organização (art. 2º); d) Funcionamento das organizações (art. 
3º); e) Dissolução ou suspensão (art. 4º); f) Federações e confederações (artigos 5º e 6º); 
g) Filiação internacional (art. 5º); h) Personalidade jurídica (art. 7º); i) Organizações e a 
lei (art. 8º); j) Discriminação anti-sindical (artigo 1º da Convenção 98); k) Atos de 
ingerência (art. 2º da Convenção 98). 
 

 

 

 

 

 
82OIT. Convênios y recomendaciones: adoptados por la conferencia internacional del trabajo – 1919-1966. Ginebra: 
Oficina Internacional del Trabajo, 1966, p. 85. 
83OIT. Coletânea de convenções, normas, princípios e procedimentos internacionais do trabalho. São Paulo: 
OIT/Secretaria de Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, 1994. p. 86. 
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5.1 LIBERDADE VERSUS LIBERDADES SINDICAIS 

 

 A expressão liberdade sindical é equivocada, uma vez que esta peculiaridade do 

Direito Sindical do Trabalho é múltipla e não una. 

Na verdade, as liberdades sindicais84 “é fruto da luta, do movimento sindical, 

contra a opressão do Estado, para conseguir o seu reconhecimento e autonomia perante o poder 

público”. O mesmo autor ainda afirma que o vocábulo liberdade sindical tem significados nos 

campos metodológico, conceitual, coletivo e individual. 

O objeto da indagação em tela encontra significado da expressão no campo 

coletivo do qual derivam as liberdades de associação, de organização, de administração e de 

exercício das funções. 

A liberdade de associação constitui a primeira das liberdades sindicais. Consiste na 

autorização, pelo ordenamento jurídico, para a criação de sindicatos. É bom lembrar que, em 

países totalitários, onde os sindicatos se encontram vinculados ao Poder Público – como no caso 

do Brasil antes da Constituição Federal (CF) de 1988 − esta liberdade inexistia, em face da 

impossibilidade material do órgão sindical funcionar em sintonia com o Estado, considerando que 

estas partes têm interesses antagônicos.  

Sob um outro ponto de vista, vale mencionar que o direito de instituir sindicatos 

está contido no direito de associação. É plenamente possível que uma dada ordem, confira o 

primeiro, embora reprima o segundo. 

 
84NASCIMENTO, A. M. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000,  p. 139. 
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No Brasil, é conferido o direito de associação (artigo 5º, XXII da CF), assim 

como, o direito à liberdade sindical (artigo 8º da CF), frisando-se, apenas, que a própria ordem 

constitucional fez restrições à segunda, o que parece paradoxal com o conceito de liberdade, tanto 

se considerado o seu sentido etimológico como em face do contido nas disposições da Convenção 

nº 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). À guisa de exemplo, tem-se a intervenção 

estatal no sentido de se exigir o registro do sindicato no Ministério do Trabalho, para controle da 

unicidade sindical, a contribuição compulsória; a limitatividade do quantitativo de dirigentes 

sindicais oriundo da lei e não, nos estatutos, para fins de estabilidade, assim como o não 

reconhecimento das centrais sindicais. 

É de se observar que a própria unicidade sindical constitui um limite à liberdade, 

segundo a Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). No entanto, a 

Magna Carta de 1988, em seu texto, não permitiu que os próprios trabalhadores decidissem sobre 

a organização sindical através de seus estatutos. 

Uma segunda amostra das liberdades sindicais diz respeito a sua organização, ou 

seja, à liberdade dos trabalhadores organizarem o sindicato. Esta abertura é fundamental para a 

concretização das liberdades sindicais, pois é por meio da representação ou substituição 

processual, na defesa de seus direitos ou interesses que os trabalhadores alcançam o status de ser 

coletivo, inexistente nas relações individuais, em face do elemento subordinação jurídica. 

Uma terceira amostra, que constitui o conjunto das liberdades sindicais, guarda 

relação com sua administração e exercício de funções. 
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Amauri Mascaro do Nascimento85, ao tratar da temática, assegura que esta 

peculiaridade tem por conteúdo duas idéias básicas: 

[...] a democracia interna e a autarquia externa. A democracia interna é condição de 
legitimidade da vida do sindicato, princípio que deve inspirar a prática dos principais 
atos da sua atividade interior. Pressupõe a redação, pelo sindicato, dos próprios estatutos. 
Cabe ao sindicato escolher o tipo de eleições que adotará direta ou indireta, por 
escrutínio secreto ou por aclamação. [...] 
A autarquia externa significa a liberdade, conferida ao sindicato, de administrar sem 
interferências exteriores em sua administração. 

 

Interessa frisar que, sobre a idéia de democracia interna, esta deverá ser utilizada 

com bastante parcimônia, a depender da amplitude do sindicato, no que tange ao processo de 

eleição dos seus representantes. Quanto maior for o sindicato, mais dificultoso o processo de 

eleições diretas, salvo se dotado de alta tecnologia. 

Também faz parte da democracia interna a harmonia no processo eleitoral, que 

consiste no respeito mútuo entre as chapas concorrentes. 

Quanto à autarquia externa, esta foi conquistada pelo avanço dado pela Magna 

Carta de 1988, que conferiu status de direito fundamental à não interferência do Estado na 

administração do sindicato; a contrario sensu do que ocorreu com a edição de seu 

reconhecimento, em que no seu primeiro momento histórico, o sindicato era um braço do Poder 

Executivo. Contudo – repita-se que – apesar deste progresso no sindicalismo brasileiro, a 

Constituição Federal é contraditória quanto a este direito, na medida em que estabelece a 

unicidade sindical, por força normativa. 

Desta maneira, a boa técnica prima pela expressão liberdades sindicais e não, 

liberdade sindical, uma vez que várias são as suas manifestações. 

 

 
85NASCIMENTO, A. M. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 142. 
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5.2 PRINCÍPIOS VERSUS ASPECTOS 

 

 As referidas liberdades sindicais têm sido reconhecidas como princípios no 

segmento do Direito Sindical, segundo a doutrina da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e a dogmática jurídica. Será que realmente são? 

Princípios, em seu sentido jurídico, constituem o alicerce capaz de fundamentar 

um ramo do direito, diversamente das fontes, que são a origem de onde emanam as normas 

jurídicas. Assim, sob este ponto de vista, a expressão “princípios de direito sindical ou coletivo” 

estaria a designar um ramo autônomo do Direito do Trabalho, o que não corresponde à verdade 

do ponto de vista científico. 

Segundo Amauri Mascaro do Nascimento86: 

O direito sindical não tem autonomia legislativa, porque não existe uma lei esparsa 
sindical, embora existente em outros países, como a Espanha; a autonomia doutrinária 
não se completou, uma vez que o direito sindical é tratado, nos cursos e manuais de 
direito do trabalho, como parte deste, conquanto existam obras específicas e 
monográficas de direito coletivo, de direito sindical, de negociação coletiva, de greve, de 
organização sindical e de representação dos trabalhadores na empresa; não há autonomia 
didática porque, nas Universidades, o direito sindical é parte do programa de direito do 
trabalho, uma parte menor no Brasil, ainda não devidamente valorizada; não há 
autonomia jurisdicional porque os mesmos órgãos jurisdicionais que julgam questões de 
direito individual do trabalho julgam, também, questões de direito sindical.  

 

Logo, é equivocado conferir a denominação de princípios a estas peculiaridades ou 

características inerentes a cada setor deste ramo especializado. Do contrário, tanto o Direito 

Individual como o Direito Sindical do Trabalho seriam em suas essências verdades fundantes 

capazes de se sustentarem como subsistemas autônomos do direito. 

 
86NASCIMENTO, A. M. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000,  p.30. 
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A própria Organização Internacional do Trabalho (OIT) não tem clareza quanto à 

matéria, pois ora utiliza a denominação princípios, ora aspectos, quando trata da mesma 

temática87. As expressões princípios e aspectos não são sinônimos. 

Segundo Antônio Houaiss88, a expressão “princípio” designa: 

Etimologia: lat. principìum,ìi 'id.'; ver prim-, princip- e cap-; f.hist. sXIV principio, sXV 
prymçipyos 
Acepções: 
5. Proposição elementar e fundamental que serve de base a uma ordem de 
conhecimentos. 
Ex.: princípios da física, da matemática. 
5.1. Rubrica: física. Lei de caráter geral com papel fundamental no desenvolvimento de 
uma teoria e da qual outras leis podem ser derivadas. 
6. Proposição lógica fundamental sobre a qual se apóia o raciocínio. 
Ex.: partir de um p. falso. 
7. Rubrica: filosofia. Fonte ou causa de uma ação. 
8. Rubrica: filosofia. Proposição filosófica que serve de fundamento a uma dedução. 

 
A expressão “aspectos” tem o seguinte significado: 

 
Etmologia - lat. a(d)spectus,us 'o olhar, vista d'olhos, aparência, forma, figura'; a acp. 
lingüística penetrou prov. por infl. do fr. aspect (1828) 'maneira pela qual se apresenta a 
ação expressa pelo verbo'; ver espec-; f.hist. 1344 aspeito, sXIV aspeyto, sXV aspecto. 
Sinônimos/variantes: aparência, apresentação, ar, aspecto, compleição, configuração, 
conformação, conspecto, corpo, corporatura, exterioridade, feitio, figura, figuração, 
forma, imagem, parecer, pinta, presença, talhe; ver tb. sinonímia de dissimulação. 
Gramática: tempo, e, por ser uma nuance objetiva, distingue-se ainda do modo, que 
exprime a avaliação subjetiva do falante em relação ao fato narrado; as nuances 
aspectuais podem ser, entre outras: indicação de que a ação está para ser iniciada, p.ex., 
ia falar; quase ia falando etc.; indicação do início da ação (aspecto incoativo ou 
inceptivo), p.ex., pôs-se a falar; começa a falar; indicação do processo, sem menção de 
início ou fim (aspecto durativo), p.ex., está falando; falava etc.; ação que se repete 
(aspecto iterativo ou freqüentativo), p.ex., fala; tem falado; falava; anda falando etc.; 
processo que já terminou (aspecto completivo ou terminativo), p.ex., falei; acabo de 
falar; venho de falar; tinha falado; falara; terei falado etc.; em muitas línguas há 
aspectos, embora com conteúdos semânticos e modos de expressão diferentes; a 
categoria existia no verbo indo-europeu, no grego, no latim e é muito importante no 
sistema verbal das línguas eslavas. 
 

 
87OIT. Coletânea de convenções, normas, princípios e procedimentos internacionais do trabalho. São Paulo: 
OIT/Secretaria de Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, 1994, p. 85, 92. Na página 85 diz: “No que diz 
respeito ao Estado, têm sido considerados como essenciais os seguintes princípios que cobrem os vários aspectos da 
vida sindical”, e na página 92 ao abordar o conteúdo dos tais princípios tematiza o assunto sobre a seguinte rubrica: 
“VÁRIOS ASPECTOS DA LIBERDADE SINDICAL”. 
88HOUASS, A. Dicionário eletrônico houass da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001. 
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E ainda Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, ao conceituar princípios89, afirma 

que estes são: “3. Filos. Proposições diretoras de uma ciência, às quais todo desenvolvimento 

posterior dessa ciência deve estar subordinado” e aspectos90 como “1. Aparência; 4. Cada um dos 

lados que uma coisa se apresenta aos nossos olhos ou à nossa observação; lado, face, ângulo”.  

Desta forma, os elementos essenciais das expressões princípios e aspectos não se 

confundem. 

Daí o equívoco formulado na classificação de Américo Plá Rodrigues, que elenca 

como princípios de direito do trabalho (gênero) particularidades dos setores relativos ao Direito 

Individual. À guisa de exemplo, é de se elucidar o princípio da “proteção”, que norteia as 

relações individuais. De igual forma, a “liberdade sindical” que é citada por Maurício Godinho 

Delgado91 como princípio de direito coletivo. 

Sendo assim, o que parte da doutrina nomeia como princípios constituem-se em 

verdadeiros distintivos, caracteres ou aspectos do Direito Individual e Sindical do Trabalho, o que 

não implica dizer a que o ramo do Direito do Trabalho não contenha os seus próprios princípios. 

Diante de tal moldura e das críticas apontadas, verifica-se que, se todas as 

convenções formuladas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) fossem ratificadas 

pelo direito brasileiro, ou, por todos os países do mundo, como princípios de proteção, estaria se 

dirigindo apenas ao ser coletivo obreiro, o trabalhador assalariado. Este, conforme já visto em 

capítulo anterior, estatisticamente e diante da Teoria Sócia Crítica, corresponde à minoria da 

 
89FERREIRA, A. B. de H. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira S/A, 
1988, p. 529. 
90Ibid., p. 66. 
91DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2006, p 1301. 
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massa humana que busca trabalho, para que do seu fruto possa obter as utilidades necessárias a 

uma vida digna. 

Assim, mister se faz que a Organização Internacional do Trabalho (OIT), na 

edição de suas normas de proteção, inclua e privilegie os novos sujeitos emergidos em razão do 

Pós-industrialismo e que se encontram em estado de precarização no mundo do trabalho, 

adequando-se, dessa forma, ao objeto do Novo Direito do Trabalho. 
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CAPÍTULO 6 - FORO SINDICAL, PRÁTICAS DESLEAIS, ATOS DE 
DISCRIMINAÇÃO E PRÁTICAS ANTI-SINDICAIS. A CONCEPÇÃO DE OSCAR 
ERMIDA URIARTE. O DESCOMPASSO ENTRE A PROTEÇÃO DAS LIBERDADES 
SINDICAIS NA PÓS-MODERNIDADE 
 

 Todos estes institutos têm como essência o estabelecimento de um escudo protetor 

capaz de inibir ações que venham a contrapor-se ao exercício da ação sindical dos trabalhadores. 

O que irá diferenciar cada um deles é o alcance de tais ações, assim como as suas origens.  

Na América Latina, predomina a disseminação do foro sindical que pode ser 

definido92 “como um conjunto de medidas de proteção do dirigente e do militante sindical, que 

tendem a pô-los a coberto dos prejuízos que podem sofrer por sua atuação e a possibilitar um 

desenvolvimento normal e eficaz da atividade sindical”. 

Este conceito realça dois elementos: o subjetivo e o objetivo. 

Inicialmente estes aspectos eram reservados. A limitação subjetiva se apresentava 

na medida em que a proteção contra as ações sindicais era restrita à pessoa do empregado 

encontrado na qualidade de dirigente sindical. Por outro lado, o aspecto objetivo cingia-se à 

despedida do empregado de seu posto de trabalho no exercício de suas atividades sindicais. 

Esta definição, alocada no âmbito da relação de emprego, não mais se sustenta em 

face da qualidade de sujeito que o ser humano vem alcançando com o decorrer dos séculos. Neste 

cenário, a noção de foro sindical alargou-se tanto em seu aspecto subjetivo como objetivo.  

A extensão subjetiva foi capaz de atingir93 a “todo trabalhador sindicalizado ou 

que simplesmente desenvolve alguma ação sindical, gremial ou coletiva” e a objetiva apreendeu 

 
92URIARTE, O. E. A proteção contra os atos anti-sindicais. Trad. Irany Ferrari. São Paulo: LTr, 1989, p. 9. 
93Ibid., p. 10. 
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na despedida94 “todo ato prejudicial, como também, tende a incluir aquelas prerrogativas ou 

facilidades que são concedidas a dirigentes ou representantes sindicais, ou, eventualmente, aos 

trabalhadores em geral, para facilitar, promover ou fornecer a atividade gremial”. 

Diante disto, o foro sindical é caracterizado pela existência de broquéis protetores, 

em duas instâncias: a primeira composta pela95 “proteção contra despedida e outras sanções 

imotivadas, tais como suspensões, transferências, alterações funcionais etc.” e a segunda pelo96 

“conjunto de medidas acessórias ou complementares às facilidades de manutenção de local de 

serviço e de horário, o quadro de avisos etc.”. 

As práticas desleais tiveram suas origens nos Estados Unidos da América, em 

1935, com a promulgação da Lei Nacional das Relações de Trabalho. Contudo, alguns países97 – 

Argentina, Colômbia, República Dominicana e Panamá – da América Latina e do Sul adotaram o 

referido sistema. 

O artigo oitavo da referida lei vedava algumas condutas patronais, que eram 

qualificadas como práticas desleais, visando ao jogo limpo no exercício das atividades sindicais 

pelos trabalhadores, assim como o estabelecimento da ética nas relações trabalhistas. 

O dispositivo acima indicado velava pela não obstrução do exercício dos direitos 

sindicais, dos atos de ingerência dos empregados nas organizações dos trabalhadores, de alguns 

atos de discriminação anti-sindicais e da recusa de negociar coletivamente. 

Estes broquéis protetivos foram ampliados com a edição da Lei Taft-Hartley, de 

1947, que bilateralizou o exercício de tais práticas. Se antes a vontade do legislador visava 

 
94URIARTE, O. E. A proteção contra os atos anti-sindicais. Trad. Irany Ferrari. São Paulo: LTr, 1989, p. 10. 
95URIARTE, O. E. loc. cit.  
96URIARTE, O. E. loc. cit. 
97Ibid., p. 12. 
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proteger os trabalhadores, a lei posterior intencionou proteger os empregadores contra atos de 

organizações sindicais de trabalhadores que causassem prejuízos ao segundo e98 “relacionados 

principalmente, com o uso da violência, da intimidação, da represália, da recusa de negociar”.    

Fazendo-se uma colação entre os sistemas implantados na América Latina e nos 

Estados Unidos da América, verifica-se que o primeiro99 “começou sendo uma proteção estatal 

direta do dirigente sindical contra a despedida para ir evoluindo até a proteção de todo 

trabalhador contra todo ato prejudicial para a sua ação sindical ou a causa dela”, ao passo que o 

segundo 100 “começou sendo uma limitação heterônoma do “livre jogo” das partes sociais, que 

inclui, entre outras atitudes proibidas ou limitadas, a despedida anti-sindical”. Além disso, o foro 

sindical é desde seu nascedouro unilateral, e as práticas desleais tomou como nota à bilateralidade 

no tocante à proteção. 

A Convenção nº 98 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) parece 

condensar os sistemas de foro sindical e as práticas desleais, ao exemplificar os atos de 

discriminação anti-sindical e atos de ingerência previstos nos artigos primeiro e segundo da 

referida norma internacional. 

Segundo Oscar Ermida Uriarte101 “o ato de discriminação anti-sindical vem a ser o 

objeto do foro sindical amplo que, na concepção predominantemente latino-americana, é o 

instrumento de proteção do trabalhador contra os atos que prejudiquem sua ação sindical ou por 

causa dela”. 

 

 
98URIARTE, O. E. A proteção contra os atos anti-sindicais. Trad. Irany Ferrari. São Paulo: LTr, 1989, p. 11.  
99Ibid., p. 11-12. 
100Ibid., p. 12. 
101Ibid., p. 14. 
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O artigo primeiro da Convenção nº 98102 dispõe o seguinte: 

Art. 1º 

1. Os trabalhadores devem se beneficiar de proteção adequada contra todos os atos de 
discriminação que tendam a lesar a liberdade sindical em matéria de emprego.  
2. Tal proteção deve nomeadamente aplicar-se no que respeita a atos que tenham por 
fim: 
a) Subordinar o emprego do trabalhador à condição de ele não estar filiado a um 
sindicato ou que deixe de fazer parte de um sindicato; 
b) Despedir o trabalhador ou causar-lhe prejuízo por quaisquer outros meios, por motivo 
de filiação sindical ou de participação em atividades sindicais fora das horas de trabalho 
ou, com o consentimento do patrão, durante as horas de trabalho. 
 

Verifica-se no item um do artigo primeiro que a proteção aos trabalhadores se 

aproxima sobremodo do que dispõe o sistema de foro sindical, em face da unilateralidade da 

proteção. No item dois do mesmo dispositivo, os atos postos em relevo103 “são os mais 

freqüentemente incluídos como objeto do foro sindical nas legislações e estudos doutrinários 

sobre este sistema de proteção”.  

Ao conceituar os atos de ingerência, Uriarte104 fala que este se manifesta por “uma 

intromissão indevida ou interferência de uma das partes sociais nos assuntos próprios da outra” 

O artigo segundo da Convenção nº 98 diz o seguinte: 

Art. 2º 
 

 1. As organizações de trabalhadores e de patrões devem-se beneficiar de proteção 
adequada contra todos os atos de ingerência de umas em relação às outras, quer 
diretamente, quer pelos seus agentes ou membros, na sua formação, funcionamento e 
administração.  
2. Consideram-se nomeadamente atos de ingerência no sentido do presente artigo todas 
as medidas que tendam a provocar a criação de organizações de trabalhadores 
dominadas por um patrão ou uma organização de patrões, ou a manter organizações de 
trabalhadores por meios financeiros ou outros, com o desígnio de subordinar aquelas 
organizações a um patrão ou a uma organização de patrões. 

 
102DIREITOS HUMANOS – INSTRUMENTOS UNIVERSAIS. Liberdade de associação - Convenção n.º 98 da 
OIT sobre a aplicação dos princípios do direito de organização e de negociação colectiva. GABINETE DE 
DOCUMENTAÇÃO E DIREITO COMPARADO NA INTERNET. Disponível em: <http://www.gddc.pt/direitos-
humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/la-conv-98.html>. Acesso em: 05.09.2006. 
103URIARTE, O. E. A proteção contra os atos anti-sindicais. Trad. Irany Ferrari. São Paulo: LTr, 1989, p. 14. 
104Ibid., p. 15. 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/la-conv-98.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/la-conv-98.html
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 Se se comparar este dispositivo com o núcleo das práticas desleais, verifica-se 

grande similitude entre a norma e o sistema em face da simetria da proteção, além do fato de os 

tipos definidos no item dois serem típicos do sistema norte-americano. Desta forma, a norma 

internacional, conjugando os dois preceitos, supera os sistemas de foro sindical e das práticas 

desleais. 

A expressão práticas ou atos anti-sindicais surgiu, pela primeira vez, em 1987, em 

Buenos Aires.  

A generalidade do vocábulo superou os conceitos de práticas desleais, atos de 

discriminação anti-sindical, assim como atos de ingerência. A expressão englobaria em uma só 

consideração os três tipos anteriores, por envolver atos, atitudes e condutas anti-sindicais, 

superando, inclusive, algumas delas. 

Para Uriarte105 : 

[...] a respeito do conceito de ato de discriminação anti-sindical, a expressão “ato anti-
sindical” tem a vantagem de prescindir o vocábulo “discriminação” que limita seu 
alcance. Com efeito, o qualificativo “discriminatório” identifica uma ruptura do 
princípio de igualdade através de uma desvantagem, rebaixamento, privação, negação, 
desqualificação ou diminuição, enquanto que o ato anti-sindical pode ir mais além – 
incluindo até tratamentos de favor -, assim mesmo a idéia de “discriminação” poderia ser 
interpretada como consubstancial do dolo – a consciência da vontade de discriminar -, 
tanto que, em certas circunstâncias, o ato anti-sindical poderia chegar a ser qualificado 
como tal por meros efeitos, prescindindo o elemento subjetivo do agente; e, também, a 
referência ao ato “anti-sindical” sem outro aditamento permite admitir com maior 
facilidade a inclusão dos atos prejudiciais mesmo que não sejam “no emprego”. 

 

De igual forma, na expressão em comento, é possível abranger o conteúdo previsto 

no foro sindical, em seu sentido amplo, por conseguir atingir aquelas atitudes desfavoráveis ao 

reconhecimento ou concessão das facilidades ou regalias necessárias para o desenvolvimento 

vivo da ação sindical. 

 
105URIARTE, O. E. A proteção contra os atos anti-sindicais. Trad. Irany Ferrari. São Paulo: LTr, 1989, p. 16. 



      78                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                        
 

Apesar de tal evolução conteudística, a doutrina não acompanhou o 

desenvolvimento no mundo do trabalho em que o emprego encontra-se nas mãos de menos de 

50% (cinqüenta por cento) da população economicamente ativa, com tendências ao rebaixamento 

deste número em face do desemprego estrutural. 

Constituindo aqueles que detêm o trabalho subordinado às minorias, é necessária 

uma mudança de paradigma quanto à proteção dos atos anti-sindicais. Conforme se verá na 

última parte do estudo, a proteção contra os atos anti-sindicais também se dirigirão àqueles que 

não estão ligados a um vínculo de subordinação jurídica, nascido com o industrialismo.  

Toda esta discussão tem o condão de preservar as liberdades sindicais, e estas 

dizem respeito aos direitos humanos fundamentais daqueles que desejam ter uma vida digna a 

partir do trabalho, mas não necessariamente, do emprego, com o fim de criar, organizar e 

administrar os sindicatos, sem intervenção estatal, com independência no exercício de suas 

funções, assim como no direito de filiar-se ou não às entidades. 
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CAPÍTULO 7 - SUJEITOS VIOLADORES DO DIREITO ÀS LIBERDADES SINDICAIS 
E ÀS PRÁTICAS ANTI-SINDICAIS 
 

 A Organização das Nações Unidas (ONU), ao adotar, através da resolução 217 - 

A, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dispôs em seu artigo 23 o seguinte: 

Artigo 23 

I - Todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas 
e favoráveis e à proteção contra o desemprego. 
II – Todo o homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 
trabalho. 
III – Todo o homem que trabalha tem direito a igual remuneração justa e satisfatória, que 
lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade 
humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meio de proteção social. 
IV – Todo o homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção 
de seus interesses. 

 

E no seu artigo 28 dispõe o seguinte: “Todo o homem tem o direito a uma ordem 

social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração 

possam ser plenamente realizados”. 

Verifica-se que a Organização das Nações Unidas (ONU) em matéria de direito 

sindical não se restringiu ao trabalho subordinado, porém se mostrou flexível. Declarou, ainda, 

que a efetivação de qualquer dos direitos contidos naquele documento também constitui direito 

humano.  

A Organização Internacional de Trabalho.(OIT), contudo, não caminhou na 

mesma direção. Absorveu a estrutura do sindicato verticalizado voltado para a relação de 

emprego. Um leve olhar na Convenção nº 87 comprova este norte. 

Artigo 2º 
 
Os trabalhadores e empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de 
constituir, sem autorização prévia, organizações se sua escolha, bem como o direito de 
se filiar a estas organizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos da 
mesma. 
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Artigo 3º 

 
As organizações de trabalhadores e empregadores terão o direito de elaborar seus 
estatutos e regimentos, eleger livremente seus representantes, organizar sua 
administração e atividades e formular seus programas de ação. 
 

Artigo 7º 
 
A aquisição de personalidade jurídica pelas organizações de trabalhadores e de entidades 
patronais, suas federações e confederações não pode estar subordinada a condições 
susceptíveis de pôr em causa a aplicação das disposições dos artigos 2, 3 e 4 da presente 
Convenção. 

 
Complementando a norma anterior, a Convenção nº 98 teve a seguinte redação: 

Artigo 1º 
 

1. Os trabalhadores gozarão de adequada proteção contra atos de discriminação com 
relação a seu emprego. 
2. Essa proteção aplicar-se-á especialmente a atos que visem: 

a) sujeitar o emprego de um trabalhador à condição de que não se filie a um 
sindicato ou deixe de ser membro de um sindicato; 
b) causar a demissão de um trabalhador ou prejudicá-lo de outra maneira por sua 
filiação a um sindicato ou por sua participação em atividades sindicais fora das 
horas de trabalho ou, com o consentimento do empregador, durante o horário de 
trabalho. 

 
Artigo 2º 

 
1. As organizações de trabalhadores e de empregadores gozarão de adequada proteção 
contra atos de ingerência de umas nas outras, ou por agentes ou membros de umas nas 
outras, na sua constituição, funcionamento e administração. 
2. Serão principalmente considerados atos de ingerência, nos termos deste Artigo, 
promover a constituição de organizações de trabalhadores dominadas por organizações 
de empregadores ou manter organizações de trabalhadores com recursos financeiros ou 
de outra espécie, com o objetivo de sujeitar essas organizações ao controle de 
empregadores ou de organizações de empregadores. 

 

Neste panorama, a concretização e efetividade das liberdades sindicais constituem 

um direito universal. 

Assim, na busca pela identificação dos sujeitos de práticas anti-sindicais, verifica-

se que o Estado é o primeiro a irradiar as possibilidades de configuração de atos anti-sindicais. 

Do mesmo modo, deve ocorrer com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), para que ela 

altere o seu perfil doutrinário acerca da matéria. 
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Num outro plano, os empregadores também podem ser sujeitos de práticas anti-

sindicais, frustrando as atividades associativas dos trabalhadores, direta ou indiretamente. 

Primeiro o são quando interferem no exercício dessas atividades, violando “um direito não 

sindical com ou por causa da atividade sindical”106. A título exemplificativo, é possível citar 

ações pelos empregadores que violam o exercício sindical, como a transferência, o rebaixamento 

salarial, a despedida arbitrária. 

Ainda de forma direta, é possível visualizar atuações anti-sindicais em que 

empregadores figuram como sujeitos ativos de tais práticas, sobretudo, quando estes obrigam os 

trabalhadores a se compromissarem, via cláusula contratual, no sentido de não se filiar a seu 

sindicato, como pressuposto de admissão. São os conhecidos “contratos de cães amarelos”107. 

No Brasil, tal cláusula contratual é vedada pelo sistema constitucional, em seu 

artigo 8º, que assegura aos trabalhadores o direito de filiar-se ou não a um sindicato. 

O crescente desemprego estrutural108, em nível mundial, faz com que este direito 

humano caia no vazio, sendo possível desta forma à ação nefasta por parte dos empregadores, no 

sentido de condicionar o acesso ao emprego à não filiação ao sindicato.  

É imaginável, ainda, a pressão à liberdade de associação, quando os empregadores 

condicionam à admissão do emprego à filiação sindical. São as conhecidas “empresas 

fechadas”109. 

 

 
106URIARTE, O. E. A proteção contra os atos anti-sindicais. Trad. Irany Ferrari. São Paulo: LTr, 1989, p. 36. 
107Yellow dog contracts. 
108ANDRADE, E. G. L. Curso de direito sindical. São Paulo: LTr, 1996, p. 25-29. 
109A closed shop 
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 Orlando Gomes e Elson Gottschalk110, ao se posicionarem sobre a matéria, 

afirmam que: 

Com esta cláusula convencional coletiva, é o sindicato que assegura a colocação do 
pessoal, podendo manter, para tanto, uma agência ou escritório de colocação. Todos os 
empregados da empresa devem ser membros do sindicato no momento da admissão e 
permanecer filiados por todo o tempo em que durar o contrato de trabalho.  

 

Uma outra forma de os empregadores transgredirem o direito ao exercício das 

liberdades sindicais − daqueles que se encontram vinculados por uma relação de emprego – 

opera-se quando estabelecem um prazo, após a admissão dos trabalhadores, para filiarem-se, 

obrigatoriamente, a determinado sindicato. São as conhecidas “empresas sindicalizadas”111. 

Os sindicatos de trabalhadores ou de empregadores112 podem ser sujeitos ativos de 

práticas anti-sindicais. Os primeiros assumem essa posição quando induzem os trabalhadores 

sindicalizados a assediarem aos não-sindicalizados, como forma de pressão para que estes 

procedam a sua filiação de forma obrigatória. 

Assédio moral, conforme Lázaro Curvêlo Chaves113:  

É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício 
de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, 
em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, 
de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinado(s), desestabilizando a relação 
da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistir do emprego. 

 

Os segundos, por seu turno, assim se caracterizam quando circulam as 

denominadas listas negras com os nomes dos trabalhadores que exercem atividade sindical 

ensejando a sua não contratação ou despedida destes dos seus postos de emprego. 

 
110GOMES,O. Curso de direito do trabalho. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 507. 
111A union shop 
112A mise à l´index 
113CURVELO, L. O que é assédio moral no trabalho. 29 mai. 2003. Disponível em: 
<http://www.culturabrasil.org/assediomor.htm>. Acesso em 17.03.2006. 

http://www.culturabrasil.org/assediomor.htm
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Diante de tais considerações, verifica-se que, no contexto do trabalho subordinado, 

a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os Estados-nação, os empregadores e os 

sindicatos de trabalhadores ou patronais podem ser constituídos como sujeitos ativos de práticas 

anti-sindicais, o que é inconcebível. 

Se para as minorias existe uma preocupação de órgãos internacionais, no sentido 

de promover escudos protetores para inibir tais atos violadores à dignidade do ser humano 

vinculado pelo contrato de emprego, no que concerne ao exercício de suas liberdades sindicais, 

com maior razão, é necessária a busca de uma nova leitura nestes mecanismos de amparo, para 

que seja preservada a dignidade daqueles que estão fora do mundo do trabalho subordinado – 

desempregados, não empregáveis e os que se encontram na informalidade − em face destes seres 

humanos constituírem a maioria e encontrarem-se impedidos de exercer atos sindicais no status 

em que se encontram. 

São estas as razões pelas quais o autor da presente dissertação pretende deslocar o 

objeto do tema liberdades sindicais versus atos anti-sindicais.  
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CAPÍTULO 8 - MECANISMOS DE PROTEÇÃO DAS LIBERDADES SINDICAIS NA 
CONJUNTURA DO TRABALHO SUBORDINADO 
 

 A Organização das Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho por 

meio da Declaração Universal dos Direitos do Homem e das convenções, recomendações e 

resoluções internacionais reconheceram como matriz da sociedade o respeito à dignidade da 

pessoa humana que, uma vez desconsiderado, compromete a própria ordem social. 

 As liberdades sindicais constituem uma das expressões da excelência do ser 

humano. Para tanto, é necessária a promoção de mecanismos capazes de inibir a ações 

indesejadas de Órgãos Internacionais, Estado-nação, empregadores, sindicatos patronais e dos 

trabalhadores.  

Como o sistema constitucional brasileiro não possibilita o reconhecimento de 

normas constitucionais viciadas de inconstitucionalidade, a ação comissiva vedatória do direito às 

liberdades sindicais de forma plena parece ficar à mercê de reforma constitucional, com vistas a 

compatibilizarem-se com os citados instrumentos. Desta forma, no mundo do trabalho 

subordinado brasileiro, as práticas anti-sindicais de origem estatal seriam extirpadas do 

ordenamento jurídico. 

Os mecanismos de proteção e de eliminação das práticas anti-sindicais dos 

empregadores e dos sindicatos patronais e de trabalhadores são contemplados por Oscar Ermida 

Uriarte de maneira elucidativa114. 

 
114URIARTE, O. E. A proteção contra os atos anti-sindicais. Trad. Irany Ferrari. São Paulo: LTr, 1989, p. 45-57. 
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Para ele, estas ações podem operar-se de forma preventiva; pela reparação; através 

da publicização das decisões, sejam administrativas ou judiciais; por meio de sanções 

administrativas e penais assim como através da utilização da autotutela coletiva.  

As ações preventivas guardam relação com o fato de serem criadas políticas 

publicas capazes de impedir a concretização de determinado ato anti-sindical ou, noutra 

perspectiva, em caso de este haver sido executado através da eliminação de seus efeitos. 

O procedimento seria o somatório de uma representatividade sindical eficaz, 

adicionado à existência de norma jurídica cujo conteúdo obrigasse o Estado, empregadores ou 

sindicatos a comunicarem previamente as suas pretensões na vida laborativa dos trabalhadores, 

ao órgão competente com vistas a uma análise prévia. 

O objetivo deste procedimento é verificar, no caso concreto, a intenção de tais 

entes para a realização de seus atos, posto que poderão encontrar-se vestidos com aparência de 

licitude, mas, em completa violação à ordem jurídica. 

As medidas reparatórias são mais difundidas do que as preventivas nas ordens 

jurídicas. Consistem na possibilidade daquele que se sente violado em sua atividade sindical 

recorrer ao órgão administrativo ou judicial, visando a suspensão, nulidade ou indenização.  

O legislador brasileiro abordou bem as duas primeiras hipóteses, no artigo 659, 

incisos IX e X da CLT, quando rechaça as transferências ilícitas e despedidas indevidas dos 

dirigentes sindicais através do instituto da reintegração, prevendo também a indenização como 

feição pedagógica.  

A publicização das decisões judiciais e administrativas que reconhece uma ação 

anti-sindical também é meio de controle. Este manto protetor é muito difundido nos Estados 
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Unidos da América do Norte (USA). A adoção desta alternativa requer um órgão que determine a 

publicização da decisão constando o reconhecimento das práticas anti-sindicais no interior da 

empresa, ou dos sindicatos, para que os demais trabalhadores possam ter ciência de tal conduta e, 

com isso, inibir a repetição do malefício. 

Esta publicização também pode operar-se com a remessa da respectiva decisão - 

administrativa ou judicial - diretamente para cada trabalhador atingido pela ação daquele que 

ensejou a prática anti-sindical em relação a determinado trabalhador. As divulgações das práticas 

anti-sindicais também podem ser conhecidas pela via de periódicos e seminários. 

Na França115 e na Itália116, são reconhecidas as multas administrativas como forma 

de cessar condutas anti-sindicais. No direito peruano, é admissível, além da multa, a prisão 

daquele que não cessar a conduta anti-sindical. 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 8º, § 2º, declara que “os abusos 

cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei”. A Consolidação, por meio do artigo 598, 

prevê a estipulação de multa através do Ministério do Trabalho, nos casos de violação à 

organização sindical. De uma outra sorte, a Lei nº 7.783/89 – Lei de Greve - prevê um 

mecanismo no artigo 14 de que, além da sanção prevista na norma celetista, tais condutas deverão 

ser alcançadas pelos efeitos decorrentes da responsabilidade penal, civil e trabalhista. 

A autotutela coletiva também constitui um mecanismo de pressão capaz de inibir 

ou atenuar as práticas anti-sindicais. Este meio protetor pode materializar-se de duas formas: a) 

uma forte representação sindical com caráter fiscalizador e promotor de greves como meio de 

fazer ciência à sociedade civil de tais abusos e busca de tutela perante o Poder Judiciário; b) 

 
115URIARTE, O. E. A proteção contra os atos anti-sindicais. Trad. Irany Ferrari. São Paulo: LTr, 1989, p. 51. 
116URIARTE, O. E. loc. cit. 
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estipulação de normas coletivas em que constem dispositivos protetores para tais condutas, e 

tipificando-os, ao máximo, as hipóteses configuradoras de práticas anti-sindicais, suprindo-se, 

dessa forma, as lacunas da legislação heterônoma. 

A forte representação sindical encontra-se relacionada à essência do movimento 

sindical – os seus aspectos revolucionários e reivindicativos. Na atualidade, no entanto, o 

sindicato se amoldou a uma feição meramente reivindicativa. 

 A criação de normas jurídicas através de órgão estatal ou por meio de seus 

próprios interlocutores sociais tem seu nascedouro a partir de uma insatisfação social coletiva e 

eficaz. Desta forma, é função do parlamento assim como dos interlocutores sociais a elaboração 

de normas jurídicas capazes de inibir as condutas reprováveis, modernizando-se, assim, o direito.  

Apesar de tais broquéis protetores, o modelo de sociedade do trabalho na 

atualidade revela que estes mecanismos são insuficientes, uma vez que as maiorias não se 

encontram acobertadas de tais escudos, em razão de estas se acharem excluídas do trabalho 

voltado para o emprego.  
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CAPÍTULO 9 - AS DIMENSÕES ESPACIAIS DOS ATOS ANTI-SINDICAIS 
 

9.1 LIBERDADES SINDICAIS E ATOS ANTI-SINDICAIS NO ÂMBITO DA UNIÃO 
EUROPÉIA  
 

 Afirma Yolanda Valdeolivas García117, embora ainda utilize a expressão liberdade 

sindical, que esta constitui um dos sustentáculos e peças-chaves do ordenamento jurídico no que 

se refere às relações de trabalho. Considera que o uso das liberdades demonstra uma das 

manifestações de um efetivo Estado Social e Democrático de Direito, em face da concretização 

de valores materializados pela liberdade e igualdade.  

Desta forma, as liberdades sindicais devem ser objeto de tutela pelas entidades de 

classe, pois garantem a manutenção da própria democracia. 

O Direito118, na Pós-modernidade, sofreu um corte epistemológico, em termos de 

pluralismo jurídico. 

O conceito de soberania, na atualidade, foi elastecido em razão da ruptura de um 

modelo de sociedade centrado na estabilidade das relações sociais, para uma nova concepção em 

que suas bases estão fixadas em um padrão de sociedade líquida. O desenvolvimento tecnológico, 

a globalização contribuiu de forma substancial para esta mudança de paradigma. Em outras 

palavras: a soberania não tem mais uma concepção de monopólio do Estado, sob o ponto de vista 

interno, podendo apresentar-se, também, sob a forma de bloco de Estados que estarão submissos 

à legislação transnacional. 

 
117GARCÍA, Y. V. Las conductas lesivas de la liberdade sindical. Madrid: Consejo Econômico y Social, 1994, p. 
25. 
118SABADELL, A. L., Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura externa do direito. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 106. Segundo ele: Esta é a posição nuclear do pós-positivismo jurídico, que considera 
o monopólio estatal da elaboração e aplicação do Direito como uma construção historicamente superada.  
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A União Européia (EU) é um exemplo destes blocos e se diferencia das 

Organizações Internacionais tradicionais, pois as extrapola, inova, notadamente, em sua estrutura, 

operação e poderes. Esta, por intermédio do órgão competente, produz normas jurídicas que 

regem os países nela aquiescentes.  

Um traço bastante evidenciado entre a União Eropéia (EU) e as Organizações 

Internacionais convencionais, é que a primeira, ao produzir norma jurídica, obriga os Estados que 

fazem parte deste bloco à submissão a tais dispositivos, independentemente do seu 

consentimento. De forma diversa, nas Organizações Internacionais, é necessária a ratificação dos 

Estados aderentes, para que as normas produzidas façam parte do seu direito interno.    

Outro aspecto relevante diz respeito a sua natureza jurídica. Diversamente das 

Organizações Internacionais convencionais, que têm natureza jurídica de entidade pública de 

Direito Internacional; à União Européia (EU) tem sido conferida a natureza de Comunidade 

Regional Internacional. 

O surgimento deste bloco de nações ocorreu no início da segunda metade do 

século XX, para controle do carvão e do aço, tendo por países signatários a França, Alemanha, 

Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Itália. 

Com a crescente adesão de outros países e devido à necessidade de controle das 

políticas externas, em 07.02.1992, firmou-se o Tratado de Maastrichit, que entrou em vigor em 

01.11. 1993, nascendo, assim, a União Européia (EU). 

A estrutura desta é constituída pela Comissão Européia, pelo Parlamento Europeu, 

pelo Conselho da União Européia e pela Corte Européia de Justiça. 
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Em se tratando de direito sindical, a elaboração destas normas se operam de forma 

mais ampla e agressiva, se comparadas às produzidas pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) ou por outros organismos internacionais, em face da necessidade destes órgãos de classe 

protegerem os trabalhadores dos efeitos produzidos pelas leis do mercado, e a aderência se opera, 

obrigatoriamente como forma de sobrevivência de um determinado seguimento.  

Afirma também Yolanda Valdeolivas García que a tutela das liberdades sindicais 

se projeta no âmbito objetivo e subjetivo. Este119 “supõe identificar, de um lado, os sujeitos 

violadores de atos anti-sindicais, frente a querer atuar na defesa de direito fundamental, e, de 

outro, analisar os sujeitos que são susceptíveis de se verem lesionados em seus direitos sindicais”. 

O quadrante objetivo diz respeito aos conteúdos das liberdades, quais sejam120:  

 [...] o direito de organização, tanto em sua vertente individual, isto é, o direito dos 
trabalhadores de constituir sindicatos e filiar-se aos de sua eleição, como em sua vertente 
coletiva, relativa agora ao direito dos sindicatos serem constituídos e formarem 
confederações, fundarem organizações sindicais internacionais e filiarem-se as mesmas. 

 

Como objeto do direito sindical na União Européia, o que se tem de concreto por 

esse bloco de países, é a possibilidade de negociação coletiva em sede transnacional. Nesse 

sentido, cite-se o Ato Único Europeu, de 1987, que teve por objetivo o desenvolvimento do 

diálogo entre os interlocutores sociais, em nível europeu, de modo convencional, e a valorização 

dos contratos coletivos como fonte de normatização comunitária, além da Carta Comunitária de 

Direitos Sociais, de 1989, que fixou regras de tutela dos trabalhadores, dentre as quais, a 

liberdade de associação sindical e a contratação coletiva. Cite-se, ainda, o Tratado de Maastrichit, 

de 1992; Livro Verde - Política Social Européia, de 1993; Livro Branco, de 1994; Tratado de 

 
119GARCÍA, Y. V. Las conductas lesivas de la liberdade sindical. Madrid: Consejo Econômico y Social, 1994, p. 
30. 
120Ibid., p. 40.  
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Amsterdam, de 1997121, todos com a finalidade de estabelecer diretrizes entre competitividade e 

progresso social. 

No âmbito comunitário europeu, o direito de associação, o direito de greve e o 

locaute não são objetos de resolução nesta dimensão, mas internamente. Estas restrições 

decorrem da imposição oposta pela Inglaterra e pela possibilidade da normatização de estes 

institutos serem antagônicos aos fins comunitários. 

Afirma Gian Carlo Perone que122: 

Os ordenamentos dos Estados-Membros da União Européia confirmam sua 
homogeneidade fundamental – também nas recíprocas e múltiplas diversidades que 
assumem, de resto, aspectos particulares da disciplina dos meios de luta sindical – 
também com relação ao reconhecimento do direito de greve. Exceções a esse princípio 
são oferecidas pelo Reino Unido, cujo ordenamento reconhece uma simples liberdade de 
greve, não admitindo a suspensão da relação durante a ação direta, e pela Áustria, onde 
também se configura uma mera liberdade de greve em face de uma atitude abstencionista 
do estado nas relações sindicais. 

 
E conclui dizendo: 

Cada ordenamento chegou ao reconhecimento do direito de greve, passando por várias 
vicissitudes em épocas diversas, e, às vezes, numa caminhada marcada por recuos e 
fases regressivas, mas se pode constatar que, na área da União Européia, o regime 
jurídico da autoproteção sindical é, substancialmente, o regime jurídico próprio dos 
Estados democráticos. 

 

Assim, no âmbito da União Européia, as atividades sindicais se resumem 

precipuamente às negociações coletivas, em matéria de Direito do Trabalho. Contudo, verifica-se 

que este instrumento protetor encontra-se voltado para os trabalhadores vinculados por um laço 

de subordinação. Este fato é significativo para uma mudança quanto ao conteúdo do Direito 

Sindical, uma vez que os que se encontram na informalidade, os não empregáveis e os 

desempregados ficam à margem da proteção contra atos anti-sindicais, e isto é antagônico ao 

ideal de democracia proposto no terceiro milênio. 
 

121NASCIMENTO, A. M. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000, p.101-102. 
122PERONE, G. C. A ação sindical nos estados-membros da união européia. São Paulo: LTr, 1996, p. 27. 
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9.2 AS LIBERDADES SINDICAIS, OS ATOS ANTI-SINDICAIS E PROTEÇÃO CONTRA 
ESTES ATOS NA AMÉRICA LATINA 
 

As liberdades sindicais podem sofrer diferentes tipos de ataques. Até meados da 

década de 80, do século anterior, era comum chegarem à Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) queixas relacionadas à suspensão ou dissolução de sindicatos na América Latina. Não raro 

tomava-se conhecimento da prática de atos de aprisionamento, tortura e assassinato de 

sindicalistas.  

Nos últimos anos, todavia, devido ao crescimento do sentimento constitucional na 

região – maior respeito aos direitos humanos, civis e políticos – o número de queixas dirigidas ao 

Comitê de Liberdade Sindical123 diminuiu sensivelmente. Se em alguns países a violência 

sindical ainda persiste, tornou-se mais difícil identificá-la como um fenômeno concernente às 

relações de trabalho. A maioria das queixas ainda recebidas pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) origina-se de países onde há um clima de violência generalizada, que vitima, 

igualmente, tanto os meios sindicais quanto outros setores da sociedade.  

Permanecem, contudo, as queixas relativas às formas “mais sutis” de perseguição 

anti-sindical. Os atos anti-sindicais sofisticaram-se, escondendo-se, agora, sob o manto da 

respeitabilidade jurídica.   

De acordo com os dados do Comitê de Liberdade Sindical e com o informe anual 

da CEACR,124 as formas mais comuns de práticas anti-sindicais na América Latina são as 

seguintes: a) atos anti-sindicais praticados pelo empregador contra sindicalistas, a título 

 
123Órgão da ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) responsável por monitorar os atentados 
contra as liberdades sindicais. 
124A CEACR – Comissão de Expertos em Aplicação de Convênios e Recomendações – Órgão da OIT. 
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individual, b) atos anti-sindicais praticados pelo empregador contra o sindicato, enquanto 

entidade coletiva, c) ações ou omissões de autoridades públicas prejudiciais aos sindicatos.  

Os primeiros tipos apresentam-se ora como atos preventivos, quando visam, por 

exemplo, impedir a constituição de um sindicato, ora como repressivos, como ocorre na adoção 

de represálias contra trabalhadores, em razão do exercício de seus direitos sindicais. Os segundos 

visam atacar a instituição sindical propriamente dita. A título de ilustração, é o que ocorre quando 

o empregador se nega a reconhecer o sindicato ou a negociar com ele. Na terceira forma, os atos 

anti-sindicais aparecem em conseqüência de uma ação ou omissão estatal. 

 Na atualidade, não é comum se ouvir falar de intervenção ou dissolução de 

sindicatos, apesar de não serem poucas as queixas relacionadas à negativa de concessão de 

registro ou de personalidade jurídica a sindicatos. Outro arquétipo nesta modalidade de ato anti-

sindical consiste na colusão entre as autoridades públicas e empregadores. Enquanto aquelas 

retardam o registro do sindicato, estes despedem os trabalhadores que intentam sindicalizar-se. 

A proteção jurídica contra os atos anti-sindicais na América Latina escora-se, ora 

nas normas e princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) ora na legislação e 

jurisprudência locais.  

Entre as normas internacionais, a que é invocada com maior freqüência é a 

Convenção nº 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata sobre a liberdade 

sindical e a proteção ao direito de sindicalização125. De acordo com o seu texto, os empregados 

assim como os empregadores têm o direito de constituir, sem autorização prévia, as organizações 

que julgarem convenientes. Estabelece, outrossim, que tais organizações não podem ser 

suspensas nem dissolvidas pela via administrativa. 
 

125Na América Latina, somente o Brasil, o Chile e El Salvador não o ratificaram.  
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A proteção dos direitos sindicais é tratada mais amiúde pela Convenção nº 98, que 

versa sobre o direito de sindicalização e de negociação coletiva126. De acordo com os seus 

termos, é vedada a adoção de atos que visem retaliar trabalhadores em razão de se haverem 

filiado a um sindicato. De semelhante modo, estatui que as organizações sindicais devem gozar 

de adequada proteção contra atos de ingerência, principalmente as medidas que tendam a 

fomentar a constituição de organizações de trabalhadores, dominadas por um empregador ou por 

uma organização patronal. 

Um terceiro instrumento internacional é a Convenção nº 135. Esta definiu medidas 

capazes de neutralizar atos que venham a violar a proteção dos representantes dos trabalhadores, 

os quais devem ser defendidos contra todas as medidas que possam vir a prejudicá-los pelo fato 

de ostentarem tal condição. 

O acompanhamento da aplicação dessas normas internacionais é feito por 

diferentes órgãos da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O mais notório é o Comitê de 

Liberdade Sindical – CLS, ao qual compete examinar as queixas relativas à ocorrência de 

afrontas às liberdades sindicais. De acordo com Arturo S. Bronstein, um número muito 

expressivo de queixas diz respeito a países da América Latina. E complementa127 dizendo que 

“isto não pode tomar-se como uma evidência indiscutível de que na América Latina a liberdade 

sindical sofre maiores menoscabos que em outras regiões, sugere-se que a matéria é 

particularmente sensível nesta região”.  

Dentre as normas nacionais de proteção às liberdades sindicais, cumpre destacar 

aquela relativa à proteção do direito de constituir sindicatos, veiculada pelo artigo 450 da Lei 

 
126Na América Latina, somente o Chile, o México e El Salvador não o ratificaram. 
127BRONSTEIN, A. S. El derecho sindical en América Latina. Montevideo: FCU, 1995, p. 93. 
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Orgânica do Trabalho (LOT) – da Venezuela. De acordo com a norma em comento, a notificação 

formal feita por qualquer número de trabalhadores, desde que suficiente para constituir um 

sindicato, coloca os seus subscritores sob a proteção especial do Estado. Em conseqüência, tais 

trabalhadores gozariam de inamovibilidade desde a data da notificação até a da efetiva inscrição 

do sindicato. Disposições análogas são encontradas nos ordenamentos colombiano, peruano, 

dominicano e guatemaliano. Algumas outras legislações, como a chilena, somente asseguram tal 

proteção aos membros diretivos do sindicato em formação. 

Outro exemplo positivado de proteção às liberdades sindicais vem da experiência 

mexicana. Verificando o legislador deste país o grande número de formalidades exigidas para a 

constituição de um sindicato, algumas das quais, sem razão de ser, estatuiu128 considerar-se 

efetuado o registro do sindicato – e adquirida a personalidade jurídica – quando a autoridade 

administrativa não se pronunciar sobre o seu pedido de inscrição dentro de determinado prazo. É 

o que Bronstein chama de “silêncio administrativo positivo”129. Idêntica solução foi adotada pela 

República Dominicana e por El Salvador. 

O Foro Sindical, por fim, amplamente consagrado na América Latina, tutela, de 

modo mais específico, os dirigentes sindicais. Consiste na garantia conferida a alguns 

trabalhadores – dirigentes, delegados – de não serem despedidos, senão por justa causa.  

Como visto acima, alguns ordenamentos latino-americanos, além de oferecerem 

proteção individual a certos trabalhadores, estabelecem uma proteção geral dos direitos sindicais, 

mediante instrumentos destinados a sancionar os atos de discriminação anti-sindical. Bom 

 
128LFT, art. 366. 
129BRONSTEIN, A. S. El derecho sindical en America Latina. Montevideo: FCU, 1995, p. 97. 
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exemplo é subministrado pela República Argentina, que tipifica, na LAST, treze práticas desleais 

e contrárias à ética das relações profissionais do trabalho por parte dos empregadores. 

Se no âmbito da União Européia (EU) é necessária uma mudança na estrutura do 

Direito Sindical, em face do descompasso existente entre a sociedade industrial e a Pós-

industrial; esta necessidade se acentua com muito mais força no âmbito da América Latina, em 

face de um maior quantitativo daqueles que se encontram na informalidade, no terceiro setor, 

entre outros. 

 

9.3 A ATUAÇÃO SINDICAL NA ESFERA SUPRANACIONAL E A PROTEÇÃO CONTRA 
OS ATOS ANTI-SINDICAIS. A ORIENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 
DO TRABALHO 
 

A atuação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) centra-se na produção 

de convenções que terão que ser recepcionadas pelos seus Estados-membros. Já a União Européia 

(EU) produz norma com vigência e eficácia imediatas dentro dos espaços territoriais dos 

respectivos blocos. 

Considerando-se que, na atualidade, o capitalismo hegemônico transita em uma 

dimensão global, verifica-se que, seja na estatura da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), seja no âmbito da União Européia (EU), e ainda considerando os restritos espaços do 

trabalho subordinado, a preservação das liberdades sindicais é limitada. No primeiro caso, deve-

se à necessidade de recepção da norma internacional pelos Estados-nações. No segundo, deve-se 

à limitação territorial dos blocos de nações e, também, às restrições de natureza conteudística. 

Esta visão encontra-se em descompasso com a sociedade Pós-moderna, por não proporcionar 

uma efetiva ação sindical na mesma extensão em que o capitalismo é irradiado, excluindo-se, por 
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conseqüência, destes direitos humanos dos trabalhadores, os que se encontram na informalidade, 

os desempregados e os não empregáveis.  

Conforme se verá mais adiante as estratégias e articulações dos movimentos 

sindicais transcendem estas duas experiências porque estão se desenvolvendo em nível 

planetário. 
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CAPÍTULO 10 - LIBERDADES SINDICAIS E ATOS ANTI-SINDICAIS. OS 
EXCLUÍDOS, OS TRABALHADORES ATÍPICOS, E AS EMPRESAS DE ECONOMIA 
SOCIAL E SOLIDÁRIA  
 

10.1 SINDICATO VERTICALIZADO VERSUS SINDICATO HORIZONTALIZADO 

 

As sociedades transformam-se em face de mudanças das mais variadas ordens 

decorrentes de novos ambientes político, econômico, sociológico etc. 

No mundo do trabalho, a ruptura do Estado do Bem-estar Social provocou a 

desprotelarização do trabalho industrial fabril, ensejando a partir da década de 80, do século XX, 

o nascimento de um novo setor no âmbito do trabalho humano nomeado serviços. Também fez 

brotar uma gama de desempregados e de não empregáveis. Todas estas transformações 

decorreram da substituição do modelo fordista por “novos padrões de busca de produtividade, por 

novas formas de adequação da produção à lógica do mercado”130. 

Historicamente, a razão de ser do sindicato teve suas bases na proteção do ser 

humano trabalhador com vistas a garantir possíveis explorações em suas relações de trabalho, 

caracterizado por um vínculo de subordinação. A maioria das nações adota o modelo sindical 

verticalizado, em que a formação da categoria profissional deriva das atividades da categoria 

econômica. À guisa de exemplificação, o sindicato dos bancários decorrente das atividades dos 

banqueiros; o sindicato dos comerciários como conseqüência das atividades no comércio, e assim 

sucessivamente. 

Contudo, com a mudança do padrão de sociedade do trabalho ocorrida no século 

XX, não é mais possível ser sustentado o aparelho sindical verticalizado em face do 
 

130ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 6. ed. 
São Paulo: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1999, p. 16. 
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deslocamento no eixo de sua estrutura. Aqueles que representavam a grande massa de 

trabalhadores protegidos, por meio de ações sindicais, passaram para uma condição diversa e, 

contemporaneamente, encontram-se na informalidade ou desempregados, sem nenhuma proteção 

social. 

Neste cenário, surgiram novas alternativas de trabalho, contudo encontram-se 

ainda desorganizadas e demonstram que a exploração do trabalho pelo capital é fidedigna. Diante 

de tal quadro, é necessário que a entidade sindical, como instituição protetora dos direitos e 

interesses dos trabalhadores, também se adeqüe às transformações sofridas no mundo do 

trabalho, para que seu fim protetor possa alcançar todos numa perspectiva para além da relação 

de emprego. Caso contrário, perderá, definitivamente, a razão de ser conquistada no decorrer dos 

séculos. 

Luís Antônio Souza e Silva131, ao abordar o tema “O risco de falarmos para uma 

minoria”, declara: 

Discutir cooperativa e economia solidária é um tabu no movimento sindical. Se 
observamos bem, veremos que aqui temos dirigentes sindicais em minoria, embora todos 
os sindicatos tenham sido convidados. Isso porque os sindicatos foram talhados numa 
determinada linha de atuação, a do emprego com carteira assinada. Toda ação política 
dos sindicatos era dirigida à preservação desse emprego de carteira assinada. 
E como já vimos no decorrer do debate, o mundo do trabalho está passando por uma 
modificação extremamente importante, não só do ponto de vista tecnológico como 
também do ponto de vista da organização empresarial. Qual é o deslocamento que 
estamos assistindo com a descentralização? Boa parte das grandes empresas, antes de 
descentralizar, mantém o núcleo estratégico e pulveriza toda a mão-de-obra em diversas 
modalidades, desde os autônomos até as cooperativas, utilizando os mais diversos 
modelos.  
 

E continua seu discurso com as seguintes conclusões: 

Nós não estaríamos há algum tempo atrás discutindo o cooperativismo porque o nosso 
trabalho era dirigido aos que têm carteira assinada. Só que, hoje, essa não é a realidade e, 
se o movimento sindical não estiver atento, vai continuar trabalhando para uma minoria 
de pessoas que, de alguma forma, possam estar trabalhando com carteira assinada – 

 
131SILVA, L. A. S. de. Sindicalismo & cooperativismo – a economia solidária em debate – transformações no 
mundo do trabalho. (Org.) Gonçalo Guimarães. São Paulo: 1999, p. 127-128. 
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empregados diretos de uma determinada empresa.[...] Mas como estamos debatendo 
possibilidades, todas essas questões são importantes para que a gente possa observar e 
entender, nas mudanças das relações de trabalho, de que forma esses trabalhadores irão 
se organizar. E não são só as cooperativas nas novas relações que merecem uma atenção 
redobrada dos sindicatos. Temos aqui, por exemplo, os companheiros de processamento 
de dados, que vivem de uma maneira bastante vigorosa: a autonomia. O profissional que 
é autônomo e presta serviço, qual a sua relação com o sindicato? Gonçalo levantou a 
questão da relação das cooperativas com o sindicato. No Sinttel, já resolvemos isso. A 
opção é pela sindicalização. A cooperativa deve fazer parte do sindicato, e o sindicato 
tem que abrir suas portas o suficiente para atender às apreensões dos trabalhadores, 
dando à estrutura necessária para organizá-los de uma forma efetiva e solidária. 
 

 

A adequação que há muito já deveria ter sido efetivada é no sentido de que o 

sindicato ganhe uma nova escultura. O ajustamento, num cenário de desemprego estrutural, é o 

da sua horizontalização como soluções para proteger aqueles que estão vivendo a partir do 

trabalho, mas não necessariamente do emprego e, também, os não empregáveis. 

Nesta linha de entendimento, Ricardo Antunes132 afirma: 

Um outro elemento decisivo no desenvolvimento e expansão da crise sindical é 
encontrado no fosso existente entre os trabalhadores “estáveis”, de um lado, e aqueles 
que resultam do trabalho precarizado etc., de outro. Com o aumento desse abismo social 
no interior da própria classe trabalhadora, reduz-se fortemente o poder sindical, 
historicamente vinculado aos trabalhadores “estáveis” e, até agora, incapaz de aglutinar 
os trabalhadores parciais, temporários, precários, da economia informal etc. Com isso, 
começa a desmoronar o sindicalismo vertical, herança do fordismo e mais vinculado à 
categoria profissional, mais corporativo. Este tem-se mostrado impossibilitado de atuar 
como um sindicalismo mais horizontalizado, dotado de uma abrangência maior e que 
privilegie as esferas intercategoriais, interprofisionais, por certo, um tipo de sindicalismo 
mais capacitado para aglutinar o conjunto dos trabalhadores, desde os “estáveis” até os 
precários, vinculados à economia informal etc. 

 

A horizontalização dos sindicatos possibilitará que os que estão desprotegidos – 

informais e não empregáveis – possam se organizar e obter um mínimo de amparo que lhes 

proporcione uma vida digna em sintonia com os princípios universais da cidadania, dignidade 

humana e valores sociais do trabalho. Este modelo também guarda relação com o princípio da 

 
132ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 6. ed. 
São Paulo: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1999, p. 61-62. 
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solidariedade, para que todos – trabalhadores subordinados, informais e não empregáveis – 

possam ser objeto da proteção. 

De um outro lado, atualmente, a manutenção de uma estrutura sindical 

verticalizada constitui verdadeira prática anti-sindical, na medida em que esta amostra se 

contrapõe às transformações sociais ocorridas nas relações de trabalho. 

Esta estrutura de sindicatos, sob a forma horizontalizada, requererá a concretização 

de medidas ousadas para que este se estabeleça nesta moldura e, assim, atenda às necessidades 

solicitadas pela Sociedade do Trabalho do século XXI. 

A primeira delas é a mudança de foco, no que diz respeito ao alcance de proteção 

aos trabalhadores. Deverão ser aglutinados os trabalhadores “estáveis” e os que se encontram na 

informalidade. Este aspecto tem um sutil condão político, posto que, na medida em que os 

trabalhadores informais se organizarem, o poder dos líderes sindicais que representam os estáveis 

será inevitavelmente inferior, se comparado aos do que, estatisticamente, constituem as maiorias. 

Um segundo aspecto relaciona-se à necessidade do sindicato organizar os 

desempregados, buscando alternativas capazes, para que esta massa de trabalhadores possa ter 

uma vida honrada a partir de afazeres diversos, como por exemplo, pela organização de empresas 

autogestionárias etc. Isto irá requerer do órgão sindical, inicialmente, uma ação no sentido de 

conscientizar os trabalhadores de que o labor é trabalho-dor. Esta ação é indubitavelmente 

necessária e desafiadora em face de o trabalho dependente ter sido glorificado com a instituição 

do sistema capitalista. 

Será necessário, também, à entidade sindical organizar aqueles que se encontram 

sob a égide dos empregos atípicos. Sobre este tema, Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, 
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invocando Carby-Hall 133, relaciona-os como aqueles desenvolvidos por trabalhadores a tempo 

parcial, subcontratados, em domicílio, temporários e aqueles que são efetivados pelo empregado 

na medida em que há solicitação por parte do empregador, acrescentando também, os 

trabalhadores que se desenvolvem por conta própria.  

Por fim, uma medida primariamente conscientizadora, é a de que o capital deva ser 

visto como instrumento a serviço do homem e não, como fim para acumulação de riquezas. Desta 

forma, ele servirá aos trabalhadores para proporcionar a aquisição de suas utilidades necessárias 

e, desta maneira, construir uma nova visão social, destruindo, assim, o discurso neoliberal que 

tem no dinheiro o seu fim, escravizando milhares de trabalhadores, na medida em que os 

reconhece como meros objetos proporcionadores de lucros.  

Argumentando acerca da necessidade de o sindicato modificar o seu discurso, a 

sua estrutura, Everaldo Gaspar Lopes de Andrade,134 declara que: 

Essas versões dogmáticas acerca do sindicato apresentam uma desconexão entre a 
doutrina jurídico-trabalhista e a realidade social emergente. Contradição que é uma das 
causas, em todo o mundo, da baixa filiação aos sindicatos e da falta de compromisso dos 
trabalhadores com as práticas e com o discurso dessas entidades o que provoca, ainda, 
uma retração brutal do movimento reivindicativo.  
A teoria social aponta várias justificativas para este fenômeno:  
a) a primeira está relacionada com o pesadelo do desemprego estrutural. Neste sentido, 
as pessoas elegem, preferencialmente, a luta pela manutenção dos empregos, antes de 
reivindicar melhores condições de trabalho, de salário e outros benefícios; 
b) depois, vem a inadaptabilidade do discurso sindical, neutralizado pela extraordinária e 
veloz mudança estrutural experimentada pela sociedade contemporânea, agravada 
também pela presença de um mercado global de trabalho, por sua vez submetido a uma 
grande concentração de poder aparentemente descentralizada.  

 
A linha de argumentação proposta acompanha a real mudança de paradigma no 

mundo do trabalho. Diante de tal quadro, é necessária uma adequação do sindicato a estas 

 
133CARBY-HALL, J. Crisis del estado de bienestar y derecho social. Barcelona: Esade. 1997, p. 45-47.  
134ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e Pós-modernidade – fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 258. 
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transformações sociais. Do contrário, a entidade estará a comprometer a razão de sua própria 

existência.  

 

10.2  LIBERDADE SINDICAI E A INCLUSÃO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 
E SOLIDÁRIA 
 

 Os atos anti-sindicais, no contexto das empresas clássicas, em que o vínculo do 

trabalhador se opera pelo instituto da subordinação emanam de diversos aspectos. Primariamente, 

em razão de o patronato desejar manter o capital como epicentro da estrutura empresarial e o 

trabalhador constituir mero instrumento catalisador de lucros. Quando a ação sindical, de alguma 

maneira, vem ameaçar este intento, o ser coletivo econômico se mune de mecanismos capazes de 

mitigar a ação de trabalhadores no sentido de reivindicar um mínimo de dignidade que deve ser 

conferida ao ser humano. 

Igualmente, os atos anti-sindicais são verificados nos sindicatos de trabalhadores, 

na conjuntura do trabalho subordinado, na medida em que estes não repassam sua memória 

histórica para as maiorias, ou seja, para os que se encontram na informalidade, os desempregados 

e os não-empregáveis, com o fim de preservar o poder político ainda existente. 

Em ambas as situações, quer nas ações, quer nas omissões, este modelo antigo não 

pode ser mais sustentado, uma vez que estatisticamente se encontram cada vez menores os postos 

de trabalho nas mãos da população economicamente ativa. O modelo firmado no industrialismo  

também não preza pelo bem-estar do homem que, na atualidade, é sujeito de direito.  

Com as novas propostas de trabalho, que não advêm do emprego, também devem 

nascer os seus respectivos sindicatos, cujo fim maior é o resguardo das liberdades sindicais no 

cenário das empresas de economia social e solidária. Estas têm como finalidade primeira a 
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inversão de valores estabelecidos pelo modelo de trabalho estabelecido no industrialismo. Aqui, o 

bem-estar do homem constitui o norte para ser estabelecida uma sociedade justa, e o capital 

deverá figurar como mero instrumento para materializar tal desígnio, e o Estado deverá ser o 

agente impulsionador para a realização de tal modelo social. 

Vários países da Europa135 já absorveram esta idéia. Na ex-Iugoslávia, a 

autogestão; na Suécia, a participação dos trabalhadores e democracia econômica; na Alemanha, a 

co-determinação, e, na Espanha, o cooperativismo. Segundo Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, 

136 “todas elas, guardadas as peculiaridades, afastam-se de um perfil tradicional de capitalismo e 

de empresa em dois aspectos: a participação da propriedade e o sistema de gestão empresarial”. 

As empresas de economia social têm como pilares três princípios. O primeiro 

deles tem sua ordem fundante na primazia do serviço ao associado, ou seja, a empresa tem que 

servir primariamente aos seus empreendedores para que estes, posteriormente, possam usufruir as 

utilidades necessárias para uma vida digna. Logo depois, vem o princípio da solidariedade e 

eficácia. Neste sentido, negam que tenha um caráter mais social que empresarial. Como terceiro 

princípio, a participação democrática. Este se consubstancia no fato de que a administração das 

empresas de economia social se contrapõe ao modelo autoritário adotado nas empresas industrial 

e comercial clássicas.  

Máximo Romero, citado por Everaldo Gaspar Lopes de Andrade,137 ao abordar 

sobre este princípio, diz que a empresa de economia social é “[...] oposta por um funcionamento 

democrático e participativo tanto na gestão como na distribuição dos excedentes”.  

 
135PARIS, P. V. Capitalismo de renda básica. São Paulo, Revistas Estudos Avançados, nº 1994. 
136ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho – alternativas para uma sociedade em crise. V. 2. São Paulo: LTr, 1997, 
p. 109. 
137Ibid., p. 114. 
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Na experiência espanhola, marcada notadamente pelas Sociedades Anônimas 

Laborais e Cooperativas de Trabalho Associado, o padrão de empresa de economia social tem 

proporcionado um maior equilíbrio social e na própria administração das empresas, em face de 

uma maior consciência dos seus gestores sociais. O seu modo de atuar prima, em suas ações, pela 

responsabilidade, participação e solidariedade humana, rentabilidade e eficiência.  

Estes modelos de empresas têm fins iguais, contudo, estruturas distintas. Tais 

diferenças são impostas pelas próprias regras de direito que determinam suas constituições. 

Interessa frisar que, apesar disto, não há similitude com as empresas oriundas do capitalismo, 

pelo fato de as primeiras terem como primazia o zelo pela pessoa humana trabalhadora, enquanto 

as segundas, pelo cuidado avassalador do capital. 

Aos olhos de Everaldo Gaspar Lopes de Andrade138  
 

[...] sob o ponto de vista estritamente jurídico a constituição destas empresas não 
revelam as razões de seu cumprimento. Todavia, conforme demonstrou Javier Sampro, 
as empresas de economia social surgem das cinzas de um fracasso empresarial, quando 
os trabalhadores compram com suas indenizações e subsídios de emprego os ativos de 
uma companhia em crise. Surgem também da necessidade dos trabalhadores em 
compartirem a aventura de constituírem seus próprios negócios, liberando-se das 
inseguranças e dos pesadelos típicos das relações de dependência e de subordinação ao 
empregador; e, finalmente, a partir de políticas governamentais que facilitem a inserção 
de outras modalidades de negócios, acreditando nos seus projetos e apostando no seu 
êxito. Por outro lado, como empresas, inserem-se no mercado competidor afastando 
paternalismos ou configurações pejorativas.  

 

Os modelos Sueco, Alemão e da ex-Iugoslávia gozam de particularidades 

decorrentes da legislação e de estruturas de seus países. Entretanto tem o seu núcleo na 

valorização do indivíduo, tal como visto na experiência espanhola já abordada. Seu objetivo 

principal é retirar os desempregados e os informais deste estado degradante e inseri-los no seio 

social, estimulando a sua capacidade produtiva a partir do trabalho.  

 
 

138ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade – fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 113. 
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Hernández, citado por Cândido Giraldez Vieitez,139 atesta que  
 

[...] lograr uma definição para ‘Economia Social’ – afirma um estudioso espanhol – é um 
assunto complexo, existindo um amplo debate em nível dos países europeus” [...]. “A 
discussão atual gira em torno de um conjunto de unidades que, a modo de exemplo, são 
as seguintes em nosso país: cooperativas, sociedades laborais, sociedades agrárias de 
transformação, confrarias de pescadores, irmandades de agricultores e pecuaristas, 
sociedades mutualistas, associações para o ócio e tempo livre, caixas econômicas e o 
conjunto de empresas públicas”  
 

O experimento brasileiro, quanto ao estabelecimento de empresa de economia 

social e solidária, é bem retratado por Paul Singer e André Ricardo de Souza. Estas empresas 

autogestoras desenvolveram-se, principalmente, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Para este autor140, “uma empresa autogestionária é 

mais que uma empresa, pois se assemelha a uma família, marcada por laços afetivos e, também, é 

uma organização social de orientação ideológica”. 

E ainda141: 
 

Os relatos indicam que nos empreendimentos solidários vêm ocorrendo outros ganhos, 
diferentes do econômico em si, tais como a auto-estima, identificação com o trabalho e 
com o grupo produtivo, companheirismo, além de a noção crescente de autonomia e de 
direitos cidadãos. De forma educadora, essas iniciativas vêm apontando sinais de uma 
sociedade baseada na democracia jurídica e econômica, numa palavra, socialista. 

 

Em outras palavras: as empresas de economia social e solidária fazem romper as 

fronteiras dos interesses individuais traduzidos na manutenção do emprego em favor da instância 

coletiva. Este horizonte confere força aos direitos sociais e, como conseqüência, é possível 

vislumbrar-se uma sociedade com trabalho constante, sem tomar-se como ponto de partida o 

emprego. 

 
139VIEITEZ, C. G. A empresa sem patrão. Marília: UNESP, 1997, p. 10. 
140SINGER, P.; SOUZA, A. R. A economia solidária no Brasil – autogestão como resposta ao desemprego. São 
Paulo: Editora Contexto, 2000, p. 7 
141Ibid,. p. 10. 
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Todas estas possibilidades de trabalho, através de um incentivo estatal, por si sós, 

constituem forma inibidora contra os atos anti-sindicais, considerando que milhares de 

desempregados se encontram na informalidade ou na posição de não empregável, sem uma 

mínima proteção social. 

Ao prefaciar a obra Empresa Social e Globalização – Administração 

Autogestionária: uma possibilidade de trabalho permanente  Paul Singer142, dispõe que 

A economia solidária está emergindo por força da severidade da crise do trabalho, que 
sem dúvida, reflete a crise que acomete o capitalismo brasileiro. A economia solidária 
ainda carece de reconhecimento público e de mais solidariedade por parte de todas as 
vítimas atuais e potenciais da crise. Se esta solidariedade permitir no futuro próximo às 
firmas auto e cogeridas superarem as dificuldades acima esboçadas, elas poderão 
formar um setor econômico expressivo, regido por uma lógica bem diferente das firmas 
capitalistas. E, quem sabe, manifestar sua superioridade, ensejando uma transformação 
estrutural do sistema sócio-econômico como um todo. 

 

Reconhecido este novo panorama no tocante ao mundo do trabalho, as proteções 

contra os atos anti-sindicais, a partir de ações sindicais, ganharão um novo sentido, e, a partir do 

estabelecimento de uma sociedade voltada para o ser humano, sobretudo, inspirada no ideal de 

justiça social. Por outro lado, a adequação destas novas alternativas ao Estado Pós-moderno, 

voltado para a valorização do homem, constitui um poderoso instrumento para destruir o discurso 

neoliberal, que tem como objetivo a obtenção desenfreada de lucros, da exploração do trabalho e 

da miséria humana. 

 
142GOZÁLEZ, P. (Org.) Empresa social e globalização – administração autogestionária: uma possibilidade de 
trabalho permanente. São Paulo: ANTEAG, 1998, p. XXXIII. 
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CAPÍTULO 11 - OS NOVOS ESPAÇOS E CONTEÚDOS DAS LIBERDADES 
SINDICAIS. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
TRABALHADORA NA PÓS-MODERNIDADE 

 

O Direito do Trabalho, por ter sido construído sobre as bases da história das lutas 

operárias, constitui o ramo do direito que mais se opõe a um engessamento em sua estrutura e 

interpretação de seus princípios e regras, mesmo no esplendor da sociedade industrial. Trata-se de 

um direito que, se comparado aos demais ramos, encontrava-se em constate mutação. 

As transformações ocorridas na década de 70 do século passado foram 

significativas para o desenho do atual Direito do Trabalho. A queda do Estado do Bem-estar 

Social provocou um grande abalo na sociedade industrial. Fatidicamente os postos de trabalho 

foram se tornando escassos, e a conseqüência deste empuxo foi o desemprego estrutural. O 

direito que protegia os conflitos decorrentes das relações de trabalho não mais atende ao seu fim, 

em decorrência do surgimento de novas classes de trabalhadores, nas suas mais variadas formas, 

e, ainda, considerando-as em seu estado potencial. 

Ao conceituar o Direito do Trabalho na contemporaneidade, Everaldo Gaspar 

Lopes de Andrade143 afirma que este é o 

Ramo do Direito que se ocupa das organizações sindicais e da autonomia privada 
coletiva - com seu poder de produzir normas de convivência e resolver os conflitos 
individuais e coletivos do trabalho -, do reconhecimento e da proteção de todas as 
modalidades e alternativas de trabalho e renda compatíveis com a dignidade e o 
desenvolvimento da pessoa humana, tendo em conta a liberdade, a solidariedade e a 
justiça distributiva.  

 
Dentre as diversas variantes estabelecidas no conceito esposado é de se chamar 

atenção à relacionada ao “reconhecimento” de todas as formas e opções de trabalho existentes ou 

que venham a surgir. A identificação de outros tipos de trabalho, além do subordinado, constitui 

 
143ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade – fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 369. 
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o divisor de águas entre as sociedades Industrial e Pós-industrial. O caráter tuitivo nesta dimensão 

do trabalho humano é derivação da própria essência do Direito do Trabalho, agora sob uma nova 

dimensão.  

Esta ruptura de sociedade ensejou uma mudança de paradigma. A exclusão dos 

postos formais de trabalho. Esta retirou os trabalhadores do interior das indústrias. Como 

conseqüência, tornou-se inevitável a consolidação de novas alternativas de trabalho, afora a de 

emprego. No entanto, este cenário promove uma inversão de valores. O homem é deslocado da 

condição de instrumento ou objeto catalisador de lucros para uma condição de sujeito, e o capital 

passa a ter uma acepção instrumental a serviço do ser. O império capitalista, que vinha 

determinando as relações de trabalho, por mais de dois séculos, vem sendo enfraquecido, fazendo 

surgir uma nova ordem social e tendo por colunas a valorização do ser humano, a solidariedade e 

a justiça eqüitativa. 

Apesar destes aspectos positivos, no que se refere ao desenvolvimento do trabalho, 

é necessária uma mudança robusta no modelo sindical capaz de proteger estes novos 

trabalhadores que se encontram à míngua de amparo em face da prevalência do modelo sindical 

voltado para o trabalho subordinado que hoje representa as minorias. 

Esta metamorfose na sociedade do trabalho provocou significativas alterações nos 

espaços e conteúdos do Direito do Trabalho como um todo. Com a oscilação da sociedade do 

trabalho no modelo do industrialismo, foram estabelecidos novos espaços em que deverão 

transitar os sindicatos contra possíveis ataques às liberdades sindicais daqueles que pretendem 

viver a partir do trabalho. Melhor dizendo, novas estratégias e negociações coletivas. 

O corte epistemológico sofrido pelo Direito do Trabalho trouxe uma nova 

realidade para suas relações, distanciada daquela estabelecida na indústria – a relação de emprego 
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 e dentro delas, as lutas operárias como movimento desagregador da exploração do trabalho 

subordinado. A nova amostra rende ensejo a multifacetadas possibilidades de relações de 

trabalho, cuja formação encontra-se desvinculada com a existência de fronteiras nos mercados, 

144 “uma centralidade planetária, impondo suas técnicas e estratégias organizativas, capazes de 

introduzir a flexibilidade, a desregulamentação, a precariedade, a clandestinação e a 

desertificação dos postos tradicionais de trabalho”. 

Neste cenário, não há como contestar que, na sociedade Pós-industrial, as práticas 

anti-sindicais se apresentarão em modalidades anos-luz, superiores às existentes à época do 

obreirismo, exigindo desta maneira, que o sindicato assuma um novo perfil para preservar a 

dignidade dos trabalhadores. 

Na mudança das organizações sindicais, é necessário que haja uma ruptura com o 

modelo industrial, pois só assim, será propiciado o nascimento de outras instituições, outros 

líderes e representantes sincronizados com o mundo Pós-moderno – os sindicatos dos 

trabalhadores que se encontram145 na informalidade, na precariedade, o terceiro setor, os 

autônomos, os sem-terra, os sem-teto, os marginalizados e os excluídos de todo gênero. Tudo 

isso, observando-se os âmbitos locais, transnacionais e supranacionais. 

Nesse sentido, a própria Organização Internacional do Trabalho (OIT) já 

reconhece este imperativo, conforme se verifica na Revista Trabajo,146 no artigo cuja chamada é 

“La sindicación de los trabajadores autônomos”. De um outro lado, é necessário que o conceito 

de classe ganhe novo enfoque, fato este que já vem sendo estabelecido em face do fenômeno da 

horizontalização sindical. 

 
144ANDRADE, E. G. L. Direito do trabalho e pós-modernidade – fundamentos para uma teoria geral. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 315. 
145Ibid., p. 259. 
146BIBBY, A. La sindicación de los trabajadores autónomos. In: Trabajo – Revista de la OIT. Num. 46., p. 19-21, 
2003. 
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Diante da elasticidade de tais espaços, também se alargam e renovam-se os 

conteúdos de proteção.  

Como já foi abordado no capítulo nove deste trabalho, verificou-se que as 

modalidades de atuações sindicais, no âmbito da União Européia, América Latina, constituíram 

um avanço significativo na tentativa de resolução de problemas sociais, sobretudo, dos 

relacionados ao emprego. Contudo, com o rompimento do industrialismo, a horizontalização dos 

sindicatos e o diálogo social, os pactos sociais, o tripartismo deverão ganhar um alargamento 

suficiente para resolver os problemas de exclusão social, na medida em que estas formas 

absorvam todas as novas classes que estão além da relação de emprego e, também, em dimensão 

global. 

Por isso, o cerne das liberdades sindicais aqui propostas terá perspectiva 

ontológica, em seu sentido filosófico. Isto quer significar que sua produção considerará a essência 

do ser, e isto produzirá como efeito a própria justificação do instituto, além da desnecessidade de 

comprovação ou testabilidade do conceito147.  

 
147 FARIAS, A. R. da M. de. Da epistemologia como argumento ao argumento como racionalidade jurídica – 
por uma dogmática jurídica da multiplicidade. 2002. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito o Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, p. 33-34. 
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TERCEIRA PARTE 
 
AS LIBERDADES SINDICAIS E OS ATOS ANTI-SINDICAIS NA PÓS-MODERNIDADE 

A BUSCA DE UMA NOVA EMANCIPAÇÃO SOCIAL 
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CAPÍTULO 12 - O MOVIMENTO SINDICAL CONTEMPORÂNEO. ENTRE AS 
DOUTRINAS ANARQUISTAS E MARXISTAS. A LUTA EMANCIPATÓRIA CONTRA 
O CAPITALISMO HEGEMÔNICO 
 

12.1 O MOVIMENTO SINDICAL NA PÓS-MODERNIDADE. ENTRE O REFORMISMO 
OBREIRISTA E A LUTA EMANCIPATÓRIA CONTRA O CAPITALISMO HEGEMÔNICO 

 

Numa retrospectiva sobre a história do movimento operário, verifica-se que, 

durante a Revolução Industrial e a constituição do Estado Liberal Burguês, foi desencadeada uma 

luta marcadamente ideológica entre a força coletiva dos trabalhadores organizados, de um lado e 

os detentores dos meios de produção, amparados no Estado Moderno que eles mesmos criaram, 

do outro. 

As vertentes ideológicas que sedimentaram essa luta, do lado dos trabalhadores, 

foram as doutrinas anarquistas e marxistas. Ambas pretendiam, além das reivindicações típicas da 

sociedade do trabalho que se instituíra, destruir o capitalismo e o estado por ele criado. 

Como o Estado Moderno não encontrou meios para estancar esses movimentos, e, 

a partir da segunda metade do século XIX, passou a reconhecê-los e adotar regras jurídicas 

segundo as quais deveriam eles ser exercitados. Daí o reconhecimento dos sindicatos e das 

greves. 

Com o correr do tempo, tanto as organizações sindicais quanto o exercício do 

direito de greve passaram a obedecer às molduras jurídicas elaboradas pelo Estado Liberal, e, 

depois, pelo Estado do Bem-estar Social, estas, a partir da década de quarenta e já sob a 

orientação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobretudo, do seu Comitê de 

Liberdade Sindical (CLT). 
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É bem verdade que o sindicalismo revolucionário deu sinais de vitalidade em 

determinados momentos históricos, sobretudo, na última década do século XIX e na década de 

30, do século vinte. Em datas mais próximas, a constituição de um sindicalismo de cunho 

reformista, em que as velhas bandeiras dirigidas à transformação da sociedade e do Estado - e, 

para muitas vezes, destruí-lo - foi definitivamente abandonada.  

As reivindicações passaram a ser prioritariamente dirigidas às melhores condições 

de vida e de trabalho. As lutas, portanto, estavam voltadas para dentro das organizações 

produtivas. Em resumo: o sindicalismo revolucionário perde força, no esplendor do 

industrialismo, que começa com o sistema fordista de produção, e o predomínio passaria a ser das 

organizações sindicais de raiz neo-social-democrata. 

Na medida em que houve a desconstrução dos vínculos sociais básicos 

sedimentados pelo Estado do Bem-estar Social e centrados no Pleno Emprego, aliada à 

supremacia de um capitalismo hegemônico marcadamente excludente e voltado para o capital 

improdutivo, ressurgem movimentos e teorizações, objetivando a retomada das bandeiras 

históricas do velho sindicalismo, para adaptá-las à nova realidade circundante.  

Impressiona a vasta literatura acerca do tema. De um lado, a confluência das 

doutrinas marxistas não ortodoxas com as doutrinas anarquistas. Do outro, as visões reformistas, 

mas sem os compromissos com os ideais que fundamentaram o Estado do Bem-estar Social. 

A palavra de ordem tanto dos movimentos dos trabalhadores organizados como 

das teorizações está centrada no lema “emancipação social”, que se daria através de uma 

articulação local, transnacional e global dirigida contra o modelo de globalização excludente e 

hegemônico.  
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É justamente dentro deste contexto que aparecem infinidades de propostas, 

objetivando desqualificar a estrutura organizacional, política e discursiva do sindicalismo 

reformista, para fazê-lo restaurado e adaptado a essa nova realidade. E mais, para que ele possa 

integrar-se a um modelo de luta contra-hegemônica. Se o capitalismo é global e os meios 

comunicacionais, também, não faz sentido a existência do sindicalismo sem uma ruptura com 

suas velhas estruturas organizacionais, administrativas, ideológicas, políticas e discursivas. 

Precisa ele, antes de mais nada, articular-se com os novos movimentos sociais que se espalham 

no mundo. Aliás, esses novos movimentos sociais precisam recepcionar a memória histórica dos 

movimentos operários, a fim de reunir forças mobilizadoras e novas estratégias de luta dirigidas à 

“emancipação social”. 

As linhas teóricas e as propostas dirigidas às novas insurgências e a emancipação 

social serão apresentadas a seguir. 

 

12.2 A CONFLUÊNCIA DAS DOUTRINAS MARXISTAS E ANARQUISTAS PARA UMA 
NOVA ARTICULAÇÃO ANTECIPATÓRIA LOCAL, TRANSNACIONAL E GLOBAL 
 

 O que impressiona, a partir da literatura que foi disponibilizada para construção do 

presente estudo, é que existe uma confluência entre as doutrinas anarquistas e marxistas não 

ortodoxas, no sentido de articular um novo movimento antecipatório inteiramente desvinculado 

da figura do Estado. 
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12.2.1 A multidão contra o império. A visão de Hardt e Negri 

 

 A desagregação dos vínculos sociais instituídos pelo Estado Providência, longe de 

ser um obstáculo às novas insurgências, é ela mesma o campo explosivo contra o poder 

dominante das novas insurgências. Ou melhor, é no conjunto dos explorados e subjugados – na 

multidão - e no seu poder político potencial, ou como sujeito político, que está sendo forjada à 

nova luta emancipatória. 

É justamente na história dos conflitos do século XX que se pode encontrar a 

formação da massa de produtores explorados e subjugados de que tratam Hardt e Negri. 

Para eles148,  

[...] entre as revoluções de 1917 e 1949, as grandes lutas antifascistas das décadas de 
1930 e 1940, e das numerosas lutas de libertação da década de 1960 até as de 1989, as 
condições da cidadania da multidão nasceram, se espalharam e se consolidaram. Longe 
de derrotas, as revoluções do século XX fizeram avançar e transformou os termos do 
conflito de classes, propondo as condições de uma nova subjetividade política, uma 
multidão insurgente contra o poder do imperial. O ritmo estabelecido por esses novos 
movimentos revolucionários é a batida de uma nova aetas, uma nova maturidade e 
metamorfose dos tempos. 

 

E ainda aduzem que um dos destaques da constituição da multidão é que se torna 

um movimento espacial, sem lugar limitado e autônomo. Circulando, a multidão se reapropria de 

espaços e constitui-se como sujeito ativo149.   

Em toda a parte a que chegam, e ao longo de seus caminhos, tais movimentos 
determinam novas formas de vida e cooperação – em toda parte eles criam essa riqueza 
que, de outra forma, o capitalismo Pós-moderno parasitário não saberia sugar do sangue 
do proletariado, porque hoje, cada vez mais, a produção tem lugar em movimento e 
cooperação, em êxodo e comunidade. É possível imaginar a agricultura e a indústria de 
serviços dos EUA sem a mão-de-obra do imigrante mexicano, ou o petróleo árabe sem 
palestinos e paquistaneses? Além disso, onde estariam os grandes setores inovadores de 
produção imaterial, do design à moda, e da eletrônica à ciência na Europa, nos Estados 

 
148HARDT, M.; NEGRI A. Império. São Paulo: Record, 2005, p. 418. 
149Ibid., 419. 
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Unidos e na Ásia, sem a mão-de-obra ilegal das grandes multidões, mobilizada em 
direção aos radiantes horizontes da riqueza e da liberdade capitalistas? 

Para responder a esta indagação Hardt e Negri150 reforçam a autonomia potencial 

da multidão em movimento, para afirmar que: 

[...] as migrações em massa tornaram-se necessárias para a produção. Todo caminho é 
forjado, mapeado e percorrido. Parece que quanto mais intensamente cada um é 
percorrido, e quanto maior é o sofrimento ali depositado, mais cada caminho se torna 
produtivo. São esses caminhos que tiram a cidade mundana das nuvens e da confusão 
que o Império lança sobre ela. É assim que as massas ganham o poder de afirmar sua 
autonomia, viajando e expressando-se por intermédio do aparato de generalizada e 
transversal reapropriação territorial. 
 

Aí reside a grande contradição do Império. Ao mesmo tempo em que precisa 

imprescindivelmente dessa força de trabalho explorada, ele institui políticas que reprimem tais 

movimentos, mas não consegue impedir os fluxos contínuos de populações. Daí a necessidade de 

isolar e de restringir os movimentos espaciais das massas para não deixá-las adquirir legitimidade 

política.  

Para os referidos autores, o Império pode apenas isolar, dividir e segregar151.  

O capital imperial de fato ataca os movimentos da turba com incansável determinação: 
patrulha os mares e as fronteiras; dentro de cada país, ele divide e segrega e, no mundo 
do trabalho, reforça as divisões e fronteiras de raça, gênero, linguagem, cultura, e assim 
por diante. Entretanto, precisa ter o cuidado de não restringir demais a produtividade da 
multidão, porque o Império depende desse poder. Os movimentos das massas precisam 
ter a permissão de se estender cada vez mais na cena mundial, e as tentativas de sufocá-
los são realmente paradoxais, manifestações invertidas dessa força. 

 

Em meio a essa contradição é que nasce a vitalidade política da multidão e sua 

consciência dirigida contra as operações repressivas imperiais e dar-lhe combate; contrariar e 

subverter justamente os limites e as segmentações que elas impõem. Esta é, segundo eles, a nova 

força coletiva de trabalho. “É questão de reunir esses instrumentos de resistência e empunhá-los 

de comum acordo contra os centros nervosos do comando imperial”152. 

 
150HARDT, M.; NEGRI A. Império. São Paulo: Record, 2005, p. 422. 
151Ibid. , p. 423. 
152HARDT, M.; NEGRI A. Império. São Paulo: Record, 2005, p. 423. 
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A busca dirige-se a um programa político para a multidão, a partir de uma primeira 

demanda política que é uma cidadania global. 

Os desafios por eles apresentados e que interessa ao presente estudo, dizem 

respeito a uma nova militância do trabalho que se desloca da produção industrial. O sindicato 

moderno e a constituição dos partidos de vanguarda deram o primeiro tom das lutas operárias. A 

segunda fase é a dos regimes fordiano e taylorista centrados na massa operária. Tinha como 

objetivo a criação de uma alternativa real ao sistema de poder capitalista153.  

A organização de sindicatos em massa, a construção do Estado do Bem-estar Social e o 
reformismo social-democrata resultaram das relações de força que a massa operária 
definiu e da superdeterminação que ela impôs ao desenvolvimento capitalista. A 
alternativa comunista atuou nessa fase como um contrapoder dentro dos processos de 
desenvolvimento capitalista. 

 

Agora, isso não é mais possível. A militância operária ressurge dentro dos regimes 

informais da produção pós-fordista, enquanto a figura do operário social, nele incluindo os 

diversos fios da chamada força do trabalho imaterial.  

Em resumo154: 

Um poder constituinte que conecta a intelectualidade e a autovalorização das massas em 
todas as arenas da flexível e nômade cooperação social produtiva é a ordem do dia. Em 
outras palavras, o programa do operário social é um projeto de constituição. Na matriz 
produtiva atual, o poder constituinte do trabalho pode ser expresso como autovalorização 
do humano (o direito igual de cidadania para todos na esfera inteira do mercado 
mundial); como cooperação (o direito de comunicar-se, construir línguas e controlar 
redes de comunicação); e como poder político, ou melhor dizendo, como a constituição 
de uma sociedade na qual a base do poder é definida pela expressão das necessidades de 
todos. 

 

 

 

 
 

153HARDT, M.; NEGRI A. Império. São Paulo: Record, 2005,, p. 433. 
154Ibid., p. 433-434. 
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12.2.2 Mudar o mundo sem tomar o poder. A visão de Holloway 

 

Questionando sobre a postura do marxismo científico acerca do papel das classes 

de trabalhadores, em termos de movimentos emancipatórios, afirma ele que, sobretudo em Lenin 

e Rosa de Luxemburgo, havia um elo burocrático entre sindicatos e partidos políticos. Para eles, a 

luta final do movimento socialista era, primeiro, a conquista do poder político e, em seguida, a 

abolição do sistema de salariato. Haveria, ainda, um outro complicador: o conhecimento 

científico que caracteriza o partido de vanguarda, ou melhor, aqueles que têm a consciência 

verdadeira e os que não a têm, no caso, as massas, que detêm, apenas, a falsa consciência. Por 

isso, segundo Lenin,155

[...] a classe operária, exclusivamente com suas próprias forças, só está em condições de 
elaborar uma consciência sindical, isto é, a convicção de que é necessário se organizar 
em sindicatos, lutar contra os patrões, reivindicar do governo a promulgação de algumas 
leis necessárias para os operários, etc. Em compensação, a doutrina do socialismo surgiu 
de teorias filosóficas, históricas e econômicas que foram elaboradas por representes 
instituídos das classes dominantes, pelos intelectuais. 

 

Opõe-se ele frontalmente a esta posição para trazer ao centro das discussões o 

poder-fazer, a partir dos antagonismos sociais que resulta de um conflito entre a prática social 

criativa e sua negação. “A luta de classes é um conflito que impregna toda existência humana. 

Todos existimos dentro desse conflito assim como o conflito existe dentre de todos nós”156.  

Do ponto de vista do trabalho humano, afirma que157. 

[...] não lutamos como classe trabalhadora, lutamos contra ser classe trabalhadora, contra 
ser classificados. A unidade do processo de classificação (a unidade da acumulação de 
capital) é que dá unidade a nossa luta, não nossa unidade como membros de uma classe 
comum. [...] Nada de bom existe em sermos membros de classe trabalhadora, em sermos 
ordenados, comandados, separados de nosso produto e de nosso processo de produção. 
A luta não surge do fato de que somos a classe trabalhadora, mas do fato de que somos-

 
155HARDT, M.; NEGRI, A. Império. São Paulo: Record, 2005, p. 191. 
156Ibid., p. 216. 
157Ibid., p. 212. 
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e-não-somos classe trabalhadora, de que existimos contra-e-mais-além de sermos classe 
trabalhadora; de que eles tratam de ordenar-nos e comandar-nos, mas nós não queremos 
ser ordenados nem comandados; de que eles tratam de separar-nos do nosso produto e do 
nosso produzir e da nossa humanidade e de nós mesmos e de que nós não queremos ser 
separados de tudo isso. 

 

 Para ele, a luta tem como fundamento, primeiro, a desarticulação da dominação, 

enquanto dinâmica de luta, contínua dinâmica centrífuga do antagonismo, que resulta da158

[...] fuga dos trabalhores em relação a sua dependência ao capital e à fuga do capital em 
relação a sua dependência do trabalho. A dinâmica centrífuga da luta é o núcleo da 
tendência capitalista para a crise. Tanto o trabalho como o capital procuram 
constantemente libertar de sua dependência mútua: essa é a fonte da fragilidade peculiar 
do capitalismo. 

 

Em termos das propostas que adiante serão apresentadas interessa, à idéia de 

Holloway acerca da diversidade de luta contra a opressão, que pode assumir um caráter negativo 

– de contestação - ou positivo – que apontam alternativas159. 

Para superar essa separação, as ações devem de alguma forma apontar-para-além, devem 
afirmar maneiras alternativas de fazer: as greves que não apenas retiram o trabalho 
alienado, mas apontam para formas alternativas de fazer (proporcionando transporte 
livre ou um tipo deferente de cuidado da saúde); os protestos universitários que não só 
fecham a universidade, mas sugerem uma experiência diferente de estudo; as ocupações 
de prédios que os convertem em centros sociais; em centros para um tipo diferente de 
ação política; as lutas revolucionárias que não só tratam de derrotar o governo, mas, de 
transformar a experiência da vida social. 

 

12.2.3 A revolução informática, o trabalhador do conhecimento e o trabalho imaterial.  As visões 
de Lojkine, Lazzarato e Negri 
 

 Aos trabalhadores com atividades transversais e suas características nômades  

retratados acima por Hardt e Negri vêm somar-se aos trabalhadores do conhecimento ou do 

trabalho imaterial.  Esta novíssima alternativa de trabalho assume uma importância decisiva no 

 
158HARDT, M.; NEGRI, A. Império. São Paulo: Record, 2005, p. 276. 
159Ibid., p. 312. 
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presente estudo, não somente pela sua capacidade e potencialidade articuladoras, mas, sobretudo, 

pela sua potencialidade explosiva.  

São eles que manipulam as estratégias política da nova empresa que desmantelam 

o sistema fordista de produção, que manipulam bancos de dados armazenados nos 

supercomputadores das grandes corporações, que criam programas, que põem em funcionamento 

os fluxos de informação a manipulação das almas humanas, embora também possam invadir 

essas mesmas redes, paralisá-las, manipulá-las contra o capitalismo hegemônico. Podem, também 

contribuir para desencadear uma nova postura de sindicato melhor adaptada às relações locais, 

transnacionais e globais.  

Daí o contraponto estabelecido por Lojkine entre Revolução Industrial e 

Revolução Informacional, em que ele dá ênfase à informatização do trabalho intelectual e ao fato 

de haver uma inter-relação e uma imbricação entre o trabalho criativo e o trabalho mecânico, que 

passam a ser desempenhado, simultaneamente, por um mesmo trabalhador do conhecimento.  

Reforça, ainda, a idéia segundo a qual existe uma clara inadequação das formas clássicas de 

mobilização centradas na representação exclusiva do mundo do trabalho. Sobretudo, pela crise de 

identidade que atinge todas as categorias profissionais que se situam nas fronteiras móveis, 

interfaces entre grandes funções da empresa e o trampolim necessário aos êxitos das mutações 

em curso, que se dá mediante o contraste entre a autonomia do trabalho manual e a heteronomia 

do trabalho informatizado.  

O curioso, ao lado da crescente dessindicalização, é perceber a apatia dos 

trabalhadores do conhecimento à adesão ao movimento sindical, cujo recrutamento ainda é 

majoritariamente formado por trabalhadores manuais assalariados.  
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Apresenta duas razões para explicar o declínio de organizações e instituições que 

se reivindicam socialistas160: 

De uma parte, elas repousam na delegação de poder e, neste sentido, não rompem 
fundamentalmente com a natureza mesma do estatismo (aí incluída a sua versão 
‘democrática’, que é a oposição entre os representados que delegam via eleição e os 
representantes que geram em seu nome). Da outra, elas reproduzem a divisão 
institucional entre o ‘social’ (este invenção do século XIX) e o ‘econômico’ (ou 
econômico-político) entre as instituições que se ocupam com o ‘trabalho’ e as que se 
ocupam com a ‘gestão’ (econômica ou política). Estes dois traços definem, para nós, a 
civilização industrial capitalista – e, hoje, estão sendo questionados pela revolução 
informacional.  

 

Segundo ele, trata-se de uma revolução ao mesmo tempo tecnológica e cultural 

que afeta os partidos de esquerda e os sindicatos da mesma linha ideológica. Estes, por estarem 

sempre em confronto com as reestruturações econômicas e as iniciativas patronais de 

gerenciamento participativo161.  

Assim, a oposição entre cultura de combate e cultura gestionária penetra toda a sua 
história (do anarcosindicalismo dos inícios do século aos comitês de empresa da época 
da Libertação, até os anos do Programa Comum, mas, atualmente, as reais intervenções 
na gestão parecem muito residuais, sem que as proposições mais inovadoras (novos 
critérios etc.) tenham sido objeto de uma verdadeira assimilação, salvo no caso de alguns 
especialista e uns poucos militantes. 

 

Reportando-se especificamente à democracia sindical, afirma que os intentos para 

superar o sindicalismo fundado na delegação de poder expõem, primeiro, com militâncias débeis 

e ainda, fundada em centralização, burocratização ou profissionalização dos dirigentes – estes 

inclusive despreparados para enfrentar as mutações contemporâneas de caráter sócio-econômico. 

Tomando como ponto de partida o império de Berlusconi, afirmam Lazzarato e 

Negri162 que a Benetton, “de fato, é um empresário deveras estranho, para muitos, 

inexplicavelmente no quadro tradicional da teoria econômica: não tem operários, fábrica, nem 

 
160LOJKINE, J. A revolução informacional. 3. ed. São Paulo: Editora Cortez, 2002, p. 301. 
161LOJKINE, J. A revolução informacional. 3. ed. São Paulo: Editora Cortez, 2002, p. 303. 
162LAZZARATO, M. ; NEGRI, A. Trabalho imaterial – formas de vida e produção de subjetividade. Coleção: 
Espaços do Desenvolvimento. São Paulo: DP&A Editora, 2001, p. 57. 
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redes distributivas”. Por isso, a extração da mais-valia não mais resulta do direito do trabalho 

mas, da exploração de pequenas e médias empresas e da apropriação da subjetividade dos 

consumidores que se dá através dos fluxos – de produção, circulação, consumo, desejo. “O novo 

capitalismo se constitui sobre a potência dos fluxos, sobre os diferenciais de velocidade de sua 

circulação, enquanto o empresário é aquele que se define pela capacidade de funcionar como elo 

e multiplicador de sua velocidade de circulação”163. Produção, pois, de mais-valia, mas produção 

também de sentido e produção de espaço político. Relação de redes de tipo político que nada tem 

a ver com os modelos organizacionais pautados em métodos de trabalho da fábrica. Fábrica, pois, 

imaterial. 

Há, aqui dois aspectos importantes164: 

As redes de distribuição também não pertencem a Benetton. A rede de distribuição é 
organizada, segundo o método franchising. Reencontram-se nesta parte do ciclo 
produtivo as mesas características de controle e de organização visto funcionar nos 
fluxos industriais, gestão social e política de mediação da legitimação e da comunicação 
das redes através da ‘marca’, mais do que vínculos diretos, disciplinares ou 
administrativos 

 

O método funciona da seguinte maneira: a casa-mãe passa a oferecer a um 

determinado comerciante a sua marca e a sua mercadoria. A sua aura, correspondente à sua 

identidade. Aí se estabelece a simbiose165: “o comerciante não é mais o comerciante anônimo, 

mas, o negócio Benetton”. Ela pré-estabelece regras de estilo e de comportamento, e o 

comerciante deverá honrar a marca. Formas políticas de estabelecer condições sociais das redes 

produtivas e distributivas.  

 
163LAZZARATO, M. ; NEGRI, A. Trabalho imaterial – formas de vida e produção de subjetividade. Coleção: 
Espaços do Desenvolvimento. São Paulo: DP&A Editora, 2001, p. 51. 
164Ibid., p. 60. 
165LAZZARATO, M. ; NEGRI, A. loc. cit. 
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Eis as razões pelas quais “uma das funções mais importantes exercidas pelo 

empresário político na ‘construção social do mercado’ consiste na constituição do 

‘consumidor’”166. Por isso, ela jamais delega a publicidade a agências externas que se dirigem à 

apropriação do sujeito consumidor, na produção da subjetividade, tal como acontece na ação 

política. 

Impressiona essas afirmações167: 

Mais precisamente ainda, a publicidade não serve somente para informar sobre o 
mercado, mas para constituí-lo. Entra em relação ‘interativa’ com o consumidor, 
voltando-se não às suas necessidades, mas, sobretudo, aos seus desejos. Não volta 
somente às suas paixões e às suas emoções, mas interpela diretamente a razão ‘política’. 
Não produz somente o consumidor, mas ‘o indivíduo’ do capitalismo imaterial.  

 

12.2.4 A confluência das doutrinas marxistas e anarquistas. Passetti, Kurz e o Movimento Krisis 
 

Segundo Kurz, é preciso incorporar a idéia, segundo a qual a prioridade da luta por 

dinheiro, salário, assistência social é um modelo histórico em fim de linha, porque ela se 

distancia de uma concepção estratégica dirigida a uma crítica direta ao sistema. Daí o168 

“irremediável declínio dos sindicatos nos últimos anos”. Para ele,169 “só na medida em que um 

novo objetivo de crítica radical da sociedade estabelecer um vínculo estratégico com o 

movimento social, a luta (coadjuvante) de interesses imanentes à forma-mercadoria poderá 

ganhar nova força”. Luta, portanto, dirigida à emancipação social que levaria a iniciativas sociais 

diversificadas e em diversos planos, na tentativa de desvincular a vida em sociedade do mercado, 

do dinheiro e do Estado.  

 
166LAZZARATO, M. ; NEGRI, A. Trabalho imaterial – formas de vida e produção de subjetividade. Coleção: 
Espaços do Desenvolvimento. São Paulo: DP&A Editora, 2001, p p. 61. 
167Ibid., p. 63. 
168KURZ, R. Os últimos combates. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 340. 
169KURZ, R. loc. cit. 
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Para a consecução de tais objetivos170, “não sobra mais muito tempo para a 

minoria pensante nos sindicatos”. 

 

Eis a razão pela qual o Movimento Krisis171 ressalta que o  

[...] monopólio da interpretação do mundo pelo campo do trabalho precisa ser rompido. 
A crítica teórica do trabalho ganha assim um papel de catalisador. Ela tem o dever de 
atacar, frontalmente, as proibições dominantes do pensar e expressar, aberta e 
claramente, aquilo que ninguém ousa saber, mas muitos sentem: a sociedade do trabalho 
está definitivamente no seu fim. E não há a menor razão para lamentar essa agonia. 

 

Mas, é preciso deixar claro que o Movimento Krises, ao desferir suas críticas ao 

mercado, ao Estado e à negação da sociedade do trabalho e pregar, também, a ocupação dos 

espaços sociais emancipatórios, não nega a importância ontológica do trabalho para a vida, nega 

as características opressoras do trabalho subordinado. Questiona, sim, a forma capitalista de 

trabalho alienado, que deverá ser substituída por sistema de rede de conselhos, livres associações, 

da organização sensata das possibilidades comuns, sem a direção de uma “mão invisível”, mas, 

por uma consciente ação social. 

Nesse contexto, há, sim, uma confluência entre o pensamento marxista e o 

pensamento anarquista. O Grupo Krises172 afirma “em lugar de nações separadas, uma sociedade 

mundial, que não necessita mais de fronteiras e nas quais todas as pessoas podem se deslocar 

livremente e exigir em qualquer lugar o direito de permanência universal”, enquanto Holloway 

prega “mudar o mundo sem tomar o poder”. Aí reside a confluência entre as duas doutrinas. 

 

 
170KURZ, R. Os últimos combates. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 375. 
171GRUPO KRISIS. Manifesto contra o trabalho. São Paulo: Laboratório de Geografia Urbana, 1999, p. 77-78. 
172Ibid., p. 80. 
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12.2.5 A versão reformista do estado sem os contornos do velho estado providência. As visões de 
Boaventura de Souza Santos 
 

Contrapondo-se às doutrinas marxistas e anarquistas, surgem as versões 

reformistas do estado e da sociedade. Mas esses autores, sobretudo Boaventura de Souza Santos, 

não pretendem o retorno do Estado do Bem-estar e o Pleno Emprego. Ao contrário, parte do 

mesmo caminho: a construção de instâncias emancipatórias.  

Nem mesmo as entidades oficiais deixam de ressaltar a importância de contrapor-

se ao capitalismo hegemônico, à exclusão social dele decorrente. A Unesco, por exemplo, adverte 

para os conflitos decorrentes do embate entre lucros econômicos versus conflitos sociais e uma 

“ética universal na governabilidade do mundo” 173.  

Estudos patrocinados por esta mesma entidade confirmam que o trabalho 

subordinado já não representa uma função estruturante, central, mesmo que, no momento, o 

desemprego haja provocado uma verdadeira desagregação global do vínculo social. A insistência 

na manutenção desse paradigma, ou seja, o vínculo entre cidadania e estatuto de trabalho, 

representa um desvio da modernidade. 

Assim para Sue174  

[...] a análise do trabalho está, segundo nos parece, demasiado centrada nos excluídos e 
no desemprego, quando também existe uma crise dos trabalhadores no seio do próprio 
trabalho: flexibilidade do trabalho provoca uma forma de precariedade que substitui a 
luta por ‘postos’, o combate pelo ‘seu lugar’. É uma situação nova, que não deixaria de 
ter efeitos na relação do trabalhador com o valor do trabalho, conforme testemunha o 
simples exame do estado de tensão social, tornando extremamente pesado no mundo 
profissional. 

 

 
173CAUÉLLAR, J. P. (Org.). Nossa Diversidade Criadora. Relatório da Comissão Mundial de Cultura e 
Desenvolvimento. Campinas: Papirus, 1997, p. 62. 
174 SUE, R. - Sociedade Activa e Novas Utilizações do Tempo. In As Chaves do Século XXI. Lisboa: Instituto 
Piaget, 2002, p. 426. 
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Em Boaventura de Souza Santos, aparece o Estado-novíssimo-movimento-social, 

em que ele parte para a restauração do Estado, de um Novo Estado Providência, realçando a 

necessidade de criar as condições para estabelecer-se, ao lado da democracia representativa, uma 

verdadeira democracia participativa. Isto se daria através do terceiro setor, da articulação desses 

movimentos não só como espaços privilegiados e como interlocutores válidos. 

Dentre os obstáculos para a constituição do Estado-novíssimo-movimento-social, 

destaca-se a inoperância do movimento sindical, ainda centrado num sistema extremamente 

burocrático e distanciado dos excluídos, de uma visão global, de uma aversão às novas 

tecnologias e, sobretudo, o descompromisso com articulações imprescindíveis com o terceiro 

setor. Admite ele que o sindicato, esse velho protagonista, há de existir, enquanto existir o 

capitalismo e a sociedade dividida em classes, mas que ele deve juntar-se às forças sociais 

forjadas na Pós-modernidade.  Esta nova capacidade aglutinadora dirige-se à emancipação social 

e a constituição de um novo estado, criado a partir de novos paradigmas.   

Entre o Estado Empresário e o Estado do Bem-estar Social defende ele175 a  

[...] refundação democrática da administração pública. O papel do terceiro sector na 
pressecução deste objetivo é crucial, mas, ao contrário do que pode parece, a nova 
articulação entre o Estado e o terceiro sector não implica a complementariedade entre 
um e outro e, muito menos, a substituição de um pelo outro.   

 

Ao contrário, poderá haver, inclusive, confrontações. O que importa é evitar os 

fascismos sociais, a partir da via de articulação entre democracias representativa e participativa, a 

fim de garantir a eficácia do potencial democratizante que existe em cada um deles. 

 
175 ESPANQUE, E. Reinvenção do sindicalismo e os novos desafios da emancipação. SANTOS, B. S. (Org.). In 
Trabalhar o Mundo − para novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005, p. 367. 
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No plano das relações individuais de trabalho, defende uma partilha do trabalho, 

mas não, a partir da idéia de pleno emprego. Poderia surgir com a redução da jornada de trabalho 

e da criação do trabalho social. A redescoberta democrática do trabalho implica a redescoberta 

democrática do sindicalismo. Ou melhor, a reinvenção do movimento sindical, para acompanhar 

o ritmo do desenvolvimento capitalista , a partir do momento em que este se questione.  

Aqui também as suas propostas coincidem com as dos anarquistas e dos 

marxistas176: 

Este facto esteve na origem de uma das debilidades do sindicalismo. Ao centrar-se 
prioritariamente nas questões do emprego e do salário, os sindicatos tenderam a 
desinteressar-se dos desempregados, das mulheres, dos reformados e dos jovens, à 
procura do primeiro emprego e, ao fazê-lo, descuraram um campo imenso de 
solidariedade potencial. 

 

Realça que os movimentos emancipatórios conduzem o sindicalismo para uma luta 

local, transnacional e global. E mais177: 

[...] é que a experiência de trabalho, sendo cada vez mais presente e premente, enquanto 
prática de vida, será cada vez mais desvalorizada enquanto cultura e ideologia. Será cada 
vez mais cercada e relativizada por experiências culturalmente mais valorizadas, tais 
como a experiência da cidadania contra a exclusão social, da participação contra a 
alienação, da democracia contra os fascismos privados, dos direitos do consumidor 
contra um consumo degradado, dos direitos ecológicos e culturais contra a perda da 
qualidade de vida. Por essa via, far-se-á uma transferência progressiva da identidade 
operária para identidade cidadã. Isto significa valorizar o que de melhor a cultura 
operária produziu: uma ambição de cidadania partilhável por toda a sociedade.   

 
176ESPANQUE, E. Reinvenção do sindicalismo e os novos desafios da emancipação. SANTOS, B. S. (Org.). In 
Trabalhar o Mundo − para novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005, p. 385-386. 
177Ibid., p. 367. 
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CAPÍTULO 13 - ENTRE O SINDICALISMO REFORMISTA E O SINDICALISMO 
REVOLUCIONÁRIO NA PÓS-MODERNIDADE 
 

13.1 OS ATOS ANTI-SINDICAIS. PARA ALÉM DA MOLDURA TRAÇADAS PELA 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E DA DOGMÁTICA JURÍDICA 

 

 Diante das propostas políticas descritas e que permeiam várias doutrinas e 

ideologias, não é mais possível pensar-se num modelo sindical reformista, que atue, apenas, por 

dentro das organizações empresarias e nos limitados espaços locais.   

Por outro lado, não pode ele restringir-se a um discurso obreirista numa sociedade 

em que os excluídos e os clandestinizados são maioria. 

Se as relações de produção, do comércio, das dominações se estabelecem nos 

espaços locais, transnacionais e globais, nesses espaços devem transitar os movimentos coletivos 

organizados pelos sindicatos. 

Se a luta prioritária é contra o capitalismo hegemônico e para a construção de 

movimentos contra-hegemônicos, tal como defende Boaventura de Souza Santos e considerando-

se que esta luta não poderá ser desencadeada sem uma articulação dos movimentos sindicais com 

os excluídos, os clandestinizados e os novos movimentos coletivos surgidos na Pós-modernidade 

bem como o terceiro setor são justamente nessas em que deve atuar o novo sindicalismo. 

O panorama sócio-político traçado nos capítulos anteriores – ideologia a parte - 

conduzem a uma ruptura radical das estruturas e práticas sindicais. Sem essa ruptura, estaria o 

sindicato traindo a sua memória histórica e, no fundo, indo de encontro às verdadeiras liberdades 

sindicais. Ou melhor: cometendo Atos Anti-sindicais.  
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Se, de um lado, o trabalho subordinado não é mais o centro de referência da vida 

em sociedade, em face do desemprego estrutural e do aparecimento de infinitas alternativas de 

trabalho e renda; se a maioria encontra-se desempregada; se a prevalência é de um capitalismo 

hegemônico excludente e que destruiu o Estado do Bem-estar, não é mais possível admitir a 

doutrina trabalhista sedimentada pela Organização Internacional do Trabalho centrada no 

trabalho subordinado e no Pleno Emprego.  

Em conseqüência disso não é também mais possível configurar o conceito de 

Liberdades Sindicais e o seu contraponto – os Atos Anti-sindicais - dentro de uma moldura social 

distinta.  

Estas são as razões pelas quais o autor do presente estudo passar a descrever aquilo 

que considera atos Anti-sindicais na Pós-modernidade.  
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CAPÍTULO 14 - OS ATOS ANTI-SINDICAIS NA PÓS-MODERNIDADE. AS 
PROPOSTAS DO AUTOR DO PRESENTE ESTUDO 
 

14.1 A MANUTENÇÃO DAS VELHAS ESTRUTURAS SINDICAIS COMO 
ATENTATÓRIAS À LIBERDADE SINDICAL 
 

 A defesa deste argumento parte das idéias desenvolvidas por Webster e Lambert. 

Eles178 apresentam o seguinte quadro para demonstrar o descompasso entre o velho e o novo 

sindicalismo: 

VELHO 
INTERNACIONALISMO 

OPERÁRIO 

NOVO INTERNACIONALISMO 
OPERÁRIO 

Hierarquia Rede 
Centralização Descentralização 
Comando Participação 
Controle Capacitação 
Debate restrito Debate aberto 
Tomada de decisão lenta Tomada de decisão rápida 
Elevada burocracia Temporizada 
Formal Flexível 
Orientação para a diplomacia Orientação para mobilização 
Focalização exclusiva nos sindicatos e locais de 
trabalho 

Focalização na construção de coligações com novos 
movimentos sociais e ONGs 

Predominantemente no norte Predominantemente no sul 

 

 

Estes elementos evidenciados no novo sindicalismo são da sua essência para o 

funcionamento destes órgãos em qualquer perspectiva espacial na Pós-modernidade. Desta 

forma, eles estarão aptos a se contrapor as idéias e ações efetivadas pelo capitalismo hegemônico 

e seus danosos efeitos na contingência do mundo do trabalho. 

 
178WEBSTER, E.; LAMBERT. R. Emancipação social e o novo internacionalismo operário: uma perspectiva do Sul. 
SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 81-133.  
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A decadência do sistema hierárquico em detrimento do sistema de redes se 

justifica pela desafinação existente entre os espaços de monopólio do afazer humano decorrente 

do capitalismo improdutivo – modelo tecnológico organizado em torno das novas tecnologias da 

informação -, e aquele existente à época do capital produtivo, do pleno emprego. 

Afastadas a hierarquia, estrutura e controle, enquanto elementos efetivos do velho 

sindicalismo vem em via inversa ao mundo uma nova ação social revolucionária, o debate aberto, 

a ação descentralizada, flexível e participativa. 

Ao tratar sobre as redes, Castells179 aduz que 

As redes são estruturas abertas, capazes de uma expansão sem limites, integrando novos 
módulos à medida que estes são capazes de se comunicar no interior da rede [...] as redes 
são instrumentos apropriados para a economia capitalista, baseadas na inovação, na 
globalização e na concentração descentralizada; e para o trabalho, os trabalhadores e as 
empresas baseadas na flexibilidade e na adaptabilidade. 

 

 As ações sindicais na Pós-modernidade deverão estar em sintonia com o mundo 

globalizado. A rede servirá como um poderoso instrumento capaz de conferir proteção, na 

medida em que proporciona a possibilidade dos trabalhadores se estabelecerem no sentido 

político contra a exploração do capitalismo hegemônico – quer para a grande massa, 

trabalhadores que se encontram na informalidade ou não empregáveis -, quer para as minorias 

que ainda estão vinculadas ao mundo do trabalho subordinado. A solidariedade – no âmbito local, 

transnacional e mesmo mundial - é o vetor capaz de manter e fortalecer o sindicalismo. Constitui 

força apta para a permanência real destes órgãos representativos de forma legítima, visando à 

preservação da pessoa humana trabalhadora que almeja viver com dignidade a ele inerente. 

 
179CASTELLS, M. The information age: economy, society and culture. Vol. 1. The rise of the network society. 
Oxford: Blackwell Publishers, 1996, p. 470. 
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O espaço para a atuação sindical precisa ter a mesma proporcionalidade daquela 

conquistada pelo capitalismo hegemônico. Do contrário, estar-se-á a defender a massa 

trabalhadora, apenas formalmente, caricaturada pela prevalência do sistema neoliberal em 

contraponto com a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores. 

Lambert, ao abordar sobre a solidariedade, declara o seguinte180: 

[...] Os elementos – chave do movimento sindicalista internacional instituído, que foram 
extremamente cautelosos ou mesmo hostis a esta iniciativa, alteraram a sua posição que 
de forma radical. Eles compreenderam que esta iniciativa não consistia na “retomada da 
política da guerra fria do sindicalismo internacional”, como pretendia o NCC. 
Reconheceram que a rede, apesar de frágil, anunciava novas formas de resistência contra 
a lógica neoliberal, em que não há lugar para o coletivismo dos sindicatos. 
Reconheceram que a orientação ia no sentido de construir uma solidariedade global, 
independentemente da política, e cujo critério consistia no compromisso por parte das 
organizações com as convenções da OIT. 

 

A experiência Australiana a respeito do tema diz o seguinte181: 

A idéia de uma rede de trabalho dos sindicatos democráticos precisa ser vista como 
uma componente essencial e integrante de um processo de reestruturação da própria 
Austrália. [...] As experiências dos trabalhadores nas fábricas de Johannesburgo, nos 
barracões cicatrizados de Manila, nos enormes estaleiros navais da Coréia do Sul e nas 
densas cidades da Índia, serão partilhadas numa base de continuidade. [...] A resposta 
dos trabalhadores australianos tem sido positiva porque eles reconhecem que os temas 
globais têm ligação com a sua experiência cotidiana nas fábricas, nas minas, nos 
estaleiros de construção e na costa marítima. 
Na Austrália, estamos todos conscientes do caráter decisivo da presente década de 
reestruturação global. Como vão os sindicatos australianos competir numa região de 
trabalho muito barato, assegurado através de uma severa repressão dos sindicatos? 
Podemos reestruturar até “as vacas voltarem para casa”, mas nunca conseguiremos 
manter o nosso território nas presentes condições, enquanto os níveis de exploração na 
região forem tão elevados. Este é o ponto de convergência entre a atual agenda dos 
sindicatos australianos e os sindicatos na região. Há uma base objetiva para a junção 
dos nossos interesses com os seus interesses. 

 

A propósito, noticiou a grande imprensa nacional182 em data de 02.11.2006, 

mesmo nos restritos espaços do trabalho subordinado, que fora criado órgão sindical para atuação 

em nível global: 
 

180WEBSTER, E.; LAMBERT. R. Emancipação social e o novo internacionalismo operário: uma perspectiva do Sul. 
SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 107. 
181LAMBERT, R. Report on the Evolucion of the Indian Ocean Region Secretariat Concept: towards a New 
Network of Solidarity. 24 set. 1990, Perth, Austrália Ocidental, 1990. 
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ORGANIZAÇÃO SINDICAL GLOBAL É CRIADA EM VIENA 
 
DO “FINACIAL TIMES” 
 
Sindicatos de todo mundo lançaram ontem uma organização coletiva cujo objetivo é 
defender os direitos dos trabalhadores na era da globalização, marcada por grande queda 
no número de trabalhadores sindicalizados. 
A Confederação Sindical Internacional (International Trade Union Confederation, ou 
Ituc), cujo congresso de fundação se iniciou ontem em Viena (Áustria) reúne federações 
sindicais que representam 168 milhões de trabalhadores em 154 países dos cinco 
continentes.  
 

A criação deste órgão coletivo foi inovadora no que concerne à dimensão espacial 

da ação sindical. Houve uma dilatação espacial jamais imaginada, se comparada à época do 

industrialismo. No entanto, os novos sujeitos do mundo do trabalho continuam excluídos e sem a 

mínima proteção social. A globalização, a evolução tecnológica, a era da informação requer um 

sindicato que inclua estes novos sujeitos com estrutura horizontalizada e em redes. Este não pode 

ser firmado sobre as velhas estruturas. Se assim for, romperá. As grandes massas de seres 

humanos que se encontram no terceiro setor, na informalidade, dos desempregados, além dos não 

empregáveis necessitam de uma atuação sindical global como um contrapoder para inibir os 

efeitos do capitalismo hegemônico. Sindicato de obreiro é um discurso do industrialismo, das 

décadas anteriores a 80, do século XX, e, portanto, qualquer estruturação nestas bases não atende 

as necessidades exigidas pela contemporaneidade no mundo do trabalho. 

 Desta forma, verifica-se um desacerto entre o velho e o novo modelo do 

sindicalismo. As essências são diversas, e o funcionamento e os efeitos também. Assim, a 

manutenção de um sindicato sob os moldes verticalizados, contemporaneamente, viola a 

liberdade sindical e constitui ato anti-sindical. 

 

 
182SILVA, C. Organização sindical global é criada em Viena. Folha de São Paulo. São Paulo, 02 nov. 2006. 
Disponível em:http/folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fl0111200617.htm. Acesso: 03.11.2206.  
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14.2 A NÃO ADOÇÃO DA TIPOLOGIA DAS AÇÕES DO NOVO INTERNACIONALISMO 
COMO ATENTATÓRIOS À LIBERDADE SINDICAL  

 

Depois de descrever as características do velho e do novo sindicalismo, conforme 

quadro apresentado no capítulo desta dissertação, eles passam a propor um outro quadro, desta 

feita, para expor a tipologia das ações do novo internacionalismo operário183.  

TIPOLOGIA DE AÇÕES DO NOVO INTERNACIONALISMO 
 
Tipo de atividade 
internacional 
 

 
Resoluções 

 
Atividade 

 
Parceiros de 
coligação 

 
Objetivo 

 
Resultado 

 
Demonstração de 
poder coletivo; 
reivindicar 
 

 
Resolução do 
Primeiro de Maio 

 
Primeiro de Maio 
centrado no trabalho 

 
Sindicatos nacionais 

 
Desenvolver uma 
consciência comum e 
uma identidade de 
classe trabalhadora no 
sul 
 

 
Demonstrações bem-
sucedidas na África 
do Sul, Coréia, Índia, 
Indonésia e Austrália 

 
Ações de protesto de 
política de pressão 
 

 
Campanha contra 
Rio Tinto 

 
Intervenções em 
encontros de 
acionistas, marchas 
de rua, protestos, 
campanha na mídia 
 

 
ITS – ICEM, 
sindicatos 
nacionais, ONGs, 
grupos ecologistas 

 
Acordo de negociação 
coletiva global 

 
Protestos e greves 
com êxito em 
diferentes partes do 
mundo 

 
Construção de novas 
estruturas globais 
 

 
Sindicalismo global 

 
Troca de informação 
e apoio entre 
SATAWU e MUA 
 

 
Sindicatos nacionais 
SATAWU, MUA, 
ITS 

 
Estabelecer relações 
estruturalmente 
fechadas entre dois 
sindicatos, 
transcendendo as 
fronteiras nacionais 
 

 
Ação de apóio, troca 
de delegados 

 
Construção de uma 
nova forma de 
sindicalismo 
 

 
Organizar os 
trabalhadores 
informais 

 
Recrutamento e 
negociação no 
interesse dos 
trabalhadores 
informais 
 

 
Sindicatos, 
organizações 
comunitárias 

 
Nova forma de 
movimento social 
sindicalista 

 
Poucos progressos 

  

 O quadro acima184 revela objetivos que as entidades sindicais devem almejar para 

cumprirem o seu papel catalisador de proteção aos direitos e interesses dos trabalhadores. Só 

                                                           
183WEBSTER, E.; LAMBERT. R. Emancipação social e o novo internacionalismo operário: uma perspectiva do Sul. 
SANTOS, B. S. (Org.). In: Trabalhar o Mundo − para novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação 
Social. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 129. 
184WEBSTER, E.; LAMBERT. R. Emancipação social e o novo internacionalismo operário: uma perspectiva do Sul. 
SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 29. 
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desempenharão sua função se tiverem por premissa às características política, revolucionária, de 

organização em rede, não medindo esforços para a organização daqueles que se encontram na 

informalidade ou dos não empregáveis – frisem-se, as maiorias -, trabalhando de forma 

horizontalizada e atuando numa esfera espacial para além do conceito restrito de base territorial, 

ou seja, aquele que tem sua abrangência máxima vinculada ao Estado nação.  

Em resumo: as entidades sindicais que na contemporaneidade não se conectam 

com as tipologias desta natureza, atentam contra a liberdade sindical e cometem atos anti-

sindicais, pois não caminham como um contrapoder capaz de neutralizar os efeitos decorrentes 

do neoliberalismo em sede de trabalho humano. São inertes aos efeitos decorrentes da 

globalização e, por conseqüência, caminham em direção oposta à valorização do ser humano 

trabalhador. 

A Unesco, por exemplo, elegeu o dia 17 de outubro como o dia internacional de 

combate à pobreza através da Resolução 47/196, de 31 de março de 1993185,  visando 

conscientizar os Estados sobre a necessidade de formularem propostas políticas com o fim de 

erradicar a pobreza e a indigência em todos os países. 

 

14.3 NÃO ADOÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS 
TRABALHISTAS INTERNACIONAIS COMO ATO ATENTATÓRIO À LIBERDADE 
SINDICAL 
 

O professor Everaldo Gaspar, ao tratar especificamente sobre este tema, já havia 

identificado uma inversão de valores em termos de negociação coletiva. Dizia ele que, antes, os 

 
185DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA. El día internacional para la erradicación de la pobreza. Net. 
La Biblioteca Dag Hammrskjöld. Disponível em: <http://www.un.org/depts/dhl/spanish/poverty/index.html>. 
Acesso: 17.10.2006. 

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/poverty/index.html
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sindicatos verticalizados tratavam de lutar por melhores condições de vida e de trabalho dentro 

dos seus restritos e específicos espaços.  

Agora, com o enfraquecimento e a diminuição dos postos de trabalho, a desfiliação 

e o medo ou o fantasma do desemprego, os sindicatos, dentro dos espaços nacionais, tentam 

estabelecer negociações tripartites – trabalhadores, empresários e Estados -, objetivando instituir 

políticas públicas de emprego e de bem-estar. Começam, por outro lado, ainda dentro desse 

restrito espaço do trabalho subordinado e do sindicalismo obreirista, negociações coletivas 

transnacionais e propostas de articulações globais. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) – órgão internacional voltado à 

instituição de normas protetoras para as relações empregatícias - tem reconhecido que as 

negociações tripartites proporcionam alternativas capazes de minimizar o problema da ausência 

de proteção para aqueles que são vítimas do capitalismo hegemônico. 

Iam Graham186, ao escrever sobre o tema, já no ano de 2003, pronuncia que 

Governos, trabalhadores e empregadores e todo o mundo reúnem-se em condições de 
igualdade. Somente há um lugar onde se dá tal caso: na OIT. Tripartismo é o termo 
utilizado para aludir a este processo, que desempenha um papel primordial na 
formulação de uma política de trabalho, da promoção de uma justiça social e da 
promulgação e do seguimento das normas do trabalho em todo o mundo. (Tradução livre 
do autor). 

 

Enfatiza ainda que o Tripartismo atualmente é a pedra de toque da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT)187:  

 
O Tripartismo arraiga na mesma essência do trabalho da OIT. Procura o diálogo e o 
consenso. Permite estabelecer os objetivos e as vias para alcançar estes. Propicia a 
colaboração dos atores capazes de determinar os problemas existentes no âmbito do 
trabalho e, sobretudo, de encontrar possíveis soluções. 

 
186GRAHAM, I. Tripartismo en el siglo XXI: construir sobre una base sólida. In: Trabajo – revista de la OIT. 
Num. 46., p. 4-7, 2003. 
187GRAHAM, I. Tripartismo en el siglo XXI: construir sobre una base sólida. In: Trabajo – revista de la OIT. 
Num. 46., p. 8, 2003. 



      138                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                        
 

É vital para a principal prioridade da OIT: a Agenda do Trabalho Decente, constitui, 
ademais, a razão pela qual, de maneira singular, a OIT sobreviva ao desaparecimento da 
Liga de Nações e prossiga suas atividades como vigor renovado, avançando no mundo 
do pós-guerra, da globalização e das Nações Unidas. 
Em resumo, os termos do Diretor Geral Juan Somávia, o tripartismo e “o pilar da OIT”. 

 

Contudo, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) já tem dito que sua 

estrutura tripartite deve estar em consonância com o mundo globalizado.  Para tanto, fomenta que 

o uso do tripartismo e do diálogo social resultam no estabelecimento de políticas tanto de 

manutenção de empregos, como também, possibilitem alternativas capazes de conferir uma vida 

digna a partir do trabalho àqueles que se encontram na informalidade ou desempregados. E, para 

cumprir este último fim, tem promovido uma abertura para que outros grupos de trabalho - que 

não voltados para obreirismo – participe desta, ex vi, as ONGs. 

Não se podendo negar o avanço relativo à abrangência de tais negociações 

coletivas para além da esfera nacional, o tripartismo, tal como formulado no parágrafo anterior, 

ainda se encontra desafinado com as reais necessidades no mundo do trabalho humano, uma vez 

que não atende as maiorias que desejam viver a partir do trabalho. 

Interessa frisar que as negociações tripartites e o diálogo social deverão 

desenvolver-se dentro de uma perspectiva instrumental, a serviço do ser humano, e não, na 

tentativa de fazer ressurgir o trabalho dever, que por séculos, passou a ser o mecanismo de 

glorificação da humanidade, mesmo resultando no atrofiamento da criatividade inerente ao 

trabalhador. Este aspecto e de grande relevância, pois se conecta com o bem estar do homem, 

enquanto pessoa humana e não apenas, como instrumento de produção. 
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Estratégias avançadas exigem articulações inovadoras em vários níveis territoriais 

e com outros interlocutores sociais. E aqui o presente estudo vale-se das propostas apresentadas 

por Peter Waterman188. 

 

 
TRÊS ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS 

TRABALHISTAS INTERNACIONAIS 
 
 

 
1. A estratégia, com base no Norte, da e dos seus principais associados CISL  

 
 

1. - > 
 
Desenvolvimento da 
estratégia da cláusula 
social durante os últimos 
15 – 25 anos pela 
CISL/ITSs e os seus 
associados do Norte. 
 

2. - > 
 
Atividades subregionais no 
Sul para estimular o apóio à 
campanha pela cláusula 
social 

3. - > 
 
Lobby em nível nacional 
para obter apóio 
governamental para 
associar as trocas 
comerciais com os direitos 
laborais 

4. - > 
 
Lobby dos sindicatos e dos 
Estados para modificar a 
Organização Mundial do 
Comercio (nos próximos 25 
anos). 

 
 
2. Uma estratégia complementar/alternativa, com base no Sul 
 
 
1. - > 
 
O Sul, apoiado pelo Norte, 
toma a dianteira na 
aplicação da estratégia da 
cláusula  
social. 
 

2. - > 
 
Alianças com igrejas e com 
ONGs para fazer 
campanhas ampliadas e 
sistemáticas nas ruas e nos 
corredores do poder. 
 

3. - > 
 
Mudanças na opinião 
pública influenciam as 
posições dos governos, no 
Norte e no Sul. 

4. - > 
 
Lobby dos sindicatos e dos 
Estados para modificar a 
Organização Mundial do 
Comércio (nos próximos 25 
anos). 

 
 
 
 
 
 
3. Uma estratégia emancipatória de solidariedade global 
 
 

                                                           
188WATERMAN, P. Emancipar o internacionalismo operário. SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para 
novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 446. 
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1. - > 
Diálogo global sobre 
direitos laborais 
internacionais, em todos os 
níveis dos sindicatos, com 
todos os trabalhadores, em 
todos os eixos geográficos, 
com todas as outras forças 
democráticas da sociedade 
civil.  

2. - > 
Aliança e campanha global, 
ligando os movimentos 
sociais a todos os níveis, 
em todos os eixos, usando 
as ruas, os meios de 
comunicação social 
dominantes ou alternativos 
(reais e virtuais), no Norte, 
no Sul e no Oriente. 
 

3. - > 
Dirigida a Organização 
Internacional do Trabalho 
com uma maior 
participação do movimento 
operário e sindical (ONGs 
da área laboral) e com 
maiores poderes. 
 
 
 
 

4. - > 
Associada à exigência de 
que qualquer futura 
“organização mundial do 
comércio” seja subordinada 
às necessidades e aos 
direitos humanos, sob a 
alçada de umas Nações 
Unidas abertas à sociedade 
civil e com poderes 
efetivos. 

 

As estratégias propostas por Peter Waterman se desenvolvem em três momentos e 

com conteúdos distintos. Apesar de verificar-se um sistema de coligação nas três propostas, as 

formas e os resultados são diversos. 

Inicialmente, é necessário entender que a representação proposta revela que a 

estratégia com base no Norte, e dos seus principais associados CISL e a complementar, com base 

no sul, têm como resultado um aperfeiçoamento de resultados de uma sobre a outra, ao passo que 

a estratégia da emancipação social vai além. 

A sugestão emancipatória de solidariedade global se contrapõe à estratégia do 

norte, pois esta é traduzida em um aprimoramento do sindicalismo internacional por meio da 

inserção de cláusula social em um contexto institucionalizado tradicional que vem sendo 

aplicado, aproximadamente, há 15 anos e possivelmente tende a desaparecer189. 

Waterman aduz que esta estratégia “tem sido, principalmente, uma atividade de 

lobbying, levada a cabo nas costas dos trabalhadores (ou sem consultá-los) que supostamente 

defende”190. E ainda declara que a Confederação Sindical da Noruega proporcionou uma forma 

de captação de recursos do próprio estado Norueguês com vistas à implantação da cláusula social. 
                                                           
189WATERMAN, P. Emancipar o internacionalismo operário. SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para 
novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 443. 
190WATERMAN, P. loc. cit. 
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Questiona, porém, o fato de que a referida proteção tenha sido pensada no interesse das 

organizações não-ocidentais, de preferência, as ocidentais, em decorrência da campanha ter sido 

feita, apenas, entre os sindicatos da área geográfica supostamente interessada.  

No que se refere à estratégia complementar/alternativa, também diz o autor que ela 

é insuficiente como escudo de proteção capaz de inibir os malefícios produzidos pelo capitalismo 

e liberal à pessoa humana trabalhadora, ainda que em estado potencial, pois busca esta tática “o 

desenvolvimento dos direitos trabalhistas internacionais na era da globalização neoliberal”191. Ou 

seja, as coligações com outros grupos diversos, como ONGs e igrejas, além do apoio do Norte 

também não proporcionarão uma atenção de forma globalizada, mas, regionalizada. 

A proposta, então, procura desvincular definitivamente a proteção dos direitos 

sindicais a algum viés voltado para o capitalismo pautado em um discurso neoliberal. 

Como se verifica no item três do quadro acima esposado, a solução para libertação 

da classe trabalhadora seria construída sobre o pilar do diálogo global no que concerne aos 

direitos internacionais dos trabalhadores, sem regionalismos e apto para atender a todos, 

notadamente aqueles que se encontram na informalidade ou desempregados. O canal de formação 

para tal intento seria por vias comunicacionais através de campanhas e coligações com outros 

movimentos sociais. 

É de se registrar ainda que “as negociações devem estar sempre subordinadas às 

necessidades do movimento e estes precisam ser articulados com outras estratégias adequadas”. 

Este aspecto é bastante significativo porque não engessa o movimento em si mesmo, mas este se 

encontrará em constante dinâmica na medida em que novas necessidades surgem. 

 
191WATERMAN, P. Emancipar o internacionalismo operário. SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para 
novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 443. 
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O problema é que as estratégias, até então definidas, passam pelo trabalho-tal-

como-definido-pelo-capitalismo e faz necessário introduzir a noção de “retirar o trabalho da 

concorrência, pelas mesmas razões que fazemos com a saúde, a educação e os serviços públicos”. 

192 Referindo-se a Myron, 193 fala sobre um “rendimento cidadão em nível mundial” assim como 

Hardt e Negri abordam sobre um “salário social”, desvinculado do trabalho subordinado e 

Raventós de Subsídio Universal Garantido (SUG) 194. 

Por fim, registra a publicação lançada simultaneamente no Canadá e no Reino 

Unido, em cujo editorial escrito por Panitch e Gidin195 – Rekindling the Socialist Inaginatio 

apresenta uma lista do que deveria ser feito, como bastante úteis para justificar a argumentação. 

Eis as dez teses: 

1. Vencer a alienação 

2. Atenuar a divisão do trabalho 

3. Transformar o consumo 

4. Modos de vida alternativos [como o feminista – Waterman] 

5. Socialização dos mercados 

6. Planejamento ecológico 

7. Internacionalizar a igualdade  

8. Comunicar democraticamente 

 
192WATERMAN, P. Emancipar o internacionalismo operário. SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para 
novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 448. 
193Ibid., p. 449. 
194RAVENTÓS, D. El Derecho a la existância. Barcelona: Ariel Practicum, 1999, p.17. 
195WATERMAN, P. Emancipar o internacionalismo operário. SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para 
novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 125-
126. 
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9. Concretizar a democracia 

10. Omnia sint communia [‘tudo em comum’, antiga divisa igualitária-Waternam] 

 Um modelo de sindicato que não está conectado com estas estratégias não merece, 

sequer, existir e existindo atenta contra os novos princípios que norteiam a liberdade sindical. 

Pratica, assim, atos anti-sindicais. 

 A própria Organização Internacional do Trabalho196, nos restritos espaços do 

trabalho subordinado, tem entendido que o processo de mundialização tem exigido novas ações 

por parte da própria organização no sentido de estabelecer debates envolvendo diversos órgãos 

internacionais, governos, empregadores e trabalhadores na busca de soluções capazes de 

minorarem o problema do desequilíbrio econômico e social. 

 

14.4 NÃO INTEGRAÇÃO DO SINDICALISMO NA SOUTHERN INICIATIVE ON 
GLOBALISATION AND TRADE UNIONS RIGHTS (SIGTUR) E OUTRAS 
ARTICULAÇÕES SUPRANACIONAIS E GLOBAIS COMO ATO ATENTATÓRIO À 
LIBERDADE SINDICAL 
 

A própria Organização Internacional do Trabalho (OIT), mesmo ainda 

privilegiando a velha sociedade do trabalho, vem insistindo nesta articulação global.  

Para tanto, tem incentivado os governos a um novo mecanismo de proteção 

desenhado sob a forma de negociações tripartites e dialogo social, conforme é verificado na 

Revista da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – Trabalho, cujo tema de capa é 

 
196OIT. La OIT en la historia – Un nuevo tipo de mundialización. In: Trabajo – revista de la OIT. Num. 23., p. 2-3, 
1998. 
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nomeado pelo seguinte aforismo - Tripartismo no século XXI: Construir sobre uma base 

sólida197. 

Segundo Webster e Lambert, a idéia centrada em um novo internacionalismo 

operário implica uma política que vem de baixo e é imprescindível à emancipação social. Ela, de 

saída, contrasta com as formas tradicionais de organização operária. Tem ela um vínculo com as 

experiências que começaram na década de 1990 e que preconiza uma organização em rede de 

sindicatos democráticos. Responde ele198: 

Tal iniciativa apresenta uma nova perspectiva desta arena de luta e do papel que este tipo 
de movimento pode desempenhar no desafio à lógica competitiva do mercado da 
globalização neoliberal. O crescimento desta nova estrutura conhecida por Southern 
Iniciative on Globalisation and Trade Unions Rights (Sigtur) representa uma importante 
mudança que transcende as estruturas e práticas dos internacionalismos operários do 
passado, fornecendo uma oportunidade para a emergência de coligações de contra 
poderes e, deste modo, contribuindo para o movimento de emancipação social.  

 

Esta é uma articulação inteiramente nova. Uma proposta distante do anarquismo e 

do marxismo, embora contemple simultaneamente um contrapoder para fazer frente à 

globalização neoliberal. Aborda, também, emancipação social. Estratégias, pois que têm dois 

caracteres: um, de natureza política; outro, de natureza revolucionária. Aspectos inteiramente 

esquecidos pelo velho sindicalismo, mas, sem os quais, hoje, ele não tem mais razão de ser, de 

existir. 

Admitem eles que a perspectiva de articulação rumo a um internacionalismo 

operário remonta a década de 1980, quando o movimento operário ainda era embrionário, embora 

essa premissa revolucionária, com o correr do tempo, não conseguiu se consolidar. 

 
197GRAHAM, I.. Tripartismo en el siglo XXI: construir sobre una base sólida. In: Trabajo – revista de la OIT. 
Num. 46., p. 4-7, 2003. 
198WEBSTER, E.; LAMBERT. R. Emancipação social e o novo internacionalismo operário: uma perspectiva do Sul. 
SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 81-82. 
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Com o desemprego estrutural em nível mundial e com o fortalecimento do 

neoliberalismo, sobretudo nos países mais pobres, houve uma iniciativa de criação da Southern 

Iniciative On Globalisation And Trade Unions Rights (SIGTUR), constituindo sua organização 

em uma rede de sindicatos democráticos no Sul. 

Segundo Webster e Lambert, o Sul, neste contexto, foi acentuado sob o ponto de 

vista político. Neste enlace, a Sigtur é um empreendimento que visou amparar, e para tanto, 

necessitou aglutinar as classes de trabalhadores “mais exploradas do mundo, muitas das quais 

vêem negados os direitos sindicais básicos definidos pela Organização Internacional do Trabalho 

(e que se encontram em situações políticas repressivas)”199. A ação buscou estruturar 

politicamente estes segmentos de trabalhadores para, de forma política e revolucionária, 

buscarem os direitos a eles devidos, enquanto seres humanos. A coligação destas classes 

comporta-se como um escudo protetor do mercado sob o discurso neoliberal, objetivando-se, 

desta forma, a emancipação social. 

Curioso é que este contrapoder é capaz de destruir não só os efeitos da não 

aplicabilidade dos direitos oriundos das normas Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

dentro de um restrito espaço da relação empregado versus empregador, em números cada vez 

menores, mas também esta rede sindical encontra-se apta e tem por objetivo maior alcançar a 

proteção para todos os que se encontram vitimados das transformações ocorridas no mundo do 

trabalho – os que sofrem os efeitos da exclusão social.  

 
199WEBSTER, E.; LAMBERT. R. Emancipação social e o novo internacionalismo operário: uma perspectiva do Sul. 
SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 81. 
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Ao analisar a questão da emancipação social, Webster e Lambert verificam que200: 

Em certo sentido, a emancipação social é inextrincavelmente moldada por diferentes 
concepções sobre a natureza da pessoa humana. O nosso ponto de partida é a noção de 
pessoas como sendo essencialmente sociais (Marx, 1970: 138) em contraste com a 
concepção liberal de mercado da pessoa com um ser econômico - um ser mercadorizado, 
vendável, passível de ter um preço e calculista, competindo ferozmente com todas as 
outras pessoas, em que não existe nenhum laço, nenhuma relação moral entre pessoas, à 
exceção do puro interesse próprio. 

 

Note-se que a Southern Iniciative on Globalisation and Trade Unions Rights 

(SIGTUR) visa não somente buscar medidas capazes de solucionar as questões pertinentes ao 

trabalho humano, em termos de emprego, econômico, mas, primariamente, a questão da essência 

do próprio ser humano. Desta forma, produz uma inversão de valores, equilibrando o aspecto 

econômico e, por conseqüência, colocando-o como instrumental a serviço do homem e não, como 

fim, pois, sob esta última forma, escraviza a humanidade e retira dela o sentido de sua própria 

existência calcada nos standarts da igualdade, solidariedade e justiça social.  

Webster e Lambert apontam que a Southern Iniciative on Globalisation and Trade 

Unions Rights (SIGTUR): 201  

[...] teve que lutar para se afirmar no início da década de 1990, e os grupos de interesse 
que desejavam isolar a iniciativa ridicularizavam-na frequentemente. No entanto, esta 
nova formação encontrava-se idealmente posicionada para aproveitar as novas 
oportunidades emergentes, reconstruindo desta forma o sonho e a esperança. Os 
elementos constituintes da Sigtur, pertencentes a nações tradicionalmente subjulgadas 
pelas relações econômicas globais, desenvolveram e sustentaram este tipo de visão para 
criar um movimento contra regimes autoritários e empresas predatórias. Isto é 
particularmente perceptível no Brasil, África do sul, Coréia, Indonésia e Filipinas, com 
os sindicatos australianos sendo forçados a adotar novas formas de atuação devido à 
severidade do ataque conservador ao seu direito de existência na década de 1990. 

A globalização é marcadamente traçada pelo uso das leis do mercado e, com isso, 

é estabelecido o domínio das multinacionais em razão da necessidade de incorporações, fusões 

 
200WEBSTER, E.; LAMBERT. R. Emancipação social e o novo internacionalismo operário: uma perspectiva do Sul. 
SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 82. 
201 Ibidem. p. 89. 
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entre empresas pela insustentabilidade destas isoladamente. Com estas mudanças, o trabalho 

produtivo sofreu substancialmente os efeitos desta transformação, notadamente, na preservação 

da atuação sindical, produzindo uma insegurança para a classe trabalhadora, pelo fato de que “as 

reestruturações têm incluído encerramentos e deslocamentos de empresas de regiões com elevada 

ação sindical para países com sistemas autoritários e limitações aos direitos sindicais”202. 

Diante deste cenário, é fulgente que a estrutura do antigo sindicalismo não seja 

capaz de proteger a classe trabalhadora 203 das implicações da globalização, e, diante de tal 

quadro, a não insurgência do sindicalismo nos moldes do novo sindicalismo, proposto pela 

Southern Iniciative on Globalisation and Trade Unions Rights (SIGTUR), viola a liberdade e a 

não integração dos sindicatos a esta mudança de paradigma constitui ato anti-sindical. 

Nesse sentido, merece resalva, a importância dos trabalhadores do conhecimento, 

ou do trabalho imaterial, neste novo cenário de articulação e de luta.  

 
14.5 VERTICALIZAÇÃO VERSUS HORIZONTALIZAÇÃO. A NÃO INCLUSÃO DOS 
EXCLUÍDOS E DO TERCEIRO SETOR NO MOVIMENTO SINDICAL COMO ATO 
ATENTATÓRIO À LIBERDADE SINDICAL 

 

O capitalismo na atualidade transita de forma globalizada. Desta forma, é 

necessário que haja um contrapoder capaz de inibir os seus efeitos. Em se tratando de proteção de 

trabalhadores – ativos e em potencial  faz-se necessária a existência de sindicatos capazes de 

atender as necessidades decorrentes da Pós-modernidade. De outra forma, haverá uma relação de 

desproporcionalidade, e tal entidade não atenderá seu fim. 

 
202WEBSTER, E.; LAMBERT. R. Emancipação social e o novo internacionalismo operário: uma perspectiva do Sul. 
SANTOS, B. S. (Org.). In Trabalhar o Mundo − para novos contornos. Coleção: Reinventar a Emancipação Social. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 90. 
203A expressão “classe trabalhadora” deve ser interpretada no sentido elástico abrangendo obreiros, informais, 
desempregados e não-empregáveis.  
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Esta premissa exige que caia o velho modelo sindical que foca sua proteção 

àqueles que vivem a partir de um elo de subordinação. Ele terá que se horizontalizar, ser capaz de 

incluir em seu universo os que fazem parte do terceiro setor, informais, trabalhadores voluntários, 

desempregados e, ainda, os não empregáveis. Não tendo este perfil, a própria entidade sindical 

atentará contra as liberdades sindicais e, por conseqüência, praticam atos anti-sindicais.  

  

14.6 A NÃO ADOÇÃO DE UM PERFIL POLÍTICO-REVOLUCIONÁRIO PARA O NOVO 
SINDICALISMO COMO ATO ATENTATÓRIO À LIBERDADE SINDICAL 
 

A literatura descrita no presente estudo aponta para o caráter revolucionário dos 

movimentos coletivos organizados pelos trabalhadores, desde o início do século XIX.  As greves 

e insurgências desencadeadas pelos movimentos anarquistas e marxistas do século passado 

dirigiam-se contra a exploração do trabalho humano e para a destruição do Estado Moderno. Não 

foram capazes de alcançar esse último intento, mas, pelo menos, provocaram a sua interferência 

nas relações de trabalho. 

Agora, quando o Modelo Social Democrata, que deu origem ao Estado do Bem- 

estar e ao Pleno Emprego, se dissolve, a teoria crítica de todas as matizes aqui expostas dirigem-

se para novos movimentos antecipatórios, portanto, de natureza revolucionária, na medida em 

que se articulam para um combate direto contra o capitalismo hegemônico e excludente e, 

também, para formar uma articulação contra-hegemônica e formular um novo modelo de Estado 

e de Sociedade fundada numa ética verdadeiramente universal. 

Os autores contemporâneos apontam para uma nova luta antecipatória e contra o 

capitalismo hegemônico do ponto de vista local, transnacional e global.  É neste contexto que o 
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sindicalismo tem de assumir uma nova postura, ao mesmo tempo política e revolucionária, quer 

dentro das versões marxistas e anarquistas de destruição do Estado e de todas as formas de 

exploração, quer no contexto de um novo Estado, tal como defendido por Boaventura de Souza 

Santos.  

As práticas revolucionárias não se vinculam, no presente estudo, apenas, as 

estratégias e práticas sindicais. São também revolucionárias as propostas que a literatura 

contemporânea vem apresentando em termos de uma nova tipologia organizacional bem como a 

inclusão de outros campos do trabalho não subordinado e dos excluídos do trabalho subordinado, 

a sua aproximação com outras instituições e movimentos coletivos não propriamente voltados 

para o mundo do trabalho, sem os quais não seria também possível combater o capitalismo 

hegemônico, criar os espaços antecipatórios e contribuir para o surgimento de um novo modelo 

de Estado e de Sociedade. 

As velhas doutrinas que inspiraram o próprio Direito do Trabalho e a Orientação 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) ainda estão guiadas pela velha centralidade do 

mundo do trabalho subordinado. Neste sentido, excluem a maioria – os desempregados, os 

subempregados ou clandestinos e os não empregáveis. 

O sindicato, ao continuar sendo um órgão burocratizado, centralizador e 

inteiramente alheio à realidade circundante, ao trair essa memória histórica e não restaurar as 

lutas políticas e revolucionárias que sempre nortearam a sua atuação em determinados momentos 

e ao negar a incorporação desses valores e estratégias insurgentes da Pós-modernidade, os 

movimentos coletivos organizados e não se expandir para além dos espaços locais atenta contra 

as liberdades sindicais que implicam o reconhecimento e a caracterização de atos anti-sindicais. 
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CONCLUSÕES 

 

O Direito do Trabalho se diferencia dos demais ramos da ciência jurídica, porque 

surgiu das lutas operárias. É fruto da vitória da social democracia, a partir do embate desta 

doutrina com as doutrinas socialistas utópicas, marxistas e anarquistas. 

O modelo jurídico instituído e consolidado através do Estado do Bem-estar Social 

traz uma clara predominância da doutrina em privilegiar as relações individuais sobre as 

sindicais. 

Esta predominância resulta, por um lado, da supremacia do próprio modelo de 

sociedade centrado no trabalho dependente bem como da supremacia do modelo sindical de 

caráter reformista ou reivindicativo, em detrimento da sua tradicional concepção revolucionária. 

No momento em que se desfazem os vínculos sociais que sedimentaram a moderna 

Sociedade do Trabalho, desfazem-se, também, os paradigmas do sindicalismo reformista ou 

reivindicativo, porque a maioria da população economicamente ativa está ou na informalidade, 

ou no desemprego, ou, ainda, na condição de não empregável. 

Esta nova realidade, fruto do desemprego estrutural, desmantela as estruturas do 

sindicalismo e do sindicato, em todas as suas dimensões – organizacionais, nos seus modos de 

articulação e nas suas concepções discursivas. 

As crises do sindicalismo e do sindicato contemporâneos são identificadas da 

seguinte maneira: crise da desfiliação, da supremacia do setor serviços, da inclusão das novas 

alternativas de trabalho e renda, da não inclusão no sindicalismo dos novos movimentos sociais, 

além da crise decorrente do descompasso entre o obreirismo industrial e as novas alternativas 

comunicacionais e discursivas. 
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As configurações acerca das Liberdades Sindicais versus Atos Anti-sindicais, do 

ponto de vista da dogmática jurídica e da doutrina da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), estão voltadas à moderna sociedade do trabalho e ao sindicalismo reformista ou 

reivindicativo. 

O estudo demonstra e comprova primeiro, a ruptura, a passagem da Sociedade 

Industrial para a Sociedade Pós-industrial e a desconstituição dos velhos paradigmas, sobretudo, 

aquele que sedimentou o trabalho subordinado como centro de referência do modo de vida em 

sociedade. 

Demonstra e comprova, em seguida, a existência de crises do sindicalismo e do 

sindicato moderno, em virtude de seu completo alheamento com os novos movimentos sociais 

que vêm se desencadeando no mundo inteiro e que transcendem a velha centralidade do moderno 

mundo do trabalho. 

Demonstra e comprova que as suas estruturas organizacionais e discursivas estão 

em completo desacordo com as exigências de um mundo que se move em dimensão planetária e 

rejeita a sua concepção estrutural de caráter vertical e burocrático. 

Uma vez problematizadas e desconstruídas as concepções dogmáticas e doutrinais 

acerca das liberdades sindicais e dos atos anti-sindicais, o estudo passa a definir, teoricamente, a 

sua concepção sobre o tema. 

Nesta oportunidade, fundamenta os seus argumentos, a partir das opções 

apresentadas pela ciência social crítica, no sentido de rejeitar as estruturas do velho sindicalismo 

e abraçar as propostas que esta corrente de pensamento contemporâneo apresenta na formatação 

do novo sindicalismo. 
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Respalda-se, ainda, no marco teórico de caráter consensual entre as doutrinas 

políticas contemporâneas de todas as matizes e ideologias que vinculam o sindicalismo 

contemporâneo a uma nova luta emancipatória e a um novo internacionalismo operário. 

Uma versão Pós-moderna da ciência política e da ciência social crítica aponta para 

um novo sindicalismo que deverá enfrentar, junto com outros movimentos sociais, entidades e 

instituições, a hegemonia do capitalismo global e excludente.  

Esta articulação local, transnacional e global exige que o sindicalismo adote os 

mecanismos informacionais típicos da sociedade de redes e inclua o trabalho do conhecimento ou 

do trabalho imaterial. 

Uma vez consolidado este marco teórico, o estudo passa a apresentar o que 

entende como atos anti-sindicais, nos seguintes termos: A manutenção das velhas estruturas 

sindicais como atentatórias às liberdades sindicais, a não adoção da tipologia das ações do novo 

internacionalismo como atentatória às liberdades sindicais, a não adoção das estratégias para o 

desenvolvimento dos direitos trabalhistas internacionais como ato atentatório às liberdades 

sindicais, a não integração do sindicalismo na Southern Iniciative On Globalisation And Trade 

Unions Rights (SIGTUR) e outras articulações supranacionais e globais, como ato atentatório às 

liberdades sindicais, a não inclusão dos excluídos e do terceiro setor no movimento sindical como 

ato atentatório às liberdades sindicais e a não adoção de um perfil político-revolucionário para o 

novo sindicalismo como ato atentatório às liberdades sindicais. 
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O suicídio é o maior produto de exportação do Japão? 

Notas sobre a cultura de suicídio no Japão 
  

[Tradução: Eva Paulino Bueno] 
  

No ano 2004, quase nenhuma semana 
transcorreu sem alguma notícia sobre as 
bombas suicidas dos muçulmanos no 
Iraque ou Palestina, ou em Chechênia. 
Nós, os japoneses, vivemos em uma 
sociedade rica e geograficamente 
afastada dos acontecimentos no Oriente 
Médio e na Rússia, e muitos de nós 
vemos estas notícias das bombas 
suicidas como uma coisa estranha, ou 

como um jogo de vídeo game. Por outro lado, há alguns japoneses, 
especialmente os que são da geração que passou pela guerra, que vêem as 
notícias de forma diferente, traçando a figura dos bombardeiros suicidas aos 
“Kamikazes” do Japão, aqueles esquadrões de ataque aéreo do fim da segunda 
guerra mundial. De fato, um de meus colegas mais velhos outro dia veio 
conversar comigo, apontou para um item destes nas notícias, e sussurrou, 
melancolicamente, “essa é uma invenção japonesa.” 
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 A sociedade japonesa já há muito tempo fornece materiais 
únicos para estudos sociais sobre o suicídio. Primeiramente, isto pode ser 
causado por causa do que se crê que é a nossa forma peculiar — de acordo 
com os observadores ocidentais-- de cometer o suicídio, tal como, por 
exemplo, o Hara-kiri ou o Shinjyuu. O Hara-kiri era um privilégio das classes 
superiores, e concedido somente aos samurais (guerreiros) para protegê-los de 
serem executados por inimigos. Já o Shinjyuu, a forma de suicídio cometida 
entre pessoas íntimas, era mais comum entre os  plebeus. Esta última forma de 
suicídio ia desde o suicídio de amantes, do qual desenvolvemos um gênero 
literário — tal como o que se encontra nas peças de kabuki de Monzaemon 
Chikamatsu, o mais famoso escritor de peças para kabuk — até outros 
suicídios por familiares tais como o boshi-shinjyu (suicídio de mãe e filho/a), 
o ikka-shinjyu (o suicídio de toda a família), os quais ocorriam em todas as 
classes sociais. Ao mesmo tempo, antes da emergência moderna dos 
problemas de abuso de crianças e de velhos no Japão por volta de 1990, nós 
temos narrado o tipo de suicídio familiar de forma não-criminalizada, com a 
ausência de punições para quem teve a idéia do suicídio, porque, de todas 
formas, esta é a pessoa  que mata toda a família, incluindo a criança 
desprotegida, os pais velhinhos, e os familiares que estão doentes. 

Em segundo lugar, como já foi várias vezes dito, o ato de suicídio japonês é 
peculiar porque ele em geral é associado a um significado de valor e vingança. O suicídio tem 
uma associação de larga data com a salvação do nome ou fama da pessoa ou da família. A análise 
do suicídio tem sido considerada como um passo importante na compreensão da cultura, 
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sociedade, e povo japonês. Entre os que foram fortemente levados por este tipo de motivação 
está, por exemplo, a antropóloga cultural americana, Ruth Benedict. No seu livro clássico sobre o 
Japão da ocasião da guerra, The Chrysanthemum and the Sword—O crisântemo e a espada — ela 
analisa características do comportamento japonês. 

De acordo com Benedict, os japoneses, que não têm nem uma bússola interior 
forte nem o sentimento cristão da culpa, estão fortemente inclinados a salvar seu nome, ou 
mesmo a fama da nação, através do suicídio (Benedict, 1954). Similarmente, Emile Durkheim, o 
francês fundador da sociologia profissional moderna, é também conhecido por estudos sobre o 
suicídio, em parte referindo-se ao ritual da auto-imolação através do corte do ventre observado no 
Japão. De acordo com ele, o Japão é o tipo de sociedade onde existe prestígio social associado ao 
suicídio, e a recusa desta honraria tinha efeitos similares aos da punição real (Durkheim, 1952). 

Por outro lado, o que deveria ser igualmente ou talvez ainda mais enfatizado neste 
contexto é que os japoneses, e não os observadores ocidentais, foram os que reconheceram e mais 
efetivamente utilizaram esta associação: o suicídio e o ethos japonês. Maurício Pinquet, o autor 
de “La mort voluntaire au Japon” — “A morte voluntária no Japão” — exemplificou a identidade 
cultural japonesa através da análise da “morte voluntária,” mas nunca deixou de ressaltar que a 
frase “Nação do suicídio” foi primeiramente uma invenção japonesa nos últimos anos da década 
de 50 (Pinguet, 1984). 

O Japão fazia propaganda do suicídio, de certa forma  encorajando seus membros 
a cometer atos suicidas, ao implantar vocabulários relacionados ao salvamento da fama, para 
impedir uma possível rebelião contra o governo. A figura do Kamikaze foi idealizada para 
glorificar a guerra. É importante lembrarmos que, antes de a Toyota, a Mitsubishi, e outras 
companhias japonesas serem criadas e transformadas em representantes do poderio e capacidade 
japoneses, entre outros fenômenos que atestavam a nossa “macheza” estava a nossa capacidade 
de cometer o suicídio. Assim, o suicida funcionava como uma “bala humana” usada contra o 
inimigo, não somente metaforicamente mas no sentido literal da palavra. Assim também funciona 
a resistência no Iraque em Israel. Onde quer que exista escassez de armas, ou de outros produtos 
manufaturados para exportar, os recursos humanos se tornam no substituto ideal. 

 
Visão estatística: o suicídio como uma questão de gênero 
 

Já que o suicídio está bem incorporado nos padrões comportamentais japoneses, a 
prevalência do suicídio não é assunto negligenciável. As últimas estatísticas da Agência de 
Polícia Nacional Japonesa diz que o número em 2003 chegou a 34.427 (27,0 por cada cem mil 
habitantes). Para cada cem mil pessoas, no ano 2000, a taxa no Japão foi de 34,1, comparado a 
10,4 nos Estados Unidos, e 4,1 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde e do Trabalho 
Japonês, depois da segunda guerra mundial, o Japão passou por três ondas de suicídio. A primeira 
onda teve seu ponto mais alto em1958, com 23.641 mortes; a segunda alcançou o máximo em 
1986 com 25.667 mortes. Atualmente, estamos no meio da terceira onda, que começou em 1998. 
Estas ondas são observáveis não somente em termos do número, mas também em termos da taxa 
por cada cem mil habitantes. 

A alta taxa de suicídio no Japão também tem sido assunto de muitas discussões. 
Muitas coisas foram observadas em relação a estas estatísticas, mas as características do gênero 
são particularmente merecedoras de nota. As estatísticas de suicídio claramente mostram que os 
homens cometem mais suicídio que as mulheres, e esta característica está sendo acentuada 
ultimamente. De fato, as duas últimas ondas foram quase que totalmente resultantes do aumento 
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do número de suicídio pelos homens. Em 1980, a taxa de suicídio (o número de suicídios para 
cada cem mil habitantes) foi de 22,9 para os homens, e 13,3 para as mulheres. Esta taxa passou 
para 40,1 e 13,5 respectivamente em 2003. 

Por que os homens cometem mais suicídio que as mulheres? Seria porque, como 
Durkheim escreveu, os homens são mais excessivamente auto-reflexivos, ou mais angustiados 
por necessidades ilimitadas e com menos forças regulatórias exteriores, ou, talvez simplesmente 
porque eles estão menos envolvidos na sociedade? (Durkheim, 1952) Suas hipóteses podem ser 
ainda relevantes no Japão contemporâneo. Entretanto, em certa medida, a taxa mais alta de 
suicídio entre os homens se deve a diferentes papéis e expectativas sociais designadas a eles. 

A divisão por idade quanto à taxa de suicídio entre homens e mulheres mostra 
como os papéis dos dois gêneros tem uma parte importante na explicação. Homens de 50-64 
anos, especialmente de 55 a 59, têm a taxa mais alta de suicídio. Mas este é um desenvolvimento 
bem recente, que não se observa entre as mulheres. O fato que o número de suicidas está 
aumentando entre homens de meia idade com problemas financeiros ressalta a responsabilidade 
masculina de manter a sua  família, e algumas vezes os seus empregados. Esta é uma realidade 
ainda mais pungente em dias de dificuldades econômicas. Alguns suicídios são como uma 
tentativa, por parte dos suicidas, de conseguir dinheiro do seguro de vida para sua família. Um 
fenômeno que tem sido observado é que um dos padrões mais comuns em suicídios é que eles 
ocorrem quando o período de carência do seguro termina. Por outro lado, as mulheres mais ou 
menos na mesma faixa etária vêem seu papel relacionado com a responsabilidade de cuidar dos 
membros da família. A taxa de suicídio de donas de casa sempre foi muito baixo, e continua 
sendo. Entretanto, a taxa de suicídio entre as mulheres aumenta à medida que elas envelhecem. 

A diferença de gênero na taxa de suicídio tem sido usada para documentar o 
tratamento injusto que os homens recebem, e para diminuir a força das denúncias das feministas 
que falam da opressão da mulher. Mas esta taxa também pode ser usada para substanciar a 
permanência dos padrões do gênero ditados pelo patriarcado. O fato que homens cometem 
suicídio mais que as mulheres revela uma família do tipo paternalista, em que quem ganha o pão, 
quem sustenta a família, está mais em risco, especialmente com o colapso do sistema de emprego 
vitalício. 
 
O novo fenótipo 
 

Porque nós estamos em uma “nação de suicídio”, o assunto do suicídio 
periodicamente volta à tona, graças à mídia que se aproveita para debater este assunto quando 
não há outros mais interessantes. Em meados dos anos 80, nós tivemos uma vasta cobertura do 
suicídio devido ao ijime (ser abusado por colegas mais velhos ou mais fortes) entre crianças de 
escola. Outras vezes, nós observamos jovens suicidas seguindo o exemplo de seu ídolo depois da 
cobertura massiva da mídia do suicídio de alguma figura carismática. Toda vez que a imprensa dá 
cobertura a tais incidentes com detalhadas informações, algumas pessoas imitam o suicídio. É 
como se as razões e os métodos do suicídio tivessem sido sugeridos pelo discurso da mídia. 

E a mesma coisa pode ser dita sobre as reportagens recentes sobre os pactos de 
suicídio ligados à Internet. Ao navegar pela database do Asahi Shinbun, um importante jornal 
japonês, usando palavras chave como “internet” e “suicídio”, pode-se descobrir que um incidente 
específico de pacto suicida primeiro ocorreu em outubro de 2000, mas foi noticiado sob a 
costumeira manchete de Shinjyuu. Embora as vítimas mal se conhecessem, suas histórias não 
mereceram a continuação da reportagem em dias subseqüentes. Em fevereiro de 2003, outro 
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pacto suicida foi noticiado, e se tornou um marco para os pactos de suicídio pela Internet no 
Japão, devido à extensa cobertura jornalística. O artigo falava de um jovem e duas mulheres que 
se encontraram na Internet, e se mataram com gás, usando “briquetes.” O Asahi Sinbun e outros 
órgãos da imprensa continuaram fazendo reportagens com histórias novas a cada dia. Alguns 
outros pactos de suicídio com briquetes ocorreram em março, e foram seguidos por incidentes 
ocasionais do mesmo tipo até os dias atuais.  

Sempre houve pessoas desejando estarem mortas, ou tendo pensamentos sobre a 
morte voluntária. Mas, antes, ninguém os encorajava diretamente a morrer. Nos meios de 
comunicação convencionais, se alguém diz ou escreve “eu quero morrer,” a resposta mais 
provável é “Espere, não morra!” Já na Internet, pelo contrário, qualquer um se sente livre para 
escrever o que quiser sob um nome falso. No momento em que alguém menciona intenções de 
cometer o suicídio, palavras inventivas aparecem imediatamente e alcançam o candidato ao 
suicídio. Palavras e expressões horríveis tais como “você é uma porcaria,” “você está morto,” 
“você não merece viver,” “o mundo estará melhor sem você” começam a se juntar. Estas frases 
curtas aparecem do nada, e até começam a percorrer páginas genuínas de consulta. No mundo 
pós-moderno da Internet, as palavras perdem sua ligação ao sujeito responsável por elas. 
Portanto, as páginas de suicídio pela Internet estão se tornando um campo fértil para o 
desenvolvimento de todos os tipos de comunicação negativa. Uma das páginas mais populares 
para a prevenção de suicídios teve que baixar a regra que os usuários só poderiam participar por 
no máximo meia hora, pra impedir que as emoções negativas se expandissem. 

Também, antes da era da Internet, não havia quase nenhuma oportunidade para as 
pessoas que estavam contemplando o suicídio se encontrassem com outras pessoas com as 
mesmas idéias. Agora, encontrar companheiros é muito fácil. Em um minuto, os japoneses 
podem encontrar termos como “eu também quero me matar,” nestas páginas de suicídio. É um 
novo fenótipo da cultura do suicídio em grupo, com uma nova ênfase na cessação do sofrimento, 
do medo, do isolamento. É como se, de repente, o suicídio fosse aceitável, desde que fosse 
praticado junto com outras pessoas, e sem dor. Também é importante observar que, no discurso 
da mídia, aqueles que recrutaram companheiros raramente tiveram alguma sanção social.  
Provavelmente porque, uma vez que tal ato é considerado suicídio, ele é, por definição, um ato 
voluntário entre participantes. E mesmo que não seja, uma vez que os participantes estão mortos, 
quem vai levar a culpa? 
 
Suicídio ou assassinato social? 
 

Por que cometer suicídio? O sociólogo francês Emile Durkheim fez esta mesma 
pergunta no fim do século XIX, e disse que mesmo no suicídio, considerado o ato mais 
espontâneo, a sociedade tem a resposta. Não as mentes dos indivíduos afetados, mas o tipo de 
sociedade a que eles pertencem e as posições que eles ocupam dentro desta sociedade são 
decisivos (Durkheim, 1960). O fenômeno atual do suicídio no Japão é muito social no sentido 
mais definido ainda do que nas hipóteses de Durkheim. Primeiro, sociologicamente falando, os 
vocabulários, motivos e métodos de suicídio são delineados principalmente pela sociedade.  
Como o “vocabulário de motivos” do sociólogo americano C. Wright Mills estipula, as razões 
para uma ação são empregadas no processo de justificativa desta ação frente a outras pessoas e ao 
próprio indivíduo que a comete. E o vocabulário dos motivos vem da sociedade. O Japão está 
desenvolvendo um vocabulário de motivos associado ao suicídio, permitindo que as pessoas 
acreditem que não têm nenhuma outra escolha senão a morte. O suicídio é claramente um ato 
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aceito como o último recurso para resolver problemas ou se livrar deles de uma vez por todas. 
Mas o Japão, por outro lado, falhou por não desenvolver os motivos para a vida que os membros 
da sociedade podem utilizar para justificar suas existências. Tais motivos para a vida são 
absolutamente necessários particularmente nesta era de globalização quando o valor econômico é 
superestimado e todos podem ser classificados como vencedores ou como perdedores. 

Segundo, é aparente que o aumento do suicídio é inseparável da recessão 
econômica e dos déficits do sistema da previdência social no país. As Estatísticas Vitais do Japão 
revelam que na última década o número de suicídios está diretamente relacionado ao 
desemprego: quanto maior o índice de desempregos num ano, mais suicídios ocorrem, e vice-
versa. A re-estruturação de companhias, o corte e a diminuição de empresas têm ocasionado um 
desemprego massivo para aqueles que já não são empregáveis na “nova economia.” Como os 
bancos japoneses sempre foram cuidadosos ao emprestar dinheiro, as pessoas autônomas que não 
têm outro lugar onde pedir dinheiro emprestado acabam caindo nas garras dos agiotas. Aqueles 
que caem nesta armadilha, são então forçados a crer que sua única saída é deixar uma boa soma 
em dinheiro no seu seguro de vida para ajudar a família enlutada ou os seus empregados. 

 Então vários estudos estimam o número futuro de suicídios dependendo da taxa 
de desemprego, mas estes estudos raramente observam a relação entre o déficit do sistema de 
assistência pública e o suicídio. Entre as nações economicamente avançadas, a porcentagem dos 
que recebem assistência pública no Japão tem sido baixíssima (1,5% em 2003), devido a uma 
avara política de assistência pública. Os empregados municipais encarregados deste setor dizem 
aos que vêm pedir assistência que eles devem fazer todo o possível para se virarem antes de 
pedirem ajuda. Quanto mais esforço por parte dos necessitados seria suficiente para satisfazer o 
sistema? As pessoas abaixo de 65 anos de idade raramente são qualificadas para receber ajuda, 
apesar do fato que a Lei de Assistência Pública não estipula regulamentação de idade. Aqueles 
que têm que requerer assistência pública acabam por sentir-se destituídos de status, o que faz a 
assistência pública uma coisa humilhante. Esta assistência é, supostamente, um dos direitos 
humanos fundamentais garantidos pela Constituição, que diz o seguinte: “todas as pessoas têm o 
direito de manter padrões mínimos de saúde e vida cultural. Em todas as esferas da vida, o Estado 
usará todos os seus poderes para a promoção e a extensão do bem estar, da segurança e da saúde 
pública.” Será que estas palavras se transformaram em letra morta? Se tal não for o caso, talvez 
ela tenha sido morta desde o princípio. 

Devido ao corrente aumento da taxa de suicídios, embora muitas coisas tenham 
sido propostas em relação à sua prevenção, todas elas estão mais ou menos sob a política de 
prevenção relacionada à saúde mental. O lançamento de um sistema de aconselhamento com uma 
linha direta pode talvez funcionar para algumas pessoas, mas não vai funcionar para aquelas com 
sérios problemas financeiros. A saúde mental não tem que ver com medida política, mas como a 
taxa de desemprego vai ser analisada e como uma espécie de rede de segurança vai ser colocada à 
disposição dos que dela necessitam. É impossível impedir-se suicídios que são induzidos por 
razões econômicas com a diminuição do orçamento da previdência social. Os empregos com 
salários decentes para homens e mulheres, assim como um generoso programa de assistência 
pública podem parecer uma rota indireta, mas este é, na realidade, o caminho mais secular de 
impedir-se o suicídio. 

Sempre foi discutível se as ações dos Kamikazes e o ato de Harakiri deveriam ser 
considerados suicídios, já que eles eram, na realidade, mortes obrigatórias. O mesmo pode ser 
dito sobre a atual situação do suicídio no Japão. Os problemas econômicos, a doença, o 
pessimismo, todos têm feito parte do problema, pelo qual a sociedade é, acima de tudo, 
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responsável. Há uma grande distância entre aqueles indivíduos que têm esperança e perspectivas 
para o futuro e aqueles que, simplesmente, caem no abismo. 
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ANEXO B 
 

Comparativo entre Obras que Abordam sobre Direito Individual e Sindical do Trabalho 
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ALEMANHA - Uma amostra. 
 
 
DÄUBER, Wolfgang. Derecho del trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
1994. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 521 a 1021. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 133 a 306 e 501 a 519. 
 
 
ARGENTINA – Oito amostras 
 
 
BARBAGELATA, Hector-Hugo. O direito do trabalho na América latina. Trad. Gilda Maciel 
Corrêa Meyer Russomano. Rio de Janeiro: Forense, 1985. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 81 a 202. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 203 a 291 
 
DE FERRARI, Francisco de. Derecho del trabajo. Vol. 1. 2. ed. Buenos Aires: Ediciones 
Depalma, 1976. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 251 a 324. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: não aborda. 
 
______. Derecho del trabajo. Vol. 2. 2. ed. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1977. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 3 a 551. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: não aborda. 
 
______. Derecho del trabajo. Vol. 3. 2. ed. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1977. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 3 a 468. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: não aborda. 
 
______. Derecho del trabajo. Vol. 2. 2. ed. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1979. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: não aborda. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 3 a 410. 
 
DEVEALI, Mario L., El derecho del trabajo – en su aplicación y sus tendencias. Tomo I. 
Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1983. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 147 a 854. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: não aborda. 
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______. El derecho del trabajo – en su aplicación y sus tendencias. Tomo II. Buenos Aires: 
Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1983. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: não aborda. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 71 a 684. 
 
PÉREZ, Benito. Derecho del trabajo. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
Depalma, 1983. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 93 a 302. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 303 a 440. 
 
 
BRASIL – Dezessete amostras 
 
 
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2006. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 163 a 1142. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 1143 a 1284.  
 
CATHARINO, José Martins. Compêndio de direito do trabalho. Vols. 1 e 2. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1981. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 173 a 344 – Vol. 1. 
                                 003 a 391 – Vol. 2. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: não aborda. 
 
CESARINO JÚNIOR, Antônio Ferreira. Direito social. São Paulo: LTr, 1980. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 103 a 496. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 499 a 575. 
 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2005. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 184 a 1276. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 1277 a 1458.    
 
GOMES, O.; GOTTSCHALK, E. Curso de direito do trabalho. 16. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2002. 

Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 33 a 423. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 497 a 646. 
 
MAGANO, Otávio Bueno. Manual de direito do trabalho – Parte Geral. 3. ed. São Paulo: LTR, 
1998. 
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Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 13 a 113. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: não aborda. 
 
______. Direito de direito do trabalho – direito individual do trabalho. V. II. São Paulo: LTr, 
1980. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 15 a 324. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: não aborda. 
 
______. Manual de direito do trabalho – direito coletivo do trabalho. V. III. São Paulo: LTr, 
1980. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: não aborda. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 09 a 198. 
 
______. Manual de direito do trabalho – direito tutelar do trabalho. V. IV. São Paulo: 
LTr.,1980. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 09 a 185. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: não aborda. 
 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 18. ed. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2003. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 91 a 658. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 661 a 838. 
 
MORAES FILHO, Evaristo de. Introdução ao direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1982. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 11 a 295. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: não aborda. 
 
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Teoria general Del derecho Del trabajo. São Paulo: LTr, 
1999. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: não aborda. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 135 a 170. 
 
______. Curso de direito do trabalho. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 447 a 895. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 899 a 1051. 
 
______. Compêndio de direito sindical. 2. ed. São Paulo: LTr, 2000. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: não aborda. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 17 a 460. 
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RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de direito do trabalho. 4. ed. Curitiba: Juruá Editora, 
1991. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 45 a 430. 
 
______. Princípios gerais de direito sindical. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 01 a 294. 
 
SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 185 a 512. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 515 a 608. 
 
 
ESPANHA – Três amostras 
 
 
DACRUZ, Efrén Borrajo. Introducción al derecho del trábalo. 7. ed. Madrid: Editorial Tecnos 
S.A., 1994. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: não aborda. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 132 a 225. 
 
LERENO, José Pérez. Teoria general del derecho español de trabajo. Madrid: Espasa – Caepe, 
S.A., 1948. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 174 a 388. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: não aborda. 
 
LÓPEZ, Manuel Carlos Palomeque; Rosa, Manuel Álvares De La. Derecho Del trabajo. 5. ed. 
Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 1997. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 641 a 1049. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 387 a 635. 
 
 
FRANÇA – Uma amostra 
 
 
VERDIER, Jean-Maurice. Droit du travail. 10. éd. Paris: Éditions Dalloz, 1996. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 62 a 327. 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 31 a 61 – 368 a 446. 
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INGLATERRA – Uma amostra 
 
WEDDERBURN, Bill. Labour law and freedom – further essays in labour law. 1. ed. London: 
Lawrence & Wishart, 1995. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 01 a 211 – 237 a 437.   
Páginas escritas relacionadas ao Direito Sindical: 212 a 236. 
 
 
ITÁLIA – Quatro amostras  
 
 
GALANTINO, Luisa. Diritto del lavoro. 7. ed. Torino: G. Giappichelli, 1997. 
 
Páginas escritas relacionadas ao Direito Individual do Trabalho: 71 a 710. 
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Título: Perspectivas do Trabalho e do Sindicalismo no Brasil. 
GT: Sindicalismo e Política 
Prof. Dr. Arnaldo Mazzei Nogueira / FEA-USP 
Os mundos do trabalho no Brasil 

O objetivo deste texto é realizar uma discussão política sobre o sindicalismo e 
outras realidades do mundo do trabalho no Brasil.  

Como resultado da flexibilização, desregulamentação e dos contrastes históricos 
do mercado de trabalho brasileiro, as relações de trabalho estão mais heterogêneas e 
fragmentadas afetando o sistema de trabalho formal e sindical do setor público e do setor privado. 
Na realidade, verificam-se dois mundos do trabalho distintos e inter-relacionados caracterizados 
pelas seguintes dualidades: organizado e desorganizado, protegido e desprotegido, formal e 
informal, estável e instável. 

Neste contexto, ocorre maior diversidade dos movimentos sociais e dos 
trabalhadores atingindo a economia informal e outros setores econômicos urbanos e rurais que até 
então não faziam parte do movimento  sindical. Somadas a este cenário as questões de gênero e 
da diversidade cultural, regional e local, não é uma tarefa fácil, delimitar a situação da classe 
trabalhadora no Brasil, seja do ponto de vista da sua objetividade e ou da sua subjetividade.  

Em outros termos, é importante identificar como estão vivendo os vários 
segmentos do trabalho e encontrar os aspectos de ligação e as relações positivas que possam 
trazer identidade e solidariedade no interior da classe trabalhadora. Sem isso, não é possível 
imaginar uma perspectiva política unificadora da classe que supere uma atuação sobretudo em 
torno apenas do em si da classe.  

Mais precisamente, reconhece-se a questão das dificuldades em resgatar o sentido 
de classe para o movimento dos trabalhadores em situações de modernização capitalista, e neste 
sentido, permanecem o problema político da unidade na diversidade e o problema da articulação 
entre as lutas sociais e econômicas dos trabalhadores e a dimensão da luta política.  

Parto destas indagações, para refletir sobre as mudanças e as tendências das 
relações de trabalho no Brasil em alguns setores públicos e privados, procurando analisar seus 
impactos nos rumos da organização sindical dos trabalhadores e sua relação com a questão social 
e política mais geral.  

Os setores sindicais que tenho procurado acompanhar mais de perto a partir de 
pesquisas, realizadas anteriormente e de outras atividades de atualização de informações, são os 
metalúrgicos de São Paulo e do ABC, o setor público das três esferas governamentais, o setor do 
vestuário e as centrais sindicais (ver Nogueira 1996, 1997, 1998, 1999). No entanto, o que mais 
tem me chamado à atenção no contexto atual, são os movimentos sociais emergentes que não 
fazem parte da tradição e da reflexão dos nossos estudos sindicais. 
  
As trabalhadoras do vestuário 

 
Por contingência institucional, tivemos oportunidade de pesquisar as relações de 

trabalho no setor do vestuário nos anos 90, onde predomina o trabalho feminino com 90% ou 
mais de participação no conjunto da força de trabalho do setor.  

Observemos algumas características do setor:  
 A indústria do vestuário é constitutiva do setor tradicional da economia brasileira e 
caracteriza-se por profunda heterogeneidade estrutural, devido a grande participação de 
micros e pequenas empresas, a dispersão espacial e desconcentração econômica. Com 
intensiva utilização de mão de obra de pouca qualificação, é um setor com baixa 
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introdução de tecnologia, alta competitividade e fáceis condições de ingresso. Devido ao 
aspecto da moda, é um setor que requer bastante flexibilidade na mudança dos seus 
produtos, fator que favorece a entrada e permanência de pequenas e micro empresas. 
 

Na indústria do vestuário observa-se 
[...] elevada proporção de postos de trabalho ocupados por trabalhadores por conta 
própria, sub-contratados, terceirizados e trabalhadores informais. A economia informal 
neste setor é muito presente e constitui um dos maiores problemas, tanto para o lado do 
trabalho, no aspecto da precarização e da ausência dos direitos sociais e trabalhistas 
mínimos, como para o lado do capital, no aspecto de permitir competição desleal entre 
as empresas informais e as empresas que cumprem a legislação regulamentadora 
existente. 
 

Os dados acima, como havíamos detectado, comprovam o alto grau de heterogeneidade e 
fragmentação existentes no ramo, onde está inserida a indústria do vestuário. Isto implica em 
muitas dificuldades no processo de organização e representação sindicais.   

O Sindicato das Costureiras foi fundado em 1941 e tem uma história de mais de 50 
anos. Recentemente houve uma mudança importante, desde 1989, com o ingresso da 
nova diretoria presidida pela Eunice Cabral. A gestão anterior do sindicato se 
acomodou e isto pode ser verificado pelos acordos e outros dados existentes: a ausência 
de trabalho de fábrica e a evolução do número de sindicalizados. Em 1989 tinham cêrca 
de 3.000 sindicalizados em tôrno de 3% de uma categoria de 97.000 trabalhadores. 
Desde 1989 o número de sindicalizados aumentou para 16% e hoje está em torno de 
28% à 30%, acima da média internacional do setor do vestuário por volta de 25%.  
 

Sobre uma categoria composta em sua maioria por mulheres podemos dizer que:  
 É uma categoria difícil de mobilizar. A maioria (98%) é mulher. A mulher além de 
trabalhar, cuida da casa e dos filhos e por isto tem maior dificuldade em participar da 
vida sindical. O segundo fator que dificulta a sindicalização é o elevado número de 
micros e pequenas empresas; que pulveriza e fragmenta a categoria. São 
aproximadamente 10.000 confecções e o sindicato considera grande empresa acima de 
100 funcionários, cujo total não chega à 200 empresas. Por meio de estudo do DIEESE, 
podemos inferir alguns dados interessantes sobre a categoria: 60% da categoria recebe 
de acordo com os pisos salariais definidos em convenção coletiva; só 7% da categoria 
(geralmente o pessoal da administração) paga imposto de renda; o salário varia de 
acordo com o tamanho da empresa, quanto maior a empresa maior o salário médio; 
30% da categoria trabalha nas empresas maiores.  

As condições de trabalho da mulher são específicas e a dinâmica dos movimentos 
dessas trabalhadoras estão localizadas no interior das fábricas. O sindicato acompanha essa 
situação conforme trecho abaixo:  

 O sindicato para enfrentar a heterogeneidade da indústria do vestuário 
divide a cidade em 20 setores. Cada setor tem 1 ou 2 diretores 
responsáveis, cuja função é levantar os problemas das empresas e 
encaminhar diretamente ou através do sindicato. Além destes diretores, o 
sindicato tem reivindicado constantemente o representante sindical 
dentro da empresa ou a comissão de fábrica, mas, até hoje não conseguiu 
incluir estes temas na convenção coletiva. O sindicato na realidade tem 
representantes nas fábricas e  organiza as comissões através do acordo 
de fiscalização e compensação de horas, cujos membros tem estabilidade 
e atuam para além daquela função legal. Fazem a intermediação entre os 
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trabalhadores e o sindicato, chamando para negociações na empresa. Há 
muitas fábricas, geralmente as grandes, com estas comissões.  

  
As condições de trabalho se resumem no seguinte:  

  
A maioria absoluta (90%) é mulher. São trabalhadoras jovens, cuja idade 
média é 32 anos. O pessoal sofre muito na indústria de confecção; o 
equipamento e as condições ambientais não são adequadas; depois de 15 
anos costurando o dia todo há problemas de coluna, tenocinovite, de 
visão, respiratórios etc... . É muito difícil conseguir emprego depois de 
uma certa idade, 40 anos, pois o desgaste é muito grande devido às 
condições de trabalho. Do ponto de vista da educação formal 70% da 
categoria não tem o primeiro grau completo; 10,7% tem segundo grau.     
Este quadro corresponde aos baixos níveis de qualificação no trabalho, 
quando se verifica a estrutura salarial das empresas. A maioria das 
trabalhadoras ganha o piso salarial que  segundo a última convenção 
coletiva (junho de 1995) divide-se de acordo com as seguintes faixas: a) 
empregados não qualificados, aqueles que exercitam serviços de faxina, 
auxiliar de cozinha, copa, segurança, office-boy e auxiliar de serviços 
gerais - R$ 230,00; b) empregados semi-qualificados - R$ 300,00 e c) os 
empregados diferenciados - costureiro-piloteiro(a), encaixador(a), 
cortador(a), prensista-passador(a), riscador, bordadeira, estampador, 
estilista, modelista e recepcionista - R$ 340,00. 

  
As mudanças que estavam ocorrendo no padrão tradicional de relações de trabalho 

no setor, previsto na CLT, cessaram e voltaram para trás. Refiro-me a constituição no setor de 
uma Câmara de Entendimento Privado (CEP) para encaminhamento e resolução dos conflitos 
entre capital e trabalho no setor, independente do Estado, da Justiça do Trabalho e da Delegacia 
Regional do Trabalho/MTb. A CEP era composta por membros do sindicato patronal e membros 
do sindicato trabalhista, acompanhados pelos seus respectivos advogados, e as (os) trabalhadoras 
(es) e empresa diretamente envolvida no conflito. Assemelha-se em certos aspectos às propostas 
recentes de câmaras de conciliação.  

Alguns anos após o estudo, observamos o seguinte: 
O aumento do poder sindical em um contexto de ameaça para a indústria do vestuário 
desempenhou um papel fundamental na criação e evolução da CEP. Reproduzo o 
depoimento de Eunice Cabral: “A CEP veio para ficar e enquanto eu estiver na frente 
deste Sindicato vou fazer tudo para melhorá-la e ampliá-la”. Cabe ainda enfatizar que 
os sindicatos mencionados neste estudo desempenharam papel claramente 
modernizador das relações de trabalho na indústria do vestuário, quando emitem 
concepções tais como: parceria (mais presente na fala da presidenta do sindicato das 
costureiras que na do lado do capital), respeito mútuo e conduta ética. Evidentemente 
que o discurso não esconde as contradições entre capital e trabalho e o longo caminho 
a percorrer no futuro para a melhoria das condições sociais de vida e trabalho deste 
segmento.  
Cabe ainda uma observação final: segundo informações recentes sobre as relações de 
trabalho na indústria do vestuário, a CEP praticamente foi extinta no ano de 1997 e tem 
poucas chances de ser reabilitada. Fica a experiência de um mecanismo privado de 
soluções de conflitos trabalhistas que foi útil para trabalhadores e capitalistas e que 
pode servir para outros setores. Fica também registrado o argumento final: mudanças 
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efetivas no sistema brasileiro de relações de trabalho são difíceis, mas, não impossíveis, 
dependem da vontade das partes em determinadas condições históricas.  
 
 

Por último, afirmamos ser uma categoria importante para os estudos sindicais, 
sejam sobre os aspectos de gênero e trabalho, em particular sobre e a emergência de uma 
liderança sindical feminina,  ou mesmo, sobre a composição da Força Sindical, que como 
sabemos tem uma orientação pró-capitalista e neo-liberal no sindicalismo brasileiro. 
 
O campo da Força Sindical 

 
Para compreender a formação do campo de forças da Força Sindical, é preciso 

reconstituir e rever a trajetória do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Ao atualizarmos esta 
discussão mostramos como o processo de modernização conservadora do sindicato transformou-
se em sindicalismo de resultados, cujo ideário aproximava-se do sindicalismo de negócios 
americano. O sindicato encarado como fator de mercado, tem que ser alavanca da distribuição de 
renda e deve ser apolítico e apartidário. Conforme anunciou Medeiros na sua escalada ao poder 
sindical, a função do sindicato é vender a mão de obra pelo melhor preço possível.  

Ver a seguinte passagem que sintetiza bem o processo vivido pelo Sindicato: 
A modernização conservadora do Sindicato e o sindicalismo de resultados realizavam 
seus objetivos máximos: aniquilar a oposição metalúrgica, afastar o novo sindicalismo 
de São Paulo e obstruir a expansão da CUT, investindo na divisão política do 
sindicalismo brasileiro. Foi então criada uma corrente inédita no sindicalismo 
brasileiro: nem o velho e nem o novo sindicalismo. Na ocasião da criação da Força 
Sindical, segundo Medeiros, a nova central deveria se colocar como alternativa à CUT, 
ocupando o espaço dominado pelas duas CGTs. (Nogueira, 1997) 
  

A Força Sindical firmou-se e institucionalizou-se. Neste processo, destaca-se o 
fato da criação do Centro de Solidariedade com verba do FAT para desenvolver atividades de 
agência de emprego e formação profissional. Tendo a frente o Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo, cuja base operária é cada vez menor (chegamos a contabilizar, em 1979, 413 mil 
metalúrgicos. Hoje registra-se uma queda de quase 50% do emprego metalúrgico apenas na 
cidade de São Paulo) devido aos impactos da reestruturação produtiva no setor, disputa hoje 
espaços institucionais e políticos com a CUT. Seu líder da época de criação, é hoje deputado 
federal pelo PFL. 
 
O  campo da CUT 
 

No terreno do que entendíamos como novo sindicalismo no 
Brasil, representado pelo campo da CUT, alguns fatos são dignos de nota 
desde o VI Congresso realizado em agosto de 1997 (Neste congresso 
coordenamos pesquisa da Unitrabalho sobre o perfil dos delegados ao VI 
CONCUT, não concluída e não divulgada publicamente como estava 
previsto). Naquele momento interpretávamos da seguinte maneira a 
experiência tida no referido Congresso: “Quanto ao VI Congresso, a 
disputa entre as tendências foi mais intensa, bem como, foram a  
politização e a ideologização dos temas discutidos, centrados na 
oposição à FHC e ao neoliberalismo globalizado, adiando o tratamento 
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de diversas questões essenciais para o cotidiano do mundo sindical e do 
trabalho. As tendências mais à esquerda da CUT poderiam ampliar sua 
participação, ou mesmo passarem a dominar os cargos mais importantes 
da executiva nacional da central. Na última hora, os acertos foram feitos 
e a chapa da Articulação Sindical, tendo a frente Vicentinho, 
reconquistou o poder ameaçado, com cerca de 52% dos votos e 13 
cargos efetivos. Em segundo lugar, a chapa Alternativa Sindical 
Socialista, em composição com o MTS e a Articulação de Esquerda, 
obteve 30% dos votos e 8 cargos efetivos; em terceiro lugar, a chapa 
Corrente Sindical Classista obteve 13,5% dos votos e 3 cargos efetivos e 
em quarto lugar, a chapa O Trabalho obteve 4% dos votos e 1 cargo 
efetivo. Uma das polêmicas principais durante o congresso residia na 
centralização do poder da CUT na figura de Vicentinho. E o resultado 
acabou por revelar, aquilo que Jácome Rodrigues, já apontava em sua 
pesquisa, que o poder da maior central sindical do país ficou bastante 
dividido, o que trará riscos de paralisia e de incapacidade de 
mobilização e de decisão sobre problemas importantes que afligem o 
mundo do trabalho hoje. (Nogueira, resenha, 1997) 

 
Três anos depois, afastada a ameaça da esquerda sindical, a proposta de sindicato 

cidadão foi a bandeira do grupo vencedor do VII Congresso da CUT. Neste, João Felício, 
professor do setor público, ligado ao Sindicato da APEOESP tornou-se o primeiro presidente não 
operário da CUT.  

Ver a seguinte passagem de artigo assinado pelo novo presidente nacional e 
regional da CUT, o professor João Felício e o petroleiro Antonio Carlos Spis:  

Queremos uma central que, além do salário e do emprego, lute por todos os interesses 
do cidadão: saúde, educação, transporte público, moradia, segurança pública e 
igualdade de oportunidades entre os gêneros. Uma CUT que combata o trabalho 
infantil e escravo, que impulsione a agricultura familiar, a reforma agrária, que 
consolide e faça avançar a ADS (Agência de Desenvolvimento Solidário) e que 
desenvolva políticas regionais: uma CUT cidadã. Para isso precisamos de sindicatos 
fortes, de abrangência nacional e que acabe o famigerado imposto sindical. (Folha de S. 
Paulo, agosto 2000) 
 

A corrente à esquerda da central derrotada, defendia um sindicalismo político e o 
seu candidato Jorge Luís Martins da ASS (Alternativa Sindical Socialista) questionava o uso de 
verbas do FAT e acusava a entidade de estar distanciando-se de seus princípios básicos. Sua 
proposta defendia maior radicalização da CUT em relação ao governo FHC e uma maior 
aproximação dos movimentos sociais, com destaque ao MST, movimentos de moradia e de 
desempregados. Em suas palavras: 

Nós vamos defender que a CUT deve colocar na rua de fato e de verdade a campanha 
do “Fora FHC” ... Queremos levantar a bandeira da reestatização e do controle 
público dos bilhões que saem do FAT. Outra coisa é que vários sindicatos cutistas estão 
fechando acordos que flexibilizam direitos conquistados na década de 80. Esse processo 
será na defesa de uma CUT de lutas e contestação e não de uma CUT dócil, de 
concessão de direitos e de parcerias com o governo e os patrões. Somos uma corrente 
socialista e achamos que muita gente está caindo no assédio de que o Estado acabou e 
que não é possível lutar pela utopia de iguais.” (Folha de S. Paulo, 13/12/99).  
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O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, paradigma do novo sindicalismo em outros 

tempos, vê sua base sendo corroída pelo mesmo processo de reestruturação produtiva, e sem 
diminuir sua importante atuação ainda hoje, é uma das referências desse sindicalismo denunciado 
pela esquerda sindical socialista. Tem-se envolvido em negociações da flexibilização do trabalho, 
investido em ações de cunho social  na área da educação fundamental e profissional, apoiado 
atividades de cooperativas de trabalho, além de muitas outras, representando na prática exemplo 
do novo sindicalismo cidadão.  
O a caso dFord 

No ABC, a principal luta sindical que chamou à atenção pública, foi a reação à 
desastrosa demissão dos trabalhadores da FORD no final do ano de 1998. O caso da FORD tem 
relevância histórica conforme podemos observar em vários estudos sindicais, cujas interpretações 
dependeram da observação dos fatos e movimentos ocorridos dentro da fábrica (ver Leôncio M. 
Rodrigues, 1970, 1985; Humphrey, 1982; Brito, 1983; I. J.Rodrigues, 1990; e SMABC – Dieese, 
2000). 

O movimento dos operários da FORD tem uma trajetória interessante nas três 
últimas décadas que resumimos assim: anos 70 – relações marcadas pela repressão e 
unilateralidade patronal; anos 80 – período da confrontação e intensificação dos movimentos 
grevistas sendo o auge o ano de 1989 com 12 greves e mais de 11 milhões de homens/horas 
perdidas na FORD; anos 90 -  período marcado pela cooperação conflitiva – no qual a empresa 
adota política de melhoria do relacionamento com os empregados, parceria e ação conjunta, 
estabilidade na produção e participação, ocorrendo segundo dados da empresa uma queda das 
greves e diminuição das horas perdidas.  

O cenário da crise era constituído pelos seguintes fatos: dissolução da Autolatina, 
perdas financeiras por 4 anos consecutivos, crises econômicas freqüentes, novos investimentos 
em produtos, excesso de 4.500 empregados e futuro incerto da indústria automobilística. A 
decisão da empresa em demitir 2.800 empregados em dezembro de 1998 acabou precipitando um 
movimento de reação do sindicato e das famílias dos operários nas ruas de São Bernardo.  

O resultado da luta pode ser observado no seguinte documento assinado pela 
Empresa e pelo Sindicato:  

 A Ford do Brasil e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, diante da crise 
geral que abala a economia brasileira, em especial a indústria 
automobilística, e à vista do impasse criado no processo de desligamento 
de 2800 empregados, resolveram adotar um caminho objetivando 
contribuir para minorar as conseqüências da difícil conjuntura. Nesse 
sentido, negociaram a suspensão do processo de demissão dos 
empregados, iniciar um processo de desligamento voluntário com 
compensação pela empresa e realizar um trabalho conjunto para elevar o 
nível de competitividade da fábrica de São Bernardo até atingir padrão 
internacional. A Ford Brasil e o Sindicato esperam que seus esforços 
sejam reconhecidos pelos trabalhadores, pelo público e toda a sociedade 
como um passo importante no processo de retomada de estabilidade 
econômica e crescimento da indústria no país. São Bernardo, 2 de 
fevereiro de 1999. 
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Segundo o diretor de recursos humanos da Ford (1999), houve a passagem de um 
conflito potencial para um cenário de cooperação competitiva sem depredações (como ocorridas 
nos anos da confrontação) e negociação do aumento de competitividade por meio a formação de 
grupos temáticos dentro da fábrica. Tudo de acordo com o novo modelo de negócio da empresa 
na América do Sul.  

Jácome Rodrigues (1997) nota fenômeno semelhante do lado dos trabalhadores da 
indústria automobilística, chamado por ele de cooperação conflitiva. Isso se deve a emergência de 
um novo trabalhador representado por um sindicato mais pragmático e realista adequado às 
condições da reestruturação industrial. 

O desfecho da luta sindical empreendida poucos conhecem, porque ficou 
circunscrita ao campo da fábrica, ganhando maiores proporções devido à globalização da FORD. 
O saldo do conflito, até o início do ano 2000, foi o seguinte: 1500 empregados já foram 
desligados e 1300 estavam em demissão temporária (de acordo com a medida provisória do 
governo FHC). Ou seja, a luta empreendida pelo sindicato representou uma vitória e uma derrota 
ao mesmo tempo. 

 É um caso que envolve problemas do setor dinâmico da economia brasileira, de 
política industrial no Brasil e atinge setores importantes e estratégicos das centrais sindicais - da 
CUT e da Força Sindical – que disputam entre si espaços no cenário nacional. Segundo 
informações extra oficiosas, a Ford Ipiranga será fechada e suas operações transferidas para São 
Bernardo do Campo. 

Essa história está muito bem retratada em documento produzido pela assessoria do 
Dieese no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.   
 
Os bancários 
 

No caso dos bancários, vale a pena consultar o site do Sindicato e 
acompanhar suas publicações mensais para captar o escopo atual e  abrangente da atuação 
sindical. O sindicato está investindo em atividades sociais e culturais além das lutas salariais. Ver 
por exemplo as seguntes passagens da revista dos bancários: 

Lazer garantido. Sindicalizados e dependentes têm uma boa opção de recreação nos feriados e fins 
de semana, o BANCLUBE .... Festa Cultural – Durante os últimos anos foram centenas as 
atividades de cultura e lazer aos bancários .... BANCOOP – Somando-se aos 420 apartamentos 
entregues no ano passado, são mais de mil famílias que estarão morando numa casa nova ao final 
deste ano.... FORMAÇÃO – Mais que qualificação. Em três anos o Sindicato triplicou o número de 
cursos voltados ao mercado financeiro e, por meio de convênios passou a oferecer informática e 
idiomas. IMPRENSA – Sem medo da informação. Sindicato investe em comunicação para garantir 
o máximo de transparência a suas ações e para transmitir informação independente e criteriosa a 
respeito de todos os temas aos seus sócios. CIDADANIA – Rede de Esperança. Travessia conjuga 
atores sociais variados numa rede de instituições públicas e privadas para educar crianças e 
adolescentes em situação e rua. 
 
 
Sobre este último ponto, segundo Gilmar Carneiro, “O travessia é plural, tem a 

marca de atores sociais historicamente antagônicos” (Revista dos Bancários, maio de 1999). 
Em artigo intitulado “A lógica cidadã” (Revista dos Bancários, janeiro de 2000) afirma que 
devemos apostar na diversidade e na ética sabendo que não se constrói um projeto amplo sem que 
ele seja amplo na sua concepção. 
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Isso tudo resultou que nas últimas eleições entre 37 mil sindicalizados que 
votaram, 93% deles, 34.764 optaram pela chapa do Sindicato liderada pelo atual presidente, João 
Vaccari Neto. 

Tudo indica que o Sindicato ao adotar essa lógica social e cidadã  tem se 
fortalecido corporativa e institucionalmente conforme se lê na Revista (janeiro de 2000): “Essa é 
uma mostra de que as entidades sindicais podem estabelecer novas formas de relacionamento  
com seus associados sem abrir mão de sua principal tarefa, que é organizar e representar suas 
bases”. 

Com isso, o sindicato tem empreendido lutas salariais importantes, com resultados, 
talvez, dos melhores do sindicalismo brasileiro. Destaca-se ainda, a luta política e pública contra 
a privatização do Banespa após a federalização do Banco.   
Os caminhoneiros e outros casos 
 

A recente greve dos caminhoneiros1 é um caso a ser avaliado. Ninguém podia 
imaginar, a capacidade de mobilização que os caminhoneiros demonstraram colocando a 
economia nacional em apuros. Tratava-se de um movimento de trabalhadores ou de capitalistas 
(pequenos ou grandes)?  

O líder da greve e do Movimento União Brasil caminhoneiro Nélio Botelho em 
entrevista à Folha de S. Paulo revelou um pouco de sua personalidade e da categoria que dirige. 
Segundo reportagem: 

Descolado de partidos políticos e de centrais sindicais, ele diz que pretende manter o 
movimento sem vinculação partidária nem ligação com o restante do enfraquecido 
movimento sindical brasileiro. Ele mesmo se declara antipartidário afastando, por 
enquanto, a possibilidade de se candidatar a cargo político... o líder rejeitou 
comparações com o movimento dos sem-terra ou com a greve dos metalúrgicos do final 
dos anos 70. Ambos segundo a avaliação de Nélio Botelho, tiveram repercussões 
limitadas. Ele dá aos caminhoneiros uma importância muito maior – O caminhoneiro 
afetou a economia, vai pesar na inflação deste mês. Provou que é a classe com maior 
poder de fogo no país. Nós podemos parar o país e não há nenhuma força que se 
compare a nossa. 
 

A frota nacional de caminhões registra 1,5 milhão de veículos e envolve 
indiretamente mais de 10 milhões de pessoas. O sindicato dos caminhoneiros foi criado depois 
de duas greves no governo Sarney, se confunde com o Movimento União Brasil Caminhoneiro e 
com a Cobrascam (Cooperativa Brasileira dos Caminhoneiros) todas comandadas por Botelho. 

Segundo a reportagem a liderança de Botelho, eleitor por duas vezes de FHC, 
caracterizada pela moderação, pela negação de qualquer posicionamento crítico á política 
econômica e pela aproximação de Ministros do governo, não foi reconhecida sem contestações. O 
comando do Movimento foi questionado e surgiram outros pretensos líderes. 

A greve feita para durar 2 dias estendeu-se para 4, relativamente sem controle do 
líder, que percebendo a ameaça de mobilização do exército  pelo governo FHC, ficou aliviado 
com o fim do movimento. 

Interessante na reportagem a referência ao fato de que o foco social que mais 
ameaçou o governo FHC até hoje não foi formado pelos trabalhadores ou sem terra, mas por 
pequenos capitalistas como os caminhoneiros, segundo o serviço de inteligência do governo. O 
motivo, retratado na mesma reportagem, é que o movimento dos caminhoneiros nasceu e 
cresceu espontaneamente e está classificado como autêntico e com capacidade de mobilização 
popular, diverso dos dirigidos pela CUT, PT, MST, OAB, CNBB, UNE etc... de caráter mais 
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ideológico. Para o serviço de inteligência a greve de 4 dias dos pequenos capitalistas foi uma 
demonstração de insatisfação social que apresentou risco de colapso do país e como séria 
advertência  ao Estado. 

O governo, interlocutor direto do conflito devido aos custos do transporte 
permitidos por suas instâncias e pressionado, negociou com muito mais rapidez as reivindicações 
do movimento paredista. Por que? Tratava-se de questão mais delicada do funcionamento da 
economia capitalista; e essa, a questão econômica, sensibiliza muito mais o governo FHC.   

Observamos que a marcha dos excluídos mobilizou mais de 100 mil pessoas no 
mesmo período em Brasília e não encontrou o mesmo nível de preocupação no governo. Mais 
curioso ainda foi a referência à CUT. Surpreendida, a CUT chegou a ensaiar a adesão ao 
movimento e antes do momento da divulgação da nota de apoio, a greve já tinha acabado. O 
movimento sindical institucionalizado não sabe o que fazer diante desses movimentos e muitas 
vezes permanece como um mero espectador ameaçado em suas posições institucionais.  

Os caminhoneiros não têm tradição sindical no Brasil, como em outros casos 
internacionais. Arriscaríamos indicar que são categorias mais conservadoras do ponto de vista das 
posições políticas e ideológicas, quanto à ordem mais geral do sistema capitalista. Características 
conservadoras semelhantes, observamos também na categoria dos perueiros, cuja emergência 
ocorreu em São Paulo, em 1999, em movimento reivindicatório e de confronto com o governo 
municipal e também, destaque, com os motoristas e empresas de ônibus da capital.   

Uma das hipóteses para explicação sem maiores considerações neste momento é a 
inserção social na estrutura de classes destas categorias como pequenos proprietários (pequena 
burguesia) que apesar da instabilidade econômica tendem a posições mais conservadoras e 
autoritárias.  

Com algumas semelhanças sociais, os camelôs da economia informal têm para 
garantir seu espaço de trabalho e sobrevivência, permanentemente confrontado-se com a 
repressão policial. Esboçam formas de associação e organização, ainda pouco compreendida 
pelos estudos e práticas sindicais. 

Outro caso, foi o movimento dos funcionários do Mappin e da Mesbla, revelador 
de uma somatória de problemas: globalização, falta de competitividade no setor de serviços, má 
gestão e irresponsabilidade empresariais. O resultado foi a ameaça de demissão de nove mil 
trabalhadores e um movimento de caráter coletivo e público, jamais ocorrido no setor. E aqui há 
também outra dinâmica. O sindicalismo da área comercial é tradicionalmente conservador, 
assistencialista, defensivo e tipifica o modelo do “peleguismo” sindical do passado. Sempre foi 
um sindicalismo tipicamente estatal e oficial. Decerto, os trabalhadores de sua base colocando 
novos problemas provoquem um despertar de tantos anos de letargia sindical. Hoje o sindicato 
dos comerciários de São Paulo é filiado à Força Sindical e tende a fazer mudanças conservadoras, 
pressionado pela realidade dos fatos em sua área de atuação. 

 
O MST e a CONTAG 
 

O Movimento dos Sem-Terra (MST) ocupou um lugar central nos movimentos 
sociais de oposição na década de 90, lugar que era antes ocupado pela CUT nos anos 80. Essa é 
uma importante questão a ser discutida: a relação entre o MST e o movimento sindical.  

Antes, porém uma breve radiografia dos acampamentos do MST, trazida pela 
grande imprensa a partir de levantamento feito pelo serviço de inteligência do governo federal. 
São 60 mil acampados em 23 estados, 323 acampamentos em 45 áreas do país e 2.200 invasões 
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realizadas entre 1998 e 2000. No que se refere ao perfil do MST: 75% defendem a propriedade 
privada, 82% são católicos, 76% são agricultores, 86% são filhos de agricultores, 90% não 
completaram o Primeiro Grau, 22% são analfabetos. Nos cálculos do governo foram assentadas 
180 mil famílias filiadas ao MST e 200 mil famílias ligadas à CONTAG ou outros movimentos 
sociais (OESP 14 e maio de 2000) 

 A CONTAG é uma entidade forte que está presente em 25 estados, por meio das 
federações de trabalhadores rurais; é mantida pela contribuição de 3600 sindicatos rurais que 
representam quase 20 milhões agricultores familiares, posseiros, meeiros e sem terra. Entre as 
iniciativas da confederação, está a realização de cursos de capacitação para agricultores e para 
isso recebeu este ano R$ 2 milhões de reais do governo federal. (OESP 14 de maio de 2000) 

Os fatos que temos observado não mostram um relacionamento tranqüilo e 
positivo entre os dois movimentos. A CONTAG dirigida por Manoel José dos Santos, filiado ao 
PT, tem relações institucionais com a CUT, e com os partidos políticos de oposição e aposta, 
sobretudo, em uma via legal e institucional para conquistas sociais para os trabalhadores rurais e 
agricultores. Segundo se lê nas reportagens, a CONTAG nem sempre concorda com a forma de 
luta do MST, ainda que em muitas situações ocorram ações conjuntas, inclusive de invasões de 
terra.   

Evidentemente o sistema de informação do governo quer mostrar a polêmica entre 
os dois movimentos. No primeiro semestre, o governo claramente usou a distribuição de verbas à 
CONTAG para intimidar o MST, conforme se lê em maio de 2000 na grande imprensa.  

Em entrevista concedida a Folha de S. Paulo, o principal líder do MST João Pedro 
Stédile, avalia que o projeto do MST foi um pouco ingênuo ao acreditar que a reforma agrária 
resolveria o problema da pobreza e da distribuição de renda no país. Quanto ao evento 
mencionado acima, Stédile acredita que as medidas do governo para a CONTAG forma efeitos de 
propaganda e atendeu o movimento mais moderado em detrimento do movimento mais radical.  

Em sua autocrítica, Stédile defendeu que a sociedade precisa discutir outro projeto 
baseado no campo e na cidade que se resume na alteração do modelo econômico excludente, 
responsável pela politização do movimento social. 

Apenas indicamos está discussão para provocar um estudo mais cuidadoso sobre o 
relacionamento entre o MST e o movimento sindical, a começar pela CONTAG. Não havendo 
convergência no campo mais próximo dos trabalhadores rurais e agricultores, será difícil 
imaginar vôos mais altos e consistentes na discussão de alternativas para a sociedade. 
 
Um balanço do sindicalismo no setor público 

 
Uma das expressões importantes do novo movimento sindical nascido nos finais 

dos anos 70 e desenvolvido nos anos 80, estava na organização e mobilização dos trabalhadores 
do setor público. Os problemas específicos e corporativos de cada categoria pública, revelava 
uma crise maior do Estado, em todas as suas esferas – administrativa, social, econômica e 
política.  

Quatro anos após a pesquisa que realizei sobre o setor público, ocorreram 
mudanças importantes nas relações de trabalho neste setor significando perdas para os 
trabalhadores públicos. No entanto, o padrão dos conflitos que envolve funcionários, sindicatos, 
associações e governos não se alterou significativamente. As questões do movimento corporativo 
dos funcionários apesar do caráter político e público, têm sido encaminhadas de forma 
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desarticulada, separada e distante (menos no discurso e mais na prática) dos interesses dos 
demais trabalhadores do setor privado: empregados, precarizados e desempregados entre outros.  

É importante esclarecer, quando examinamos o setor público, os diferentes 
padrões de relações de trabalho no interior do Estado: a administração direta e estatutária que 
compreende áreas exclusivas de Estado, áreas administrativas, de gestão e planejamento, finanças 
e orçamento, poder judiciário e legislativo, e áreas de prestação de serviços de segurança e sociais 
como educação e saúde; os setores da administração indireta composto pelas fundações, 
instituições e empresas públicas e setor de empresas estatais amplamente privatizado nos últimos 
anos.  Considerando os níveis municipais, estaduais e federais de governo, a matriz do setor 
público torna-se cada vez mais complexa. Os padrões de relações de trabalho no interior desse 
“sistema” também são diversos e heterogêneos desde os estatutários, celetistas, temporários, 
terceirizados e outras formas precárias de contratação.   

Tratar o setor público pelo lado dos seus operadores, possibilita ver coisas bastante 
diferentes. Curiosamente, estes operadores do serviço público, ao longo do tempo, foram 
tomando consciência da sua condição de assalariados e de trabalhadores, e se aproximando dos 
demais segmentos trabalhistas. Isso aconteceu não apenas pelo aumento das funções do Estado, 
mas também devido à proletarização e pauperização dos funcionários públicos. Na realidade, as 
mudanças no aparelho do Estado no sentido da desregulamentação vem jogando cada vez mais os 
funcionários públicos - apesar da estabilidade e do que resta de formalidade na relação de 
trabalho – às condições de vida e de trabalho instáveis do mercado. Isso vem acontecendo na 
administração direta, na previdência social, na saúde e na educação, sem contar todos os setores 
diretamente privatizados.   

Quer dizer, hoje o Estado vai deixando de ser o “paraíso” da estabilidade e da 
formalidade do emprego.  

Mas, é preciso destacar que a degradação dos serviços públicos estão centradas 
nos setores estratégicos para a maioria da população, especialmente educação, saúde e segurança 
pública. É exatamente nestes setores, onde o sindicalismo se desenvolveu de forma mais 
avançada e desde seu início, mostrou uma dinâmica organizatória completamente diferente do 
setor privado. O modelo de organização sindical e de relações trabalhistas não estava pré-
determinado tal como o previsto pela CLT, e dependia da criatividade e interesses dos 
trabalhadores na sua relação com os governos e instituições públicas.  

Num primeiro momento, o sindicalismo procurou estender os direitos da 
legislação trabalhista e sindical da CLT para o setor público; mas não teve sucesso nesta 
empreitada e o sistema valia apenas para os casos onde a contratação pelo regime celetista era 
predominante: caso dos médicos, engenheiros, funcionários de fundações e empresas entre 
outros.  

Na verdade, havia uma polêmica em torno do sistema de relações de trabalho a ser 
seguido. Mas, na prática, prevaleceu para o caso do setor público estatutário a inexistência de 
qualquer sistema – prevaleceu o casuísmo e as situações “ad hoc”.  

Ao pensarmos, sobre as relações de trabalho e o movimento dos trabalhadores do 
setor público temos que olhar para o outro lado: quem é o patrão, quem é o empregador? No 
caso, não é apenas uma estrutura jurídica impessoal e burocrática próprias do Estado moderno, 
são também os governos de plantão e o poder legislativo, que de acordo com o arranjo político, 
podem alterar ou manter os padrões de relações de trabalho.   
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O sindicalismo no setor público 

 
O sindicalismo era proibido dentro do Estado, não havia liberdade sindical, não 

havia direito de greve. O rompimento desta característica começa no final dos anos 70, com a 
atuação das associações em novos moldes, rompendo com a prática tradicional de entidades de 
homenagens às elites, assistencialistas, recreativas e de integração profissional. O movimento 
sindical no setor público toma corpo ao transformar essas entidades associativas em espaços de 
luta e reivindicação, em entidades sindicais.   

No entanto essa transformação não foi plena, e a convivência entre os sindicatos e 
as formas antigas de associação do funcionalismo foi uma das características do setor. Outro 
dilema, foi o conflito entre a natureza do sindicato e o sistema estatutário do setor público, que 
está pautado pelo direito administrativo com pouca margem para a negociação direta entre as 
partes sobre as condições de trabalho e salários.   

O movimento tinha que inventar um sistema de relações de trabalho para ter 
efetividade. Como não havia nenhuma regulamentação, o Estado só respondia aos trabalhadores 
do setor público de acordo com o grau de pressão e conveniência política. Quando a pressão era 
efetiva, e atingia a materialidade do sistema econômico e político, o Estado se apressava na 
resposta, caso contrário, “cozinhava o milho”. Setores com pouca capacidade de pressão eram 
ignorados. Na verdade, o Estado não estava preparado para lidar com o movimento sindical, e 
nem com as novas relações de trabalho demandadas.   

Se observarmos mais atentamente, não foram só os professores, os médicos, os 
trabalhadores da saúde a fazer greves no setor público. Tivemos movimentos inéditos na receita 
federal, dos policiais federais, dos juízes, do pessoal das penitenciárias, dos policiais civis e 
militares etc.  

É claro que foi um movimento que se fez em condições muito diferentes do setor 
privado. O trabalhador do setor público não corria tantos riscos, como numa mobilização dentro 
de uma empresa ou dentro de uma fábrica de propriedade privada. Hoje, estas questões já não são 
tão simples, porque as relações de trabalho baseadas no estatuto e na estabilidade, estão 
absolutamente em crise.  

O servidor público é alvo das políticas de reestruturação e da flexibilização do 
Estado. Já são quase cinco anos sem qualquer reajuste salarial e quase 10 anos de mudanças e 
transformações com resultados muito questionáveis naquilo que se refere à melhoria dos serviços 
públicos para a população. Neste aspecto, o sindicalismo tem sido uma forma de reação e defesa 
aos efeitos da reestruturação do Estado.  

Do ponto de vista organizatório, a ausência de uma estrutura sindical controlada 
pelo Estado, propiciou ao sindicalismo buscar uma forma livre e independente de organização. O 
resultado disso é a existência de sindicatos diferentes de acordo com os diversos setores, com 
diversos desenhos e representando diversas categorias.  

A título de exemplo na USP, a ADUSP (Associação dos Docentes da USP) é uma 
seção sindical da Andes-SN (Associação Nacional dos Docentes de Nível Superior - Sindicato 
Nacional). E quem determinou isso, qual legislação? Isto foi fruto das discussões e dos debates 
entre os professores sobre sua forma de organização nacional e local.  

É muito diferente do setor privado. Este ainda tem sindicatos de base municipal, 
com unicidade e monopólio de representação. Os trabalhadores continuam legitimando essa 
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estrutura. Há tendências de mudanças no sentido da fusão de sindicatos e do pluralismo sindical, 
mas por enquanto são ensaios.    
 Velhas e novas relações de trabalho no Estado 

 
 
Em determinadas vertentes da ciência política, o Estado tem como função 

principal manter o conjunto da sociedade em funcionamento normal e em ordem. É o aparelho 
com o monopólio exclusivo do uso da violência legítima e que funciona de forma única e 
unilateral, separado da sociedade. Em tese, não há contrato de trabalho com o Estado; adere-se a 
um cargo, a um posto de trabalho, e não está prevista nenhuma negociação das condições de 
trabalho e salário. Somente isso, já faz uma diferença brutal. Do ponto de vista formal, o Estado, 
independente dos seus dirigentes, lida com as relações de trabalho no setor público da maneira 
tradicional. Enquanto, não houver mudança na lei que rege os regimes de trabalho, há 
permanência do modo antigo.  

No entanto, na realidade, no momento em que os trabalhadores começam a se 
afirmar como assalariados, e querem recontratar suas condições de trabalho tendo em vista as 
condições gerias do mercado e da economia capitalista, provocam eles também pressões para 
mudanças nessas relações. Entender as resultantes desse processo não é uma questão simples.  

Voltemos para o contexto inflacionário dos anos 80. A política salarial na época 
inflacionária, valia para o setor privado, mas não valia para o setor público. Os salários no setor 
público não eram corrigidos automaticamente por nenhum dos índices. Isso só valia para o setor 
privado da economia e para os setores onde prevalecia a contratação do trabalho pela CLT.  

Os funcionários públicos justamente reivindicavam neste contexto uma política 
salarial de recuperação das perdas para dentro do setor público. Não conhecemos nenhuma greve 
ocorrida no setor público que não tivesse uma causalidade econômica e salarial.  

O setor privado sempre fez mais greves do que o setor público, porém, o índice se 
inverte em jornadas não trabalhadas e em número de grevistas. O Brasil chegou a ser campeão 
mundial de greves - de horas paradas, de número de grevistas - e o setor público jogou um papel 
essencial nessa mobilização. É óbvio que quando os professores da rede estadual entram em 
greve são 250 mil no Estado de São Paulo. Esse número multiplicado por horas não trabalhadas é 
bastante elevado.  

Como o Estado não estava obrigado pela lei, a estabelecer relações democráticas 
de trabalho, os movimentos reivindicatórios duravam meses paralisando o serviço público. Neste 
caso, a greve ou qualquer mobilização, não era tratada somente com base nas relações 
econômicas, mas, com base na política. E, quando um movimento é econômico na sua 
causalidade, mas político no seu desdobramento, a complexidade de sua resolução aumenta.   

Primeiro, porque envolve a população; segundo, porque envolve o poder 
executivo, dirigido pelo governante de um partido eleito; terceiro, envolve o poder legislativo que 
representa os segmentos da população; e por último, envolve o código administrativo que como 
sabemos não tem flexibilidade. Ou seja, a solução do conflito de uma mobilização não depende 
de um acordo direto entres as partes, como se faz numa empresa do setor privado.  

Esse tipo de mobilização é ao mesmo tempo sindical e política. É política porque 
se manifesta dentro do Estado e envolve os interesses dos demais trabalhadores e da população 
em geral.  

A educação e a saúde são setores que, geralmente, lideram os movimentos 
paredistas. São sindicatos mais bem organizados, e em sua maioria filiados à CUT. 
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Sindicalismo e Política 

 
O que é o Estado? Em linhas gerais, o Estado, é aparelho de dominação das classes 

dominantes, mas em situação democrática representa uma síntese de múltiplas determinações e 
da situação da luta de classes na sociedade. O Estado não está separado da sociedade, ele 
desempenha um papel político nas relações entre as classes da sociedade. Assim, grande parte 
dos problemas do mundo do trabalho passa pela questão do Estado, por políticas públicas - de 
regulamentação do trabalho, para a saúde, para a educação, para o transporte, etc. Nesse sentido, 
os serviços públicos têm um papel estratégico, e são parte integrante da ação do Estado, que 
como um pêndulo pode oscilar entre os interesses do trabalho e do capital, se quisermos entre o 
interesse das classes dominadas e das classes dominantes.  

Neste aspecto, registramos a importância da luta de classes em torno dos fundos 
públicos e da distribuição dos recursos públicos. Fato que remete a uma discussão específica do 
movimento sindical no Brasil e sua relação com o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A 
peculiaridade do Estado no Brasil é exatamente a de permanentemente pender para o lado das 
classes proprietárias e dominantes.    

Advirto, no entanto que não devemos cair no velho engano da exclusiva 
centralidade do Estado, e imaginar que as lutas sociais e políticas, devam se limitar ao aparelho 
estatal central. O problema tem dimensão mais abrangente e passa por uma discussão da luta pela 
hegemonia na versão gramsciana. A experiência do socialismo existente, mostrou que após o 
partido operário dominar o aparelho de Estado, este passou a prevalecer sobre as demais formas 
de organização social e política dos trabalhadores e transformou-se juntamente com o Partido em 
instrumento de controle, repressão e dominação. O horizonte da luta política mais geral em meu 
entender deve ser outro.  

Repensar a luta política dentro e pela transformação do Estado e do setor público 
no Brasil, passa por repensar o papel dos servidores e do trabalho no setor público, bem como a 
relação do Estado e dos seus serviços, com a sociedade tanto com os setores mais organizados 
como com os setores desorganizados. 

Seguindo a idéia força da política “dividir para reinar”, essa situação da fraca 
organização dos trabalhadores, provoca perdas constantes dos direitos sociais e das influências 
dos trabalhadores no plano do Estado, do governo e de suas políticas. Há uma clara “acefalia” 
política do movimento trabalhista, predominando os sindicalismos e as lutas corporativas de 
caráter economicista com limitada dimensão pública. 

Evidente, que é preciso cautela na cobrança da atuação política do sindicalismo, à 
medida que existem os partidos políticos. Por enquanto, os partidos de direita e de centro, desde o 
retorno das eleições diretas, dominam o cenário político federal e nacional, cabendo aos partidos 
de oposição e de esquerda, nesse campo,  apenas a legitimação da fraca democracia brasileira.  

De outro lado, há experiências importantes de disputa efetiva do poder nos estados 
e municípios, que necessitam ser pesquisadas e analisadas no campo dos estudos que relacionam 
trabalho, sindicalismo e política.  

Em geral, conhecemos os resultados insuficientes que os partidos e a política têm 
trazido para o mundo do trabalho no Brasil nessa última década. A apuração genérica dos 
resultados dos últimos governos, no que se refere aos direitos trabalhistas, ao emprego e a renda 
(ver as alterações na legislação trabalhista durante o governo FHC e os índices oficiais que 
mostram que nesse ano a pequena queda do desemprego não evita a queda da renda do trabalho) 
apontam muito mais para perdas que ganhos.   
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Do lado dos trabalhadores, além das lutas mencionadas, as principais greves do 
final dos anos 80 e dos anos 90 tiveram como epicentro o setor público, em sentido abrangente. 
Desde a greve dos petroleiros em 1995 (a principal luta de resistência à política de desmonte e de 
privatização do estado em setores estratégicos), o movimento do setor de segurança pública em 
nível nacional, a greve de 100 dias dos professores da rede universitária federal em 1998, o 
movimento grevista nacional dos juízes e magistrados, e mais recentemente, os movimentos 
grevista de mais de 50 dias dos professores e funcionários das universidades estaduais paulistas, 
em meio a uma série de outras greves do setor público municipal, estadual e federal, atestam a 
afirmativa.      
O campo de forças do sindicalismo brasileiro 

Para se ter uma idéia do campo de forças do sindicalismo brasileiro e o espaço 
ocupado pelas principais centrais sindicais ver o quadro abaixo extraído de reportagem sobre o 
tema na década de 90 (Carta Capital, ago 2000).  
       
AS PRINCIPAIS CENTRAIS SINDICAIS 
Dados e Elementos CUT FORÇA SINDICAL CGT (confederação) 
Data da fundação 28/08/1983 08/03/1991 08/03/1991 
Entidades Filiadas 3.089 1.102 437 
Base / Representação 21,8 milhões 9 milhões 6,3 milhões 
Orçamento anual R$ 38 milhões R$ 1,8 milhões R$ 1 milhão 
Verbas do FAT R$ 35 milhões R$ 38 milhões R$ 10 milhões 
Fontes: Informações prestadas pelas centrais sindicais, atualizadas até 30/06/2000 para Carta Capital, 16 
de agosto 2000. 
  

Algumas observações imediatas: a verba obtida pela Força Sindical junto ao FAT é 
proporcionalmente muito superior a obtida pela CUT, que tem 3089 sindicatos filiados representando mais de 20 
milhões de trabalhadores nas bases; as principais centrais sindicais estão dependentes das verbas do conjunto dos 
trabalhadores que o governo manipula; há uma clara divisão institucionalizada do sindicalismo brasileiro que 
dificulta ações conjuntas efetivas.  

As centrais sindicais são o espaço por excelência para discutir a unidade na 
diversidade da classe trabalhadora. A pergunta que emerge é sobre a questão política e ideológica 
que está por detrás da divisão sindical. Qual o atual papel político do sindicalismo, o papel 
político das centrais sindicais e suas relações com os partidos políticos? 

A CUT é quantitativa e qualitativamente muito superior às demais centrais 
sindicais, mas talvez não saiba lidar bem com essa situação. Ela representa todos os segmentos do 
trabalho, mas tem baixíssima capacidade de articulação horizontal. Por exemplo: quando ocorre 
um movimento dos professores, o que fazem os metalúrgicos, o que fazem os petroleiros, o que 
fazem os bancários e os trabalhadores rurais? Discursos de solidariedade e apoio logístico, o que 
é importante, porém, insuficiente. A luta por uma educação pública e de melhor qualidade é uma 
luta que interessa a todos os trabalhadores independentemente das categorias particulares.  

É um desafio enorme lidar com a heterogeneidade estrutural a que me referi no 
início do artigo. Porém, é mais complexo lidar com a questão da diversidade ideológica e política 
no interior da classe trabalhadora, porque os condicionantes não são apenas de natureza estrutural 
e envolvem dimensões da subjetividade quer dizer dos valores, das crenças, da formação, das 
formas de consciência e da cultura. As centrais sindicais representam no plano superestrutural 
parte desses processos. A Força Sindical está longe do padrão de organização da CUT, porém no 



      194                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                        
 
plano político e ideológico exerce um papel de contraponto pela direita do movimento sindical 
mais do que relevante para a manutenção da ordem brasileira. 

O enorme desafio dos trabalhadores para resgatar o seu poder de intervenção no 
plano do Estado, no destino dos fundos públicos e no futuro das relações de trabalho é o de 
enfrentar a unidade na diversidade. Buscar maior horizontalidade, menos burocracia e mais 
solidariedade entre os que trabalham (e os que não estão nem sequer trabalhando) pode ser um 
bom começo.  

 
Conclusão: novas dinâmicas do mundo do trabalho, desafios e tendências das organizações 
sindicais. 
 

 No cenário propriamente sindical destacamos a permanência de sindicalismos 
fragmentados e “desconectados” entre si, mesmo com a existência das centrais sindicais e algum 
esboço de articulação entre elas, em torno do fraco movimento da redução da jornada de trabalho.  

Com a emergência dos novos movimentos sociais e sindicais, como os perueiros, 
camelôs e caminhoneiros, além dos movimentos dos trabalhadores sem-terra, entre outros, está 
em questão a dimensão política dos rumos da organização dos trabalhadores e do sindicalismo 
brasileiro, seus limites e desafios no futuro.  

A tese por detrás desta questão, que estamos amadurecendo, afirma que na 
caminhada brasileira para a condição pós-moderna, que no terreno da economia política significa 
a passagem do fordismo incompleto para a acumulação flexível, a desarticulação e a acefalia 
política do mundo do trabalho está provocando uma passagem selvagem e nada civilizadora para 
o próximo milênio. 

Quando tentamos relacionar essas experiências diversas, observamos que existe 
uma questão pública e política mais abrangente. Uma sociedade e um estado que no seu 
desenvolvimento incluem poucos e excluem muitos.  

Em prejuízo de uma ação política efetiva, constata-se a desarticulação dessas 
ações, assim como dos movimentos reivindicatórios das categorias, o que afirma a diversidade e 
a heterogeneidade do complexo mundo do trabalho brasileiro. A heterogeneidade estrutural e 
sócio-econômica reforçada pela heterogeneidade e diversidade da superestrutura política e 
ideológica das organizações dos trabalhadores afasta as possibilidades de um projeto alternativo 
centrado no mundo do trabalho. 

Todos os movimentos sociais e operários do final dos anos 90, desde os 
caminhoneiros, os operários da Ford, os professores, os empregados do Mappin/Mesbla, os 
trabalhadores sem terra, sem teto, os camelôs, os perueiros etc... remetem ao problema do 
emprego e da sobrevivência. Estes dilemas do trabalho dependem diretamente do emaranhado 
entre políticas empresariais e políticas públicas que remetem a questão do Estado no Brasil. 

Na realidade há uma crise no mundo do trabalho, onde o desemprego é uma das 
dimensões mais graves. Em recente survey publicado na grande imprensa, o emprego foi 
colocado como a principal utopia e a maior preocupação do brasileiro.  

Está em curso um processo de reestruturação produtiva e tecnológica, poupadora 
de mão-de-obra e desestruturadora das relações e do mercado de trabalho. Há consenso sobre isso 
e sobre a necessidade de políticas industriais, de crescimento e desenvolvimento econômico que 
reorganizem setores produtivos empregadores de mão-de-obra, muito penalizados na última 
década. Essa perspectiva representa apenas um esboço de programa e de uma promessa no Brasil 
porquê no atual contexto vive-se ao sabor das circunstâncias do jogo da globalização e do 
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mercado internacional. Isso significa que no Brasil vivemos a crise do emprego de uma forma 
mais aguda porque temos um relacionamento subordinado no campo internacional.   

Neste aspecto, a crise no mundo do trabalho não se restringe à questão do 
emprego, ela diz respeito também à capacidade de organização dos trabalhadores e sua influência 
na política em um contexto desfavorável no qual imperam: globalização, heterogeneidade, 
diversidade, crescente individualização do mercado de trabalho (trabalho por conta própria e 
empreendedorismo forçados e negativos) e complexidade no mundo do trabalho.  

Nada está apontando para uma sociedade do não-trabalho, conforme se interpreta 
da obra de De Masi. O que tem acontecido, são deslocamentos no mundo do trabalho e uma 
intensificação da exploração dos trabalhadores formais. Há uma redução do trabalho, mas 
também há uma intensificação da jornada e da produtividade. 

Não estamos próximos de uma sociedade do ócio ou do lazer, pelo contrário. 
Vivemos uma contradição que está se agudizando. Há uma redução horizontal e não vertical do 
trabalho, mas continuamos numa sociedade baseada no mercado. Ou seja, as pessoas precisam do 
trabalho e da renda para resolver os seus problemas.  E para aqueles que se mantêm empregados, 
há uma intensificação da jornada e da produtividade. O não-trabalho significa exclusão e uma 
intensificação do trabalho em outros pólos do sistema. 

Na dinâmica contemporânea do sistema capitalista, da acumulação flexível do 
capital, o não-trabalho é sinônimo de exclusão e de marginalidade. Observamos as dificuldades 
da sociedade em sustentar a desocupação e o ócio compulsórios, para não dizer os sistemas 
previdenciários e de proteção social. A política da redução da jornada de trabalho só foi possível 
de se generalizar pelas mãos do Estado, como observamos no caso francês. 

Por isso, a luta de hoje está centrada na manutenção do emprego a qualquer custo, 
porque em sua ausência há uma condenação à margem da sociedade.  Porém, esta é uma luta 
limitada e em certo sentido ineficaz porque não vai a fundo na dinâmica do modelo econômico e 
de acumulação. 

O papel do movimento sindical não se esgotou nessa nova dinâmica da economia 
capitalista exatamente por causa do emprego. Não advogamos, apesar da crise, que os sindicatos 
não têm mais papel, que são instituições do passado e que o sindicalismo está destinado a se 
extinguir, conforme interpretação da obra recente de Leôncio Martins Rodrigues. É preciso 
refletir um pouco mais sobre o assunto.  

Os sindicatos representam um elemento de organização dos trabalhadores, em uma 
situação de desorganização social e coletiva, e ainda têm um papel essencial a desempenhar: de 
articulador, mobilizador do diverso e do múltiplo mundo do trabalho. 

No entanto, hoje os sindicatos estão pagando pelo economicismo corporativo e 
pela acomodação à legislação sindical corporativista que garantia o seu território, o fluxo 
financeiro e a categoria a ser representada. Neste sentido, os sindicatos perderam o sentido da 
história. Mas, não significa que não possam recuperá-lo. E existe uma situação privilegiada para 
que isso ocorra.  

Os sindicatos têm ainda, legal e socialmente, um papel específico a desempenhar 
na defesa e na negociação das condições de trabalho, da jornada de trabalho e dos salários diante 
das transformações econômicas e políticas em curso (dois exemplos apenas: a luta pela redução 
da jornada de trabalho e a luta contra o expurgo dos 40% do FGTS).  

Há uma crise sindical de proporções gigantescas, ligada a um duplo movimento: à 
forma de organização mais flexível do capitalismo, aos novos padrões de gestão e às mudanças 
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no mundo do trabalho com a terceirização, sub-contratação, a flexibilização, a maior participação 
das mulheres etc.  

Ou seja, o sistema sindical representando apenas os empregados formais está em 
questão e tem limites organizacionais e administrativos para ampliar sua atuação. Os empregados 
estão se desempregando e se diversificando rapidamente no mundo do trabalho, enquanto os 
sindicatos estão atados à lógica antiga.  

O movimento sindical deve repensar a estrutura por categoria, rever sua estrutura 
vertical e fazer organizações mais descentralizadas e mais horizontalizadas. Deve rever as formas 
de organização das lutas e negociar permanentemente nas empresas formando organizações 
relativamente independentes e autônomas nos locais de trabalho. O desafio é enorme e apesar do 
tom normativo das propostas, sabemos que não há um modelo único para responder aos 
problemas.  

Este é o momento para a reorganização dos sindicatos em busca de maior 
mobilidade e agilidade junto à vida dos associados. Parte disto, depende de uma política de 
comunicação e informação dos sindicatos nos meios de comunicação de massa e nas redes 
virtuais, usando as próprias contradições do sistema para criar uma maior capacidade de 
organização. Assim, cria-se uma ligação com o mundo real principalmente com o mundo futuro e 
os jovens ingressantes no mercado de trabalho.  

As pessoas estão trabalhando na expectativa ameaçadora da diversidade e do 
emprego informal ditados pelo “novo mundo do trabalho” da era das reengenharias e 
enxugamentos. A estratificação e as desigualdades (dos com e dos sem) tendem a aumentar.  

De fato, estes são os problemas do cotidiano dos sindicatos que começam a lidar 
com essa realidade e passam a discutir a extensão dos seus serviços, da criação de novos serviços 
e da sua representatividade para aqueles que estão deixando o mundo do trabalho formal. 
Começam a ser discutidas questões como as cooperativas de trabalho, políticas sociais e as 
formas de apoio e solidariedade de classe no entorno dos sindicatos.  

A solução seria assumir um desenho para sindicatos mais gerais. Por que não 
fundir sindicatos, já que as empresas estão nessa dinâmica? Os sindicatos podem passar a operar 
como organizações de várias categorias de trabalhadores empregados e dos desempregados. Por 
que não agendar essas questões? O que impede a discussão e a reflexão sobre estes pontos?  

O problema da discussão da representação da classe trabalhadora no atual contexto 
é também o problema do entendimento da dinâmica da transformação das lutas sociais e das lutas 
de classe em luta política.  

Apesar da desigualdade e dos contrastes no mundo do trabalho há uma classe 
trabalhadora em potencial, mas que tem dificuldades práticas de se organizar enquanto tal. Ela é 
fragmentada, difusa e heterogênea, mas há questões que unificam e interessam a todos os 
trabalhadores. Por exemplo, a renda mínima, a saúde e educação públicas e gratuitas de 
qualidade, salário mínimo e reforma agrária, não são temas unificadores dos trabalhadores?  

Há aí uma questão de classe no sentido clássico do termo. É possível resgatar a 
dívida com aqueles que estão em posição de  desigualdade no sistema sem alterar radicalmente o 
sistema? Eis a questão.  

É preciso discutir uma agenda civilizatória de transição definindo o papel dos 
setores e classes sociais na distribuição mais igualitária da riqueza. Qual será o papel das classes 
médias conservadoras e progressistas? Qual será o papel dos diferentes setores empresariais 
nacionais e internacionais? Os setores do capital industrial, agrário, comercial e financeiro? Qual 
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o papel do Estado dirigido por um governo realmente empenhado no resgate da dívida social? 
Quais as suas primeiras medidas políticas?  

Eis o caminho para se resgatar o sentido de classe para os trabalhadores ao invés 
do debate inócuo sobre a idéia de que não existe mais classe trabalhadora e nem política. Na 
aparência e no plano empírico as dificuldades de uma ação de classe são enormes porque os 
interesses são diversos e heterogêneos. 

No entanto, há na essência interesses de classe dos trabalhadores que apenas no 
terreno da política podem ser percebidos e encaminhados. A forma parlamentar de fazer política 
tem se mostrado muito limitada para encaminhar as questões nacionais de caráter civilizadoras. 
Que força e instituição políticas seriam capazes de articular e mobilizar desde os partidos, os 
movimentos sociais, as centrais sindicais e setores sociais em torno de questões públicas do 
trabalho e da sociedade?  

Resgatar o sentido de classe e o sentido político da solidariedade de classe, requer 
pensar nestas questões. Alguns insistem em sintetizar essa problemática na luta pela cidadania, 
mas, é preciso ir além da cidadania e buscar transformações mais profundas nas estruturas sócio-
econômicas e políticas do Brasil.  
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ANEXO D 
 

Razões para Horizontalização dos Sindicatos na Perspectiva de Ricardo Antunes 
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Um dos mais renomados sociólogos do país, o professor Ricardo Antunes está lançando o livro 
“A Desertificação Neoliberal no Brasil (Collor, FHC e Lula)”. Mais que uma coletânea de 
artigos publicados na imprensa ao longo dos últimos 15 anos, a obra funciona como um retrato 
fiel das transformações vivenciadas pela sociedade brasileira no período. “A publicação do 
livro, agora, foi uma pequena exigência do tempo, dos nossos dias. Era preciso rememorar, 
buscar no passado recente, mas fotografias apresentadas, um pouco dos elementos explicativos 
para a vigência de nossas tristes mazelas sociais”, escreve o autor na apresentação da obra. Na 
entrevista que segue, Antunes fala do livro e das causas e efeitos do neoliberalismo.  
 
Ricardo Antunes esmiúça o receituário neoliberal 
 
ÁLVARO KASSAB
 
A obra 
Este livro é uma compilação de artigos da imprensa nacional e 
estrangeira. São textos voltados para a análise de uma situação 
concreta, na qual condensamos a reflexão acumulada ao longo de um 
determinado período para auxiliar no entendimento do significado 
dos governos Collor, FHC, Lula, este último contemplando seu 
período inicial, inseridos na contextualidade internacional – o mundo 
da globalização e a chamada era da mundialização – que permeou 
este quadro todo. Penso que um intelectual das ciências humanas, 
que vive da universidade pública, tem de emitir sua opinião nos 
momentos mais relevantes do país. É somente nossa opinião, mas 
temos que dizer “neste momento, é este nosso posicionamento, 
assim estamos vendo”. E é isso que tentamos mostrar ao longo 
dessas várias fotografias – governos Collor, Itamar, FHC e Lula. 
Mantivemos a escrita original de modo que o leitor pudesse perceber 
as oscilações e movimentos.  
 
A onda 
 
A idéia central do livro é tentar compreender a década de 90 no Brasil. Foram anos marcados por 
um processo profundo de mudanças, que denominamos como “a era da desertificação 
neoliberal”. Nós sabemos que, em 1989, com a vitória de Collor, iniciou-se essa onda neoliberal 
no Brasil. O período Collor caracterizou-se por uma espécie de “bonapartismo aventureiro”. Ele 
tinha um traço bonapartista, com alta dose de dose de aventureirismo, que levou ao seu 
impeachment dois anos depois. Com Fernando Henrique Cardoso, deu-se um processo muito 
mais complexo. Vitorioso em 1994, depois de ter sido responsável pelo Plano Real, “estabilizou” 
de certo modo, a economia brasileira e implantou uma racionalidade burguesa cuja pragmática 
estava afinada com o ideário neoliberal. O próprio FHC, no discurso de posse, disse que 
implementaria o programa econômico de Collor sem o seu aventureirismo político. E FHC 

mailto:kassab@reitoria.unicamp.br
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marcou a era das mutações no Brasil em sintonia com o neoliberalismo, das quais a privatização 
acentuada do Estado, a desregulamentação e a precarização do trabalho, além da financeirização 
da economia, são tendências bastante acentuadas.  
 
FHC 3 
 
Não tinha, por exemplo, nenhuma ilusão quando o governo FHC foi eleito. Nos primeiros meses 
de seu governo escrevi um artigo dizendo: “esse governo veio para implantar um projeto 
neoliberal, ainda que não tivesse uma origem neoliberal”. Todos nós sabemos que FHC nunca 
teve origem neoliberal. Ele era um intelectual, um sociólogo da USP, considerado progressista, 
mas na política optou pela defesa da ordem para poder chegar onde chegou. Esperávamos que em 
2002, com a vitória de Lula, pudesse ter início, só o início, de um processo de desconstrução da 
era de desertificação liberal. O que temos visto, transcorrido mais de um ano e meio, é que as 
medidas que o governo anterior implementou vêm sendo intensificadas pelo atual governo. Por 
outro lado, as medidas que FHC não conseguiu levar adiante – porque o PT de então, a CUT de 
então, os movimentos sindicais e os partidos de esquerda impediram –, vêm sendo 
implementadas pelo atual governo do PT. Daí a constatação: apesar das diferenças, da forma de 
ser e dos traços distintos dos dois governos, há uma clara tendência de continuidade entre a 
política de FHC e Lula, que fez com que vários intelectuais críticos dissessem que estamos na era 
FHC 3. Se pensarmos na política econômica de Malan e de Palocci e na política do Banco 
Central dos dois governos, há muito mais continuidade que descontinuidade. 
 
Mais que o rei 
 
O PT era o herdeiro das lutas sociais dos anos 80 e 90 e era um escoadouro das lutas sociais. 
Havia uma expectativa, ainda que pequena, que pudéssemos botar um pouco de areia na 
engrenagem neoliberal. Mas a forma pela qual o partido chega ao poder, as brutais repercussões 
da década neoliberal na ação política e ideológica do partido, seu aprisionamento pelo sistema 
financeiro internacional, pelo FMI, pelo grande capital transnacional, sua política contingente, 
aliado a uma lacunar formação teórica, política e ideológica, e a uma volúpia desmesurada do 
poder, fez com que o PT se tornasse mais realista que o rei.  
“Capitalismo popular”  
O PT não só privatizou a Previdência, liberou os transgênicos e abriu ainda mais torneira da 
sucção de capitais para pagamento desmesurado dos juros e da dívida interna e externa. Tudo ao 
contrário do que pregou ao longo dos anos 80 e parte de 90. Avançou nas propostas de FHC, 
fazendo uma política de superávit mais intensa e nefasta para o país e nossa classe trabalhadora. 
Entregou, por exemplo, o Banco Central – que foi indicado (ou nomeado?) pelo sistema 
financeiro internacional. Isto tem um elemento novo: o PT no poder está tentando implementar o 
que Thatcher chamou talvez jocosamente de “capitalismo popular”: todo inglês se tornaria um 
pequeno investidor, um pequeno privatista, um pequenino especulador no mundo dominado por 
gigantes especuladores. Lula está imaginando que, pela privatização da Previdência, todo 
brasileiro vai se tornar um pequeno investidor, deixando de perceber que, com R$ 260 de salário 
mínimo por mês, o brasileiro não consegue ter nem mesmo condições de se alimentar.  
 
Gestores de fundos 
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Esta política de privatização da Previdência atende aos interesses do sistema financeiro e do 
“sindicalismo de negócios”, gestor de fundos que, de algum modo, calibram as formas de 
acumulação de capital no Brasil. Por isso, hoje eu não tenho mais nenhuma ilusão de que o PT 
possa voltar às suas origens. Isso na minha opinião não se coloca mais. O episódio de expulsão 
dos parlamentares coerentes com a política anterior do PT é sintomático. A política de 
congelamento da esquerda do PT – aqueles que não votam, como no salário mínimo, estão 
perdendo espaço dentro do partido e só ficam nele aqueles parlamentares que, ou aceitam essa 
política, ou estão negociando seus cargos e as possibilidades de eleição. Outros, por seu lado, 
estão analisando o momento oportuno de sair do partido. É preciso respeitar o tempo destes 
setores internos que estão hoje descontentes com o PT, mas possibilidade de mudança interna eu 
não vejo mais.  
 
Elite sindical 1 
 
Era natural que no momento em que o PT chegasse ao poder, os grupamentos sindicais 
fundadores tivessem um papel importante dentro da estrutura do poder. Seria bom que o país 
pudesse ter representantes dos trabalhadores na condução das políticas públicas, desde que eles 
não tivessem perdido o vínculo de origem com sua classe social e desde que não tivessem sido 
completamente tragados pelas benesses da burocracia sindical e, agora, pela máquina do Estado e 
pelos encantos do mundo do capital. Resultado: que relação o Berzoini tem com seu passado 
sindical? Que relação o Gushiken tem com seu passado bancário? Repare que há um caminho: 
nascem na luta sindical, apoderam-se dos cargos de mando da CUT e do PT, fazem um salto à 
candidatura a deputado – isso é fácil para um líder sindical, que representa uma categoria com 
200, 300, 400 mil trabalhadores, como bancários, metalúrgicos, professores, etc. Todos eles 
chegam nos cargos da administração direta, combinando essa ascensão social, desprovidos de 
densidade política-ideológica, tendo seus laços cortados com a classe trabalhadora. Todos se 
convertem numa espécie de gestores dos fundos públicos e colocando-os a serviço dos interesses 
privados.  
 
Elite sindical 2  
 
O que poderia ser positivo – a participação de sindicalistas vinculados com a classe trabalhadora 
no governo – se transformou, leopardiana e prussianamente no seu contrário: são ex-sindicalistas 
que não têm mais nenhum vínculo com as lutas sindicais de que participaram nos anos 80 e 90 e 
hoje estão em papéis de mando no aparelho do Estado, fazendo o que os grandes interesses 
dominantes exigem. Se pudéssemos brincar com palavras, eles mudaram da representação da “ 
corporação do trabalho” que tanto assustava Hayek, teórico do neoliberalismo e hoje são 
verdadeiros representantes da corporação do capital. Uma das próximas medidas do governo Lula 
será discutir a legislação trabalhista e eles estão sendo os principais responsáveis para poder levar 
adiante o desmonte dos direitos do trabalhador. O Berzoini, que já entrou para a história como 
inimigo dos trabalhadores públicos, responsável pela ação da privatização da Previdência, agora 
está no Ministério do Trabalho com a incumbência de desestruturar, desregulamentar e precarizar 
a legislação social do trabalho através da eufemisticamente chamada flexibilização das leis 
sociais do trabalho que, em bom português, significa precarizar ainda mais as condições do 
trabalho. 
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Elite sindical 3  
 
Qual foi a vitalidade da CUT? Ela nasceu em 1983 profundamente ligada às lutas sociais. A CUT 
é também formada, na sua origem, pelo novo sindicalismo, pelo movimento das oposições 
sindicais e pelo sindicalismo rural. Esse foi o tripé que deu sustentação à CUT. Quem estuda e 
acompanhou a vida sindical dos anos 80, sabe que não havia uma greve, uma ação, uma medida 
que envolvesse trabalhadores em que a CUT não estivesse presente. Por exemplo, a Constituição 
da 88 só foi relativamente progressista no capítulo dos direitos sociais do trabalho porque a CUT 
teve um papel decisivo. Este é o desafio dos anos 2000: ou seguir o caminho do sindicalismo 
vertical, de cúpula, negocial, como a CUT está seguindo de maneira (quase) irreversível, ou 
retomar a condição de um sindicalismo de base social, que recuse essa verticalização, que recuse 
ser um apêndice do governo e que combine ação social e ação política. Pouco a pouco, foi-se 
criando um regramento estatutário que convertia a CUT numa central de cúpula, das direções. E 
há algo muito importante: ao longo de todo esse período de história da CUT, muitos recursos da 
social-democracia sindical européia vieram para dar suporte. Isto teve um preço e um custo 
ideológico.  
 
Novos cortes 
 
O sindicalismo de base tayolorista e fordista era de base vertical, as empresas eram verticais. A 
classe trabalhadora era predominantemente masculina, com contratos relativamente estáveis. 
Hoje, não. As empresas se horizontalizaram, há um enorme processo de feminização da classe 
trabalhadora. As dimensões de gênero e geracional (etária) são ainda mais acentuados do que no 
passado. Algumas empresas “modernas”, por exemplo, só contratam trabalhadores com 20, 22 
anos. Por quê? Essas empresas dizem: eles não têm experiência sindical, não têm experiência 
fordista, não têm experiência taylorista. É o “proletário ideal” para ser intensamente explorado 
pelas fábricas nessa onda na qual os direitos estão sendo dilapidados. O desafio é pensar o 
sindicalismo horizontal, que contemple essa nova polissemia do trabalho.  
 
Nova ordem  
 
Nós entramos em uma nova fase do capitalismo, de intenso desenvolvimento tecnológico, que 
mudou completamente a noção de tempo e de espaço e veio para ficar, cuja racionalidade, no 
plano microcósmico, das empresas, gera uma irracionalidade global desmedida, da qual o 
desemprego estrutural é exemplar. Houve uma intensificação no ritmo e nas condições de 
exploração do trabalho. A polivalência apresenta-se como a capacidade de colocar a classe 
trabalhadora fazendo todas as atividades. Isso veio para ficar, enquanto a sociedade do capital for 
dominante. E nosso desafio é encontrar uma outra forma de organização societal, uma nova 
forma de sociabilizar a humanidade.  
 
Alternativas 
 
A história é resultado da invenção humana, a história não está previamente escrita, ela é uma 
construção cotidiana. Ninguém podia imaginar que a União Soviética ruísse, sem nenhum 
exército invasor; nem que tivéssemos a batalha de Seattle no coração dos Estados Unidos; nem 
que os Estados Unidos, que se prepararam para a guerra nas estrelas, seriam invadidos por três 
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aviões que, usando métodos convencionais, atingiram as torres gêmeas e o Pentágono e por 
pouco não atingissem também a Casa Branca. Isso é um traço inusitado na história. Nos anos 80, 
90, quando o Fukuyama dizia que estávamos no “fim da história” e Margareth Tatcher repetia 
“there’s no alternative”, ninguém podia imaginar que o MST nasceria com a força que nasceu no 
Brasil, que os zapatistas irrompessem no México, que o Fórum Social Mundial se tornasse uma 
alternativa ao Fórum de Davos. Essas são construções da história e o século 21 nos está 
desafiando a buscar alternativas para além dessa lógica societal, quase espectral, muito involucral 
e fortemente letal. Esse é hoje o maior o nosso maior desafio. 
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ANEXO E  
 

Convenções Relacionadas com as Liberdades Sindicais 
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CONVENÇÃO N. 11 
 
 

 
Direito de Sindicalização na Agricultura 
I — Aprovada na 3ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra — 1921), entrou 
em vigor no plano internacional em 11.5.23. 
II — Dados referentes ao Brasil: 
a) aprovação = Decreto Legislativo n. 24, de 29 de maio de 1956, do Congresso Nacional; 
b) ratificação = 25 de abril de 1957; 
c) promulgação = Decreto n. 41.721, de 25 de junho de 1957; 
d) vigência nacional = 25 de abril de 1958. 
“A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, 
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do 
Trabalho e tendo se reunido em 25 de outubro de 1921, em sua terceira sessão, 
Depois de ter decidido adotar proposições relativas aos direitos de associação e união dos 
trabalhadores agrícolas, questão compreendida no quarto ponto da ordem do dia da sessão, e 
Depois de decidido que essas proposições tomariam a forma de convenção internacional, 
Adota a presente convenção, que será denominada ‘Convenção sobre Direitos de Associação 
(Agricultura)’, a ser ratificada pelos Membros da Organização Internacional do Trabalho, 
conforme as disposições da Constituição da Organização Internacional do Trabalho. 
 
Art. 1 — Todos os membros da Organização Internacional do Trabalho que ratificam a presente 
convenção se comprometem a assegurar a todas as pessoas ocupadas na agricultura os mesmos 
direitos de associação e união dos trabalhadores na indústria e a revogar qualquer disposição 
legislativa ou outra que tenha por efeito restringir esses direitos em relação aos trabalhadores 
agrícolas. 
 
Art. 2 — As ratificações oficiais da presente convenção, nas condições estabelecidas pela 
Constituição da Organização Internacional do Trabalho, serão comunicadas ao Diretor-Geral da 
Repartição Internacional do Trabalho e por ele registradas. 
 
Art. 3 — 1. A presente convenção entrará em vigor na data em que as ratificações de dois 
Membros da Organização Internacional do Trabalho forem registradas pelo Diretor-Geral. 
 

      2. Ela obrigará apenas aos Membros cujas ratificações tenham sido registradas  
Repartição Internacional do Trabalho. Depois disso, a convenção entrará em vigor, para cada 
Membro, na data em que sua ratificação for registrada na Repartição Internacional do Trabalho. 
 
Art. 4 — Logo que as ratificações de dois Membros da Organização Internacional do Trabalho 
forem registradas na Repartição Internacional do Trabalho, o Diretor-Geral da Repartição 
Internacional do Trabalho notificará a todos os Membros da Organização Internacional do 
Trabalho. Igual notificação será feita a respeito das ratificações que lhe forem ulteriormente 
comunicadas pelos outros Membros da Organização. 
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Art. 5 — Ressalvadas as disposições do art. 3, todos os Membros que ratificaram a presente 
Convenção se comprometem a aplicar as disposições do art. 1, no máximo até 1º de janeiro de 
1924, e a tomar as medidas necessárias para tornar efetivas essas disposições. 
Art. 6 — Todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho que ratificam a presente 
Convenção comprometem-se a aplicá-la às suas colônias, possessões ou protetorados, conforme 
as disposições do art. 35 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho. 
 
Art. 7 — Todo Membro que tiver ratificado a presente Convenção poderá denunciá-la, à 
expiração de um período de 10 anos depois da data em que a Convenção entrou em vigor 
inicialmente, por ato comunicado ao 
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia não será 
efetivada senão um ano depois de registrada na Repartição Internacional do Trabalho. 
 
Art. 8 — Cada vez que julgar necessário, o Conselho de Administração da Repartição 
Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da 
presente convenção e examinará se é necessário inscrever na ordem do dia da Conferência a 
questão da sua revisão total ou parcial. 
 
 Art. 9 — Os textos francês e inglês da presente Convenção farão fé." 
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CONVENÇÃO N 87 

 
 
CONVENÇÃO SOBRE A LIBERDADE SINDICAL E A PROTECÇÃO DO DIREITO 
SINDICAL 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, convocada em S. Francisco pelo 
conselho de administração do Secretariado Internacional do Trabalho, onde reuniu, em 17 de 
Junho de 1948, na sua trigésima primeira sessão; 

Após ter decidido adoptar, sob a forma de convenção, diversas propostas relativas à liberdade 
sindical e à protecção do direito sindical, questão que constitui o sétimo ponto na ordem do dia da 
sessão; 

Considerando que o preâmbulo da Constituição da Organização Internacional do Trabalho 
enuncia, entre os meios susceptíveis de melhorarem a condição dos trabalhadores de assegurarem 
a paz, «a afirmação do princípio da liberdade sindical»; 

Considerando que a Declaração de Filadélfia proclamou de novo que «a liberdade de expressão e 
de associação é uma condição indispensável a um progresso constante»; 

Considerando que a Conferência Internacional do Trabalho, na sua trigésima sessão, adoptou, por 
unanimidade, os princípios que devem estar na base da regulamentação internacional; 

Considerando que a Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua segunda sessão, fez seus esses 
princípios e convidou a Organização Internacional do Trabalho a envidar todos os seus esforços 
para que seja possível adoptar uma ou várias convenções internacionais; 

Adopta, neste nono dia de Julho de mil novecentos e quarenta e oito, a convenção seguinte, que 
será denominada Convenção sobre a Liberdade Sindical e a Protecção do Direito Sindical, 1948. 

PARTE I 

Liberdade sindical 

ARTIGO 1 

Os Membros da Organização Internacional do Trabalho para os quais a presente Convenção 
esteja em vigor comprometem-se a pôr em prática as disposições seguintes. 

ARTIGO 2 

Os trabalhadores e as entidades patronais, sem distinção de qualquer espécie, têm o direito, sem 
autorização prévia, de constituírem organizações da sua escolha, assim como o de se filiarem 
nessas organizações, com a única condição de se conformarem com os estatutos destas últimas. 

ARTIGO 3 
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1. As organizações de trabalhadores e de entidades patronais têm o direito de elaborar os seus 
estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente os seus representantes, organizar a 
sua gestão e a sua actividade e formular o seu programa de acção. 

2. As autoridades públicas devem abster-se de qualquer intervenção susceptível de limitar esse 
direito ou de entravar o seu exercício legal. 

ARTIGO 4 

As organizações de trabalhadores e de entidades patronais não estão sujeitas à dissolução ou à 
suspensão por via administrativa. 

ARTIGO 5 

As organizações de trabalhadores e de entidades patronais têm o direito de constituírem 
federações e confederações, assim como o de nelas se filiarem; e as organizações, federações ou 
confederações têm o direito de se filiarem em organizações internacionais de trabalhadores e de 
entidades patronais. 

ARTIGO 6 

As disposições dos artigos 2, 3 e 4 da presente Convenção aplicam-se às federações e 
confederações das organizações de trabalhadores e patronais. 

ARTIGO 7 

A aquisição de personalidade jurídica pelas organizações de trabalhadores e de entidades 
patronais, suas federações e confederações não pode estar subordinada a condições susceptíveis 
de pôr em causa a aplicação das disposições dos artigos 2, 3 e 4 da presente Convenção. 

ARTIGO 8 

1. No exercício dos direitos que lhe são reconhecidos pela presente Convenção, os trabalhadores, 
entidades patronais e respectivas organizações são obrigados, à semelhança das outras pessoas ou 
colectividades organizadas, a respeitar a legalidade. 

2. A legislação nacional não deverá prejudicar - nem ser aplicada de modo a prejudicar - as 
garantias previstas pela presente Convenção. 

ARTIGO 9 

1. A legislação nacional determinará o âmbito de aplicação às forças armadas e à polícia das 
garantias previstas na presente Convenção. 

2. De acordo com os princípios estabelecidos pelo parágrafo 8 do artigo 19 da Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho, a ratificação desta Convenção por um Membro não 
deverá ser considerada como afectando qualquer lei, decisão, costumes ou acordos já existentes 
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que concedam aos membros das forças armadas e da polícia garantias previstas na presente 
Convenção. 

ARTIGO 10 

Na presente Convenção o termo «organização» significa toda e qualquer organização de 
trabalhadores ou de entidades patronais que tenha por fim promover e defender os interesses dos 
trabalhadores ou do patronato. 

 

PARTE II 

Protecção do direito sindical 

ARTIGO 11 

Os Membros da Organização Internacional do Trabalho para os quais a presente Convenção 
esteja em vigor comprometem-se a tomar todas as medidas necessárias e apropriadas a assegurar 
aos trabalhadores e às entidades patronais o livre exercício do direito sindical. 

PARTE III 

Medidas diversas 

ARTIGO 12 

1. No que respeita aos territórios mencionados no artigo 35 da Constituição da Organização 
Internacional do Trabalho, tal como foi emendada pelo Instrumento de Emenda à Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho de 1946, exceptuando os territórios visados pelos 
parágrafos 4 e 5 do referido artigo assim emendado, todos os Membros da Organização que 
ratificarem a presente Convenção devem comunicar ao director-geral do Secretariado 
Internacional do Trabalho, ao mesmo tempo que a sua ratificação ou dentro do mais breve prazo 
possível após a sua ratificação, uma declaração que dê a conhecer: 

a) Os territórios em relação aos quais se comprometem a que as disposições da Convenção sejam 
aplicadas sem notificações; 

b) Os territórios em relação aos quais se comprometem a que as disposições da Convenção sejam 
aplicadas com modificações, e em que consistem essas notificações; 

c) Os territórios aos quais a Convenção é Aplicável e, nesses casos, as razões pelas quais ela é 
inaplicável; 

d) Os territórios em relação aos quais reservam a sua decisão. 

2. Os compromissos mencionados nas alíneas a) e b) do parágrafo 1 do presente artigo serão 
considerados como parte integrante da ratificação e produzirão efeitos idênticos. 
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3. Todos os membros poderão renunciar por uma nova declaração a todas ou parte das reservas 
contidas na sua declaração anterior, em virtude das alíneas b), c) e d) do parágrafo 1 do presente 
artigo. 

4. Todos os membros poderão, durante os períodos em que a presente Convenção pode ser 
denunciada, de acordo com as disposições do artigo 16, comunicar ao director-geral uma nova 
declaração que modifique em qualquer aspecto os termos de qualquer declaração anterior e que 
dê a conhecer a situação em determinados territórios. 

ARTIGO 13 

1. Quando as questões tratadas pela presente Convenção entrarem no âmbito da competência 
própria das autoridades de um território não metropolitano, o Membro responsável pelas relações 
internacionais desse território, de acordo com o Governo do dito território, poderá comunicar ao 
director-geral do Secretariado Internacional do Trabalho uma declaração de aceitação, em nome 
desse território, das obrigações da presente Convenção. 

2. Uma declaração de aceitação das obrigações da presente Convenção pode ser comunicada ao 
director-geral do Secretariado Internacional do Trabalho: 

a) Por dois ou vários Membros da organização para um território colocado sob a sua autoridade 
conjunta; 

b) Por qualquer autoridade internacional responsável pela administração de um território em 
virtude das disposições da Carta das Nações Unidas ou de quaisquer outras disposições em vigor 
em relação a esse território. 

3. As declarações comunicadas ao director-geral do Secretariado Internacional do Trabalho, em 
conformidade com as disposições dos parágrafos anteriores do presente artigo, devem indicar se 
as disposições da Convenção serão aplicadas no território com ou sem modificações; quando a 
declaração indicar que as disposições da Convenção se aplicam sob reserva de modificações, 
deve especificar em que consistem essas modificações. 

4. O Membro ou os Membros ou a autoridade internacional interessados poderão renunciar, total 
ou parcialmente, por declaração ulterior, ao direito de invocar uma modificação em declaração 
anterior. 

5. O Membro ou os Membros ou a autoridade internacional poderão, durante os períodos em que 
a Convenção pode ser denunciada, de acordo com as disposições do artigo 16, comunicar ao 
director-geral do Secretariado Internacional do Trabalho uma nova declaração que modifique em 
qualquer aspecto os termos de qualquer declaração anterior e que dê a conhecer a situação no 
tocante à aplicação desta Convenção. 

PARTE IV 

Disposições finais 

ARTIGO 14 
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As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas ao director-geral do 
Secretariado Internacional do Trabalho e por ele registadas. 

ARTIGO 15 

1. A presente Convenção obrigará apenas os membros da Organização Internacional do Trabalho 
cuja ratificação tiver sido registada pelo director-geral. 

2. Entrará em vigor doze meses depois de as ratificações de dois membros terem sido registadas 
pelo director-geral. 

3. Em seguida, esta Convenção entrará em vigor para cada membro doze meses depois da data 
em que tiver sido registada a sua ratificação. 

ARTIGO 16 

1. Qualquer membro que tenha ratificado a presente Convenção pode denunciá-la decorrido um 
período de dez anos, a contar da data da entrada em vigor inicial da Convenção, mediante uma 
comunicação enviada ao director-geral do Secretariado Internacional do Trabalho e por ele 
registada. A denúncia só produzirá efeitos um ano depois de ter sido registada. 

2. Qualquer membro que tiver ratificado a presente Convenção e que, dentro do prazo de um ano 
após o termo do período de dez anos mencionado no parágrafo anterior, não fizer uso da 
faculdade de denúncia prevista pelo presente artigo ficará obrigado por um novo período de dez 
anos, podendo em seguida denunciar a presente Convenção no termo de cada período de dez 
anos, nas condições previstas no presente artigo. 

ARTIGO 17 

1. O director-geral do Secretariado Internacional do Trabalho comunicará a todos os membros da 
Organização Internacional do Trabalho o registo de todas as ratificações, declarações e denúncias 
que lhe forem comunicadas pelos membros da Organização. 

2. Ao comunicar aos membros da Organização o registo da segunda ratificação que lhe tiver sido 
comunicada, o director-geral chamará a atenção dos membros da Organização para a data em que 
a presente Convenção entrar em vigor. 

ARTIGO 18 

O director-geral do Secretariado Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas, para efeito de registo, de acordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, 
informações completas acerca de todas as ratificações, declarações e actos de denúncia que tiver 
registado em conformidade com os artigos anteriores. 

ARTIGO 19 

No termo de cada período de dez anos, contados da data de entrada em vigor da presente 
Convenção, o conselho de administração do Secretariado Internacional do Trabalho apresentará à 
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Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e decidirá se há motivo 
para inscrever na ordem do dia da Conferência a questão da sua revisão total ou parcial. 

ARTIGO 20 

1. No caso de a Conferência adoptar uma nova convenção que implique a revisão total ou parcial 
da presente Convenção, e a não ser que a nova convenção disponha de outro modo: 

a) A ratificação, por um Membro, da nova convenção que efectuar a revisão envolverá de pleno 
direito, não obstante o disposto no artigo 16, a denúncia imediata da presente Convenção, desde 
que a nova convenção tenha entrado em vigor; 

b) A partir da data da entrada em vigor da nova convenção que efectuar a revisão, a presente 
Convenção deixará de ser susceptível de ratificação pelos Membros. 

2. A presente Convenção manter-se-á, todavia, em vigor na sua forma e conteúdo para os 
Membros que a tiverem ratificado e que não tenham ratificado a convenção que efectuar a 
revisão. 

ARTIGO 21 

As versões francesa e inglesa do texto da presente Convenção são igualmente autênticas. 

Pelo Presidente da Assembleia da República, o Vice-Presidente, António Duarte Arnaut. 
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CONVENÇÃO N 98 
 
 

Liberdade de Associação 

 

Convenção n.º 98 da OIT sobre a Aplicação dos Princípios do Direito de Organização e de 
Negociação Colectiva  

Adoptada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua 32.ª sessão, 
em Genebra, a 1 de Julho de 1949. 
Entrada em vigor na ordem internacional: 18 de Julho de 1951. 
Portugal: 

 Aprovação para ratificação: Decreto-Lei n.º 45 758, de 12 de Junho de 1964; 

 Comunicação da ratificação ao Director Geral da Repartição Internacional do Trabalho, para registo: 1 de 
Julho de 1964; 

 Entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa: 1 de Julho de 1965.  

Estados partes: (informação disponível no website da Organização Internacional do Trabalho) 
 
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,  
Convocada em Genebra pelo conselho de administração da Repartição Internacional do Trabalho, 
onde se reuniu a 8 de Junho de 1949, em sua 32.ª sessão, 
Depois de ter decidido adoptar varias propostas relativas à aplicação dos princípios de direito de 
organização e de negociação colectiva, questão que constitui o quarto ponto da ordem do dia da 
sessão,  
Depois de ter decidido que essas propostas tomariam a forma de convenção internacional, adopta, 
neste dia 1 de Julho de 1949, a convenção que segue, que se denominará convenção sobre o 
direito de organização e de negociação colectiva, 1949: 

Artigo 1.º  
1. Os trabalhadores devem beneficiar de protecção adequada contra todos os actos de 
discriminação que tendam a lesar a liberdade sindical em matéria de emprego.  
2. Tal protecção deve nomeadamente aplicar-se no que respeita a actos que tenham por fim:  
a) Subordinar o emprego do trabalhador à condição de ele não estar filiado num sindicato ou que 
deixe de fazer parte de um sindicato; 
b) Despedir o trabalhador ou causar-lhe prejuízo por quaisquer outros meios, por motivo de 
filiação sindical ou de participação em actividades sindicais fora das horas de trabalho ou, com o 
consentimento do patrão, durante as horas de trabalho. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C098
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Artigo 2.º  
1. As organizações de trabalhadores e de patrões devem beneficiar de protecção adequada contra 
todos os actos de ingerência de umas em relação às outras, quer directamente, quer pelos seus 
agentes ou membros, na sua formação, funcionamento e administração.  
2. Consideram-se nomeadamente actos de ingerência no sentido do presente artigo todas as 
medidas que tendam a provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas por um 
patrão ou uma organização de patrões, ou a manter organizações de trabalhadores por meios 
financeiros ou outros, com o desígnio de subordinar aquelas organizações a um patrão ou a uma 
organização de patrões.  
 

Artigo 3.º  
Para garantir o respeito pelo direito de organização definido nos artigos precedentes, deverão, se 
necessário criar-se organismos apropriados às condições nacionais. 
 

Artigo 4.º  
Se necessário, deverão ser tomadas medidas apropriadas às condições nacionais para encorajar e 
promover o maior desenvolvimento e utilização de processos de negociação voluntária de 
convenções colectivas entre patrões e organizações de patrões, por um lado, e organizações de 
trabalhadores, por outro, tendo em vista regular por este meio as condições de emprego.  
 

Artigo 5.º  
l. A legislação nacional determinará em que medida, as garantias previstas pela presente 
convenção se aplicam as forças armadas ou à polícia.  
2. Em conformidade com os princípios estabelecidos pelo § 8.º do artigo 19.· da Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho, a ratificação desta convenção por um membro não 
deverá ser considerada como podendo detectar toda a lei, sentença, costume ou acordo já 
existentes que concedem aos membros das forças armadas e ia policia garantias previstas pela 
presente convenção.  
 

Artigo 6.º  
A presente convenção não trata da situação dos funcionários públicos e não poderá, de qualquer 
modo, ser interpretada no sentido de prejudicar os seus direitos ou estatuto. 
 

Artigo 7.º  
As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas ao director-geral da Repartição 
Internacional do Trabalho, que as registará. 
 

Artigo 8.º  
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1. A presente convenção não obrigará senso os membros da Organização Internacional do 
Trabalho cuja ratificação tenha sido registada pelo director-geral.  
2. A sua entrada em vigor verificar-se-á doze meses depois de registadas pelo director-geral as 
ratificações de dois Membros.  
3. Posteriormente, a convenção entrará em vigor para cada Membro doze meses depois de 
registada a sua ratificação.  
 

Artigo 9.º  
1. Das declarações que foram comunicadas ao direcção-geral da Repartição Internacional do 
Trabalho, em conformidade com o § 2.º do artigo 35.· da Constituição da Organização 
Internacional do Trabalho, deverão constar:  
a) Os territórios nos quais o Membro se compromete a aplicar as disposições da convenção sem 
qualquer modificação;  
b) Os territórios nos quais o Membro se compromete a aplicar as disposições da convenção com 
modificações, e em que consistem tais modificações;  
c) Os territórios nos quais é inaplicável a convenção e, neste caso, as razões da inaplicabilidade;  
d) Os territórios para os quais se reserva uma decisão enquanto se aguarda um exame mais 
aprofundado da situação dos ditos territórios.  
2. Os compromissos mencionados nas alíneas a) e b) do primeiro parágrafo do presente artigo 
consideram-se partes integrantes da ratificação e produzirão idênticos efeitos. 
3. Qualquer Membro poderá renunciar por meio de nova declaração a todas ou parte das reservas 
contidas na declaração anterior decorrente do disposto nas alíneas b), e d) do primeiro parágrafo 
do presente artigo.  
4. Qualquer Membro poderá, durante os períodos em que a presente convenção pode ser 
denunciada em conformidade com as disposições do artigo 11.·, comunicar ao director-geral uma 
declaração nova modificando noutro sentido os termos de uma declaração anterior e dando a 
conhecer a situação em determinados territórios,  
 

Artigo 10.º  
1. As declarações comunicadas ao director-geral da Repartição Internacional do Trabalho em 
conformidade com os §§ 4.· e 5.· do artigo 35.· da Constituição da Organização Internacional do 
Trabalho devem indicar se as disposições da convenção serão aplicadas em determinado território 
com ou sem modificação, quando a declaração indicar que as disposições da convenção 'se 
aplicam com reserva de modificações, deve especificar-se em que consistem as referidas 
modificações.  
2. O Membro ou os Membros ou a autoridade internacional interessados poderão renunciar 
inteira ou parcialmente, por meio de declaração ulterior, ao direito de invocar uma modificação 
indicada em anterior declaração.  
3. O Membro ou os Membros ou a autoridade internacional interessados poderão, durante os 
períodos em que a convenção pode ser denunciada em conformidade com as disposições do 
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artigo 11.·, comunicar ao director-geral uma declaração nova modificando noutro sentido os 
termos de uma declaração anterior e dando a conhecer a situação no que diz respeito à aplicação 
desta convenção. 

Artigo 11.º  
1. Qualquer Membro que tenha ratificado a presente convenção pode denunciá-la no fim de um 
prazo de dez anos depois da data da entrada em vigor inicial da convenção, mediante uma 
comunicação ao director-geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registada. 
2. Qualquer Membro que tenha ratificado a presente convenção que, no prazo de um ano de 
expirado o período de dez anos mencionado no parágrafo precedente, não tenha feito uso da 
faculdade de denúncia prevista no presente artigo obriga-se por um novo período de dez anos e, 
seguidamente, poderá denunciar a presente convenção no termo de cada período de dez anos nas 
condições previstas no presente artigo. 
 

Artigo 12.º  
1. O director-geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará todos os Membros da 
Organização Internacional do Trabalho do registo de todas as ratificações, declarações e 
denúncias que lhe forem comunicadas pelos Membros da Organização. 
2. Ao notificar os Membros da Organização do registo da segunda ratificação que lhe tenha sido 
comunicada, o director-geral chamará a atenção dos Membros da Organização para a data a partir 
da qual entra em vigor a presente convenção. 

Artigo 13.º  
O director-geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao secretário-geral das 
Nações Unidas para fins de registo, em conformidade com o artigo 102.· da Carta das Nações 
Unidas, informações completas sobre todas as ratificações, declarações e actos de denúncia que 
tenha registado em conformidade com os artigos precedentes. 

Artigo 14.º  
No termo de cada período de dez anos a contar da data da entrada em vigor da presente 
convenção, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho deverá 
apresentar à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente convenção e decidirá 
se há motivo para inscrever na ordem do dia da Conferencia a questão da respectiva revisão total 
ou parcial. 

Artigo 15.º  
1. No caso de a Conferência adoptar nova convenção que implique revisão total ou parcial da 
presente convenção, e a menos que a nova convenção não disponha diferentemente:  
a) A ratificação por um Membro da nova convenção implicará ipso jure, não obstante o 
precedente artigo 14.º, a imediata denúncia da presente convenção, com a reserva de que a nova 
convenção tenha entrado em vigor;  
b) A partir da data da entrada em vigor da nova convenção deixará a presente convenção de estar 
facultada à ratificação dos Membros.  
2. A presente convenção continuará, todavia, em vigor na sua forma e conteúdo para os Membros 
que a tenham ratificado e não hajam ratificado a nova convenção. 
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Artigo 16.º  
Fazem igualmente fé as versões francesa e inglesa do texto da presente convenção. 
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CONVENÇÃO N 141 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 5, DE 1993  

Aprova o texto da Convenção nº 141 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
relativa às organizações de trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento econômico e 
social, adotada em Genebra, em 1975, durante a 60ª Sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho.  

O CONGRESSO NACIONAL decreta:  

Art. 1º É aprovado o texto da Convenção nº 141 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), relativa às organizações de trabalhadores rurais e sua função no desenvolvimento 
econômico e social, adotada em Genebra, em 1975, durante a 60ª Sessão da Conferência 
Internacional do Trabalho.  

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão da referida convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do art. 49, inciso I da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional.  

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.  

Senado Federal, 1º de abril de 1993.  

SENADOR HUMBERTO LUCENA  

Presidente  

   

 

DECRETO Nº 1.703, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1995.  

Promulga a Convenção número 141, da Organização Internacional do Trabalho, relativa às 
Organizações de Trabalhadores Rurais e sua Função no Desenvolvimento Econômico e Social, 
adotada em Genebra, em 23 de junho de 1975.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso 
VIII, da Constituição, e  



      220                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                        
 
Considerando que a Convenção número 141, relativa às Organizações de Trabalhadores Rurais e 
sua Função no Desenvolvimento Econômico e Social, foi adotada em Genebra, em 23 de junho 
de 1975;  

Considerando que a Convenção ora promulgada foi oportunamente submetida ao Congresso 
Nacional, que a aprovou por meio do Decreto Legislativo número 5, de 1º de abril de 1993, 
publicado no Diário Oficial da União número 64, de 5 de abril de 1993;  

Considerando que a Convenção em tela entrou em vigor internacional em 24 de novembro de 
1977;  

Considerando que o Governo brasileiro depositou a Carta de Ratificação do instrumento 
multilateral em epígrafe em 27 de setembro de 1994, passando o mesmo a vigorar, para o Brasil, 
em 27 de setembro de 1995, na forma de seu artigo 8,  

DECRETA:  

Art 1º A Convenção número 141, da Organização Internacional do Trabalho, relativa às 
Organizações de Trabalhadores Rurais e sua Função no Desenvolvimento Econômico e Social, 
adotada em Genebra, em 23 de junho de 1975, apensa por cópia a este Decreto deverá ser 
cumprida tão inteiramente como nela se contém.  

Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 17 de novembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Luiz Felipe Lampréia  

ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA A CONVERSÃO Nº 141, DA ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO, SOBRE AS ORGANIZAÇÕES DE TRABALAHORES 
RURAIS E SEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, ADOTADA 
EM 23 DE JUNHO DE 1975 E ASSINADA EM 26 DE JUNHO DE 1975, EM 
GENEBRA/MRE.  

Convenção 141  

Convenção sobre as Organizações de Trabalhadores Rurais e seu Papel no Desenvolvimento 
Econômico e Social  

(adotada em 23 de junho de 1975, em Genebra)  

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, convocada em Genebra pelo 
Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e tendo ali se reunido em 4 
de junho de 1975, em sua 60º Sessão;  
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Reconhecendo que, por causa de sua importância no mundo, torna-se urgente associar os 
trabalhadores rurais à ação de desenvolvimento econômico e social, com o fim de melhorar suas 
condições de trabalho e de vida, de modo duradouro e eficaz;  

Verificando que, em numerosos países do mundo e especialmente nos em desenvolvimento, a 
terra é utilizada de modo muito insuficiente e a mão-de-obra é extremamente subempregada e 
que tais fatos exigem que os trabalhadores rurais sejam estimulados a constituir organizações 
livres, viáveis e capazes de proteger e defender os interesses de seus membros e de assegurar sua 
contribuição efetiva ao desenvolvimento econômico e social;< p> Considerando que a existência 
de tais organizações pode e deve contribuir para diminuir a contínua escassez de gêneros 
alimentícios em várias regiões do mundo;  

Reconhecendo que a reforma agrária é, em grande número de países em desenvolvimento, um 
fator essencial à melhoria das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores rurais e que, 
portanto, as organizações desses trabalhadores deveriam cooperar e participar ativamente na 
implementação dessa reforma;  

Recordando os termos das Convenções e Recomendações Internacionais do Trabalho existentes - 
especialmente a Convenção sobre o direito de Associação (Agricultura), 1921, a Convenção 
sobre a Liberdade Sindical e a Proteção do Direito Sindical, 1948. e a Convenção sobre o Direito 
de Associação e de Negociação Coletiva, 1949 – que afirmam o direito de todos os trabalhadores, 
inclusive os rurais, de constituir organizações livres e independentes, assim como as disposições 
de numerosas convenções e recomendações internacionais do trabalho aplicáveis aos 
trabalhadores rurais, que determinam principalmente a participação das organizações dos 
trabalhadores em sua implementação;  

Considerando o interesse comum pela reforma agrária e o desenvolvimento rural por parte da 
Organização das Nações Unidas e das Agências Especializadas, especialmente a Organização 
Internacional do Trabalho e a Organização das Nações Unidas a Alimentação e a Agricultura;  

Considerando que as normas seguintes foram elaboradas em cooperação com a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura e que para evitar repetição terá prosseguimento 
a cooperação com esse organismo e a Organização das Nações Unidas, com o fim de promover e 
assegurar a aplicação dessas normas;  

Após ter decidido adotar diversas propostas sobre organizações de trabalhadores rurais e seu 
papel no desenvolvimento econômico e social, assunto que constitui o quarto ponto da agenda da 
sessão;  

Após ter decidido que essas propostas tomariam a forma de uma Convenção Internacional, adota, 
neste 23 de junho de 1975, a seguinte Convenção, que será denominada Convenção sobre as 
Organizações de Trabalhadores Rurais, 19775:  

Artigo 1  
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A presente Convenção aplica-se a todos os tipos de organizações de trabalhadores rurais, 
inclusive as que não se restringem a esses trabalhadores, mas que os representem.  

Artigo 2  

1 – Para fins da presente Convenção, o termo “trabalhadores rurais” significa quaisquer pessoas 
que se dediquem em aéreas rurais, as atividades agrícolas, artesanais ou outras conexas ou 
assemelhadas, quer como assalariados, quer como observância do disposto no parágrafo 2 do 
presente artigo, como pessoas que trabalhem por conta própria, tais como parceiros-cessionários, 
meeiros e pequenos proprietários residentes.  

2 – A presente Convenção aplica-se somente aos parceiros-cessionários, meeiros ou pequenos 
proprietários residentes, cuja principal fonte de renda seja a agricultura e que trabalhem eles 
próprios a terra, com ajuda apenas da família ou, ocasionalmente, de terceiros, e que:  

a) não empreguem mão-de-obra permanentemente, ou  

b) não empreguem mão-de-obra sazonal numerosa, ou  

c) não tenham suas terras cultivadas por meeiros ou parceiros-cessionários.  

Artigo 3  

1 - Todas as categorias de trabalhadores rurais, tanto de assalariados como de pessoas que 
trabalhem por conta própria, deverão ter o direito de constituir, sem autorização prévia, 
organizações de sua própria escolha, assim como o de se afiliar a essas organizações, com a única 
condição de se sujeitarem aos estatutos das mesmas.  

2 – Os princípios da liberdade sindical deverão ser respeitados plenamente; as organizações de 
trabalhadores rurais deverão ser independentes e de caráter voluntário e não deverão ser 
submetidas a qualquer ingerência, coação ou medida repressiva.  

3 – A aquisição de personalidade jurídica pelas organizações de trabalhadores rurais não poderá 
estar subordinada a condições de tal natureza que restrinjam a aplicação das disposições dos 
parágrafos 1 e 2 do presente artigo.  

4 – No exercício dos direitos que lhes são reconhecidos pelo presente artigo, os trabalhadores 
rurais e suas organizações deverão respeitar a legislação local como as outras pessoas ou 
coletividades organizadas.  

5 – A legislação nacional não deverá prejudicar, nem ser aplicada de modo a prejudicar, as 
garantias no presente artigo.  

Artigo 4  
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Um dos objetivos da política nacional de desenvolvimento rural deve ser facilitar a constituição e 
o desenvolvimento, em base voluntária, de organizações de trabalhadores rurais, poderosas e 
independentes, como meio eficaz de assegurar que esses trabalhadores rurais, sem discriminação 
– como definida na Convenção sobre Discriminação (Emprego e Profissão), 1958 – participem 
do desenvolvimento econômico e social e se beneficiem com as vantagens dele decorrentes.  

Artigo 5  

1 – Para habilitar as organizações de trabalhadores rurais a desempenhar o seu papel no 
desenvolvimento econômico e social, todo membro que ratifique a presente Convenção deverá 
adotar e aplicar uma política que vise a encorajar essas organizações, principalmente com 
objetivo de eliminar os obstáculos que se opõem à sua constituição, ao seu desenvolvimento e ao 
exercício de suas atividades lícitas, assim com a discriminação de ordem legislativa e 
administrativa a que possam ser submetidas as organizações de trabalhadores rurais e seus 
membros.  

2 – Todo membro que ratificar a presente Convenção deverá assegurar que a legislação nacional 
não se opõe, respeitadas as condições específicas do setor rural, à constituição e ao 
desenvolvimento das organizações de trabalhadores rurais.  

Artigo 6  

Deverão ser tomadas providências para promover a mais ampla compreensão possível da 
necessidade de desenvolver as organizações de trabalhadores rurais e a contribuição que possam 
prestar para a melhoria das possibilidades de emprego e das condições gerais de trabalho e de 
vida nas regiões rurais, assim como para o aumento e melhor distribuição da renda nacional.  

Artigo 7  

As ratificações da presente Convenção serão comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição 
Internacional do Trabalho e por ele registradas.  

Artigo 8  

1 – A presente Convenção somente obrigará os membros da Organização Internacional do 
Trabalho, cujas ratificações tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral.  

2 – Esta Convenção entrará em vigor 12 (doze) meses após o registro das ratificações de dois 
membros pelo Diretor-Geral.  

3 – Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor, para cada membro, 12 (doze) meses após o 
registro de sua ratificação.  

Artigo 9  
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1 – Todo membro que ratificar a presente Convenção poderá denunciá-la ao expirar um período 
de 10 (dez) ano contados da sua entrada em vigor inicial, mediante um ato comunicado ao 
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia somente 
terá efeito 1 (um) ano após o registro.  

2 – Todo membro que, tendo ratificado a presente Convenção, não fizer uso da faculdade de 
denúncia prevista pelo presente artigo, dentro do prazo de 1 (um) ano após a expiração do 
período de 10 (dez) anos previsto no parágrafo anterior, ficará obrigado por novo período de 10 
(dez) anos e, posteriormente, poderá denunciar a presente Convenção ao expirar cada período de 
10 (dez) anos, nas condições previstas no presente artigo.  

Artigo 10  

1- O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará todos os membros da 
Organização Internacional do Trabalho do registro de todas as ratificações e denúncias que lhe 
forem comunicadas pelos Membros da Organização.  

2 – Ao notificar os membros da Organização do registro da segunda ratificação que lhe for 
comunicada, o Diretor-Geral chamará a atenção dos membros da Organização para a data em que 
a presente Convenção entrará em vigor.< /font>  

Artigo 11  

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas, para fins de registro, de conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas, informações completas sobre todas as ratificações e atos de denúncia que tiverem sido 
registrados, de acordo com os artigos anteriores.  

Artigo 12  

Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do 
Trabalho deverá apresentar à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente 
Convenção e considerará a conveniência de inscrever na ordem do dia da Conferência a questão 
de sua revisão total ou parcial.  

Artigo 13  

1 – No caso de a Conferência adotar uma nova Convenção que acarreta revisão total ou parcial da 
presente Convenção e, salvo disposição em contrário da nova Convenção:  

a) a ratificação por um membro da nova Convenção revista, não obstante o disposto no artigo 9 
acima, implicará, de pleno direito, a denúncia imediata da presente Convenção, desde que a nova 
Convenção tenha entrado em vigor;  

b) a partir da entrada em vigor da nova Convenção revista, a presente Convenção deixará de 
estar, aberta à ratificação dos membros.  



      225                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                        
 
2 – A presente Convenção continuará, em todo o caso, em vigor em sua forma e teor atuais para 
os membros que a tiverem ratificado e não ratificarem a Convenção revista.  

Artigo 14  

As versões inglesa e francesa do texto da presente Convenção farão igualmente fé.  
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CONVENÇÃO N. 151 

 
 

Emprego 

 

Convenção n.º 151 da OIT Relativa à Protecção do Direito de Organização e aos Processos 
de Fixação das Condições de Trabalho da Função Pública  

Adoptada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho na sua 64.ª sessão, 
em Genebra, a 27 de Junho de 1978. 
Entrada em vigor na ordem internacional: 25 de Fevereiro de 1981. 
Portugal: 

 Aprovação para ratificação: Lei n.º 17/80, de 15 de Julho, publicada no Diário da República, I Série, n.º 
161/80; 

 Comunicação da ratificação ao Director Geral da Repartição Internacional do Trabalho, para registo: 9 de 
Janeiro de 1981; 

 Aviso de depósito do instrumento de ratificação: Aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 10 de 
Março de 1981, publicado no Diário da República, I Série, n.º 57/81; 

 Entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa: 9 de Janeiro de 1982;  

Estados partes: (informação disponível no website da Organização Internacional do Trabalho) 
 
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:  
Convocada para Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do 
Trabalho, onde reuniu, em 7 de Junho de 1978, na sua 64.ª sessão; 
Considerando as disposições da Convenção Relativa à Liberdade Sindical e à Protecção do 
Direito Sindical, 1948, da Convenção Relativa ao Direito de Organização e Negociação 
Colectiva, 1949, e da Convenção e da Recomendação Relativas aos Representantes dos 
Trabalhadores, 1971;  
Recordando que a Convenção Relativa ao Direito de Organização e Negociação Colectiva, 1949, 
não abrange determinadas categorias de trabalhadores da função pública e que a Convenção e a 
Recomendação Relativas aos Representantes dos Trabalhadores, 1971, se aplicam aos 
representantes dos trabalhadores na empresa;  
Considerando a expansão considerável das actividades da função pública em muitos países e a 
necessidade de relações de trabalho sãs entre as autoridades públicas e as organizações de 
trabalhadores da função pública;  

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C151
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Verificando a grande diversidade dos sistemas políticos, sociais e económicos dos Estados 
Membros, assim como a das respectivas práticas (por exemplo, no que se refere às funções 
respectivas das autoridades centrais e locai,, às das autoridades federais, dos Estados Federais e 
das províncias, bem como as das empresas que são propriedade pública e dos diversos tipos de 
organismos públicos autónomos ou semi-autónomos, ou ainda no que respeita a natureza das 
relações de trabalho):  
Considerando os problemas específicos levantados pela delimitação da esfera de aplicação de um 
instrumento internacional e pela adopção de definições para efeitos deste instrumento, em virtude 
das diferenças existentes em numerosos países entre o trabalho no sector público e no sector 
privado, assim como as dificuldades de interpretação que surgiram a propósito da aplicação aos 
funcionários públicos das pertinentes disposições da Convenção Relativa ao Direito de 
Organização e Negociação Colectiva, 1949, e as observações através das quais os órgãos de 
controle da OIT chamaram repetidas vezes a atenção para o facto de certos Governos aplicarem 
essas disposições de modo a excluir grandes grupos de trabalhadores da função pública da esfera 
de aplicação daquela Convenção;  
Após ter decidido adoptar diversas propostas relativas à liberdade sindical e aos processos de 
fixação das condições de trabalho na função pública, questão que constitui o quinto ponto da 
ordem do dia da sessão;  
Após ter decidido que essas propostas tomariam a forma de uma convenção internacional: 
Adopta, no dia 27 de Junho de 1978, a seguinte Convenção, que será denominada a Convenção 
Relativa às Relações de Trabalho na Função Pública, 1978.  
 

PARTE I  
Esfera de aplicação e definições  

Artigo 1.º  
1 - A presente Convenção aplica-se a todas as pessoas empregadas pelas autoridades públicas, na 
medida em que lhes não sejam aplicáveis disposições mais favoráveis de outras convenções 
internacionais do trabalho.  
2 - A legislação nacional determinará a medida em que as garantias previstas pela presente 
Convenção se aplicarão aos trabalhadores da função pública de nível superior. cujas funções são 
normalmente considerada, de formulação de políticas ou de direcção ou aos trabalhadores da 
função pública cujas responsabilidades tenham um carácter altamente confidencial.  
3 - A legislação nacional determinará a medida em que as garantias previstas pela presente 
Convenção se aplicarão às forças armadas e à polícia. 

Artigo 2.º  
Para os efeitos da presente Convenção, a expressão «trabalhadores da função pública» designa 
toda e qualquer pessoa a que se aplique esta Convenção, nos termos do seu artigo 1.·  

Artigo 3.º  
Para os efeitos da presente Convenção, a expressão «organização de trabalhadores da função 
pública» designa toda a organização, qualquer que seja a sua composição, que tenha por fim 
promover e defender os interesses dos trabalhadores da função pública. 
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PARTE II : Protecção do direito de organização  
Artigo 4.º  

1 - Os trabalhadores da função pública devem beneficiar de uma protecção adequada contra todos 
os actos de discriminação que acarretem violação da liberdade sindical em matéria de trabalho.  
2 - Essa protecção deve, designadamente, aplicar-se no que respeita aos actos que tenham por fim 
a) Subordinar o emprego de um trabalhador da função pública à condição de este não se filiar 
numa organização de trabalhadores da função pública ou deixar de fazer parte dessa organização; 
b) Despedir um trabalhador da função pública ou prejudicá-lo por quaisquer outros meios, devido 
à sua filiação numa organização de trabalhadores da função pública ou à sua participação nas 
actividades normais dessa organização.  

Artigo 5.º  
1 - As organizações de trabalhadores da função pública devem gozar de completa independência 
face às autoridades públicas. 
2 - As organizações de trabalhadores da função pública devem beneficiar de uma protecção 
adequada contra todos os actos de ingerência das autoridades públicas na sua formação, 
funcionamento e administração.  
3 - São, designadamente, assimiladas a actos de ingerência, no sentido do presente artigo, todas 
as medidas tendentes a promover a criação de organizações de trabalhadores da função pública 
dominadas por uma autoridade pública ou a apoiar organizações de trabalhadores da função 
pública por meios financeiros ou quaisquer outros, com o objectivo de submeter essas 
organizações ao controle de uma autoridade pública. 
 

PARTE III  
Facilidades a conceder às organizações de trabalhadores da função pública  

Artigo 6.º  
1 - Devem ser concedidas facilidades aos representantes das organizações de trabalhadores da 
função pública reconhecidas, de modo a permitir-lhes cumprir rápida e eficazmente as suas 
funções. quer durante as suas horas de trabalho, quer fora delas. 
2 - A concessão dessas facilidades não deve prejudicar o funcionamento eficaz da Administração 
ou do serviço interessado. 
3 - A natureza e a amplitude dessas facilidades devem ser fixadas de acordo com os métodos, 
mencionados no artigo 7.º da presente Convenção ou por quaisquer outros meios adequados. 

PARTE IV  
Processos de fixação das condições de trabalho  

Artigo 7.º  
Quando necessário devem ser tomadas medidas adequadas às condições nacionais para encorajar 
e promover o desenvolvimento e utilização dos mais amplos processos que permitam a 
negociação das condições de trabalho entre as autoridades públicas interessadas e as organizações 
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de trabalhadores da função pública ou de qualquer outro processo que permita aos representantes 
dos trabalhadores da função pública participarem na fixação das referidas condições.  

PARTE V  
Resolução dos conflitos  

Artigo 8.º  
A resolução dos conflitos surgidos a propósito da fixação das condições de trabalho será 
procurada de maneira adequada às condições nacionais, através da negociação entre as partes 
interessadas ou por um processo que dê garantias de independência e imparcialidade, tal como a 
mediação, a conciliação ou a arbitragem, instituído de modo que inspire confiança às partes 
interessadas.  

PARTE VI  
Direitos civis e políticos  

Artigo 9.º  
Os trabalhadores da função pública devem beneficiar, como os outros trabalhadores, dos direitos 
civis e políticos que são essenciais ao exercício normal da liberdade sindical, com a única reserva 
das obrigações referentes ao seu estatuto e à natureza das funções que exercem.  

 

PARTE VII  
Disposições finais  

Artigo 10.º  
As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas ao director-geral da 
Repartição Internacional do Trabalho e por ele registadas. 

Artigo 11.º  
1 - A presente Convenção obrigará apenas os membros da Organização Internacional do Trabalho 
cuja ratificação tiver sido registada pelo director-geral.  
2 - A Convenção entrará em vigor doze meses depois de registadas pelo director-geral as 
ratificações de dois membros.  
3 - Em seguida, esta Convenção entrará em vigor para cada membro doze meses após a data em 
que tiver sido registada a sua ratificação.  

Artigo 12.º  
1 - Qualquer membro que tiver ratificado a presente Convenção pode denunciá-la decorrido um 
período de dez anos após a data da entrada em vigor inicial da Convenção, por comunicação ao 
director-geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registada. A denúncia apenas 
produzirá efeito um ano depois de ter sido registada.  
2 - Qualquer membro que tiver ratificado a presente Convenção e que, no prazo de um ano após 
ter expirado o período de dez anos mencionado no número anterior, não fizer uso da faculdade de 
denúncia prevista pelo presente artigo ficará obrigado por um novo período de dez anos e, 
posteriormente, poderá denunciar a presente Convenção no termo de cada período de dez anos, 
na. condições previstas no presente artigo. 
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Artigo 13.º  
1 - O director-geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará todos os membros da 
Organização Internacional do Trabalho do registo de todas as ratificações e denúncias que lhe 
forem comunicadas pelos membros da Organização.  
2 - Ao notificar os membros da Organização do registo da segunda ratificação que lhe tiver sido 
comunicada. o director-geral chamará a atenção dos membros da Organização para a data em que 
a presente Convenção entrará em vigor.  

Artigo 14.º  
O director-geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas, para efeitos de registo, de acordo com o artigo 102.· da Carta das Nações Unidas, 
informações completas sobre todas as ratificações e actos de denúncia que tiver registado de 
acordo com os artigos anteriores.  

Artigo 15.º  
Sempre que o considere necessário, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do 
Trabalho apresentará à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente Convenção 
e examinará a oportunidade de inscrever na ordem do dia da Conferência a questão da sua revisão 
total ou parcial.  

Artigo 16.º  
1 - No caso de a Conferência adoptar uma nova convenção que reveja total ou parcialmente a 
presente Convenção. e salvo disposição em contrário da nova convenção:  
a) A ratificação, por um membro, da nova convenção revista acarretará, de pleno direito, não 
obstante o disposto no artigo 1 2.o, a denúncia imediata da presente Convenção, desde que a nova 
convenção revista tenha entrado em vigor: 
b) A partir da data da entrada em vigor da nova convenção revista a presente Convenção deixará 
de estar aberta à ratificação dos membros.  
2 - A presente Convenção permanecerá em todo 0 caso em vigor, na sua forma e conteúdo, para 
os membros que a tiverem ratificado e que não ratificarem a convenção revista.  

Artigo 17.º  
As versões francesa e inglesa do texto da presente Convenção fazem igualmente fé. 
O Presidente da Assembléia da República, Leonardo Eugénio Ramos Ribeiro de Almeida 
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