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RESUMO 

 

O trabalho, enquanto fenômeno social, atravessou os tempos assumindo diversos 
sentidos. Na modernidade, as relações coletivas de trabalho surgiram como 
resposta às desigualdades sociais construídas no mundo do trabalho pelas 
concepções liberais. Essas relações coletivas protagonizaram importantes câmbios 
sociais, tendo contribuído para a reformulação política e teórica, inclusive no campo 
dos direitos fundamentais. De outro lado, a institucionalização dessas relações 
coletivas por intermédio dos sindicatos exige o reconhecimento da autonomia 
privada coletiva enquanto direito fundamental apto a fomentar uma organização 
coletiva socialmente autêntica e juridicamente legítima, pelos vínculos de 
solidariedade entre os trabalhadores. Porém, o trabalho adquire novos contornos na 
atualidade. O capitalismo passa a se organizar em uma estrutura de biopoder que 
investe contra a organização dos trabalhadores. Neoliberalismo, globalização e 
avanços tecnológicos promovem a instalação de um trabalho pós-industrial e 
imaterial. A despadronização, a desregulamentação, a fragmentação e a 
desterritorialização do trabalho alteram os vínculos de identidade entre os 
trabalhadores e desarticulam as entidades sindicais. No Brasil, a crise de 
representatividade expõe a desconexão entre o modelo sindical, baseado no 
conceito de categoria profissional vinculada a atividade econômica do empregador, e 
a nova ordem global. A metamorfose no mundo do trabalho exige a reconstrução de 
paradigmas teóricos e a necessária reformulação das respostas institucionais. 
Investiga-se, assim, quais os critérios de representação sindical que possibilitariam a 
maior realização possível dos princípios fundamentais da liberdade sindical e da 
autonomia privada coletiva? Identificados tais critérios, examina-se em que medida o 
conceito de categoria profissional previsto na legislação brasileira realiza os 
princípios da liberdade sindical e da autonomia privada coletiva, frente a nova 
topografia do mundo do trabalho. Com uma abordagem sociológica do direito, fez-se 
uso da pesquisa qualitativa, pelo método dedutivo, a partir de levantamento 
bibliográfico e análise dados em fontes oficiais. Confirma-se, ao final, a hipótese 
inicial de que o conceito de categoria profissional promove limitações de 
representatividade e legitimidade das entidades sindicais. A partir da teoria de Negri 
e Hardt, conclui-se que é necessária a eleição de critérios mais amplos de 
representação, para se construir um conceito de categoria sócio-laboral, a fim de 
que sejam garantidas a liberdade sindical e a autonomia coletiva, frente às novas 
formas de trabalho.  
 
Palavras-chave: Autonomia privada coletiva. Categoria Profissional. Relações 
coletivas. Trabalho pós-industrial.  
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ABSTRACT 

 

Work, as a social phenomenon, has flowed through time and has been assigned 
different meanings. In modern times, collective labor relations emerged as a 
response to social inequalities built in the world of work by liberal concepts. These 
collective relations led to important social changes and contributed to the political and 
theoretical reformulations, including those in the field of fundamental rights. On the 
other hand, the institutionalization of these collective relations through unions 
requires the recognition of collective private autonomy as a fundamental right 
capable of fostering a socially authentic and legally legitimate collective organization 
through the bonds of solidarity between workers. However, work takes on new 
shapes today. Capitalism has been organized around a structure of biopower that 
invests against the organization of workers. Neoliberalism, globalization, and 
technological advances promote the implementation of post-industrial and immaterial 
work. De-standardization, deregulation, fragmentation and deterritorialization of work 
alter the identity bonds between workers and dismantle unions. In Brazil, a 
representativeness crisis exposes the disconnection between the union model, 
based on the concept of professional category linked to the economic activity of the 
employer, and the new global order. Metamorphosis in the world of work requires the 
reconstruction of theoretical paradigms and the necessary reformulation of 
institutional responses. Thus, we question: what are the criteria for union 
representation that allow the greatest possible consolidation of the fundamental 
principles of union freedom and collective private autonomy? After identifying such 
criteria, we examine to what extent the concept of professional category provided for 
in the Brazilian legislation consolidates the principles of union freedom and collective 
private autonomy in view of the new topography of the world of work. With a 
sociological approach to law, a qualitative study was conducted using a deductive 
method based on a bibliographic survey and analysis of data from official sources. 
Finally, initial hypothesis that the concept of professional category promotes 
limitations of representativeness and legitimacy of union is confirmed. Based on 
Negri’s and Hardt’s theory, it is concluded that it is necessary to choose broader 
criteria for representation in order to build a concept of a socio-labor category in 
order to guarantee union freedom and collective autonomy in view of the new forms 
of work. 

 

Keywords: Collective private autonomy. Professional category. Collective relations. 
Post-industrial work.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após a Revolução Industrial, os movimentos laborais que deram origem aos 

sindicatos impulsionaram respostas institucionais às crises sociais decorrentes do 

abuso do poder econômico nas relações de trabalho. O surgimento do Direito do 

Trabalho pressupondo a hipossuficiência do trabalhador no âmbito da relação 

individual de emprego, decorre diretamente dessa onda de insurgências coletivas. 

Esse movimento coletivo de trabalhadores, após vivenciar um processo 

histórico de rejeição e posterior tolerância, culmina com sua institucionalização. O 

sindicato, portanto, é a entidade que personifica esse fenômeno social em uma 

pessoa jurídica de Direito Privado, criada a partir de uma expressão associativa de 

sujeitos componentes de determinados grupos definidos por lei, seja de 

trabalhadores, seja de empregadores. De tal forma, o modelo institucional de 

organização sindical representa o enquadramento desse fenômeno social dentro da 

estrutura de normas jurídicas que organizam politicamente a sociedade. 

A institucionalização das entidades sindicais importou no estabelecimento de 

normas privadas de caráter geral e abstrato, por vezes, em substituição, por vezes, 

em caráter complementar a norma legal, o que sedimentou vias de pluralismo 

jurídico em diversos ordenamentos legais, a partir do reconhecimento da autonomia 

privada coletiva e da liberdade de associação sindical. 

O amadurecimento da organização coletiva dos trabalhadores, portanto, teve 

fundamental importância para a construção do diálogo público-privado que culminou 

com uma margem de intervenção estatal nas relações individuais de trabalho. Por 

certo, essa margem de ingerência tem variações locais e regionais de acordo com 

aspectos políticos, ideológicos e econômicos de cada país, mas, a coletivização da 

relação privada de trabalho é reconhecida, de modo geral, na doutrina jurídica como 

evento histórico significativo, inclusive, para a afirmação dos direitos fundamentais. 

Enquanto produto cultural da modernidade, os sindicatos foram formatados 

pelas balizas da estrutura da sociedade capitalista. Seus múltiplos desenhos 

institucionais se amoldam aos parâmetros implantados na era industrial pelo modelo 

capitalista moderno. Porém, o mundo do trabalho vem sofrendo nas últimas cinco 

décadas uma metamorfose estrutural significativa. A pós-modernidade representa, 
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na verdade, a ruptura com padrões sociais e econômicos, que implantam um novo 

panorama nas relações de trabalho e nas organizações sindicais. 

Assim, o trabalho, em todos os seus aspectos, experimenta uma virada 

paradigmática que rompe com a lógica do emprego formal, subordinado e presencial 

esculpido na modernidade, a partir de um sentido de pertencimento e vinculação do 

trabalhador com a empresa. A tendência neoliberal consolida um cenário de 

desregulamentação e desarticulação das entidades sindicais laborais. 

A globalização promove a desterritorialização do trabalho, ao deslocar as 

relações de trabalho para além de seus territórios culturais e normativos, o que é 

incrementado pelo avanço tecnológico. Essas novas formas de trabalho, 

substanciamente diferentes daquelas padronizadas na sociedade industrial, 

proporcionam novas experiências com um alto nível de precarização das condições 

de trabalho, inclusive porque essas atividades podem ser substituídas por outras 

tecnologias. Uma dessas experiências vem sendo conhecida como a uberização do 

trabalho (ANTUNES, 2020) ou, em outras palavras, o trabalho organizado por 

plataformas digitais. 

No contexto da chamada economia de compartilhamento, o trabalho pós-

industrial cria relações fragmentadas e instáveis, o que rompe o vínculo associativo 

e desmobiliza a organização coletiva dos trabalhadores. 

O trabalho pós-industrial abre, então, espaço para diversas linhas de 

abordagens, dada a multidisciplinariedade do fenômeno e diversas problemáticas 

que emergem na sociedade. Propõe-se, neste estudo, analisar a interação entre 

algumas dimensões desse fenômeno, investigando como essas condições de 

trabalho influenciam os mecanismos de mobilização coletiva, a fim de verificar como 

o Direito pode contribuir para a reconstrução do aparato sindical na era pós-

industrial, diante da extensa crise de representatividade dos sindicatos. 

A crise no Brasil pode ser constatada pela queda progressiva dos índices de 

sindicaliação, em comparação ao grande número de entidade sindicais registradas. 

A pulverização de sindicatos e o descompasso da ação sindical com as 

transformações da organização produtiva perpetua uma deficiência de 

representação e de legitimidade que prejudica a articulação em defesa de direitos. 

O modelo sindical brasileiro foi estruturado na década de 30 do século 

passado, em um padrão corporativista que se mantém sem muitas alterações desde 
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então. Ao longo da história passou por intervenções estatais mais rigorosas em 

determinados períodos. Permaneceram, por longos anos, atuando no modo 

assistencialista, até a consolidação do modelo que passou a ser denominado de 

novo sindicalismo, mas, manteve um engessamento corporativista mesmo após a 

Constituição Federal de 1988. 

Com a redemocratização, passou-se a garantir, a título de direitos 

fundamentais, a liberdade sindical e a autonomia privada coletiva. Entretanto, a base 

de representação das entidades trabalhistas continua sendo pautada, do ponto de 

vista subjetivo, pela estruturação em categorias profissionais definidas pela atividade 

econômica do empregador e por categorias diferenciadas pela profissão. O sistema 

de unicidade sindical restringe a representação da categoria a uma entidade por 

território. 

Duas propostas de Emenda à Constituição foram apresentadas nos últimos 

anos perante o Congresso Nacional. Atualmente, tramita a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 169/2019, proposta pelo atual Governo Federal, para alteração do 

artigo 8º da Constituição Federal que, apesar de instituir modelo de liberdade 

sindical, mantém o atrelamento das categorias profissionais à atividade econômica 

do empregador. 

Apesar do sistema sindical previsto em lei regular, este estudo se dará 

exclusivamente quanto aos sindicatos laborais, tendo em vista que o nível de 

vulnerabilidade da classe trabalhadora encontra-se, na atualidade, 

exponencialmente mais aprofundada. O surgimento de uma classe trabalhadora 

precariada que compõe uma multidão diversificada exige uma reflexão sobre como o 

direito pode responder as crescentes desigualdades sociais.  

De modo que, a investigação se concentrará no conceito de categorias 

profissionais frente às novas formas de trabalho surgidas na conjuntura pós-

industrial, com enfoque nos critérios de representação que definem os limites da 

categoria. Identificados tais critérios, objetiva-se examinar em que medida o conceito 

de categoria profissional previsto na legislação brasileira realiza os princípios da 

liberdade sindical e da autonomia privada coletiva, frente a nova topografia do 

mundo do trabalho.  

Parte-se, para a investigação, da seguinte pergunta de partida: quais os 

critérios de representação sindical que possibilitariam a maior realização possível 
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dos principios fundamentais da liberdade sindical e da autonomia privada coletiva 

previstos constitucionalmente? 

Segue-se a hipótese de que o conceito de categoria profissional promove 

limitações de representatividade e legitimidade das entidades sindicais, devendo-se 

buscar critérios mais amplos de representação para integrar o conceito de categoria, 

a fim de que sejam garantidas a liberdade sindical e a autonomia coletiva. Com 

efeito, a alteração da racionalidade do âmbito laboral exige, na mesma proporção, 

nova racionalidade nos moldes de organização coletiva.  

Tem-se como objetivos: a) compreender a construção das relações coletivas,  

sua institucionalização e sua contribuição para a afirmação de direitos fundamentais, 

b)  investigar sobre os fatores que influenciaram as alterações do mundo do 

trabalho, sua caracterização na atualidade e o impacto dessas alterações nas 

entidades sindicais, c) debater sobre a reconstrução da organização coletiva dos 

trabalhadores frente às novas formas de trabalho, a partir da reformulação 

(ampliação) do conceito de categoria profissional.  

Quanto à perspectiva da pesquisa, entende-se que o fenômeno jurídico 

constitui apenas uma dimensão da realidade social, assim, reputa-se necessária a 

compreensão dos múltiplos planos simultâneos da realidade, integrados e 

interdependentes, que se revelam pelas conexões entre trabalho, economia, política 

e direito, buscando-se, assim, evitar que apenas um aspecto do problema seja 

observado.  

Entende-se que esta pesquisa mostra compatibilidade com a linha de 

pesquisa 1 - Relações Privadas, Direitos Humanos e Desenvolvimento do Programa 

de Pós-graduação em Direito da UNI7, pois compõe o debate de aspectos 

relacionados aos direitos fundamentais nas relações privadas de trabalho. 

Nessa linha, adota-se uma abordagem sociológica do Direito, enquanto 

sistema aberto que dialoga com outros sistemas e ciências sociais. Será percorrido 

um caminho histórico-social, pretendendo-se identificar, ao longo da história, as 

características da interação entre os fenômenos social, jurídico, econômico e político 

que constroem o mundo do trabalho e impactam na organização coletiva dos 

trabalhadores.  

A observação dos institutos jurídicos será construída por uma perspectiva da 

teoria crítica do direito. Referenciando-se pelas lições de Luis Fernando Coelho 
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(2019), busca-se identificar os interesses ocultados na produção normativa, pela 

visão que confronta teoria e prática, o discurso justificador do Direito e sua 

realização concreta.  

Por isso, necessária uma abordagem transdisciplinar, para emprestar ao 

direito uma forma prospectiva, enquanto espaço de construção do fenômeno jurídico 

em conexão com a realidade. Entende-se que o Direito é produto cultural, ao mesmo 

tempo em que tem potencialidade para constribuir com a transformação social. A 

concepção jurídica será pós-positivista, a partir do olhar para os princípios 

fundamentais inscritos na Constituição Federal, como valores normatizados a serem 

realizados socialmente.           

A escolha do tema desta pesquisa baseia-se na importância da organização 

coletiva dos trabalhadores, enquanto fato social e jurídico, capaz de produzir normas 

jurídicas aptas a concertação social, por representar manifestação democrática. 

Com efeito, associações sindicais podem ser interpretadas como instrumentos de 

cidadania coletiva, com extenso potencial transformador da esfera social, na busca 

pela promoção de direitos produzidos de modo direto por atores sociais, em um 

espaço normativo cognitivo, relacionado à comunicação e a interlocução dos 

membros de uma parcela social. 

Ademais, o fenômeno social que estimula a presente pesquisa tem contornos 

globais e vem promovendo discussões em diversas partes do mundo. De fato, a 

crise da organização coletiva dos trabalhadores, na atual conjuntura mundial, tem 

despertado questionamentos sobre a readequação dos movimentos sociais a nova 

ordem global.  

A atualidade do tema indica, por outro lado, a relevância social de seu estudo. 

Com efeito, o tema em relevo encontra-se inserido em uma grande transformação 

da sociedade mundial, o que exige a reconstrução de paradigmas teóricos e a 

necessária reformulação das respostas institucionais.  Entende-se pertinente o uso 

da pesquisa qualitativa para compreender a dinâmica do problema proposto, 

utilizando-se o método dedutivo, a partir de levantamento bibliográfico para 

apreensão de conceitos e teorias, agregando-se na análise de dados sobre a 

organização sindical colhidos de fontes estatais. 

A escrita dissertativa será organizada em três capítulos. No primeiro, em uma 

perspectiva histórica e social, aborda-se implicação entre o sentido do trabalho, a 
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construção das relações coletivas e a afirmação normativa e teórica dos direitos 

fundamentais, dando-se especial enfoque aos direitos à liberdade e à autonomia 

privada.  

No segundo capítulo, passa-se a investigar os fenômenos sociais, políticos e 

econômicos que influenciam as transformações do trabalho, apontando-se as 

principais características das novas formas de trabalho e seus impactos na 

organização coletiva dos trabalhadores, destacando-se a realidade sindical no 

Brasil. 

No último capítulo, descreve-se o modelo sindical brasileiro, analisando-se o 

conceito de categoria profissional, com registro de críticas e de proposições 

produzidas pela doutrina. Ao final, à luz das ideias de Hardt e Negri (2018) sobre a 

potência democrática da multidão pós-industrial, investiga-se a possibilidade da 

afirmação de uma categoria socio-laboral, a ser definida por critérios de 

solidariedade, para dar conta das atuais tensões sociais.   

Por uma perspectiva crítica do pós-positivismo, colhe-se possíveis critérios de 

representação sindical que fomentariam formas mais autênticas e legítimas de 

organização dos trabalhadores e que, por isso mesmo, deveriam integrar o conceito 

de categoria profissional no sistema sindical brasileiro, por representarem maior 

expressão de liberdade sindical e de autonomia privada coletiva.  
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2 TRABALHO, RELAÇÕES COLETIVAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 
O trabalho tem sido uma construção social e histórica que permitiu ao homem 

transformar sua existência, desenvolvendo, por intermédio dele, habilidades e 

conhecimentos, criando significados e dando sentido à sociedade (NASCIMENTO, 

2011). Por ser transversal aos sistemas tecnológico, social e ideológico, o trabalho é 

um dos fundamentos essenciais da coesão comunitária e da vida cultural (RIBEIRO, 

1998). 

Na medida em que a composição histórica revela diferentes sentidos sobre o 

trabalho, criando formas diversas de relação do ser humano com o trabalho, as 

identidades individuais e coletivas também são reformuladas. Em uma permanente 

interação entre o espaço público e o privado, essas transformações sociais implicam 

na alteração da postura do poder institucional sobre os atores sociais, ao mesmo 

tempo em que as mudanças institucionais impactam no mundo do trabalho 

(ANDRADE, 2005). 

Com efeito, para compreender as relações coletivas de trabalho, sua 

importância e suas repercussões políticas e sociais, há de se entender como, ao 

longo do tempo, as concepções sobre trabalho e Estado dialogam e determinam o 

sistema jurídico.   

De modo que, pretende-se, neste capítulo, investigar os elementos históricos 

e as concepções teóricas que influenciaram no surgimento e institucionalização das 

relações coletivas de trabalho. Aborda-se, ainda, a implicação da organização 

coletiva dos trabalhadores para a afirmação de direitos fundamentais. 

   

2.1 TRABALHO E LIBERDADE: DO ANTIGO REGIME AO ESTADO MODERNO 

ABSOLUTISTA 

 

A história do trabalho humano descreve formações primitivas, constituídas por 

comunidades tribais, formatadas em sociedades sem classes, sem excedentes, sem 

noção de propriedade privada sobre os meios de produção. Aponta, ainda, um 

período posterior que passa a ser marcado pelo surgimento de classes sociais que 

se diferenciavam pela posição de seus componentes frente ao trabalho. (ANDRADE, 

2005). 

Ribeiro (1998) aponta que essa diferenciação social impulsionou-se dentro 
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das comunidades a partir da necessidade de regular a distribuição dos excedentes 

de bens produzidos pelo trabalho, que representava poder frente aos grupos 

estranhos. A ordenação da vida social interna das sociedade humanas cada vez 

mais populosas utilizou-se de diferentes parâmetros, umas, resguardando a 

propriedade privada da terra e do escravismo, outras, preservando o acesso de 

todos à terra, que incetivavam igualmente a produtividade e a acumulação de 

riquezas.     

Na Grécia antiga, o trabalho aparece como uma condição inferior, destinada 

aos escravos. É um momento em que a diferenciação das atividades é essencial, o 

que consolidou a clássica distinção entre trabalho manual e trabalho intelectual. Os 

escravos, então, cumpriam funções domésticas ou serviam diretamente ao patriarca. 

Os gregos apreciavam muito pouco a vida privada e deixavam questões domésticas 

e familiares a cargo de mulheres, cuja categoria na polis era decididamente 

secundária. (GLOTZ, 1980).  

Glotz descreve que o solo grego e os privilégios das famílias nobres 

norteavam a distribuição do acesso aos trabalhos. Fora da nobreza, os demiurgos 

podiam se estabelecer como servos ou cultivar algumas terras em um canto da 

montanha, ou ainda ter profissões quase sempre hereditárias. Havia uma multidão 

sem terra e sem profissão que aceitavam a condição de mercenários ou alugavam 

seus serviços, que “mesmo sendo homens livres, não gozam de qualque 

segurança”. (GLOTZ, 1980, p. 31).  

No pensamento filosófico grego, o trabalho não era o fundamento da 

associação humana. Para o republicanismo cívico, a atividade associativa por 

excelência mantinha-se na atividade política. Por isso mesmo, a riqueza e a 

propriedade eram a “principal condição para a admissão do indivíduo à esfera 

pública e à plena cidadania”. (ARENDT, 2009, p. 71). 

Na esfera pública, o homem poderia expressar sua ação e seu discurso, 

como formas de agregar valor à sociedade e constituir-se como cidadão, apto a 

imortalidade por seus atos e qualidades públicas. As atividades referentes às 

necessidades biológicas destinavam-se ao labor (animal laborans) no campo da 

invisibilidade doméstica, para a satisfação das necessidades biológicas. O trabalho 

(homo fabris) expressava a mundialidade por objetos forjados artificialmente, quer 

dizer, a construção e manutenção do mundo das coisas necessário à socialização 
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dos seres humanos, diverso do mundo da natureza. (ARENDT, 2009).  

De tal sorte que, na antiguidade, a divisão entre o público e o privado era bem 

definida. A economia (oikos) não se constituía como objeto das preocupações 

públicas que se debruçava sobre a constituição, organização e proteção da Cidade-

Estado, bem como à expressão da lei (nomos) e da jurisdição. (VERNANT, 2002). 

Nesse sentido, há uma diferença essencial entre o conceito de liberdade para os 

antigos e a que foi concebida modernamente. No mundo grego clássico, possuir 

liberdade significava poder dispor de si mesmo. Para dispor de si mesmo, ter 

autonomia e liberdade, entendia-se ser necessária a vida pública porque um homem 

necessariamente depende da participação dos outros na sua própria vida, por ser 

impossível a completa autossuficiência. (ARENDT, 2009).   

Por isso, liberdade, na sociedade grega, representava o poder de opinar e de 

contribuir diretamente na vida pública. Somente assim o homem poderá ser 

soberano de si próprio, através da instância política, que determina a vida coletiva, 

no qual ele está inserido. Assim, conferia-se especial importância à liberdade 

política, porque apenas por intermédio de seu exercício um homem poderia ser livre. 

(VERNANT, 2002). 

Em Roma, com a exaltação das instituições, encontra-se concepção similar 

às raízes gregas, mas que estabeleceu uma normatividade específica e contratual 

sobre a prestação de serviços, para além dos esforços dos escravos, sobre a 

diferenciação entre trabalhos de pessoas livres e não livres, entre o trabalho gratuito 

e o trabalho oneroso. (FUSTER, 2015).  

O trabalho intelectual do homem livre (operae liberales) representava um 

manus, praticado por benevolência e honra, sem a intenção de percepção de uma 

remuneração. Quando a atividade praticada correspondia à concessão de um honor, 

exaltava seu agente com uma recompensa honorífica, um honorarium. Com esses 

critérios, destacavam-se patrícios e guerreiros, por suas funções públicas, e de outro 

lado, diferenciavam-se plebeus livres dos escravos no âmbito do trabalho (FUSTER, 

2015).  

O trabalho manual pago cingia-se de preconceitos e desvalorização. A 

atividade humana era compreendida como uma mercadoria, sendo objeto de um 

contrato civil denominado Locatio conductio. Essa espécie contratual poderia 

veicular como objeto a locação de coisas (locatio rei), obras específicas (locatio 
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operis) ou prestação de serviços (locatio operarum). O trabalho humano 

compreendia, assim, uma coisa (res) em troca de um valor (merces). O prestador do 

serviço assumia todos os riscos, apesar de se submeter às ordens do tomador. 

(FUSTER, 2015).  

Percebe-se que o regramento sobre o trabalho na antiguidade restringia-se a 

uma modalidade contratual sem a complexidade surgida na modernidade, 

expressando essa manifestação jurídica a correspondência autêtica da concepção 

social sobre o trabalho estabelecida à época. 

Essa modalidade teve utilização que perdurou durante a Idade Média. A 

locação de serviços foi praticada de modo usual na França, entre os séculos XVII e 

XV, para regular as relações de trabalho. As figuras contratuais dos clássicos 

modelos romanos seguiram sendo adotadas em várias partes do mundo ocidental, 

tanto o contrato pelo qual o sujeito obriga-se a prestar serviços a outrem mediante o 

recebimento de remuneração (locatio operarum), quanto o contrato pelo qual alguém 

se obriga a executar uma obra (locatio operis faciendi) a outrem mediante 

remuneração. (FELICIANO, 2013).  

Essa concepção da economia baseada no trabalho escravo, entretanto, 

gradativamente foi-se desmoronando como resultado da necessidade de 

reformulação das forças produtivas da sociedade. A escravidão passa a ser 

economicamente desinteressante, por oferecer poucos benefícios e muitos custos. 

(ANDRADE, 2005, p. 33).   

De outro lado, como explica Arendt (2009, p. 329), a submissão do escravo e 

o menosprezo à sua vida e necessidades não correspondiam aos valores da era 

cristã. A ideia de unidade humana fruto da unidade divina estabeleceu uma 

perspectiva orgânica e proporcionou a harmonização entre a sociedade política e a 

comunidade eclesiástica. (ANDRADE, 2005, p. 127) 

O segundo marco que determina a ruptura definitiva com as experiências 

greco-romanas, refere-se à consolidação de modelos instituídos pela cultura cristã. 

O ser humano baliza sua vida e seu trabalho pela transcendência deificada. Na 

concepção idealista, o homem aparece como criação divina e, conforme expresso 

na sentença bíblica, Deus condenou o homem ao castigo do trabalho1. (ARENDT, 

 
1 “E ao homem ele disse: porque você obedeceu à voz de sua esposa e comeu da árvore que Eu te 
enviei dizendo: você não vai comer disso; a terra será amaldiçoada por sua causa; Com dor, você vai 
comer todos os dias da sua vida. Com o suor do seu rosto, você comerá o pão até voltar à terra, 
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2009).  

Nesse contexto, o cristianismo significa o trabalho negativamente, 

concebendo-o como dever. Do ponto de vista cristão, há uma inclinação para 

justificar o trabalho, mas não para vê-lo como valioso. Isso se justifica na 

“indiscutível prioridade atribuída à vita contemplativa sobre todos os outros tipos de 

atividade humana”. (ARENDT, 2009, p. 331). 

Na sociedade feudal, senhores, vassalos, mestres, companheiros, aprendizes 

e servos assumiam diversos papeis quanto ao trabalho (ANDRADE, 2005). Houve 

uma profunda alteração entre a interação entre os espaços público e privado. A 

esfera privada inflacionada passa a ser a fonte do poder, por intermédio do senhor 

que regulamenta e administra dentro de seus domínios todas as relações, 

comandando “o processo de dominação e o desenvolvimento do trabalho social”. 

(ROBL FILHO, 2010, 42).  

Durante quase todo o medievo, o trabalho se concentrava na agricultura e 

pecuária. Os servos operavam não apenas seus próprios pertences, mas também, a 

propriedade do senhor feudal, em troca de segurança e de manutenção na terra. 

Quando as cidades surgiram, muitos de seus habitantes dedicaram a maior parte do 

tempo ao comércio e à indústria, levando a uma divisão do trabalho entre a cidade e 

o campo. (ARENDT, 2009). 

A unidade industrial típica da Idade Média era a oficina, cujo proprietário 

trabalhava em conjunto com seus funcionários. Nessa forma de organização, não 

apenas se produzia os itens, mas também os vendia, concentrando industria e 

comércio. Além disso, os artesãos possuíam as matérias-primas e ferramentas com 

as quais trabalhavam. (PERROT, 1992).  

Após o século XII, como consequência do desenvolvimento do comércio, é 

gerada uma mudança radical na economia da época. A velha organização feudal foi 

sendo destruída pela pressão de forças econômicas que não encontraram 

resistência. A partir do século XV, toda a estrutura socioeconômica da Idade Média 

desaparece. O conhecimento floresce, as cidades crescem e algumas nações são 

unificadas. Isso cria um comércio intenso que se move para uma maior produção. A 

 
porque dele foi tirado ... E Jeová o tirou do jardim do Éden para trabalhar a terra da qual foi tirado. Foi 
assim que o homem deixou o Paraíso para enfrentar uma terra cujos frutos ele deveria obter com 
fadiga indescritível ” (GENESIS 3:14) 
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ciência, aliada à riqueza de descobertas e novas energias, transforma o artesanato 

em manufatura e as ferramentas em máquinas. (ANDRADE, 2005).  

Nesse processo, a paisagem do campo se esvazia paulatinamente até 

registrar deslocamento humano intenso do campo para as cidades em formação. As 

migrações de uma massa de trabalhadores ruruais iniciam a conformação da 

multidão nos futuros centros urbanos. (NASCIMENTO, 2011). Surgem as 

corporações de ofício que consistiam em organizações urbanas de trabalhadores 

livres da escravidão e da servidão, nas quais se estabeleceu, em uma estrutura 

rígida, relações patriarcais entre mestres, companheiros e aprendizes, as quais 

foram paulatinamente sendo sufocadas pelas grandes fábricas até serem proibidas 

durante as revolução liberais. (NASCIMENTO, 2011).  

Vianna (2003) vincula o surgimento do sindicato e do Direito Coletivo do 

Trabalho aos colégios romanos da Antiguidade Clássica e às corporações de ofício 

da Idade Média. De fato, o associativismo humano percorre a história da cultura 

humana, sendo perceptível que, a partir das civilizações mais organizadas 

socialmente, em níveis diversos houve agregação para diferentes finalidades.  

Entretanto, Nascimento (2011) destaca que as corporações possuiam, na 

verdade, uma estrutrura interna que reunia os entes econômicos e profissionais, 

enquanto núcleo de produção. Regulando preços e serviços, expediam regramentos 

sobre as respectivas atividades  que desenvolviam e difundiam com treinamentos.   

A organização coletiva tal como se conhece na modernidade possui traços 

peculiares por se moldar em uma ambiência política, social e econômica diversa do 

antigo regime. Na antiguidade, além da concepção pejorativa que marcava o 

trabalho, os indivíduos não se reconheciam como sujeitos de direito, se definiam 

pelas tradições comunitárias e familiares e não pelo modo personalíssimo surgido na 

era seguinte. Ademais, a forma de organização social do trabalho e da riqueza é o 

fator primordial que despertará a natureza associativa dos trabalhadores. 

(NASCIMENTO, 2011). 

Com o fracasso do ideal de unidade entre Igreja e Estado, a reação 

anticlerical, que culminou no desenvolvimento e implantação do absolutismo, 

inaugura a sociedade centrada no poder secular. (ANDRADE, 2005). O Estado 

moderno se instala com a unificação forçada de povos, pelo encobrimento da 

diversidade e se manifesta com energia de contenção da multidão e capacidade de 
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resolução de conflitos. (NEGRI e HARDT, 2018).   

Para a manutenção do Estado, o rei utilizava-se legitimamente da força. De 

outro lado, nessa legitimação residia na ideia do contrato social, na qual o homem 

dependia do Estado para o desenvolvimento de todas as suas potenciaslidades e 

para gozar da pacificação social, por isso, “quando os homens destinam poderes 

absolutos ao soberano, o fazem para proteger sua própria vida”. (ANDRADE, 2005, 

p. 132). 

Contemporâneo do absolutismo, o mercantilismo revelou-se uma dos 

principais elementos que cultivaram o caminho histórico para o surgimento do 

capitalismo, por fomentar a concentração de riquezas e elevar a economia a um 

status político, o que culminará com o triunfo do liberalismo. O poder do rei 

absolutista, na primeira faceta do Estado Moderno, mantinha ascendência sobre o 

econômico. (ARENDT, 2009).  

Com o Estado liberal, “dá-se o inverso: é o econômico (a burguesia, o 

industrialismo) que inicialmente controla e dirige o político (a democracia), gerando 

uma das mais furiosas contradições do século XIX: a liberal-democracia”. 

(BONAVIDES, 2009, p. 55).  

As corporações de ofício surgidas inicialmente com o viés do regime feudal, 

marcadas por uma relação de servidão, crescem e se disseminam. Suas estruturas, 

nessa fase, podem ser entendidas como uma forma de apropriação do trabalho. 

Dotadas de prerrogativas exclusivas para o exercício de determinada atividade, 

dentro de uma estrutura hierarquica rígida e autorregulada, na qual os mestres não 

asseguravam qualquer proteção social aos companheiros e aprendizes. (VIANNA, 

2003).  

Essas prerrogativas concedidas pela nobreza visam preservar uma reserva 

de mercado, com medidas rígidas de acesso ao trabalho e ao comércio, o que 

configurava forte óbice a liberdade ao trabalho e ao consumo. Por isso mesmo, nas 

revoluções liberais-burguesas do século XVIII, as corporações tenham sido 

hostilizadas e extintas, cedendo espaço para as organizações empresariais. 

(ANDRADE, 2005). 

Apesar de existir inúmeras manifestações históricas que se assemelham, 
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ainda que remotamente, às organizações de trabalhadores2, tem-se como corte 

temporal, para delimitar o início do movimento sindical, os levantes ocorridos a partir 

da Revolução Industrial do século XVII. Porquanto, remota-se a esse período a 

instalação dos conflitos de classe entre trabalhadores e a burguesia industrial nos 

países em que havia sido instalada a industrialização. 

  

2.2 TRABALHO E RELAÇÕES COLETIVAS NO ESTADO LIBERAL  

 

O iluminismo propiciou a abertura de relevantes discussões em todos os 

campos do conhecimento, introduzindo elementos que passam a construir um novo 

sentido ao trabalho na sociedade moderna. Na esfera jurídica, o jusnaturalismo 

permite a preconização de um direito eterno e imutável, tendo como norte a razão 

humana, permeável a todas as épocas da humanidade. (MASCARO, 2002).  

Desenha-se um conhecimento jurídico a partir de um novo ideário ético, que 

emerge em uma sociedade fundada por uma razão universal e válida para todos, em 

todos os lugares e tempos. Assim, é evidente a distinção entre a compreensão 

instala pelo racionalismo iluminista e a concepção divina do poder e do Direito na 

Idade Média, assentada e emanada de uma vontade deificada. (MASCARO, 2002).  

Mascaro (2002, p. 39) esclarece que “a filosofia iluminista é claramente 

antiabsolutista: reclamando a universalidade de certos direitos, próprios a todos os 

indivíduos, a filosofia moderna rejeita os privilégios, o status quo, o estamento, as 

divisões que davam base ao Antigo Regime”. 

Negri e Hardt (2018, p. 116) pontua, entretanto, que a corrente iluminista 

predominante correspondeu a linha teórica que melhor se adaptou ao novo modelo 

produtivo, porquanto,  

[...]quando o moderno abriu-se ao desenvolvimento capitalista, as novas 
forças produtivas (e o trabalho vivo antes de tudo) tiveram de ser sujeitadas 
a um antigo, eterno selo de poder, ao caráter absoluto de um comando que 
legitimasse as novas relações de produção.  Assim, toda tentativa de 
romper   esse   quadro   foi   considerada reprovável e heresiarca, e toda 
aspiração voltada  para  sua  modificação  foi  admitida apenas  através  de  

 
2 Segundo Segadas Vianna, há elementos de identificação entre esses colégios e alguns sistemas 
sindicais e as corporações, visto que tais instituições organizavam o povo segundo as artes e os 
ofícios, “numa organização com certos pontos formais semelhantes aos sindicatos modernos”. No 
entanto, o autor também pondera que, ao contrário das organizações sindicais, que surgiram da 
união voluntária dos trabalhadores, os colégios romanos nasceram por determinação de uma 
autoridade, com a finalidade de dividir o povo e evitar o choque entre os sabinos e os romanos (apud 
SÜSSEKIND et alii. Instituições de Direito do Trabalho. 2º. Vol. 16ª. ed. São Paulo: LTr, 1996. pp. 
1038 - 1039).  
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uma  iniciativa  teórica que,   com   moderação,   com   prudente 
clarividência,  interviesse  nas  relações  de produção. 

 

O pensamento político moderno legitima, assim, a soberania na ideia liberal 

que, na verdade, resulta da usurpação da potência da multidão. A genealogia das 

revoluções modernas indicam que a legitimação do poder se encontra nos 

movimentos de rebelião e resistência. Entretanto, está fundada em uma ideia de um 

elemento transcedente, que privilegia a autoridade do poder constituído, e não 

exatamente a população. (NEGRI e HARDT, 2018).  

De modo que a multidão promove o movimento de enfrentamento aos 

eventos de arbitrários, mas, devolve a uma autoridade constituída, por meio do 

instituto da representação política, a via de exercício do poder, que no Estado liberal 

resulta no afastamento dos interesses da multidão. (NEGRI e HARDT, 2018).   

Com isso, surge, nesse período, a concepção individualista e liberal de 

Estado que é, consequentemente, transplantada para o campo jurídico, com o 

estabelecimento do contrato como veiculo primordial das relações sociais. A maior 

reivindicação que vincula todos as esferas sociais e políticas põe-se na liberdade do 

indivíduo, enquanto realidade racional, sem a preocupação da igualdade 

substancial. (ANDRADE, 2005).     

O contrato assume um papel central para a operacionalização da vida em 

sociedade, pautada, a partir de então, pelo mercado. De outro lado, o trabalho 

humano passa a ser tratado como uma mercadoria apta a ser objeto de uma 

contrato estipulado por homens livres. A supremacia da autonomia de vontade 

individual e mercadorização do trabalho se reunem ao mito da igualdade formal no 

instrumento jurídico do contrato de trabalho, regulado pelas leis civis. (ANDRADE, 

2005)  

Essa liberdade racionalista passa a permear também o sentido do trabalho. 

Observa-se que, apesar da forte ruptura com as antigas estruturas de poder, outras 

estruturas de poder econômico e político foram formatadas, sendo a igualdade 

prenunciada de cunho meramente formal. De modo que, o trabalho passa a se 

desenvolver em um contexto de liberdade individual, porém, por intermédio de 

cenários contratuais nitidamente caracterizado pela desigualdade material entre as 

partes (NASCIMENTO, 2011). 

Nesse cenário, a indústria passou a estruturar um sistema de organização 



27 

 

 

 

técnica e administrativa, implantando a atividade econômica em caráter empresarial, 

fomentada pela mão-de-obra barata da grande massa de trabalhadores “livres” 

vindos do campo ou provenientes das corporações de ofício, que passam a 

constituir uma nova classe social: o proletariado. (NASCIMENTO, 2011).  

Com a racionalidade do trabalho livre, a era industrial levou à diminuição da 

intervenção humana, despojando o trabalhador do conteúdo intelectual e 

transformando-o em uma extensão da máquina. O fato histórico que causou o maior 

impacto na evolução do conceito de trabalho foi sua transformação em mercadoria. 

Os homens “livres” vendem sua força de trabalho em troca de uma remuneração. 

(ANDRADE, 2005). 

A partir da Revolução Industrial, na passagem do século XVIII para o século 

XIX se transforma a organização do trabalho. É significativo o fato de que pela 

primeira vez na história se agrupam os trabalhadores em torno de um processo de 

fabricação. Grandes massas de operários se concentravam nas fábricas, nas quais 

trabalhavam em condições sub-humanas. (NASCIMENTO, 2011). 

O liberalismo econômico, enquanto corrente teórica predominante, concebe 

o trabalho como mercadoria sujeito às mesmas leis econômicas no mercado, o que 

a traz como consequência uma indiferença pela mão de obra com jornadas de 

trabalho indefinidas, exploração de mulheres e crianças e alto índice de mortalidade 

e acidente entre os trabalhadores. A implantação da era industrial gera um cambio 

radical das condições sociais e econômicas, consolidando uma concepção sobre o 

trabalho a partir da economia clássica que, com seus postulados, influenciou 

decisivamente as práticas empresariais da época. (HARVEY, 1998).  

Atendendo aos anseios da burguesia industrial, o liberalismo surge para 

responder aos excessos do autoritarismo estatal do Estado moderno absolutista, 

estabelecendo as bases teóricas do Estado de Direito, descentralizando a esfera 

política e a esfera jurídica, antes concentradas em uma única autoridade. A 

afirmação de direitos individuais e o enfrentamento da intervenção estatal, assim, 

marcam o Estado Liberal. (BONAVIDES, 2009).  

Nessa modelagem, o Estado age minima e estritamente dentro dos limites 

da lei, assegurando liberdades individuais. Instituindo o Estado de Direito, foram 

implementadas inúmeras contribuições jurídicas, a exemplo do reconhecimento de 

direitos subjetivos e de autodeterminação individual. Na teoria econômica, o 
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liberalismo defende a economia de mercado; e na teoria política, defende o que se 

chama de Estado Mínimo. (BOBBIO, 2010).  

De tal forma que, a economia invade definitivamente a esfera pública, 

garantindo o afastamento do Estado das relações privadas desencadeadas pelo 

modo de produção capitalista. Para Arendt (2009, p. 79), a contradição entre público 

e privado deu-se de modo temporário na era moderna, por que se inaugura a 

“submersão de ambas na esfera do social”, já que a esfera pública passa a operar 

em função da esfera privada (mercado). 

Touraine (1998, p. 35) aponta que o mundo ocidental, nesse período, 

“escapou da dominação política para permitir que o mercado organizasse uma vida 

econômica cada vez mais diferenciada dos outros domínios da vida social”, 

estabelecendo, assim, o triunfo da economia sobre a política, inclusive como forma 

de organização social.  

Percebe-se essa preponderância da economia sobre a política, no 

pensamento liberal, pela produção normativa voltada a atender as necessidades do 

modo de produção capitalista, o que reflete no desequilíbrio social das relações de 

trabalho, com a produção de uma multidão de excluídos e super explorados.   

Nessa primeira geração de direitos fundamentais, também denominada 

primeira fase do constitucionalismo moderno, “a principal finalidade era e ainda é a 

regulamentação do exercício democrático” (MALMELSTEIN, 2009, p. 45). 

Entretranto, esse processo democrático excluía a multidão, por se restringir ao 

exercício democrático dentro no contexto dos interesses da burguesia emergente. 

(NEGRI e HARDT, 2018). 

O Estado Liberal promoveu basicamente a afirmação dos direitos 

fundamentais de primeira dimensão. Sarlet (2011) explica que os direitos civis 

asseguravam a vida, a liberdade, a propriedade privada e a igualdade perante a lei, 

com conteúdo que os identifica como direitos de defesa, reprimindo a atuação do 

Estado e garantindo um quadrante de autonomia individual em face do poder estatal.  

 

2.2.1. Da autonomia da vontade 

 

Assim, pelas revoluções burguesas, consolidaram-se como forma de 

organização política, o Estado Moderno; como sistema econômico, o capitalismo; e 
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como corrente filosófica, o positivismo. Esse quadro ideológico pautou o sistema 

jurídico, que serviu como instrumento de consolidação dos ideais da burguesia 

emergente (COELHO, 2019).  

A acepção de que os indivíduos se expressam como agentes autônomos está 

na base sobre a qual se assentam todas as vertentes da teoria liberal. O 

pensamento político-econômico liberal, pressupondo a individualização do sujeito, 

sustenta-se, assim, na ideia de autonomia da vontade, construindo sua 

correspondência na teoria jurídica. Os direitos subjetivos são produto da 

modernidade, com a afirmação do individuo enquanto sujeito autônomo (ROBL 

FILHO, 2010). 

Para a realização do ideário de liberdade individual e soterramento definitivo 

da ameaça absolutista, a afirmação da concepção de autonomia da vontade 

caracteriza um marco político e teórico. O poder da vontade atribuído ao indivíduo 

representou um dos principais elementos responsáveis pela reformulação dos 

paradigmas a partir do século XVI. O sujeito assume a primazia no sistema jurídico, 

para dispor do direito de regular contratualmente suas relações jurídicas sem 

interferência estatal (ANDRADE, 2005).  

A liberdade, nessa perspectiva, assumia uma conotação negativa, garantindo 

a não ingerência do Estado. Decidir sobre os desígnios de sua própria vida 

representava a instrumentalização genuína da liberdade contratual, porquanto, o 

maior valor social à época centrava-se no patrimônio, face à ascensão da sociedade 

burguesa, baseada na lógica negocial para dar vazão ao novel sistema econômico. 

A autonomia da vontade, portanto, vincula-se à expressão da liberdade econômica, 

enquanto pressuposto da economia de mercado e da livre concorrência (SANTOS, 

2009). 

Com efeito, o contrato, enquanto símbolo dessa configuração social, traduzia 

os valores liberais predominantes: liberdade, segurança e igualdade formal. Pelo 

contrato, garantia-se a circulação de bens e a manutenção da atividade econômica 

(trabalho, locação, transporte, compra e venda, etc.). De modo que, a autonomia da 

vontade reduz-se ao poder de constituir, modificar e extinguir negócios jurídicos, 

assegurando a consolidação da propriedade privada, fundamento jurídico principal 

do Estado liberal (ANDRADE, 2005). 

O liberalismo, ao conceber um indivíduo isolado capaz de agir 
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autonomamente sobre sua própria existência, supõe que existe a uma consciência 

separada de todo o contexto social e livre de qualquer interferência externa, que é 

um ente que pode ser entendido e pensado por si só. Assim, para os liberais, a partir 

do conceito individualista de autonomia, só faz sentido entender a sociedade a partir 

de sujeitos que agem autonomamente (MÁXIMO, 2017) 

Máximo (2017) ressalta que o liberalismo inglês se manifestou por um projeto 

político e econômico surgido no século XVII, influenciado pela guerra civil inglesa, 

que buscava resolver a questão de legitimidade de um governo soberano, a partir da 

garantia de uma ampla liberdade que pudesse garantir uma aliança em termos 

políticos e econômicos. Assim, a filosofia política moderna encaminha-se para uma 

justificação que legitima o poder político, tão somente enquanto promove a liberdade 

dos indivíduos (COELHO, 2019).  

De modo que, “esses passam a ser os critérios fundamentais para se discutir 

política e economia, a soberania do indivíduo sobre sua própria existência. O Estado 

só faz sentido entendido como construto social, enquanto defende a subjetividade 

dos cidadãos” (MÁXIMO, 2017, p. 60). No mesmo sentido, as relações econômicas 

adquirem legitimidade na medida em que se manifestam pela livre expressão das 

preferências e opções individuais, não podendo o individuo ser compelido a fazer ou 

deixar de fazer algo que não corresponda aos seus desejos (MÁXIMO, 2017).  

Por isso mesmo, passa-se a conceber o espaço político como plano inferior 

ao espaço privado, devendo a ética do sujeito se manifestar no âmbito particular e 

não na ação pública. De tal modo que, ao Estado cumpre apenas a garantir aos 

sujeitos as liberdades individuais na esfera privada, para que autonomia individual 

se manifeste sem constrangimentos (ARENDT, 2009). 

Máximo (2017, p. 61) entende que:  

 
Os modernos empobreceram a ideia de autonomia; dentro da corrente 
liberal, autonomia resume-se a escolha, seja de mercadorias, seja de 
candidatos. Não há canais que garantam a isegoria, isto é, o direito de 
expressar sua opinião dentro da assembleia tomadora de decisão e vê-la 
debatida e considerada no momento da decisão coletiva. A nossa chamada 
liberdade de expressão não vai além do direito de se pronunciar 
abertamente; não tem peso dentro dos fóruns decisórios. É inevitável que o 
liberalismo carregue uma contradição profunda ao postular que os 
indivíduos são autônomos, mas não participam diretamente das 
deliberações políticas que possuem efeitos vitais em suas próprias 
escolhas. 

 
O modelo de sociedade moderna iluminista se expressa pela implementação 
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dos interesses do sujeito de direito, no exercício de sua autonomia guia pela própria 

razão. O Direito natural se revela como mediador de eventuais conflitos de 

interesses, tendo como principal função afirmar a liberdade e a igualdade entre os 

indivíduos. (MASCARO, 2002). 

Isso não significou, entretanto, que a pessoa humana estaria 

incondicionalmente no centro da proteção jurídica. A tradição clássica do Direito 

manteve, desde o período romano, a valorização patrimonialista e a centralidade 

legalista nos ordenamentos. (DIAS, 2014). 

Com efeito, apesar das críticas iluministas às concepções jurídicas 

romanistas, o Estado Liberal adota o modelo baseado no positivismo jurídico, tendo 

a lei como expressão da vontade geral e fonte principal do direito, o que retrata a 

supremacia do Poder Legislativo, pois ao Poder Judiciário atribuia-se o papel de 

aplicador estrito da letra legal. Por isso, a concretização da Constituição 

condicionava-se à vontade do legislador. A proteção dos direitos fundamentais 

restringia-se ao âmbito da lei. (BARROSO, 2005) . 

Barroso (2001, p. 13) explica que “O advento do Estado liberal, a 

consolidação dos ideais constitucionais em textos escritos e o êxito do movimento 

de codificação simbolizaram a vitória do direito natural, o seu apogeu. 

Paradoxalmente, representaram, também, a sua superação histórica”. Com efeito, a 

concepção dos direitos naturais, consolidados na dogmática das ordens jurídicas 

positivadas, foi substituída pela idealização do pensamento jurídico científico, 

pretensamente objetivo e neutro: o positivismo. 

A Constituição passa a delimitar os poderes políticos e sociais, sem, 

entretanto, ter potencial normativo. A legislação infraconstitucional se sobrepõe na 

chamada Era dos Estatutos. Os códigos civis eram tratados como a Constituição dos 

particulares. Os direitos fundamentais de primeira dimensão restringiam-se a 

assegurar a esfera individual contra possíveis arbítrios do Estado. (BONAVIDES, 

2008). 

Porém, os aspectos mais marcantes do pensamento positivista liberal são a 

premissa individualista das análises sócio-jurídicas, a propriedade privada e a 

segurança jurídica enquanto valores primordiais, a noção de que a justiça e a 

equidade se vinculam a contextos meramente individuais e a negação à intervenção 

estatal face sua potencial restrição à livre iniciativa. É nesse ambiente que surgem 
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as relações de trabalho. (DELGADO, 2005). 

Dessa forma, o particular, no âmbito de sua liberdade, possuía autonomia 

para buscar seus interesses, sem ser obrigado a atentar para a realização de 

valores jurídicos fundamentais, nem ser limitado por interesses dos demais sujeitos. 

As restrições a essa liberdade estavam positivadas de modo específico em regras 

legislativas e constitucionais. A Constituição se restringia a vetor de indicação 

axiológica.(MARTINS, 2015). 

Com efeito, a autonomia da vontade consiste em princípio clássico e fundador 

do Direito Civil burguês, porquanto, expressa a liberdade de contratação, 

abrangendo o direito de contratar ou não, o direito de escolher com quem contratar e 

o direito de estabelecer o conteúdo (objeto e condições) do contrato. (SANTOS, 

2009). 

Envolve-se, portanto, na esfera jurídica negocial e patrimonial, justificando-se 

na igualdade formal dos contratantes. Nesse sentido, a autonomia da vontade 

justificou a implementação da sociedade do trabalho subordinado “livre”, por vias 

contratuais, em substituição ao trabalho servil. (SANTOS, 2009). 

O mito da autonomia da vontade levou os trabalhadores desvencilhados da 

servidão a ingressarem nas relações contratuais, para venda de sua força de 

trabalho, como se efetivamente dispusessem de condições materiais para 

manifestar sua liberdade de escolha.  O projeto liberal, portanto, concede grande 

valor à ideia de escolha pela expressão da vontade individual, estando nela 

encerrada a instrumentalização de autonomia e liberdade. (MÁXIMO, 2017).  

De fato, não se pode negar a importância dessa acepção para a garantia de 

direitos individuais perante possíveis arbitrariedades do Estado, entretanto, o 

problema reside no nível de desprendimento da escolha a questões externas, ou 

seja, se essas escolhas são, de algum modo, condicionadas ou não por elementos 

exteriores, especialmente em relações jurídicas de desigualdade material. Por isso, 

há de se verificar, durante o processo de escolha dos indivíduos, quais as forças que 

os movem. (MÁXIMO, 2017). 

 Máximo (2017, p, 64) critica a ideia de autonomia ilimitada fomentada por 

bases racionais, afirmando que os indivíduos podem não estar fazendo escolhas por 

eles mesmos, mas sim, podem estar seguindo movimentos aleatórios ou forças 

externas e questões culturais. O indivíduo “está limitado por restrições que são 
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próprias do processo de escolha. E não se trata de supor informação perfeita ou 

não, porque a questão não é a informação disponível, mesmo que esta seja 

continuamente um limitador também, e sim as próprias restrições inerentes à tomada 

de uma decisão”. 

A noção de que os indivíduos realizam escolhas de modo autônomo é 

problemática, notadamente diante da constatação de que os indivíduos pertencem a 

estruturas sociais que induzem a determinadas opções, em face do contexto no qual 

o indivíduo esteja inserido. (MÁXIMO, 2017).  

Os postulados básicos, portanto, do ideário liberal residem na liberdade 

individual perante o Estado e na igualdade formal das relações intersubjetivas, quer 

dizer, todos seriam iguais entre si para serem livres perante o Estado. (BONAVIDES, 

2009).  

Entretanto, essa liberdade sempre foi seletiva e teve a capacidade de 

invisibilizar as condições de exploração e desigualdade material que, por intermédio 

da ficção contratual, encobria a submissão do proletariado. A igualdade formal, 

assim, legitimou a desigualdade material, no plano privado, decorrente do poder 

econômico emergente do modo de produção, pois, conduzia a regulação, entre 

trabalhador e empregador, de modo direto e individual das relações de trabalho 

(DELGADO, 2017).  

 

2.2.2 O surgimento das relações coletivas 

 

Nessa conjuntura de igualdade formal e absenteísmo estatal, o proletariado 

assumia todos os riscos da atividade, submetendo-se à superexploração da mão-de-

obra e à exclusão social. A liberdade burguesa se estende até o limite daquilo que 

as condições financeiras permitem. Como as dinâmicas de mercado não estão sobre 

o controle do trabalhador, este detém apenas a liberdade para trabalhar e consumir. 

(DELGADO, 2005) 

A relação entre empregado e empregador isolado é tipicamente uma relação 

entre um detentor de poder e quem não detém poder algum. Origina-se como um 

ato de submissão que em sua dinâmica produz uma situação subordinada, por mais 

que a exploração possa ser dissimulada pela ficção jurídica do contrato de trabalho. 

O individuo, na sociedade capitalista, segue sendo direcionado pelo mercado, em 
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uma posição orginária de submissão para ser ora trabalhador, ora consumidor. 

(ANDRADE, 2005). 

Com efeito, a abisal desigualdade das relações individuais fomentaram a 

coletivização nas relações de trabalho. A relações coletivas de trabalho surgem, 

portanto, no seio social e serão institucionalizadas posteriormente devido ao impacto 

produzido por elas no modelo econômico. Quanto ao aspecto político, a organização 

coletiva dos trabalhadores teve um caráter subversivo em face da democracia formal 

e restritiva do liberalismo. (ANDRADE, 2005).  

Porquanto, a cultura liberal se opunha a tirania do poder estatal, não por uma 

perspectiva popular, mas sim, por perspectiva aristocrática. Desde as revoluções 

liberais, a democracia se concebia pelo governo de “todos por cada um”. A 

burguesia, como classe dominante, assumiu o enfrentamento do totalitarismo mas 

não instituiu, segundo Negri e Hardt, “o conceito universal de democarcia, mesmo no 

interior do espaço nacional. A exclusão das mulheres, dos despossuídos, dos não-

brancos e de outros negava o pretexto universal do ‘todos’”. (NEGRI e HARDT, 

2018, p. 304).   

Como manifestação de solidariedade entre os trabalhadores, o surgimento 

das associações profissionais se realizava na esfera privada em busca daquilo que a 

esfera pública não oferecia: a regulação do mercado de trabalho. Os trabalhadores, 

organizados assumiram seu papel de atores e sujeitos de direito, na busca da 

construção de um ser coletivo que assegurasse uma relação mais igualitária frente 

ao poder econômico. (ANDRADE, 2005). 

A organização operária articulada como resposta ao absenteísmo estatal e às 

cenário social caótico, ocorrem a partir da criação de um vínculo social, pela 

semelhança das condições de vida assalariada e de trabalho precário, pelo destino 

comum, pelo mesmo sentimento de opressão econômica amplificado pelo 

empobrecimento crescente frente a riqueza da burguesia. (DIAS, 2014). 

De modo paulatino, constrói-se uma tendência à coletivização da luta contra 

as mazelas consolidadas pelo modo de produção e pela ideologia hegemônica. Por 

uma identidade social emerge na massa de trabalhadores a percepção de que a 

ação coletiva produziria fatos sociais e econômicos mais significativos e eficazes do 

que ações individuais, que foram gradativamente sendo abandonadas em prol de 

movimentos coletivos sistemáticos e mais orgânicos. Essa percepção cria um 
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potente sentimento de pertencimento e representatividade em relação a um ser 

coletivo. (DIAS, 2014).  

No espaço de transformação da força de trabalho potencial em trabalho real, 

ocorre o processo de produção. Para assegurar esse processo, o poder diretivo do 

empregador implementa diferentes mecanismos de disciplina. O trabalho industrial, 

portanto, acontece em um espaço onde os trabalhadores cooperam entre si para 

produzir, desenvolvendo um sentido de dependência mútua e de solidariedade. 

(ANDRADE, 2005).  

Essa solidariedade surge na contradição entre a subordinação e cooperação. 

Para produzir o trabalhador se subordina às ordens do empregador, ao mesmo 

tempo em que deve cooperar com os demais trabalhadores. Nesse contexto, diante 

de circunstâncias extremas de exploração, a solidariedade entre os trabalhadores 

deixa de ser passiva para assumir uma natureza ativa, para além dos espaços de 

produção e projeta a agregação dos trabalhadores em níveis mais amplos de 

solidariedade. (ANDRADE, 2005). 

Esse vínculo solidário consiste, portanto, na premissa sociológica da criação 

de associações sindicais, como instrumento de melhoria de condições de trabalho, 

pois existe uma relação íntima entre o “poder de reivindicação dos sindicatos, a 

capacidade de mobilizar a categoria e as conquistas trabalhistas.” (LIMA, 2014. p. 

137).  

Outro elemento que potencializa esse processo de agregação reside na 

concentração industrial e na aglomeração da miserabilidade urbana. Apesar de a 

família burguesa inicialmente concentrar sua produção na unidade familiar, com o 

surgimento das fábricas os operários passam a realizar seus afazeres em espaços 

exteriores. Segundo Perrot (1992, p.113), “a fábrica de fiação mecânica se instala na 

aldeia, o mais próximo possível das fontes de mão-de-obra, utilizando e 

remunerando a equipe familiar como um todo”, alterando, assim, a conformação 

urbana.  

Os interesses e instituições passam a ser balizados pelo modo de produção 

fabril. O primeiro sistema de relações industriais é construído com base no 

paternalismo. O conjunto humano gestado pela empresa representa uma grande 

família referenciada no exemplo do próprio patrão que estabelece a ordenação do 

tempo e do espaço, garante a manutenção da família para além dos muros da 
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fábrica e gera estabilização social. (PERROT, 1992). 

As cidades tiveram seu contornos desenhados pelas alocações industriais e a 

exclusão social centralizava áreas de grande pobreza. Esse modelo produtivo 

desencadeia toda a transformação social e urbana no século XIX, desde as 

conformações arquitetônicas das cidades, até a formatação das relações pessoais e 

sociais, tendo em vista a importância e centralidade do trabalho para a estrutura 

social. (HARVEY, 1998). 

A proximidade territorial contribui para a preservação da organização coletiva. 

Com a redução das restrinções e repressões estatais, os grupos organizados 

passaram de ações violentas a soluções negociadas diretamente com os 

empregadores. Assim, a capacidade de mobilização dos trabalhadores em torno da 

articulação associativa foi um elemento fundamental para o enfrentamento da 

proibição latente. Esse fenômeno pode ser compreendido como sendo a base 

material da contratação coletiva e o marco histórico das relações sociais de trabalho. 

(NASCIMENTO, 2011).  

Naquele momento de ascensão da industrialização, com o individualismo 

pautando as relações sociais, “tornava-se indispensável a edificação de um 

contrapoder que somente teria a potência de se manifestar pela via do 

associativismo” (MARTINEZ, 2013. p. 73), o que se concretizou com o surgimento 

de grupos reinvindicativos. Entretanto, a hostilidade, a repressão e a criminalização 

do movimento social dos trabalhadores marcaram a primeira metade do século XIX. 

Reverberando o ideário do liberalismo clássico, pela defesa da liberdade 

formal e pela repressão de qualquer forma de associativismo, essa posição 

legislativa marcou a primeira fase das organizações de trabalhadores: a proscrição e 

a criminalização dos movimentos trabalhistas. (DIAS, 2014).  

A ideologia liberal clássica veiculava o forte combate ao Antigo Regime, 

porquanto, sua preocupação voltava-se a garantir que a associação privada de um 

grupo social não pudesse interferir politicamente na atuação do Estado, em 

contraposição ao interesse dos individuos. Para os liberais clássicos, a reunião de 

indivíduos em torno de interesses de classe poderia gerar uma casta detentora de 

privilégios corporativos. (MORAES FILHO, 1978). 

Dias (2014, p. 27) esclarece que a oposição do Estado liberal ao 

associativismo encontra-se em conformidade com “a doutrina da vontade geral, de 
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Rousseau, segundo a qual todos os homens nascem e permanecem livres e iguais 

em direitos, não sendo necessário que nenhum outro órgão coletivo se interponha 

entre o indivíduo e o Estado”. 

Com efeito, essa ideia contra-associativa consistia no elemento valorativo que 

balizou as normas jurídicas proibitivas de qualquer iniciativa de associação 

profissional. Esse modelo legislativo liberal foi reproduzido em outras sociedades 

que, paulatinamente, passaram a experimentar a industrialização e a enfrentar a 

coalizão de trabalhadores. De outro lado, Negri (2016, p. 130) aponta que:  

 
Além de impor a regra soberana, para desenvolver o essor [a ascensão] do 
capital, era preciso também tolher dos sujeitos todo reconhecimento de sua 
singular potência e confinar a expropriação desta, bem como da consciência 
da alienação, dentro de um estado de necessidade, retirando, assim, 
qualquer justificação a uma eventual rebelião ou possível resistência. 

 
Durante os séculos XVIII e XIX houve a consolidação de iniciativas 

legislativas destinadas à proibição, interdição e criminalização das associações 

sindicais. A razão histórica desse modelo proibicionista, como já se viu, residia no 

fato de que, para os liberais clássicos, o associativismo representava uma grave 

afronta à liberdade de trabalho e ao exercício de qualquer atividade econômica. 

(BRITO FILHO, 2009).  

Há, porém, uma evidente contradição no conceito de liberdade individual, 

quando não cabe a liberdade de escolha e ação associativa. Moraes Filho (1978, p. 

89), ressalta essa contradição: 

 
A liberdade individual inclui a liberdade de associação. Se ao homem é 
dado o direito de desenvolver livremente suas atividades, deve ter o direito 
de se associar livremente a outros homens. No entanto, não aparece em 
nenhuma das nossas Declarações nem em nossas Constituições do 
período revolucionário uma única palavra ou uma simples alusão à 
liberdade de associação. É a Constituição de 1848 a primeira a reconhecer 
expressamente ‘aos cidadãos o direito de se associar’ (art. 2). Não somente 
os redatores da Declaração de 1789 não viram a liberdade de associação 
como lhes pareceu poder atingir o próprio princípio da liberdade individual3. 

 

Entretanto, a acepção de liberdade clássica temia a tirania da maioria. 

 
3 Trata-se de uma tradução livre do autor, citando Léon Duguit. O texto originalmente transcrito por 
Moraes Filho: “La liberté individuelle implique la liberted´association. Si l’homme a le droit de 
développer librement son activité, il doit avoir le droit de l´associer librement à celle dês autres. Et 
cependant il n’y a pas dans une quelconque de nos Déclarations et de nos constitutions de la période 
révolutionnaire un seul mot que soit même une simple allusion à la liberté d´association. C´est na 
constitution de 1848 qui la première a reconnu expressément ‘aux citoyens le droit de s´associer’ (art. 
2). Non seulemant les rédacteurs de la Déclaration de 1789 ne voyaient pas dans la liberté 
d´association leur paraissait une atteint possible au principe même de la liberté individuelle”(Manuel 
du Droit Constitutionnel, 2ª. ed. Paris: s/e, 1911. p. 265). 
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Adotando essa acepção, a Lei Chapelier4, além de dissolver as corporações para 

promover a liberdade individual ao trabalho, também proibia a prática associativa, o 

que se repetiu na Constituição Francesa de 1791. (BRITO FILHO, 2009). 

Estabelecendo uma legislação que assegurava o amplo acesso a qualquer 

emprego e profissão mas que restringia a liberdade de associação, sob o argumento 

de que os grupos corporativos poderiam se transformar em uma possibilidade de 

inflacionamento do Estado. Entre o Estado e o indivíduo não caberia um ente 

coletivo, o único vínculo associativo decorreria do contrato social que une povo e 

governantes. (DIAS, 2014). 

A teoria política liberal conservadora surgiu em reação à Revolução Francesa 

e à Comuna de Paris. Como explica Esping-Andersen (1991, p. 87): 

 
Foi abertamente nacionalista e anti-revolucionária, e procurou reprimir o 
impulso democrático. Temia a nivelação social e era a favor de uma 
sociedade que preservasse tanto a hierarquia quanto as 
classes. Status, posição social e classe eram naturais e dadas; mas os 
conflitos de classe, não. Se permitirmos a participação democrática das 
massas e deixarmos que a autoridade e os limites de classe se diluam, o 
resultado é o colapso da ordem social. 

 
Portanto, limitando a participação das massas e apoiando-se na ideia de 

liberdade econômica, esse modelo produz, não somente uma estrutura juridica ou 

uma legitimidade normativa. O sistema econômico atribui ao Estado o papel de 

assegurar e manter um consenso político permanente, um consenso de que todos 

possam aparecer como agentes do mercado, dentro de processos econômicos: 

investidores, empresários, trabalhadores, etc. (FOUCAULT, 2008). 

Essa manifestação política de governo consiste no que Foucault (1973) 

denomina de biopolítica, que gere a vida dos indivíduos a partir da disciplina dos 

corpos. A sociedade da disciplina se expressa pelas instituições disciplinadoras: a 

família, a escola, o hospital, a fábrica, o exército, o manicômio, a prisão, etc. Essa é 

a manifestação do que se denomina de biopoder, ou seja, uma técnica de poder que 

busca criar e manter um modelo de vida para uma população, em determinado 

território, que importe em corpos ativos para a economia e dóceis para a política 

(FOUCAULT, 2008).  

Nesse contexto de disciplina e punição, o primeiro período do sindicalismo foi 

 
4 O jusnaturalismo racionalista, ao lado do iluminismo no movimento de codificação do Direito, no 
século XVIII, teve sua maior realização no Código Civil francês, o Código de Napoleão, que entrou 
em vigor em 1804. 
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configurado pela proscrição jurídica, o que, entretanto, não impediu o surgimento e 

proliferação de organizações de trabalhadores. Impulsionado pelas circunstâncias 

sociais e econômicas advindas do modo de produção capitalista implantado com a 

Revolução Industrial, o associativismo operário floresceu no campo social e se 

apresentou como resistência frente a abstinência estatal que relegava a população 

trabalhadora a miséria. (ANDRADE, 2005). 

 Inicialmente, os grupos se destinavam a ajuda mútua. A precariedade nas 

condições de trabalho, a vulnerabilidade social e o distanciamento estatal são, 

portanto, os elementos propulsores do movimento social dos trabalhadores, apesar 

da política proibicionista. Entretanto, algumas manifestações trabalhistas 

desenvolveram resposta agressiva a postura proibitiva, com revoltas e a prática 

depredatória. Resistrou-se, nesse primeiro momento, a marca da profunda tensão 

punitivista entre trabalhadores e Estado. (NASCIMENTO, 2011).  

A violência das manifestações e das repressões estatais causaram um 

ambiente de instabilidade e insegurança, o que não era propício para os interesses 

da classe economicamente dominante. A produção capitalista se estabelece a partir 

da regularidade da produção e da estabilidade das relações, o que passa a ser 

ameaçado por greves e outras mobilizações. A organização dos trabalhadores 

prosseguiu desafiando os poderes estatais e econômicos da burguesia.  

(ANDRADE, 2005). 

Os modelos jurídicos proibicionistas da existência associativa, em especial na 

França e na Inglaterra, passam a não conter o ímpeto e efetividade dos movimentos 

sindicais. A explicação para esse fenômeno reside na autencidade social dessas 

relações coletivas que geraram força suficiente para pressionar o sistema político e 

impor a reformulação do sistema jurídico. Daí emergem normas protetivas do 

trabalhador e de institucionalização dos sindicatos. (MORAES FILHO, 1978). 

Inicia-se, ainda, nos quatros intermediários do século XIX, a fase da 

tolerância. Abandona-se às repressões e as coalizões foram, aos poucos, se 

consolidando. Os trabalhadores passam a adquirir a comprensão sobre a motivação 

e a importância do agir coletivo. (BRITO FILHO, 2009).   

Assim, na segunda metade do século XIX, a fase proibitiva inicial começa a 

ser substituída por uma fase intermediária, denominada como sendo a fase de 

tolerância do Estado face ao sindicalismo, afastando-se a repressão violenta e 
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estabelecendo-se relações coletivas das entidades sindicais diretamente com os 

empregadores, que assimilaram a importância dos mecanismos formais de 

negociação com os trabalhadores, inclusive para evitar a instabilidade da produção e 

disciplinar as massas. (ANDRADE, 2005).  

Abandona-se a insistência de repressão explícita às organizações da classe 

trabalhadora, admitindo-se a geração de conflitos sociais decorrentes do modo de 

produção, passa-se a formatação de várias instituições reguladoras desse conflito 

gerado pela luta de classes. (ANDRADE, 2005). 

Emerge, nessa fase, o liberalismo republicano (GROPPO, 2008). Essa feição 

liberal assume o necessário debate entre a liberdade individual, igualdade e a 

democracia. Tocqueville ressalta, em sua obra A Democracia na América, como o 

liberalismo americano se utiliza de associações civis e políticas com diversas 

finalidades, para manter o equílibrio democrático e refutar os males do 

individualismo exacerbado.  

Afirma Tocqueville (1999, p.134) que “a moral e a inteligência de um povo 

democrático não correriam menores perigos do que seu negócio e sua indústria, se 

o governo tomasse em toda a parte o lugar das associações.” Sobre esse pensador, 

explica-se:  

Tocqueville teria seus precursores e seguidores, no século XIX, na denúncia 
contra a Tirania da Maioria. Grande parte dos liberais políticos do século 
XIX está, tal qual o nobre francês, menos preocupada com Estado 
Absolutista e mais com os “perigos” da Revolução e da ideia de soberania 
popular, ou seja, o aprofundamento da democracia. 
 

O liberalismo para Tocqueville, assim, deveria evitar os riscos da tirania da 

maioria, com base na ideia de liberdade individual, mas promoveria uma educação 

cívica por meio das associações, para formar o cidadão no bom exercício de sua 

igualdade, o que impediria o Estado ocupar um lugar maior do que deve. Tocqueville 

entendia que seria necessário estimular a participação política do homem comum 

em pequenas ações locais, evitando a apatia política, mas especialmente, as 

paixões revolucionárias. (GROPPO, 2008).  

De modo que essa participação política, em pequenas proporções acerca de 

temas específicos, serviria como um recurso para evitar a formação de 

agrupamentos de maior potencial revolucionário por parte das classes sociais 

subalternas, a exemplo de partidos políticos operários e sindicatos, que além da 

igualdade política poderia incursionar na direção de uma igualdade também 
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socioeconômica. (GROPPO, 2008). 

Entretanto, as várias dimensões da teoria econômica e política do liberalismo 

não foram suficientes para conter o movimento social dos trabalhadores. Foram 

iniciadas as experiências de aplicação industrial com energia elétrica, materializa-se, 

a partir de então, a Segunda Revolução Industrial, propiciando um novo impulso ao 

desenvolvimento industrial, bem como a consolidação dos movimentos trabalhistas. 

(HARVEY, 1998).  

De outro lado, outros eventos marcam novas concepções de ordem política e 

econômica voltadas às questões sociais: a publicação do Manifesto do Partido 

Comunista e a promulgação da encíclica "RERUM NOVARUM" pelo papa Leão XIII, 

que chama a atenção para a prestação de um serviço social para o bem comum, 

pelo qual a economia deveria compreender e responsabilizar-se. (ANDRADE, 2005).   

Percebe-se que as últimas décadas do século XIX preparam teórica e 

politicamente uma significativa transformação ocorrida no início do século seguinte. 

Nesse processo, a atuação das organizações operárias tem especial relevância para 

a afirmação de direitos sociais. (ANDRADE, 2005). 

 

2.3 OS SINDICATOS NO ESTADO SOCIAL E NOS REGIMES NAZI-FASCISTAS 

 

Nas primeiras décadas do século XX, uma série de eventos impactou o 

mundo trabalhista e econômico, dentre os quais, pode-se indicar como mais 

relevantes, a Primeira Grande Guerra Mundial (1914-1918), a Revolução Russa 

(1917) e a primeira grande crise capitalista ou a Grande Depressão (1929). 

(ANDRADE, 2005).   

Nesse cenário, o movimento socio-laboral organizado se manifestou, na 

esfera política, como um incontestável instrumento para o avanço das garantias de 

um patamar mínimo civilizatório, com o surgimento de políticas públicas e alterações 

institucionais voltadas a questão social. (DELGADO, 2017).  

Disso resultou a definitiva normatização das relações individuais e coletivas 

de trabalho, com a criação de institutos de intervenção normativa na economia. A 

organização coletiva dos trabalhadores assume, assim, papel relevante na 

construção do Estado Democrático de Direito e na afirmação histórica de direitos 

humanos. (DIAS, 2014).  
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A disseminação dos sindicatos, portanto, se estabelece em diversas partes do 

mundo. Para que esses coletivos surjam, como se registrou no tópico anterior, 

necesário que existam relações prévias entre os trabalhadores. Assim, a perspectiva 

marxista entende que a solidaridade entre trabalhadores se desenvolve durante o 

processo produtivo, dentro do exercício das atividades de trabalho. (ANDRADE, 

2005).  

Harvey (1998, p. 215) descreve que “a Primeira Internacional não somente 

buscou unir trabalhadores de muitos lugares e indústrias diferentes, como começou, 

nos anos 1860, a transferir fundos e ajuda material de um espaço de luta para 

outro”. 

Com efeito, a partir da sustentação teórica do marxismo, constrói-se a ideia 

de internacionalização da proteção ao trabalho humano, sob o signo da 

solidariedade. Inúmeros congressos internacionais de trabalhadores debatiam 

limites etários e de jornada diária, contando-se com a mobilização de intelectuais e 

juristas. (DIAS, 2014).  

O ideário liberal, nesse contexto, perde vigor e grandes desordens sociais 

começam a florescer, surgem greves e, como resultado, a disseminação da prática 

associativa e a consolidação de sindicatos laborais. A concepção do trabalho, 

enquanto direito que deve promover a dignidade humana, aparece como 

conseqüência da organização política da classe trabalhadora, do surgimento da 

revolução proletária e consolida-se nos ordenamentos jurídicos após a grande crise 

econômica de 1929. (ANDRADE, 2005). 

Todo esse processo que envolveu sindicato de trabalhadores, empregadores 

e Estados culminou com a criação da Organização Internacional do Trabalho,  o que 

é considerado um marco existencial do Direito do Trabalho. Diversos documentos 

internacionais contribuiram para a universalização das normas de proteção ao 

trabalho humano, para a afirmação da liberdade sindical e para a declaração de que 

o trabalho humano não pode ser tratado como uma simples mercadoria. 

(NASCIMENTO, 2011). 

Criada em 1919 pelo Tratado de Versailles, a Organização Internacional do 

Trabalho - OIT5, sendo responsável pela elaboração de diretrizes normativas 

trabalhistas internacionais. Um de seus princípios fundamentais são a liberdade de 

 
5 A OIT passa, após a Segunda Guerra Mundial, a integrar o Sistema das Nações Unidas 
(NASCIMENTO, 2011). 
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expressão e de associação como uma condição indispensável a um progresso 

ininterrupto. (NASCIMENTO, 2011). 

De modo que a OIT assimila a fundamentalidade da liberdade sindical como 

elemento imprescindível à concretização da justiça social. Ressalte-se que a OIT é o 

único organismo internacional que permite a participação de todos os atores 

envolvidos na cena trabalhista. Suas atividades e deliberações são adotadas de 

modo tripartite, contando com a atuação, em condições de igualdade, de 

representantes dos governos, das organizações de trabalhadores e das 

organizações de empregadores. (DIAS, 2014). 

Quanto à normatização da liberdade sindical, a primeira Convenção 

internacional foi a Convenção nº 11, sobre direito de sindicalização na agricultura, 

aprovada em 1921. Em seguida, tem-se a Convenção nº 84, sobre o direito de 

associação em territórios não metropolitanos, a qual aborda , além da liberdade de 

associação sindical para empregados e empregadores, da celebração de convênios 

coletivos e do incentivo à resolução consensual dos conflitos trabalhistas. (DIAS, 

2014). 

Passa-se ao reconhecimento institucional da associação sindical, também no 

plano supranacional. De outro lado, diversas Constituições passam a assegurar 

direitos sociais. Esse fato representa as primeiras iniciativas para a instalação do 

paradigma estatal de caráter social que assegura direitos fundamentais em outras 

dimensões. A noção de que a liberdade sindical constitui direito humano pressupõe 

a compreensão da inequívoca complementariedade entre o plano da liberdade e o 

da igualdade. Na verdade, o associativismo sindical, por se tratar de um movimento 

social, manifesta o valor do vínculo associativista que sustenta a própria vida em 

sociedade. (DIAS, 2014).  

Sob a dimensão jurídica, portanto, o trabalho emergiu na qualidade de direito 

positivo, como resultado do surgimento do proletariado industrial e de seu 

agrupamento em torno de grandes sindicatos. De tal forma que a organização dos 

trabalhadores impulsionou a construção do Direito do Trabalho, após um intenso 

processo de lutas para o enfrentamento da estrutura modelada pela concepção 

políticas da época, forçando a instituição de um nova perspectiva de Estado. A 

história do Direito do Trabalho, portanto, se confunde com a história do sindicalismo. 

(ANDRADE, 2005).  
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 Por outro lado, esse processo serviu igualmente para evidenciar a relevância 

política da ação reinvidicativa coletivamente organizada, que sedimentou a prática 

do associativismo sindical. Por isso é certo afirmar, de forma inequívoca, que a 

atividade sindical brota no campo social, como alicerce para a própria construção do 

Direito do Trabalho. (DIAS, 2014). 

Relembrando a importância dos movimentos sociais para a edificação do 

Estado Social, Harvey (1998, p. 125) aponta que o equilíbrio, “que prevalecia entre o 

trabalho organizado, o grande capital corporativo e a nação–Estado, e que formou a 

base de poder da expansão do pós-guerra, não foi alcançado por acaso – resultou 

de anos de luta”.  

Inegável o importante papel das entidade sindicais de trabalhadores na 

afirmação dos direitos humanos de segunda dimensão. O chamado 

constitucionalismo social começa a emergir logo após a Primeira Grande Guerra, 

enquanto resposta às questões sociais que demandavam a reformulação do Estado 

e do direito face ao quadro de desigualdade e de exclusão social instalada à época. 

Para Bonavides (2009, p. 209), o Estado Social foi a grande consequência da 

Revolução Russa. 

De modo que, as primeiras décadas do século XX registra eventos relevantes 

na esfera jurídica. Tem-se o surgimento do Direito do Trabalho, regulando as 

relações laborais no âmbito individual, bem como assiste-se a afirmação legislativa 

da autonomia privada coletiva, fundamentando normativamente a existência dos 

sindicatos e das relações coletivas.  

 

2.3.1 O trabalho enquanto direito e o Direito do Trabalho 

  

Seguindo essa linha, o Estado alarga sua atuação, resguardando além de 

direitos individuais, para promover positivamente políticas de proteção social, apesar 

de não pretender a ruptura com o sistema capitalista (ANDRADE, 2005). Na 

verdade, o Estado assumiu novos papéis para construir arranjos institucionais e 

sociais, aptos a regulamentar condições essenciais de reprodução do capitalismo. 

(HARVEY, 1998).  

O sistema jurídico acolhe a percepção de que o trabalho é atividade 

inseparável da pessoa do trabalhador e, por isso, sendo personalíssimo, deve se 
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desenvolver num ambiente que resguarde a dignidade humana. Pressupondo, 

ainda, a vulnerabilidade do trabalhador frente ao poder econômico, surge 

normativamente a imposição de limites para a proteção de bens como a vida, a 

integridade física, a saúde e a dignidade do trabalhador, estabelecendo-se um 

mínimo existencial. (NASCIMENTO, 2011).    

O Estado passa a intervir nas relações contratuais, porém, a construção de 

normas jurídicas sobre essas relações, por óbvio, vincula-se a essa estrutura 

classista e reproduzem as perspectivas do modo de produção. A formatação jurídica 

da relação de emprego reproduz os parâmetros do sentido do trabalho construído da 

modernidade liberal. Nesse sentido, o direito do trabalho, por ser produto cultural, 

surge para realizar a composição dos conflitos emergentes na relação de trabalho. 

Sem carregar qualquer criticidade, acolhe a lógica do trabalho moderno subordinado 

ao poder econômico. (COELHO, 2018).  

A ciência jurídica passa a diferenciar trabalho (gênero) e emprego (espécie). 

O emprego corresponde à descrição normativa de um modelo apto a receber a 

proteção estatal. Cria-se, assim, na norma jurídica, a descrição estandardizada de 

relação de emprego e de seus sujeitos: empregado e empregador. O empregador 

ocupa o polo da relação jurídica que promove a atividade econômica e possui o 

poder diretivo, disciplinador e punitivo em relação ao empregado. (ANDRADE, 

2005). 

Por sua vez, o empregado, enquanto espécie de trabalhador, diferencia-se 

como autômono, por ser o sujeito que presta serviço de modo subordinado, oneroso, 

pessoal, não eventual e que não assume o risco do empreendimento. Esse 

enquadramento baliza toda a rede de proteção instituída para equacionar os 

conflitos das relações de trabalho na Era industrial. (DELGADO, 2017). 

A canalização desses conflitos sociais representa o resultado de uma 

complexa interação entre as esferas pública e privada porque reformula o modelo do 

Estado, enquanto agente de resguardo da classe trabalhadora e auditor da 

economia e da seguridade social, além de mediador da negociação entre capital e 

trabalho. (HARVEY, 1998).  

Significativos eventos normativos e institucionais surgem no começo do 

século, a exemplo da Constituição do México de 1917, da Constituição Alemã de 

1919 e a criação da Organização Internacional do Trabalho, que desde suas origens 
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difunde o princípio da liberdade sindical como norteador das relações sindicais. Esse 

novo paradigma de Estado intenciona ser instrumento de justiça social. 

(NASCIMENTO, 2011). 

Inúmeras leis foram sancionadas nos primeiros anos do século XX, em vários 

países, tendo como objeto medidas de proteção dos direitos sociais dos 

trabalhadores. Surgem limitações às jornadas de trabalho e medidas de higiene do 

trabalho. Após a primeira grande guerra, os sindicatos tiveram uma importante 

participação no cenário internacional e influenciam decisivamente no surgimento do 

Direito do Trabalho. (NASCIMENTO, 2011).  

Nesse período, o Brasil passa a regulamentar o trabalho de menores e 

mulheres. Assim, sob uma ótica voltada à esfera social, as relações individuais de 

trabalho atraem a regulação normativa de caráter protetivo, com graus distintos de 

intervenção estatal nas diversas ordens jurídicas nacionais. Por sua vez, instala-se a 

ideia de que as relações coletivas devem se desenvolver dentro de um campo de 

liberdade, autonomia e igualdade entre os sujeitos coletivos. (DELGADO, 2017). 

Entretanto, para efeito desse estudo, o olhar sobre toda a construção 

legislativa reguladora do trabalho e das relações sindicais assume a perspectiva da 

teoria crítica do direito, buscando revelar mitos e descortinar fundamentos 

ideológicos que balizam a racionalidade justificadora da lei. Nessa perspectiva, o 

Direito do Trabalho, apesar de uma resposta estatal à pressão coletiva dos 

trabalhadores, não traduz efetivamente uma regulação que altere efetivamente os 

padrões de desigualdade do modelo capitalista. (COELHO, 2019). 

Na verdade, o Direito do trabalho apenas tenta atenuar os conflitos entre 

empregados e empregadores como uma forma de manter a base social de 

sustentação desse modelo de produção: a desigualdade real entre proprietários e 

trabalhadores. Os mecanismos jurídicos que tentam equilibrar essas desigualdades 

não são suficientes para produzir uma real transformação na estrutura para propiciar 

a efetiva emancipação humana. (COELHO, 2019).   

Por isso mesmo, compreender o sistema jurídico trabalhista, seja do ponto de 

vista individual, seja coletivo, passa necessariamente pela compreensão do sistema 

ideológico-político, o qual segue sendo pautado pelo sistema econômico desde a 

revolução industrial. 

Observa-se, ainda, o viés interventor do direito do trabalho se mantém no 
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campo das relações individuais, no chamado Direito Individual do Trabalho. O Direito 

Coletivo do Trabalho normatiza as relações coletivas, a partir da percepção de 

igualdade formal entre os entes coletivos (sindicatos) e empregadores. No Direito 

Coletivo, parte-se do pressuposto que o desequilíbiro existente nas relações 

individuais de trabalho não se opera nas relações coletivas. (DELGADO, 2017).  

A normatização sobre o trabalho não anula a sua mercadorização, apenas 

voltasse a regulá-la. Essa pretensão conciliadora da luta de classes, encampada 

pelo direito do trabalho, marca a justificação do Estado Social e também impacta 

sobre a organização dos trabalhadores, que passa a se balizar pela regulação 

estatal das relações individuais de trabalho. (ANDRADE, 2005).  

De modo que, entre o ideário socialista e o liberalismo em crise, surge a 

chamada terceira via: a social democracia. Constrói-se a ideia da sociedade do 

pleno emprego, como fator indispensável ao desenvolvimento econômico, o qual 

passa a ser, em grande parte, o objetivo comum a ser perseguido pelos 

trabalhadores e pelo capital, o que passa a direcionar as pautas reinvindicativas do 

movimento trabalhista. (HARVEY, 1998).   

 

2.3.2 A autonomia coletiva e o conceito de categoria profissional 

 

No campo social, um fenômeno alterou a concepção individualista das 

relações jurídicas: a organização coletiva dos trabalhadores. Ultrapassada a fase de 

criminalização dos movimentos trabalhistas, as associações laborais passaram a 

reivindicar e negociar condições contratuais diretamente com os empregadores. 

Essas associações representavam interesses coletivos, ou seja, interesses de um 

grupo de pessoas submetidas a circunstânicas homogêneas. De tal forma que, as 

regras estabelecidas nos acertos havidos entre as entidades laborais e os 

empregadores alcançavam de modo uniforme uma coletividade específica. 

(SANTOS, 2009). 

O impacto dessas relações na esfera econômica e política desencadearam a 

produção de regulamentação dessas relações. No âmbito jurídico, isso significa a 

afirmação de uma autonomia do ser coletivo para o exercício legítimo de 

representação e contratação, bem como o reconhecimento da natureza jurídica das 

regras estabelecidas nessas relações coletivas. (NASCIMENTO, 2011).   
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Assim, o surgimento das entidades sindicais demandou a produção de uma 

nova percepção sobre a autonomia da vontade, que antes se restringia ao campo 

individual, fazendo surgir a ideia da autonomia privada coletiva, como instrumento de 

igualização de relações jurídicas na esfera trabalhista. (DELGADO, 2017).  

Os grupos sociais organizados, ou corpos sociais intermediários, são 

identificados pelo trato de interesses comuns, juridicamente lícitos. Diante disso, 

passam a ser reconhecidos como sujeitos detentores de personalidade jurídica, com 

o poder de produzir normas gerais que alcançam seus membros e possuem a 

potencialidade de regular de modo uniforme relações com outros entes ou 

indivíduos. (SANTOS, 2015) 

Assim, da congregação de interesses comuns de um grupo, classe ou 

categoria resulta a afirmação de um ser coletivo que se determina a realizar e 

articular ações para a defesa e satisfação desses interesses comuns. De modo que 

esse ser coletivo (sindicato) é a própria coletividade agindo de modo coordenado 

para a consecução de seus interesses, a partir de uma autonomia privada coletiva. 

(SANTOS, 2009). 

As relações coletivas, que se estabelecem a partir de então, devem seguir os 

padrões normativos previamente previstos na legislação. Edifica-se todo um 

regramento para que se verifique a validade e legitimidade jurídica dessas relações 

e das normas contratuais que surgem por intermédio delas. De outro lado, a 

autonomia coletiva tem o poder revelador da capacidade do ser coletivo de 

aquisição de direitos e deveres. (DELGADO, 2017).  

A autonomia coletiva, portanto, representa a transposição do fenômeno que 

aflorou na esfera social, para a institucional. Essa transposição disciplinadora visa 

primordialmente emprestar segurança jurídica ao setor econômico, face à 

potencialidade dos possíveis atos do sindicato, enquanto ser coletivo agregador de 

uma massa de trabalhadores (SANTOS, 2009). Sendo, desse modo, explícita 

expressão da sociedade da disciplina. (FOUCAULT, 1974)  

Cada ordem jurídica nacional promove essa transposição a partir de critérios 

que delimitam a respectiva estrutura sindical. De forma proporcional, quanto maior a 

autonomia privada coletiva se manifesta no regramento jurídico, menos disciplinado 

e restrito é o campo de atuação do ser coletivo. Assim, a amplitude da autonomia 

coletiva pode ser verificada pela análise das limitações ou expansões que o modelo 
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sindical empresta aos sindicatos. (SANTOS, 2009). 

Nesse ponto, importante registrar o elemento histórico e político que 

promoveu uma grande restrição a autonomia coletiva, pelo avanço autoritário da 

figura estatal sobre a organização dos trabalhadores: os regimes nazi-fascistas.  

Ainda no início do século XX, ao mesmo tempo em que se consolidava o 

Estado socialista e, em outros países a passagem do estado liberal ao estado social, 

surgiu uma alternativa que articulava o discurso apelativo e promessas de melhores 

condições sociais. O fascismo surge, de modo oportunista, como uma via possível e 

ganha a adesão das massas descontentes com as desigualdades sociais e com o 

totalitarismo socialista, capturando o movimento de trabalhadores em diversos 

países europeus. (ANDRADE, 2005).  

A organização coletiva, nos regimes nazi-fascistas, sustentava-se em uma 

solidariedade orgânica. O corporativismo sindical estrutura as entidades de forma 

unitária e hierarquizada, em um modelo vertical e subordinado ao Estado, sob a 

promessa de enfrentar a realidade da luta de classes por meio de instituições 

estatais nacionalistas. Desarticula-se ideologicamente os vínculos de solidariedade 

social. (HALL, 2002).  

Essa incorporação das entidade sindicais à estrutura estatal desvirtua a 

natureza originária dos sindicatos. De pessoas jurídicas de direito privado passam a 

entidades de natureza pública, por representarem uma extensão das funções 

estatais. Ao adquirir caráter público, suprime-se a autonomia coletiva. (ANDRADE, 

2005).  

Nesse modelo, tem-se uma racionalidade própria dos Estados nazi-fascistas: 

o controle de todo poder social. Instala-se, assim, uma corporação totalitária que 

direciona e determina as formas de associação e representação sindical. O sistema 

corporativo marcou a experiência sindical espanhola, portuguesa, italiana, argentina 

e brasileira, o que repercute nas relações coletivas no Brasil até hoje, como se 

observará  no quarto capítulo. (HALL, 2002). 

A lei sindical italiana do governo fascista, denominada Lei Rocco (Lei nº 563, 

de 1926), inaugurou a definição das categorias econômicas, bem como as 

categorias profissionais correlatas. O enquadramento sindical consistia em 

prerrogativa estatal. A categoria, enquanto instituto jurídico, antecedia o fenômeno 

de associação no seio social, a fim de que as entidades sindicais surgissem dentro 
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de uma área delimitada e controlada pelo Estado. (ROMITA, 2001).  

De modo que, nos ordenamentos que manifestam essa estruturação, 

promove-se a transmutação da natureza da autonomia coletiva, de privada para 

pública. Os sindicatos consistiam em uma extensão estatal, o que representa uma 

profunda intervenção estatal no campo das liberdades individuais e coletivas, 

porquanto, suprimi-se a espontaneidade e a autenticidade da agregação coletiva. 

(HAZAN, 2017). 

Esse modelo foi implantado no Brasil na década de 30 (trinta) e mantém até 

então o alicerce da estrutura sindical brasileira, como se analisará no capítulo 3, 

quando se dará ênfase a discussão sobre o conceito de categoria profissional, 

enquanto elemento identificador da amplitude do princípio da autonomia coletiva no 

modelo sindical.   

Com efeito, nesse modelo corporativo, o conceito jurídico de categoria é o 

núcleo que determinava a amplitude da solidariedade entre os indivíduos, tendo 

como parâmetro de delimitação o princípio da divisão do trabalho, ou seja, a 

agregação necessariamente se referia aos que pertencem ao mesmo setor de 

produção econômica, sendo, portanto, o critério de representatividade da entidade 

sindical. (ROMITA, 2001).  

Marcadamente nacionalista, o Estado fascista se designa provedor das 

necessidades básicas da comunidade, em um sistema de colaboração entre os 

interesses dos trabalhadores e patrões. Eliminava-se, nos discursos nazi-fascistas, 

os conflitos e as ideologias clássicas, sob a justificativa de um corpo único que se 

integra para o bem da nação. Edifica-se, assim, regimes anti-democráticos radicais, 

pautados por profundas afrontas a direitos humanos, que levaram o mundo ocidental 

a Segunda Grande Guerra. (ANDRADE, 2005).  

Após a segunda guerra, ganha força a assunção de um trato regulatório do 

capitalismo, fixando-se a experiência do Estado Social, construído primordialmente a 

partir da doutrina econômica de John Maynard Keynes (1883-1946). Bauman (2008, 

p. 33), ressalta que o Estado de bem-estar social representou “um apoio sem o qual 

nem o capital nem o trabalho poderiam sobreviver muito menos mover-se e atuar”. 

Nesse sentido, o Estado Social representa uma mediação entre os sistemas político, 

social e econômico. 
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2.3.3 A autonomia privada coletiva enquanto direito fundamental 

 

Com o denominado Estado Providência, imbuído em garantir igualdade 

material, afirma-se, no plano constitucional, a dignidade humana, assegurando-se os 

direitos fundamentais segunda e terceira dimensão. São os direitos sociais, 

econômicos e culturais, ambientais e democráticos que se alicerçam na integração 

da solidariedade na ordem jurídica. Complementares e indissociáveis dos direitos 

fundamentais de primeira dimensão, esses direitos demandam a reconstrução da 

teoria jurídica. (SARLET, 2011).  

Os direitos sociais possuem como nota distintiva a outorga de direitos a 

prestações sociais estatais, tais como assistência social, saúde, educação, trabalho, 

dentre outras. Caracterizam-se como “deveres e tarefas a serem realizadas pelo 

Estado, no intuito de possibilitar aos seres humanos melhor qualidade de vida e um 

nível razoável de dignidade como pressuposto do prórpio exercício da 

liberdade”.(SARLET, 2011, p. 95). 

Nesse processo, aportes de novas formulações teóricas trazem repercussões 

significativas nas diversas áreas do Direito Privado. Essas repercussões tem 

especial conotação para o Direito do Trabalho porque, apesar de sua normatização 

protetiva em relação ao trabalhador, a hermenêutica jurídica conversava um viés 

positivista que prestigiava a mera subsunção do fato a norma. (HAZAN, 2017). 

Com o aporte do neoconstitucionalismo e da teoria dos direitos fundamentais, 

na perspectiva pós-positivista, o direito do trabalho, no âmbito individual e coletivo, 

passa a receber um novo olhar. Essa concepção reformulada sobre as relações 

jurídicas laborais recebe a influência da teoria sobre a irradiação dos direitos 

fundamentais às relações privadas, transportando, assim, a discussão sobre a 

autonomia privada para um plano mais abrangente. (HAZAN, 2017).     

No cenário posterior a Segunda Guerra Mundial, construiu-se mecanismos 

jurídicos de estabilização social aliados a produção fordista que passava a ser 

adotado como modo de vida. Na esfera política, o estabelecimento do 

keynesianismo projetava a retomada desenvolvimentista. Houve um período de 

prosperidade, compartilhando-se a eficiência econômica e o pleno emprego. 

(ANDRADE, 2005).   

Devido a elementos internos peculiares a cada nação ocidental, as formas de 
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intervencionismo estatal variaram muito entre os países capitalistas avançados, ao 

criarem um crescimento econômico com aumento dos padrões de vida e um sistema 

geral de regulamentação social. (HARVEY, 1998). 

A tendência, entretanto, da política dos Estados concentrou-se no 

investimento na segurança social e nos direitos laborais. Intervindo em todos os 

setores da vida econômica e social, esses Estados tinham com objetivo reconstruir 

as bases econômicas, respondendo às demandas dos cidadãos e dos grupos da 

comunidade, como um agente de políticas sociais. (ESPING-ANDERSEN, 1991). 

Nesse período, inúmeras cartas constitucionais outorgaram ao direito de 

associação sindical a conotação de fundamentalidade formal e material, ao mesmo 

tempo em que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) consolidava a 

transnacionalidade do direito à liberdade de associação sindical. Em 1948, institui-se 

a nova Constituição da OIT, que manteve a exaltação a liberdade associativa, 

apontando-a como um dos seus princípios fundamentais. (NASCIMENTO, 2011).  

Nessa linha, no mesmo ano, foi aprovada a Convenção n. 87 (anexo I-A), 

sobre a Liberdade Sindical e a Proteção do Direito Sindical. Essa carta normativa 

versa sobre a liberdade sindical na perspectiva de autonomia das entidades 

sindicais em relação ao Estado6, como resposta ao corporativismo fascista. A 

liberdade associativa, portanto, há de ser percebida como uma expressão peculiar 

de direitos humanos, para que seja superada qualquer ideia que atribua ao direito de 

associação um caráter de ofensa a outros atributos da liberdade, superando-se a 

acepção de autonomia da vontade individualista para a ampliação de uma 

autonomia coletiva. (DIAS, 2014).   

Nos países da periferia capitalista, especialmente na América Latina, como no 

caso do Brasil, fatores de intervenção política e econômica externa, adiaram a 

implantação da perspectiva social das políticas públicas (HARVEY, 1998). No Brasil, 

de modo tardio, a ordem constitucional com viés social veio com a redemocratização 

 
6 De modo complemantar, a Convenção n. 98 (anexo I-B) se destina a disciplinar a relação entre 
os próprios sujeitos trabalhistas no campo privado, resguardando a liberdade sindical a partir da 
proteção dos trabalhadores contra atos anti-sindicais e contra possíveis ingerências do poder 
econômico. A negociação coletiva, procedimento relevantíssimo no âmbito das relações sindicais, 
encontra-se  de maneira normatizada nas Convenções n. 151 (1978) e n. 154 (1981) da OIT, ambas 
ratificadas pelo Brasil. Na década de 1970, foram aprovadas outras duas Convenções sobre temas 
que reforçam a efetividade da liberdade sindical: a Convenção n. 135 de 1971, que trata da proteção 
dos representantes dos trabalhadores em sua relação com os empregadores, e a a Convenção n. 
141 de 1975, que protege as organizações de trabalhadores rurais contra as ingerências estatais, 
estendendo os termos da Convenção n. 87 da OIT. 
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após três décadas de intervenção militar autoritária, com a Constituição Federal de 

1988, na qual há a previsão de princípios de liberdade sindical e autonomia privada 

coletiva, apesar de manter marcas do modelo corporativo. (DELGADO, 2017). 

Consolida-se, assim, o reconhecimento da liberdade sindical e da autonomia 

privada coletiva, enquanto direitos fundamentais, projetando-se o fortalecimento dos 

sindicatos e das normas coletivas decorrentes das relações coletivas. Isso significa a 

afirmação no campo jurídico das entidades sindicais como instrumentos de justiça e 

inclusão social. (ROMITA, 2005). 

Toda essa reconstrução do pós-guerra impulsionou novas perspecivas na 

teoria jurídica, a qual sofreu os influxos dos problemas sociais. Diversas questões 

também surgem com a crise gerada pelos argumentos de defesa dos nazistas, que 

justificavam suas atrocidades a obediência à lei. A questão da legitimidade do poder 

e a relação público-privado é reconstruída. (MARTINS, 2015).  

De modo que, na segunda metade do século XX, viu-se emergir uma 

concepção pós-positivista do direito e uma corrente neoconstitucionalista, a partir da 

consolidação da teoria da força normativa da constituição,  que valoriza a aplicação 

do conteúdo constitucional e dos direitos fundamentais, assim entendidos como 

direitos humanos recepcionados e reconhecidos pela ordem jurídica nacional. 

(MARTINS, 2015). 

Amaral (2008) ressaltar a importância das alterações ocorridas no 

pensamento jurídico para a consolidação do ideal de Estado Social e Democrático, 

que resguarda a proteção dos trabalhadores e de suas organizações coletivas, por 

conceber a existência de normas jurídicas, de cunho social, efetivamente válidas e 

eficazes, inseridas no conjunto normativo constitucional.  

Nessa linha, como o incremento de elementos sociais no discurso jurídico, 

passa-se a incorporar mecanismos aptos a garantir a igualdade entre os sujeitos 

participantes de uma relação jurídica. Evidencia-se que o estudo sobre a liberdade e 

autonomia privada, na qualidade de direitos fundamentais não se dissocia do estudo 

da igualdade. (HAZAN, 2017).  

Essas discussões teóricas sobre direitos fundamentais fornecem importantes 

contribuições para a compreensão sobre as possíveis dimensões da autonomia 

privada coletiva, enquanto fundamento para a afirmação da existência do ser 

coletivo (sindicato) no mundo jurídico. 
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2.4. DIREITOS FUNDAMENTAIS E AUTONOMIA PRIVADA NO PÓS SEGUNDA 

GUERRA  

 

Essa ebulição do pós-guerra fez emergir, na ciência jurídica, uma teoria dos 

direitos fundamentais que congrega suas diversas dimensões. Consolidada a partir 

da reconstrução do paradigma humanitário, afirma-se a terceira onda de direitos 

fundamentais, “fruto do sentimento de solidariedade mundial que brotou como 

reação aos abusos praticados durante o regime nazista”. (MARMELSTEIN, 2013, p. 

52). 

Com efeito, inúmeros aportes teóricos abrem espaço para a edificação de 

uma outra concepção de autonomia privada, seja no âmbito individual, seja no 

âmbito coletivo que, até então, recebiam reflexos do positivismo jurídico. Dentre 

diversas teses jurídicas, algumas ocuparam com proeminência o campo da ciência 

jurídica, instalando reformulações radicais.  

 

2.4.1 A incidência imediata dos direitos fundamentais nas relações de trabalho 

 

Ressaltando a necessidade de aproximação entre norma e realidade, com a 

superação do isolamento que habitava o pensamento constitucional positivista, a 

teoria da força normativa da Constituição (HESSE, 1991) gera impacto sobre a 

hermenêutica constitucional e uma importante alteração da percepção sobre 

autonomia privada (individual e coletiva). 

Para Hesse (1991), a norma constitucional deve ser referenciada nas 

condições históricas. Entendia que a existência da Constituição se vincula a sua 

realização concreta na sociedade. De tal forma que a norma constitucional não tem 

existência autônoma em face da realidade, porquanto, a essência constitucional se 

manifesta na sua vigência.  

Hesse propõe, dessa forma, que a realização da Constituição se materializa 

pela capacidade de operar "na vida política, nas circunstâncias da situação histórica 

e, especialmente, na vontade de Constituição". Por isso, a hermenêutica 

constitucional deve seguir, diante de problemas jurídicos-constitucionais, à 

interpretação que confira maior efetividade à Constituição. (HESSE, 1991, p.12). 
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Sobre a hermenêutica que se corporifica com o neoconstitucionalismo, 

Barroso (2001, p. 15) esclarece que: 

 
A interpretação jurídica tradicional não está derrotada ou superada como 
um todo. Pelo contrário, é no seu âmbito que continua a ser resolvida boa 
parte das questões jurídicas, provavelmente a maioria delas. Sucede, 
todavia, que os operadores jurídicos e os teóricos do Direito se deram 
conta, nos últimos tempos, de uma situação de carência: as categorias 
tradicionais da interpretação jurídica não são inteiramente ajustadas para a 
solução de um conjunto de problemas ligados à realização da vontade 
constitucional. A partir daí deflagrou-se o processo de elaboração 
doutrinária de novos conceitos e categorias, agrupados sob a denominação 
de nova interpretação constitucional, que se utiliza de um arsenal teórico 
diversificado, em um verdadeiro sincretismo metodológico. 
 

A teoria da força normativa da constituição representou, dessa maneira, a 

alteração radical de paradigma, no sentido de reconhecer a Constituição como 

norma a ser aplicada a realidade, e não apenas como mero indicador axiológico sem 

conteúdo normativo, dependente de realização por iniciativa do legislador 

infraconstitucional. Os textos constitucionais passam a incorporar amplamente 

direitos humanos. (MARTINS, 2015).   

Essa acepção tem especial relevância para garantir a consolidação da 

liberdade sindical e da autonomia privada coletiva, enquantos direitos fundamentais, 

nos ordenamentos jurídicos nacionais, tal como ocorre no Brasil. Não por acaso, de 

tempos em tempos, surgem pretensões de emendas ao texto constitucional para 

alteração do modelo sindical, como se abordará no capítulo 4.     

Por sua vez, o pós-positivismo, no âmbito da teoria do direito, reintroduz 

noções de justiça e legitimidade na discussão axiológica e teleológica do sistema 

jurídico, fazendo emergir a superação do modelo positivista, tende a ser reducionista 

do fenômeno jurídico a um sistema formal e fechado de regras legais. Com efeito, 

parte-se de uma abertura do sistema para o tratamento axiológico do direito e a 

utilização efetiva dos princípios jurídicos como espécies normativas. (BARROSO, 

2001).  

Em outras palavras, o pós-positivismo pode ser encarado como a concepção 

teórica que possibilita a sustentação do neoconstitucionalismo, permitindo reformular 

alguns alicerces da teoria jurídica. Sua perspectiva remota a discussão sobre a 

articulação entre direito, moral e política, pela noção de inegável 

complementariedade. (BARROSO, 2005). 

O método pós-positivista se pauta na revalorização da razão prática, no ideal 
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de justiça e nas vias de legitimação democrática. Se por um lado, pretende suplantar 

a legalidade estrita sem desprezar o direito posto, realizando uma leitura moral da 

constituição e das leis. Por outro lado, não se utiliza de categorias metafísicas. 

(BARROSO, 2001). 

Nesse sentido, Dworkin apresenta uma acepção jurídica que “não se exaure 

no sistema de regras válidas, em sua concreção por meio da vivência dos juristas, 

pois compreende outros padronagens que não funcionam como normas, mas 

operam como princípios, metas e outros standards metajurídicos”. (COELHO, 2018, 

p. 201)  

Essa alteração de paradigmas jurídicos e a introdução de modelos 

interpretativos neoconstitucionais revertem-se em pressupostos teóricos para o 

desenvolvimento da concepção da incidência dos direitos fundamentais às relações 

entre particulares, construindo-se novos mecanismos de contenção a abusos de 

poder político e econômico, notadamente nas relações de trabalho. (AMARAL, 

2008). 

Redimensiona-se, na teoria jurídica, assim, o entendimento sobre o que é o 

direito, sobre como se interpreta o direito, e sobre como se aplica o direito. A 

concepção jurídica passou a reconhecer, assim, a Constituição como um vetor 

axiológico normativo vinculante, produzindo mudanças de paradigmas e reflexos 

diretos nas diversas áreas do Direito Privado, dentre as quais se localiza o Direito do 

Trabalho.  

Disso resulta que o exame das normas e institutos de direito privado frente às 

previsões constitucionais pode ser concebido por duas perspectivas metodológicas 

diversas: uma, que adota a aplicação direta ou imediata dos direitos fundamentais 

nas relações privadas, e outra, que afirma que a restrição da atuação privada pelos 

direitos fundamentais, seja na discricionariedade do legislador, seja na interpretação 

do magistrado, se dá de modo indireto ou mediato. (MARTINS, 2015). 

A teoria da eficácia mediata ou indireta dos direitos fundamentais, 

desenvolvida originariamente na doutrina alemã por Günter Dürig, sendo a 

concepção majoritariamente adotada na Alemanha atualmente. Para tal teoria, os 

direitos fundamentais não compõem diretamente o direito privado como direitos 

subjetivos, a ponto de serem aplicados imediatamente a partir do texto 

constitucional. (MARTINS, 2015).  
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Por ser assim, os direitos fundamentais ingressariam no âmbito da 

normatividade privada por intermédio de cláusulas gerais e de conceitos jurídicos 

indeterminados utilizados pelo legislador infraconstitucional, cabendo aos juízes a 

realização de um filtro interpretativo a partir dos valores constitucionais. 

(SARMENTO, 2006). 

A sustentação dessa teoria reside no argumento de que a incidência direta e 

imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas importaria na restrição, ou 

até mesmo, na supressão da autonomia privada, subvertendo a lógica da construção 

do direito privado, ao transpor suas categorias tradicionais ao patamar do direito 

constitucional, por desprezar todo o amadurecimento dos institutos privados ao 

longo do tempo. (RODRIGUES JUNIOR, 2004). 

A teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações 

privadas foi elaborada na Alemanha na década de 50 por Hans Carl Nipperdey. 

Embora não seja a concepção dominante na Alemanha. Tal concepção defende 

que, na falta ou insuficiência de regulação legal, o interprete e o aplicador do direito 

tem condições de extrair efeitos jurídicos diretamente das normas constitucionais, já 

que os direitos fundamentais se aplicam imediatamente às relações privadas, não 

havendo necessidade de autorização infraconstitucional. (MARTINS, 2015). 

No Brasil há relativo consenso sobre a eficácia dos direitos fundamentais no 

âmbito das relações privadas. Isso decorre, sobretudo, da própria força normativa da 

Constituição, bem como do reconhecimento de que os direitos fundamentais são 

suscetíveis de violação não só pelo Estado, mas também por atores privados, 

mormente em razão do incremento do poder social, político e econômico desses 

sujeitos na sociedade atual. (MARTINS, 2015).  

De fato, considerar que os direitos fundamentais incidem nas relações de 

direito privado apenas de forma indireta, por meio de cláusulas gerais, significa 

entender que essa incidência deve ocorrer por expressa autorização do legislador 

ordinário, o que evidentemente compromete a força normativa da Constituição. A 

liberdade sindical, por exemplo, seria entendida como mera orientação direcionada 

ao legislador infraconstitucional. (DIAS, 2014). 

Nisso reside a justificação para a aplicação direta das normas constitucionais, 

em especial dos direitos fundamentais, às relações privadas. Sarlet sustenta que a 

eficácia dos direitos fundamentais no âmbito do Direito Privado, inclusive nas 
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relações entre particulares, “não é de ser refutada, ainda mais levando em conta o 

grande comprometimento da ordem constitucional brasileira com os direitos sociais e 

com a justiça social, que, importa destacar, constitui princípio informador da ordem 

constitucional econômica”. (SARLET, 2001, p. 97). 

Com efeito, a incidência imediata dos direitos fundamentais nas relações 

privadas pressupõe a compreensão de que a dignidade humana, enquanto valor 

social constitucionalmente afirmado, há de permear todas as relações jurídicas, o 

que não implica, necessariamente, na redução da importância da autonomia privada 

do sujeito em posição de preponderância na relação. (SARLET, 2011).  

Entretanto, as críticas de fundo liberal suscitam, em geral, que a igualdade 

material em uma relação jurídica restringe a liberdade e a autonomia dos indivíduos, 

gerando a limitação que o exercício de um direito provoca no outro (RODRIGUES 

JUNIOR, 2004). Nesse sentido, as contraposições ao direito do trabalho questionam 

a restrição que o sistema protetivo promove sobre a livre iniciativa. A desconstrução 

desse argumento reside exatamente na constatação de que os referidos direitos não 

são contraditórios, mas, sim, complementares. (HAZAN, 2017). 

A ponderação entre eles, ao contrário do que se alega, tão pouco acarreta a 

aniquilação de um ou de outro. No conjunto da relação jurídica, estes direitos 

complementam-se de tal forma que, para cada sujeito ser livre em uma relação 

jurídica, ele deve estar em uma posição de igualdade. Para ser igual, o indivíduo há 

de ser livre, sendo no gozo real de sua autonomia e liberdade que os indivíduos se 

tornam iguais.  

O Direito, por sua própria natureza, carrega em sua essência a noção de 

compartilhamento de liberdades. O direito é, em si, uma possibilidade de contenção 

da liberdade natural do indivíduo. Ademais, a vida em sociedade justifica-se, em 

grande parte, pela noção de que remete-se a um sistema de cooperação. 

(VASCONCELOS, 2006).  

Nesse sentido, importa apontar a contribuição que emerge do liberalismo 

igualitário, que possui como principal pensador John Rawls, defendendo que a 

análise dos princípios da justiça somente pode ser feita por meio do diálogo entre 

liberdades e igualdade. A formulação de Rawls parte da ideia de que todas as 

pessoas são iguais para exigir um esquema adequado de direitos e liberdades 

básicas iguais. De tal sorte que, um sistema de igualdade democrática deve 
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assegurar justa igualdade de oportunidades. (BARBAROCH, 2011).    

Dessa forma, a redução de assimetrias redimensiona a liberdade, permitindo-

se que liberdade e igualdade, se limitem mutuamente, ao mesmo tempo em que se 

dilatam na mesma proporção. A autonomia só pode ser garantida pelo exercício da 

liberdade e da igualdade entre os sujeitos de uma relação jurídica. (BARBAROCH, 

2011).  

Com efeito, em uma relação em que há visivelmente um desequilibrio 

econômico ou social, e por consequencia, tensões externas a relação, questiona-se 

a validade da ideia de que os indivíduos estão, de modo livre e consciente, 

realizando escolhas em condições de igualdade formal. (MÁXIMO, 2014). 

Essa circunstância de desequílibrio permeia profundamente as relações de 

trabalho, seja no âmbito individual, seja no âmbito coletivo. Porquanto, esses dois 

direitos fundamentais (liberdade e igualdade material), uma vez ponderados entre si, 

permitem a autodeterminação dos indivíduos, pela atuação livre dos agentes dentro 

de um espaço de diferenciações realizadas para assegurar um equilíbrio da relação 

jurídica. 

Isso representa, na verdade, a equiparação entre dignidade humana e 

autonomia privada, dentro de um plano de valores jurídicos fundamentais. 

Porquanto, negar a aplicação direta dos direitos fundamentais implica na realização 

plena da autonomia privada, ainda que em detrimento à dignidade humana. 

(MARTINS, 2015). 

Por isso, em uma relação desequilibrada, do ponto de vista econômico ou 

social, como a relação de trabalho, deve-se reduzir a amplitude da autonomia 

privada do empregador para garantir a dignidade do trabalhador, o que pode ser 

viabilizado, inclusive, por intermédio de normas coletivas negociadas. 

A teoria da incidência direta prima facie, portanto, contempla a mais 

adequada fórmula para se estabelecer um modelo hermenêutico comprometido com 

os valores insculpidos na Constituição Federal de 1988, concretizando-se a força 

normativa da Constituição. (MARTINS, 2015).  

Como explicita Sarmento (2016), essa alteração da perspectiva teórica 

significa a redefinição das fronteiras entre o público e privado no Estado Social, o 

que despertou para a questão da incidência dos direitos fundamentais nas relações 

privadas. Essas reformulações resultam de um processo que se passou a 
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denominar como Constitucionalização do Direito Privado, no qual se percebe o 

deslocamento do centro axiológico da lei para a Constituição. 

Com efeito, o Direito Privado experimentou um processo de reconstrução 

metodológica, que transfere, do patrimônio para a dignidade humana, o papel central 

de análise deste âmbito do Direito. De modo que, a dignidade humana é incorporada 

aos institutos privados, que passam a realizar os valores existenciais indicados pela 

CF/88. O processo de irradiação dos valores constitucionais a todo o ordenamento 

jurídico acarreta relevante alteração de paradigma no âmbito do Direito Privado. 

(SARMENTO, 2006).  

De tal modo que, o Código Civil deixa de representar o vértice normativo do 

direito privado. Tal fato resulta em mudanças substantivas na concepção e na 

interpretação dos institutos tradicionais de direito privado, que assumem funções 

focadas no social e na dignidade da pessoa humana. A repersonalização da 

perspectiva normativa privada, portanto, recoloca a pessoa humana como centro do 

direito civil. O dogma da autonomia da vontade cede lugar para a autonomia privada. 

(MARTINS, 2015). 

O particular, nessa perspectiva, deve atentar, não apenas para as regras 

jurídicas vigentes, mas também, para os valores jurídicos fundamentais, ponderando 

o exercício de sua liberdade frente a outros interesses possivelmente contrariados 

(MARTINS, 2015). Com esse norte, os valores fundamentias inscritos na 

Constituição devem ser os principais vetores das relações de trabalho, sejam 

individuais ou coletivas.  

Entretanto, o reconhecimento da eficácia direta dos direitos fundamentais no 

âmbito das relações privadas não pode se dá de forma absoluta e incondicionada. 

Porquanto, surgem questões a serem ponderadas quando há conflito entre direitos 

fundamentais. Sarmento (2006) propõe três regras de ponderação, para equacionar 

um problema de confronto entre interesses privados7.  

 
7 Martins (2015) propõe a resolução dessa questão pela chamada Lei das Esferas Privadas, 
defendendo que a análise do conflito entre liberdades deve verificar o peso abstrato da liberdade 
dentro de cada esfera da vida privada. Essas esferas seriam círculos concêntricos. Nas palavras do 
autor, “A vida privada por ser dividida em três círculos concêntricos: o círculo da privacidade, o círculo 
da intimidade e o círculo do segredo. Evidente que o peso da liberdade é menor fora dos círculos (na 
esfera pública)”. De modo que, para Martins (2015), o particular não pode perseguir seus interesses 
sem considerar os interesses alheios. O indivíduo deve ponderar o peso de sua liberdade, de acordo 
com o círculo em que está situado seu interesse, para poder agir livremente, pois, mesmo na falta de 
regras, os particular deve atentar para os interesses de outros, por força da aplicação direta dos 
direitos fundamentais, para não ferir liberdade e autonomia de outrem.  
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Pela primeira regra, quanto maior for o grau de desigualdade fática entre os 

envolvidos, menor o peso da liberdade. Pela segunda, a liberdade tem um peso 

maior quando se trate de questões existenciais e menor quando se trata de 

questões patrimoniais. Pela terceira regra, a liberdade é maior quando trata-se da 

realização de uma conduta individual isolada (fato jurídico), havendo apenas a 

vontade de quem age, portanto, a liberdade é menor quanto trata-se da realização 

de um negócio jurídico bilateral, com a existência de dois interesses (vontades) 

impulsionando a situação jurídica. (SARMENTO, 2006).       

De modo que, Sarmento (2016) diferencia a autonomia privada, enquanto 

expressão da liberdade, em autonomia existencial e autonomia patrimonial ou 

negocial, atribuindo maior peso à liberdade no âmbito da autonomia existencial. 

Ponderando o peso da liberdade, quando se trata de autonomia patrimonial ou 

negocial, com o princípio da igualdade material. 

Essa proposição produz uma relevante ressignificação na noção de 

autonomia privada. Porquanto, dentro de uma perspectiva liberal, a autonomia da 

vontade restringia-se à liberdade de realização de negócios jurídicos. Isso ocorre 

porque, as relações patrimoniais passam a ser interpretadas à luz da dignidade da 

pessoa humana e dos valores sociais. Há uma despatrimonialização dos institutos. 

A utilização do princípio da dignidade da pessoa humana na fundamentação 

do Direito Privado e o seu reconhecimento como fator axiológico do ordenamento 

jurídico nacional acarretam a consagração da primazia dos valores existenciais da 

pessoa sobre os valores patrimoniais. (TEPEDINO, 2008). 

De um lado, considera-se a possibilidade de tratamento desigual àqueles que 

estejam em posições jurídicas de desigualdade, como uma forma de reforçar o 

conteúdo da liberdade negocial, a partir do prisma do igualitarismo. De outro lado, a 

concepção sobre a autonomia da vontade que exprimia apenas a liberdade 

contratual e a igualdade formal dos individuos recebe uma releitura para veicular a 

concepção de autonomia privada, que amplia o âmbito da autonomia negocial para 

abarcar também a autonomia existencial. (TEPEDINO, 2008). 

Propõe-se que essa noção teórica sobre a incidência dos direitos 

fundamentais nas relações privadas de trabalho, além de fundamentar a criação de 

normas coletivas necessariamente vinculadas à promoção da dignidade humana, 

pode sustentar a afirmação da autonomia privada coletiva, também em uma 
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dimensão existêncial do ser coletivo, como expressão ampla da liberdade sindical.  

 

2.4.2 A autonomia privada coletiva existencial  

 

Os direitos humanos foram sendo construídos historicamente, no plano 

internacional, e paulatinamente incorporados pelas ordens nacionais, a título de 

direitos fundamentais. Mas a teoria dos direitos fundamentais teve sua afirmação 

apenas após a segunda guerra mundial. Igual sorte seguiu o princípio da autonomia 

privada coletiva.  

Ao longo do anos, o reconhecimento dos sindicatos e das normas coletivas 

foram se consolidando nos ordenamentos jurídicos, mas, a teoria da autonomia 

privada coletiva teve sua afirmação apenas após a superação dos regimes fascistas. 

Desenvolveu-se, na esfera do Direito Coletivo do Trabalho, uma nova concepção da 

liberdade sindical, que a registra não só como direito humano e fundamental, com o 

reconhecimento internacional e a constitucionalização dos diretos sociais, mas 

também como elemento diretamente vinculado aos direitos fundamentais da 

solidariedade. (ANDRADE, 2005). 

Com a afirmação da noção de liberdade sindical enquanto direito 

fundamental, construída à luz do paradigma do Estado Democrático do Direito, após 

superada a faceta corporativista de organização sindical, aprimora-se a teoria sobre 

autonomia privada coletiva, enquanto ideia central que sustenta a existência das 

entidades sindicais como entes coletivos e titulares de direitos e deveres. 

(DELGADO, 2017). 

A conexão entre a liberdade sindical e os valores afetos ao paradigma 

democrático de Estado é facilmente notável. Isso porque a lógica da organização 

sindical livre parte exatamente das noções de coletividade, de união em prol do bem 

comum e de participação dos trabalhadores nos centros de poder e na construção 

do direito. Com isso, assegura-se ao sindicato um papel muito mais amplo do que a 

simples representação trabalhista. (ANDRADE, 2005). 

Sem dúvidas, a garantia da liberdade no âmbito coletivo reflete sobre o todo o 

subsistema trabalhista pois a existência e atuação de entidades sindicais autonomas  

promovem a reformulação de condições de trabalho, com melhoria da condição 

social dos que vivem do trabalho, por intermédio da instituição de vetores normativos 
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que regulam essas condições, o que impulsiona o aprimoramento do próprio Direito 

do Trabalho. Como explica Hazan (2017, p. 69): 

 
Como houve o reconhecimento, pela Constituição, do sindicalismo como 
elemento central, inclusive de democratização do poder, o Estado não pode 
deixar de assegurar ao sindicato, sujeito promotor da igualdade substancial, 
a autonomia e a unidade de organização (consectários axiológicos da 
liberdade sindical). O sindicato, revelado como instrumento para a 
expressão dos poderes sociais da classe trabalhadora – e, com isso, 
identificador e defensor de uma democracia social e plural – merece uma 
abordagem promocional e incentivadora por parte do Estado. 

 
Com efeito, as entidades sindicais são relevantes protagonistas na 

preservação e defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Com a 

institucionalização das entidades associativas, sob o signo da liberdade sindical, 

adquirem importantes incumbências institucionais, para a defesa individual e coletiva 

dos interesses dos integrantes da categoria organizada. Tais incumbências sindicais 

refletem de modo significativo no sistema econômico e social. É de se ponderar, 

entretanto, que o modelo institucionalidado para viabilizar a ação sindical no mundo 

jurídico não pode prescrindir do pressuposto histórico e social que fundamentam o 

associativismo: a solidariedade. (ANDRADE, 2005).  

Assim, a concepção de autonomia privada atinge dimensões efetivamente 

mais amplas com a recepção na teoria jurídica do que se denomina, no âmbito do 

direito coletivo do trabalho, de autonomia privada coletiva. A equalição da relações 

de trabalho passa a ser instrumentalizada, não apenas pela ingerência do Estado, 

mas especialmente, pela participação dos grupos sociais no plano coletivo. 

(SANTOS, 2009). 

Santos (2009) ressalta que:   

  
A primeira fórmula ação da noção de autonomia privada coletiva pode ser 
atribuída a Gierke que com observação das instituições medievais 
identificou a existência de um direito nascido da vontade comum ou 
conjunta de grupos sociais e não da atividade normativa do Estado. 
Posteriormente praticamente todas as teorias pluralismo reconhece serão 
os grupos sociais como centros de produção de Norma Jurídica. 

 
Disso emerge a chamada autonomia privada coletiva, ou seja, a prerrogativa 

jurídica, conferida a determinados corpos sociais intermediário, de serem titulares de 

direitos e criadores de normas jurídicas para a tutela de interesses de um grupo ou 

classe de pessoas coletivamente consideradas. O Estado deixa de ser o centro de 

positivação de normas jurídicas. (SANTOS, 2009).   
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Dentro de um contexto de disparidade do poder contratual entre categorias 

econômicas e laborais, a concepção da autonomia coletiva negocial parte da 

percepção sobre a existência de uma lacuna entre a norma geral (estatal) e a 

particular (contrato de trabalho), entre a abstração das leis e as peculiares da 

concretude das situações particulares, hiper específicas, que emergem dos 

contratos de trabalho. (SANTOS, 2009). 

Com efeito, as condições de trabalho de trabalhadores da indústria têxtil 

diferem das condições vivenciadas por trabalhadores da indústria de calçados, da 

indústria de alimentação, dos trabalhadores do comércio, dos trabalhadores 

bancários, etc. Todos esses conjuntos de trabalhadores experimentam nas relações 

tradicionais de trabalho práticas e vivências que são próprias de cada setor. 

Tais peculiaridades são fluídas, porque obedecem aos ciclos de incremento 

tecnológico de cada setor. De tal forma, a legislação estatal não consegue, com a 

agilidade necessária, acompanhar a rapidez e a fluidez dos eventos no mundo do 

trabalho para promover a adequação das normas específicas.  O preenchimento 

dessa lacuna, portanto, passa a ser efetivado pela esfera contratual coletiva. 

(ANDRADE, 2005). 

Essa contratação coletiva, que se desenvolve por meio da negociação 

coletiva pelos atores sociais, faz com que o processo de discussão e contratação de 

trabalho adquira uma dimensão coletiva, deslocando da relação desigual para uma 

posição de mais igualdade entre as partes negociantes.  Essa é, em tese, o maior 

fundamento justificador da coletivização das relações, o equacionamento da 

desigualdade social e econômica. (DELGADO, 2017). 

Porém, somente após a segunda guerra mundial, cria-se, com o 

estabelecimento dos regimes democráticos, o ambiente propício para a afirmação 

teórica da autonomia privada coletiva, abandonando-se os preceitos corporativistas 

e totalitaristas, vinculados a experiência fascista italiana, para adquirir elementos 

importantes de juridicidade. Como explica Santos (2009, p. 135):  

  
Por isso come principalmente aos juristas italianos o desenvolvimento 
doutrinário da teoria da Autonomia privada coletiva no direito do trabalho 
essa reorganização do Direito do Trabalho no âmbito privado o fundamento 
histórico do desenvolvimento da Autonomia privada coletiva.  
Com a redemocratização da sociedade italiano o direito do trabalho que 
durante o período corporativista era informado pelos princípios da 
autoridade passou a ser regido pelo princípio da Liberdade em todas as 
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suas formas Liberdade dos singulares de verdade das associações 
Liberdade dos grupos Liberdade dos sindicatos. 
  

A teoria da autonomia privada coletiva é o fundamento primordial para a 

existência de relações coletivas de trabalho sob a perspectiva privada, com o 

afastamento da interferência do Estado. O seu reconhecimento na ordem jurídica, 

com referência aos sindicatos, teve importância para a reconstrução do sindicalismo 

italiano do pós-guerra. Sua difusão deu-se, principalmente, por meio das obras de 

Santoro Passarelli. (SANTOS, 2009).  

A teoria desse jurista italiano reconduziu a autonomia sindical, após a fase do 

regime fascista, a esfera privada, ao defender o sindicado como sujeito de direito 

autônomo, com capacidade da autorregulação negocial de interesses coletivos, 

enquanto direitos privados, para a produção de uma normatividade particular e 

concorrente ao ordenamento estatal. (NASCIMENTO, 2011). 

A autonomia privada coletiva tem especial dimensão, no contexto do direito 

do trabalho, sendo uma das principais fontes do direito laboral. Seu estudo vem se 

aprimorando e contribuindo para a reconstrução democrática das relações de 

trabalho e para a defesa dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Não por 

acaso, é alvo de ataques das políticas neoliberais, apesar de inicialmente as teorias 

neoliberais estimularem a negociação coletiva como forma de desregulamentar ou 

reduzir a regulamentação estatal sobre as relações de trabalho. (NASCIMENTO, 

2011). 

Dessa forma, a noção de autonomia privada coletiva nasce do 

reconhecimento da existência de uma vontade comum do grupo que é inconfundível 

com a vontade individual de cada membro do grupo ou com a vontade geral da 

sociedade. A identificação dessa vontade comum viabiliza sua defesa e o agir em 

conjunto. (SANTOS, 2009). 

O aspecto coletivo desse interesse consiste, pois, no interesse da coletividade 

de pessoas direcionado a satisfazer uma necessidade comum.  Apesar de convergir 

todos os interesses dos indivíduos, não se confundi com cada interesse individual, 

sendo superior aos interesses desses indivíduos e, assim mesmo, denota um 

interesse privado porque provem de uma determinada coletividade, e não da 

vontade geral da sociedade. Explica Santos (2009, p. 103) que:  

  
O desenvolvimento material da Autonomia privada coletiva adveio com a 
questão social presente nas relações de trabalho nos séculos XVIII e XIX 
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esse processo de identificação dos grupos sociais em torno de uma 
vontade comum assentou-se com a complexidade da sociedade moderna 
com infra que cimento do Poder estatal e com surgimento de novas 
necessidades sociais que deram ensejo ao nascimento de novos direitos e 
sujeitos de direito. 

 
Esses grupos sociais intermediários passam, portanto, a serem reconhecidos pelo 

ordenamento jurídico para promover a ação coletiva. A marca essencial desses 

corpos intermediários reside na organização do grupo, pelo qual a coletividade está 

habilitada. A atividade jurídica, no interesse do grupo, surge da função de 

providenciar a tutela dos interesses da coletividade que representa. (SANTOS, 

2009).  

O ordenamento jurídico, assim, se reformula para acompanhar a realidade social, 

reconhecendo a esses grupos a existência de interesses e fins próprios superiores e 

distintos aos daqueles indivíduos que dele fazem parte. Por isso, os grupos têm a 

potestade e os instrumentos correspondentes a estrutura da organização para 

providenciar livremente a tutela de seus interesses. Nessa perspectiva, tem-se a 

autonomia privada existencial. 

Verifica-se que há uma tendência a restrição da autonomia privada coletiva ao 

aspecto negocial, definindo-a como o poder reconhecido aos grupos sociais 

organizados “de criar normas jurídicas para a tutela de interesses de uma 

coletividade comunidade ou classe de pessoas globalmente consideradas 

revelando-se como um instrumento de tutela de interesses coletivos pertinentes ao 

grupo globalmente considerado”. (SANTOS, 2009, p.134). 

Porém, Manus (2001, p. 102) aplica uma definição mais abrangente no sentido de 

afirmar a autonomia privada coletiva no âmbito do direito coletivo do trabalho “como 

o poder das entidades sindicais de auto-organização e auto-regulamentação dos 

conflitos de trabalho produzindo normas que regulam as relações atinentes a vida 

sindical as relações individuais e coletivas de trabalho entre trabalhadores e 

empregadores”. 

Nesse sentido, a auto-organização denota o aspecto existencial do ser coletivo, 

como forma de auto-delimitação da própria coletividade, o que representa o 

exercício fiel de uma liberdade que legitima a representação dessa coletividade e 

justifica o empreendimento da ação coletiva para a defesa dos interesses coletivos. 

Converge, nessa linha, o pensamento do italiano Giuni (1991, p.60), no sentido de 

que:  
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Os grupos sociais não se apresentam como fato ontologicamente definido, 
mas adquirem identidade em função de avaliação - de escolha realizada 
como ato de autonomia negociável - que transforma a amorfia sociológica 
em caso organizativo e confere ao grupo importância jurídica. O grupo 
profissional, portanto, adquire tal relevância quando se auto-organiza e se 
coloca enquanto centro propulsor da atividade juridicamente relevante  
 

Essa observação assenta, com clareza, que o ser coletivo adquire identidade 

no mundo jurídico por intermédio da autonomia privada coletiva negocial, tendo 

legitimidade normativa para contrato coletivo, ao tempo em que se afirma 

autonomamente no campo existencial. A autonomia privada existêncial, assim, deve 

ser resguardada tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. 

Sintetizando-se os aspectos existenciais e negociais, pode-se definir a 

autonomia privada coletiva no direito do trabalho como o poder de autodeterminação 

coletiva de um grupo social, enquanto sujeito de direito, como o poder de 

autorregulamentação das relações de trabalho dos membros dessa coletividade.  

De modo que as duas dimensões da autonomia privada coletiva (existencial e 

negocial) são essenciais e inseparáveis para a autêntica existência do ser coletivo 

no mundo jurídico. Entende-se por autêntica existência, a potencialidade 

representativa do sindicato em relação aos interesses coletivos do grupo 

representado.  

De forma que a autonomia existencial do ente coletivo é indispensável para a 

legitimidade das normas produzidas no âmbito negocial da autonomia privada 

coletiva. Por sua vez, a autonomia negocial coletiva é a razão da existência do ser 

coletivo.   

Por tudo o que se expõe nesse capítulo, há de ser ressaltar a peculiaridade 

que cerca do instituto jurídico da autonomia privada coletiva. Ao tempo em que 

representa um instrumento de diálogo entre a liberdade e a igualdade, no plano das 

relações coletivas de trabalho, a autonomia coletiva se aproxima do referencial 

liberal igualitarista. 

Para que se equacione a questão social e se estabeleça uma igualdade 

material entre os sujeitos envolvidos na relação de trabalho, necessária o 

reconhecimento jurídico e social de um ser coletivo e associativo livre da 

interferência estatal e autodeterminado.  

Observando-se todas as manifestação normativas convencionadas por 

intermédio da OIT, verifica-se que a liberdade sindical, para além de ser mero 
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princípio norteador das relações coletivas, consolida-se no rol dos direitos humanos, 

de modo tão especial que as convenções que a asseguram, especialmente as 

Convenções n. 87 e n. 98 da OIT, constituem normas internacionais de observância 

obrigatória por todos os países associados à Organização, ainda que não as tenham 

ratificado. (NASCIMENTO, 2011). 

De forma que essa liberdade se apresenta, em relação ao indivíduo, como 

liberdade de se filiar ou não a um sindicato; em relação à autonomia do grupo, como 

liberdade de reunião e autogestão interna; e por fim, em relação à coletividade 

organizada, como liberdade contra a interferências estatais, interprivadas ou 

intersubjetivas. (DELGADO, 2017). 

A liberdade sindical, em sua dimensão individual, consiste na materialização 

da liberdade associativa, segundo a qual toda e qualquer iniciativa de agregação 

estável e pacífica entre pessoas está assegurada. Para Delgado (2017), essa 

dimensão é a expressão fiel do princípio da liberdade associativa e sindical, já que 

as demais dimensões da liberdade estariam contidas no chamado princípio da 

autonomia sindical. Essa garantia associativa tem uma perspectiva positiva, contida 

na liberdade de filiar-se, e uma perspectiva negativa, contida na liberdade de não se 

filiar ou deixar de ser filiado. De modo que são vedadas quaisquer condutas de 

desestímulo à sindicalização ou imposição a associação. (MARTINEZ, 2013). 

Esse dimensão individual da liberdade sindical, por seu nexo com a liberdade 

de associação, refere-se tanto a liberdade do trabalhador ou do empregador de se 

associar ou não a uma entidade sindical; quanto às entidades sindicais, de se 

associar ou não a outra entidade sindical, de grau superior. Em sua dimensão de 

autonomia coletiva, a liberdade sindical significa o poder de constituição, autogestão 

e autodeterminação da entidade. Do ponto de vista interno, a administração do 

sindicato cabe ao grupo ou à categoria reunida em assembleia, sem interferência 

estatal ou empresarial, no estabelecimento de seus estatutos, direcionamentos 

administrativos, financeiros, etc. (DELGADO, 2017). 

A autodeterminação condiz apenas com a expressão dos interesses da 

própria coletividade organizada, enquanto ser coletivo. Com isso, não se pode exigir 

autorização para o surgimento uma entidade sindical, nem tampouco se pode 

delimitar a amplitude ou os atributos do prórpio grupo. Por ser assim, inclui-se, 

nessa dimensão, a liberdade negocial e a autotutela (greve), expressões típicas da 
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autonomia coletiva. (NASCIMENTO, 2011). 

Da perspectiva individual da liberdade de associação, infere-se que qualquer 

limitação imposta a autodeterminação do grupo atinge, de logo, um direito individual. 

Nisso reside a grande incoerrência das correntes liberais que criticam a autonomia 

coletiva. Como explica Sarlet (2011, p. 215), os direitos coletivos: 

 
Não são tidos como direito exclusivamente coletivos, mas sim, direitos 
individuais de expressão coletiva (no sentido de uma interação entre a 
dimensão individual e a do grupo no qual se integra um indivíduo) visto que 
abrangem, no mais das vezes, a liberdade negativa, qual seja, a de não se 
associar ou de não participar de uma manifestação ou greve  

  
Com isso, percebe-se que há evidente transversalidade entre o plano 

individual e o plano coletivo do direito à associação sindical. Essa transversalidade 

não afasta a dimensão coletiva do direito porque “a dimensão individual e coletiva, 

assim como a difusa, existem de tal sorte que a titularidade individual não resta 

afastada pelo exercício do direito ocorrer na esfera coletiva”. (SARLET, 2011, p. 

215). 

De modo que, as concepções e teorias que tentam negar ou restringir o 

direito de afirmação do ser coletivo, sua autodeterminação e autogestão, por via 

direta, veiculam, na mesma proporção, uma restrição a liberdades individuais. 

Assim, a autonomia privada coletiva deve ser viabilizada normativamente por 

institutos que sejam, de modo efetivo, a expressão da mais ampla liberdade 

individual e coletiva.   

De fato, a autonomia privada coletiva tem se revelado um potente instrumento 

de participação democrática popular na área trabalhista, que contribui para o 

fortalecimento das conquistas formuladas no Estado Social, por fomentar 

mecanismos de equilíbrio nas relações econômicas. (DELGADO, 2017). 

Por isso mesmo, a reordenação do trabalho, promovida pelo capitalismo em 

crise, a partir da década de 70 (setenta), tem concentrado esforços políticos e 

teóricos para desarticular a organização dos trabalhadores e manter os modelos 

sindicais institucionais em descompasso com a melhor expressão da autonomia 

coletiva.  
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2.5 A REORDENAÇÃO DO TRABALHO E A INVESTIDA ANTISSINDICAL 

 

A crise capitalista, na década de 70, produziu nefastos efeitos na Europa, 

criando uma zona de instabilidade e o crescimento das ondas de desemprego. Com 

a queda nos índices de crescimento, reformula-se as críticas ao Estado de bem-

estar social, responsabilizando-se suas políticas por não fomentar a estabilidade 

necessária ao mercado. (HARVEY, 1989). 

Renova-se o discurso liberal contra as providencias estatais voltadas ao 

social, e em consequência, renova-se os ataques às organizações sindicais. A 

experiência do Estado Social, em pouco tempo, viu-se tomada por uma 

restruturação da organização do trabalho e das bases políticas em direção a uma 

nova fase de afastamento estatal. (ANDRADE, 2005).  

Ainda nessa década, instala-se com o governo de Margaret Thatcher, na 

Inglaterra, as políticas pautadas no neoliberalismo. Essa configuração chega aos 

Estados Unidos, na década de 80 (oitenta), com Ronald Reagan. Esses governos 

representam a ocupação integral da política pela econômica. (McILROY, 2020). 

Inicia-se a implementação das chamadas políticas neoliberais. Com isso, os 

mecanismos desenvolvidos pelo Estado Social paulatinamente foram “vencidos 

pelas forças das contradições subjacentes do capitalismo”. (HARVEY, 1989, p. 174) 

O mercado financeiro assume um papel importante para contra a regulação 

estatal e contra a ideia do pleno emprego. A arrancada neoliberal se consolida na 

teoria de um grupo de pensadores sociais e econômicos que se contrapõem ao 

Estado interventor e ao aparato regulatório instalado pelo Estado Social. Enquanto 

reação teórica e política ao estado de bem-estar, defende diretrizes para um 

mercado aberto, no qual o investimento e o emprego pudessem fluir para onde 

houvesse maior receptividade, ou seja, para onde houvesse condições mais 

favoráveis ao capital. (HARVEY, 1998). 

Sob o argumento de viabilidade financeira das empresas em um mercado 

competitivo, aparecem novas propostas de racionalização do trabalho, por 

intermédio da flexibilização do trabalho e da desregulamentação normativa, no 

sentido de promover a substituição da mão de obra remunerada por outras mais 

baratas (STANDING, 2013).  

Implanta-se o modo de emprego just-in-time, isto é, no qual as empresas 
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organizaram temporalmente a produção para oferecer emprego apenas durante um 

período realmente necessário Para tanto, indispensável o afastamento dos 

sindicatos do processo de mediação entre capital e trabalho. Nessa linha, a 

flexibilidade do mercado de trabalho exige a redução das instituições reguladoras 

das relações capital-trabalho estabelecidas nas décadas anteriores, o que resulta na 

adoção de políticas que promovem a desarticulação das entidades sindicais. 

(HARVEY, 1989).  

A desregulamentação, como maneira de promover a competitividade, pela 

não intervenção do Estado, assume a centralidade das políticas direcionadas ao 

trabalho. A privatização de empresas públicas, sob a premissa de que a indústria 

privada é gerenciada com mais eficiência do que as empresas estatais. No campo 

jurídico, a principal preocupação mantém-se na garantia dos direitos de propriedade 

e de livre iniciativa. (STANDING, 2013). 

Para tanto, passa-se a substituição do antigo fordismo pelo toyotismo, para se 

desenvolver uma produção mais enxuta, com direcionamentos pré-estabelecidos 

(just-in-time) e fábricas descentralizadas (terceirização). Consolida-se a 

incompatibilidade entre o novo modelo de produção e o tradicional modelo sindical. 

(SANTOS, 1996). 

As correntes neoliberais defendem que o setor público burocrático e a 

resistência oferecida pelos sindicatos operários agregam custos de transação que 

não estimulam a permanência da iniciativa privada e gera desindustrialização e 

impede o crescimento econômico. (HARVEY, 1998).  

O Consenso de Washington, em 1989, demarca os limites das políticas de 

desenvolvimento. Reformas essenciais para a relação público-privada, com a 

manutenção do mercado na centralidade dos interesses políticos. Desregular 

proteções sociais e garantir o direito de propriedade. Esse prognóstico e suas 

práticas foram sendo acolhidas pelos governos nas últimas décadas do século 

passado, o que passou a fomentar drásticos índices de desemprego e miséria, 

especialmente nos países periféricos. (STANDING, 2013). 

Nessa linha, Milton Friedman, da Escola de Chicago, argumenta que o 

igualitarismo promovido pelo Estado de Bem-Estar destruiu a liberdade dos cidadãos 

e a vitalidade da competição da qual dependia a prosperidade de todos. Com efeito, 

essa concepção representa a definitiva colonização da política pela economia. Pode-
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se compreender essa ideia com o resumo fornecido por Friedman (1982, p. 34): 

 
Em suma, a organização de atividade econômica através da troca voluntária 
presume que se tenha providenciado, por meio do governo, a necessidade 
de manter a lei e a ordem para evitar a coerção de um indivíduo por outro; a 
execução de contratos voluntariamente estabelecidos; a definição do 
significado de direitos de propriedade, a sua interpretação e a sua 
execução; o fornecimento de uma estrutura monetária.  
 

Nessa linha, uma das raízes da crise econômica residem no poder excessivo 

dos sindicatos e do movimento operário que solapa as bases da acumulação privada 

com suas demandas salariais e previdenciárias. Tais processos fizeram com que o 

Estado aumentasse cada vez mais seus gastos sociais, a ponto de inviabilizá-los 

pelo montante do déficit gerado, esses processos destruíram os níveis de lucro das 

empresas que culminariam em uma crise generalizada das economias de mercado. 

(FRIEDMAN, 1982). 

Friedman(1982) reformula, assim, a rejeição ao direito de associação da 

teoria liberal clássica, face à suposta restrição a criação de novos empregos: 

 
A essência do poder de uma associação reside na sua capacidade de 
restringir o número dos que podem dedicar-se a determinada profissão. 
Essa restrição pode ser exercida, indiretamente, pela tentativa de elevar 
significativamente a importância dos ordenados pagos, isto é, de colocá-los 
num nível que não alcançariam em outras circunstâncias. Se tal salário 
puder ser posto em vigor, o resultado será a redução do número de pessoas 
que poderá conseguir um emprego e, assim, indiretamente, do número das 
que se dedicarão à profissão. E essa técnica de restrição tem 
desvantagens. Há sempre um grupo de pessoas inconformadas tentando 
penetrar na profissão, e uma associação poderá ficar mais segura se limitar 
diretamente o número de indivíduos que entram para a profissão. (1982, p. 
153). 
 

Nesse sentido, para favorecer o livre funcionamento dos mercados e a 

redução do poder regulatório dos Estados, necessária a privatização de empresas 

estatais, promoção de políticas salariais restritivas e a restauração de uma taxa 

natural de desemprego, com a criação de um exército de reserva para desestabilizar 

os sindicatos e manter mão de obra barata. (HARVEY, 1998). 

Dentre as pautas do neoliberalismo, a flexibilização do mercado de trabalho 

tem por objetivo evitar o deslocamento de investimentos para locais onde o custo 

trabalhista for mais baixo. Essa flexibilidade tem duas dimensões: a flexibilidade 

salarial que significa ajustar a demanda empregatícia, adequando a renda dos 

trabalhadores, de acordo com a necessidade da empresa e promovendo a redução 

na segurança e na proteção de emprego; e a flexibilidade funcional que representa a 
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capacidade de alterar continuamente trabalhadores dentro da empresa, modificando 

as estruturas e divisão do trabalho, sem oposição e com custos mínimos. 

(STANDING, 2013). 

Esse ataque se inicia com movimentos privatizantes e com a contratação de  

serviços temporários  e precários de trabalho. Destaca Standing (2013), que “os 

setores privados observavam sem solidariedade os mercados financeiros insistiram 

em cortes nos gastos públicos.” (2013, p. 86).  

Hazan (2017) resume os principais fatores sociais, econômicos, políticos e de 

restruturação produtiva que induzem a crise das relações individuais e coletivas do 

trabalho: a) a reinvenção do capitalismo com a passagem do modelo produtivo para 

o modelo financeiro, que deflagra a marginaliação do trabalho, b) a flexibilidade 

ideológica, com a consolidação do Estado mínimo; c) a redução do arcabouço 

protetivo do trabalhador, no âmbito jurídico; d) a restruturação produtiva inspirada no 

pós-fordismo, a partir do abandono da empresa vertical e concentrada.  

Para manter essa flexibilidade, necessária uma investida antissindical, o que 

se explica pela possibilidade de articulação política dos movimentos de 

trabalhadores que fundaram e sustentaram a institucionalização das garantias 

trabalhista no Estado Social. Aorganização dos trabalhadores e a segurança no 

emprego compõem um círculo que se retroalimenta, porque “empregados estáveis 

são mais propensos a se organizar coletivamente uma vez que estão mais seguros 

e confiantes em confrontar seus empregadores, a garantia de vínculo empregatício 

acompanha a garantia de representação”. (STANDING, 2013, p. 57). 

Nesse processo de fragmentação, um dos mecanismo mais efetivos consiste 

na terceirização da prestação de serviços. A terceirização rompe com o vínculo 

direto entre empregado e empregador e promove o desvio dos vínculos 

obrigacionais. No Brasil, no final da década de 60, surge, por intermédio do Decreto-

lei nº 200/67, a possibilidade de terceirização na administração pública direta e 

indireta. 

Na década de 70, a Lei nº 6.019/74 fixou a figura do trabalhador temporário, 

elastecendo a terceirização para o setor privado. Em 1983, estabeleceu-se a 

terceirização da vigilância no setor bancário pela Lei nº 7102. Por sua vez, a Lei nº 

8949/94, acrescentou o parágrafo único ao artigo 442 da Consolidação das Leis 

trabalhistas, introduzindo nova hipótese de terceirização, a forma cooperada.  
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Atualmente, a terceirização encontra-se regulamentada na CLT8, com ampla 

possibilidade de utilização em todos os setor e níveis, em atividades meio ou em 

atividades fins, inclusive, por expresso entendimento favorável proferido pelo 

Supremo Tribunal Federal9. 

A terceirização enseja, em resumo, empregos precários e transitórios, priora 

as condições de saúde e segurança no trabalho, amplia a rotatividade da mão de 

obra, promove tratamento desigual e discriminatório e pulveriza a ação sindicial 

(AMORIM, 2014). De modo que, o sistema jurídico internaliza a narrativa neoliberal e 

cria mecanismos flexibilizados e precarizantes das condições de trabalho. 

A Terceira Revolução Industrial, que emergiu imediatamente após a Segunda 

Guerra, invadiu os mais diversos setores da vida social, permeando todas as áreas 

da atividade humana, causando grandes transformações na economia e na 

sociedade e estabelecendo novos moldes no mundo do trabalho. (RIFKIN, 2012).   

Antunes (1995) explica que: 

 
A década de 1980 presenciou, nos países de capitalismo avançado, 
profundas transformações no mundo do trabalho, nas suas formas de 
inserção na estrutura produtiva, nas formas de representação sindical e 
política. Foram tão intensas as modificações, que se pode mesmo afirmar 
que a classe-que-vive-do-trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, 
que atingiu não só a sua materialidade, mas teve profundas repercussões 
na sua subjetividade e, no íntimo, inter-relacionamento destes níveis, 
afetou a sua forma de ser. 

 
Ainda na década de 1970, surge uma tendência teórica que previa o fim do 

trabalho, face ao aumento considerável nos níveis de desemprego como resultado 

das mudanças vertiginosas decorrentes do aumento de novas tecnologias que 

deslocaram massas significativas de trabalhadores, afetando ostensivamente o 

fenômeno do emprego. (RIFKIN, 1995).  

Questionou-se a importância da atividade laboral como eixo articulador da 

 
8 Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a 
Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas atividades-fim. 
9 RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 MINAS GERAIS. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos 
termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso 
extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco 
Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma 
de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das 
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”, vencida a 
Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os 
Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a 
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018. Acórdão disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=495223
6&numeroProcesso=958252&classeProcesso=RE&numeroTema=725. Acesso em 22 jul 2020 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4952236&numeroProcesso=958252&classeProcesso=RE&numeroTema=725
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4952236&numeroProcesso=958252&classeProcesso=RE&numeroTema=725
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vida social, ou seja, a centralidade do trabalho e do papel que a situação do 

emprego havia desempenhado na construção de identidades coletivas. Nessa 

perspectiva, assimila-se à perda da centralidade da profissão em todas as relações 

sociais, face à fragmentação da vida. (HARVEY, 1998). 

Passa-se a afirmar que o trabalho assalariado está em via de 

desaparecimento como a principal base para a construção da vida e da identidade 

social. O discurso sobre a natureza central do trabalho, sobre a perpetuidade da 

sociedade do trabalho, da sociedade salarial, torna-se cada vez mais difuso, a tal 

ponto que o debate contemporâneo se preocupa amplamente com a perda da 

centralidade do trabalho. (ANDRADE, 2005). 

Bell(1974) observando a experiência americana desenvolve a acepção sobre 

a sociedade pós-industrial. Afirma que houve um deslocamento do poder do trabalho 

e do conflito de classes para a ciência e para a técnica. Descreve a redução da 

atividade industrial e o incremento do setor de serviços, além da crescente 

importância da informação e do conhecimento. Identifica, ainda, a repercussão 

dessas transformações nas entidades sindicais.  

A preocupação com o futuro do trabalho humano caracteriza-se pela 

polarização com que são formuladas as hipóteses teóricas que concorrem nesse 

debate, as quais igualmente divergem quanto às formas de retomada da 

organização de trabalhadores. A grande discussão contemporânea sobre o trabalho 

reflete duas grandes perspectivas de análise: por um lado, há uma corrente que 

aposta na inexorável extinção do trabalho e, por outro, a corrente que afirma não 

haver argumentos suficientes para o diagnóstico sobre o declínio definitivo do 

trabalho assalariado. (ANDRADE, 2005). 

Analistas sobre o futuro do trabalho, como Rifkin (1995) e Forester (1999), 

afirmam como a realidade está mostrando uma grande lacuna entre aqueles que 

têm acesso aos benefícios das tecnologias da informação e comunicação e os que 

continuam trabalhando excluídos das vantagens do desenvolvimento econômico e 

tecnológico, sem proteção social, sem renda adequada, sem conhecimento e sem 

trabalho. 

Em meados do século XX, o conceito de trabalho ainda implicava uma 

relação direta com esforço e resistência humana, ou seja, um alto conteúdo do 

material e do físico para sua definição, o que foi gradualmente sendo abandonado, a 
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partir dos primeiros caminhos virtuais da sociedade informacional, que, como 

consequência, provoca o desaparecimento do trabalho, tal como foi concebido nos 

últimos séculos. (CASTELLS, 1999). 

Vislumbrando o fim do trabalho, Rifkin (2012) descreve os impulsos da 

terceira revolução industrial como uma força poderosa que, por intermédio das 

novas tecnologias da informação e das telecomunicações, têm a capacidade de 

liberar e desestabilizar a civilização do século XXI. Entende essa transição, para 

uma sociedade da informação praticamente desprovida de trabalho como a terceira 

e última etapa de uma grande mudança nos modelos econômicos. (RIFKIN, 2012). 

Ele concentra sua reflexão teórica sobre as consequências geradas a partir 

da tecnologia da informação que inevitavelmente levarão ao desaparecimento do 

trabalho. Ele afirma que, em um mundo cada vez mais automatizado, o valor do 

trabalho do homem tende a ser mais insignificante e irrelevante, dado que as 

máquinas inteligentes estão gradualmente substituindo os seres humanos em todos 

os tipos de tarefas. (RIFKIN, 2012).  

Rifkin (2012) desenvolve um pensamento sobre a sociedade do lazer em que 

as máquinas substituirão os seres humanos, criando assim uma sociedade sem 

trabalho cheio de abundância e tempo livre. Os ganhos de produtividade resultantes 

da introdução de novas tecnologias que permitam economia de trabalho e tempo no 

processamento sejam compartilhados com esses trabalhadores.  

Propõem que, à medida que as máquinas substituem o homem em todos os 

setores industriais, será necessário escolher um modelo no qual alguns sejam 

empregados por muitas horas, enquanto outros estão desempregados à custa de 

subsídios públicos, dando a mais trabalhadores a oportunidade de compartilhar 

semanas de trabalho mais curtas. (RIFKIN, 2012). 

A solução para essa crise de empregabilidade, portanto, dependerá de como 

a civilização se prepara para a próxima era. O fim do trabalho pode representar uma 

sentença de morte para a civilização, como a conhecemos, mas, também pode ser o 

começo de uma grande transformação social e o renascimento do espírito do 

homem. (RIFKIN, 2012). 

Entretanto, a estratégia de substituição das pessoas por tecnologias 

inteligentes tem dado resultados satisfatórios ao capital que investe em inovações 

nessa área, ameaçando todos os trabalhos remunerados pela possibilidade de 
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conversão da mão-de-obra humana por dispositivos artificiais. A insegurança e a 

instabilidade são, portanto, características distintivas que marcam o mercado de 

trabalho da sociedade do risco. (BECK, 2011). 

Quanto aos impactos reais da expanção da tecnologia da informação sobre o 

mercado de trabalho, Castells (1999) defende que a tecnologia em si não causa 

desemprego, mas, altera o perfil da força de trabalho. Afirma que, ao reduzirem o 

tempo de trabalho,  as novas tenologias exigem outros tipos de emprego em 

quantidade e qualidade, o que gera um novo sistema produtivo e a exclusão de 

quem não possui conhecimentos informacionais específicos. 

Essa expansão, instrumentalizada pelo eixo tecnológico que capilariza a 

informação e a comunicação, molda culturalmente a sociedade contemporânea e 

tem impactos diretos nas relações de trabalho. Essa metamorfose no mundo do 

trabalho se estabelece, do ponto de vista objetivo, por novas formas de trabalho, 

mas também se manifesta pela criação de uma nova subjetividade do trabalho. O 

trabalho assume sentidos diferentes daqueles que foram vivenciados na 

modernidade: surge o trabalho pós-industrial. (BELL, 1974).  

Com efeito, o impacto de novas tecnologias e novas ideias geraram uma 

mudança significativa nas formas de trabalhar. As fábricas são reduzidas, os 

diferentes processos se tornam mais flexíveis, o trabalho externo à empresa cresce, 

as fronteiras nacionais e as barreiras de tempo e espaço são quebradas. A teoria 

keynesiana do Estado Social se transforma no ajuste neoliberal que privilegia o 

aspecto econômico sobre o social. Os efeitos desestabilizadores da terceira 

revolução industrial foram vivenciados em todo o mundo. (HARVEY, 1998). 

Disso resulta, ainda, a inevitável dificuldade de organização coletiva dos 

trabalhadores porque os processos econômicos perdem sua fixação única, em um 

só lugar. A reordenação do trabalho tradicional pressupõe sua fragmentação no 

tempo e no espaço, especialmente face ao avanço tecnológico. (CASTELLS, 1999). 

Com isso desaparece uma premissa que parecia não suprimível na sociedade 

industrial, a necessidade de trabalho em massa em um determinado local. As 

distâncias geográficas, em termos de limites de competição entre locais de 

produção, perdem sua importância. As multinacionais compõem as condições de 

vida e a situação das pessoas na sociedade mundial, até agora dirigidas 

exclusivamente por seu próprio interesse econômico, para que a economia se torne 
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o braço direito da política transnacional (BECK. 2011). 

Standing (2013) ressalta que essa revolução tecnológica informacional se 

caracteriza pela insegurança no emprego, produzindo milhões de trabalhadores com 

altos níveis de estresse no ambiente tecnológico. Essa característica tem 

significativo impacto sobre a organização de trabalhadores porque desarticula os 

vínculos de agregação coletiva que fundamentavam da existência de um ser 

coletivo. 

De sua posição, as fundações do Estado Social desmoronam gradualmente, 

as biografias pessoais se tornam frágeis, a pobreza da velhice é agendada com 

antecedência. Ao mesmo tempo em que a flexibilidade é reivindicada pelo mercado, 

ou em outras palavras, que se torne mais facil para os empregadores demitir seus 

trabalhadores. (BECK, 2011). 

Essa realidade projeta-se ao longo do final do século XX e consolida-se como 

uma tendência hegemônica no início do século XXI. Pela conjunção das teorias 

neoliberais, das práticas globalizantes e do incremento tecnológico, instalam-se 

novas formas de trabalho e uma nova subjetividade social em relação ao trabalho. 

(ANDRADE, 2005).  

Passa-se do paradigma do trabalho industrial para o paradigma do trabalho 

pós-industrial (BELL, 1974), sem a devida reformulação das estruturas sindicais. 

Consolida-se, por outro lado, uma ambiência de precarização das condições laborais 

e inefetividade de direitos fundamentais, previstos nas ordens jurídicas nacionais e 

afirmados internacionalmente enquanto direitos humanos. (ANDRADE, 2005). 

Investiga-se, assim, no próximo capítulo, o cenário do trabalho pós-industrial, 

para que se compreenda como essa metamorfose do contexto laboral repercutiu na 

organização coletiva dos trabalhadores. Essa compreensão mostra-se necessária 

para a devida articulação entre conceitos sociológicos e jurídicos no debate sobre a 

reconstrução dos modelos sindicais. 
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3 O TRABALHO PÓS-INDUSTRIAL E AS ENTIDADES SINDICAIS 

 
Pautada pelo viés neoliberal, a postura de afastamento do Estado da questão 

social impõe a estagnação das respostas institucionais. O sistema jurídico não 

acompanha a velocidade das transformações sociais, o que consolida a 

inadequação dos modelos sindicais existentes frente aos novos padrões trabalhistas 

pós-industriais. 

O crescente processo de internacionalização do capital financeiro, as novas 

relações políticas internacionais e o surgimento da empresa transnacional fazem 

com que processos de produção, distribuição e consumo sejam espacialmente 

realocados. Em resumo, um mundo sem fronteiras geográficas, socioculturais, 

econômicas e políticas. (CASTELL, 1999). 

Como o capital está em constante movimento, surge uma margem de opções 

que apresentam uma contradição: se por um lado, os novos espaços de liberdade 

são abertos na configuração e na escolha do próprio trabalho e da própria vida, por 

outro, são abertas novas portas para a exclusão social, transferindo os riscos do 

Estado e da economia para os indivíduos. (HARVEY, 1998). 

O impacto desses fatores no campo social, notadamento na esfera do 

trabalho, fez surgir uma parcela de trabalhadores precarizados, submetidos a 

péssimas condições sociais e laborais que assumem todo o risco social, sem 

qualquer amparo institucional e sem capilaridade nas organização sindicais. 

(STANDING, 2013). 

De outro lado, ao tempo em que as tecnologias da informação e 

telecomunicações ameaçam a perda de milhões de postos de trabalho, assiste-se, 

nas duas últimas décadas, ao surgimento de novas atividades, especialmente no 

setor de serviços, decorrentes de uma nova concepção econômica denominada 

Economia de Compartilhamento que opera pelo intercâmbio entre as pessoas, a 

partir de ferramentas digitais. 

Segundo autores como Botsman e Rogers (2010 apud SLEE, 2017), a 

economia compartilhada consiste em um modelo econômico fundado no uso 

compartilhado de bens, como uma opção socioeconômica mais sustentável, fundada 

na ressignificação na noção de comunidade. Essa concepção, captura pelo 

mercado, passa a ser utilizada para integrar os mecanismos tecnológicos à ideia do 

empreendedorismo individual e para desenvolver diversas atividades laborais, 
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notadamente no setor de serviços. 

Diante dessas dinâmicas da política e da economia, passa-se a abordar as 

transformações ocorridas no mundo do trabalho, buscando-se compreender os 

impactos desses fenômenos sobre as entidades sindicais, bem como as propostas 

de reformulação dos modos de resistência organização coletiva. 

Para tanto, necessária a compreensão dos elementos que permeiam essas 

mutações e das diferentes interpretações que o debatem. Importa, também, 

conhecer os atores sociais presentes no atual cenário das relações de trabalho. 

 

3.1 O CENÁRIO PÓS-INDUSTRIAL 
 

O mundo do trabalho vem sendo compreendido normativamente como o conjunto de 

espaços em que as relações de trabalho são estabelecidas entre o trabalhador e seu 

empregador em níveis variáveis de estado de subordinação ou dependência, como 

resultado da integração do trabalho no capital, e no qual a noção de mercado de 

trabalho mantém, ainda no século XXI, incorporando a ideia de compra-venda da 

força de trabalho. (HARVEY, 1989). 

Entretanto, a concepção de trabalho pós-industrial vem sendo afirmada a partir da 

observação de que a  sociedade do trabalho passa por uma reformulação de 

paradigmas. O trabalho nos setores primários (agricultura, pecuária) e secundários 

(industrial) não foram extintos, mas, permanecem em uma decrescente escala de 

ocupação e operam com lógicas e estratégias diferenciadas daquelas que eram 

próprias da modernidade. (ANTUNES, 2020). 

O setor de serviços tem crescido exponencialmente e vem agregando, cada vez 

mais, uma grande quantidade de postos de trabalho vinculados a tecnologias 

digitais. De tal forma que o proletariado assume a conotação de infoproletariado. De 

outro lado, crescente, também, o número de trabalhadores autônomos, face ao 

incentivo estatal e social para o empreendedorismo (ANTUNES, 2020). 

As transformações nas formas de trabalho impactam diretamente nas formas de 

organização coletiva dos trabalhadores. Por ser assim, necessário entender quais as 

concepções que sustentam o estabelecimento dessa metaformose laboral e como 

repercutem na solidariedade social fundadora da agregação coletiva.  
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3.1.1 Biopoder e neoliberalismo: a precariação da solidariedade social 
 

A teoria neoliberal defende a implementação de medidas de política 

econômica, tais como: a disciplina fiscal, isto é, orçamentos equilibrados para evitar 

o déficit fiscal; mudanças nas prioridades de gastos públicos que impulsionaram o 

fim do Estado de Bem-Estar Social; reforma tributária com o objetivo de aliviar 

déficits fiscais com o aumento da receita por meio da expansão da base tributária; 

liberação financeira na qual as taxas de juros devem ser definidas pelas forças do 

mercado; manutenção de taxas de câmbio competitivas para promover o 

crescimento das exportações; liberação da política comercial para eliminar a política 

protecionista em favor da indústria nacional e, assim, abrir a entrada de 

investimentos diretos estrangeiros. (HARVEY, 1998). 

Para favorecer o livre funcionamento dos mercados e a redução do poder 

regulatório dos Estados necessária a privatização de empresas estatais, promoção 

de políticas salariais restritivas e a restauração de uma taxa natural de desemprego, 

ou seja, a criação de um exército de reserva para desestabilizar os sindicatos e 

manter mão de obra barata. O desmantelamento do espaço público é, segundo 

Standing (2013), a fronteira final do neoliberalismo, na medida em que o setor 

público constitui-se como pioneiro para os padrões de trabalho estável, fornecendo 

altas rendas e gerando custos com benefícios de aposentação. 

O neoliberalismo ordena uma agenda política cujo objetivo central direciona-

se ao crescimento econômico. A ideia subjacente relaciona o conceito de 

desenvolvimento, ao capitalismo e à modernidade, ou seja, defende que o progresso 

técnico e o crescimento econômico caminham lado a lado e necessariamente 

trabalham para a humanidade, melhorando suas condições materiais e de vida. 

(HARVEY, 1998). 

As empresas multinacionais, para serem competitivas globalmente, são cada 

vez mais flexíveis e optam por contratar trabalhadores casuais para responder 

rapidamente às flutuações do mercado, resultando em um aumento da produtividade 

e em maior insegurança no emprego em todos os países do mundo. Harvey (1998, 

p. 129) identifica que esse movimento do capital serviu também para evitar o 

aumento do poder sindical, pois, “o acúmulo de trabalhadores em fábricas de larga 

escala sempre trazia, no entanto, a ameaça de uma organização trabalhista mais 

forte”. 
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Assim, as relações de trabalho são segmentadas e desreguladas. Salários se 

tornam flexíveis e ajustáveis à demanda do mercado. Há instabilidade no emprego 

como resultado da flexibilidade ou desregulamentação da proteção institucional. 

Promove-se a diferenciação entre trabalhadores com alta qualificação, boa 

remuneração e trabalho estável, e outros que estão na periferia do mercado, de 

modo instável, precário e informal. Estas são as principais características do 

mercado de trabalho segmentado. (STANDING). 

Dessa forma, a linha neoliberal visa expandir a produção dentro do jogo livre 

do mercado, que em um processo de acumulação precisa promover o crescimento 

do capital privado e o aumento das taxas de lucro. Para tanto, um de seus 

postulados afirma que a redução dos custos salariais deve ser difundida, 

comprimindo o valor da força de trabalho, quer dizer, a produção de mão de obra 

barata. Nesse sentido, os Estados devem implementar uma série de políticas de 

flexibilização do trabalho aliadas a uma política de corte do gasto público-social, em 

que a desigualdade se torne um valor positivo para impulsionar a acumulação 

privada e o crescimento econômico. (HARVEY, 1998). 

Antunes (2018) ressalta que o capitalismo financeiro que se consolida na 

atualidade opera com a interação do que é produtivo com o que não é produtivo, 

acumulando riquezas e desvalorizando o trabalho. Nessa perspectiva econômica do 

capital financeiro, o perfil da empresa dirige-se a alta produtividade e a transferência 

dos riscos para o trabalhador. 

O desmantelamento do espaço público é, segundo Standing (2013), a 

fronteira final do neoliberalismo, na medida em que o setor público constitui-se como 

pioneiro para os padrões de trabalho estável, fornecendo altas rendas e gerando 

custos com benefícios de aposentação. A racionalidade neoliberal abandona 

qualquer humanismo e, por isso, despreza as formas de resguardo institucional aos 

direitos fundamentais. Assim, o  ataque a proteção social se inicia com movimentos 

privatizantes e com a contratação de  serviços temporários  e precários de trabalho, 

retirando gradativamente do setor público toda expressão de direitos sociais, para 

fomentar o lucro no setor privado. 

Em suma, as políticas neoliberais promovem o máximo crescimento 

econômico baseado no mercado livre. Por outro lado, busca-se reduzir os custos da 

força de trabalho e do gasto público social, tarefas que foram mediadas pelo Estado 
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e que para os teóricos neoliberais produziram a crise do Estado do Bem-Estar. Essa 

é a descrição mais tradicional da teoria neoliberal, em termos objetivos. 

Há, entretanto, outra perspectiva sobre o neoliberalismo, que aborda pontos 

mais subjetivos, que dizem respeito a produção de uma subjetividade social 

neoliberal. Foucault (19), na coletânea de aulas publicadas sob o título de 

Nascimento da Biopolítica, afirma que o neoliberalismo, mais do que uma teoria ou 

uma ideologia, deve ser entendido como uma tecnologia de governo, encarregada 

de impulsionar o comportamento da população para os interesses do mercado. 

Foucault (2008) aponta que uma das produções consideradas como a origem 

do pensamento  neoliberal consiste no livro Estradas da Servidão, de Friedrich 

Hayek, publicado em 1944, que pode ser interpretado como um ataque a qualquer 

limitação do mecanismo de mercado pelo Estado. Nessa concepção, qualquer forma 

de coletivismo ou movimento que vise à justiça social acabará inevitavelmente em 

tirania, a exemplo da Rússia e da Alemanha nazista. 

O mercado, para o ideário neoliberal, seria um mecanismo de autorregulação 

e o melhor instrumento de locação de recursos e satisfação de necessidades. Por 

isso, opondo-se ao Estado do Bem-Estar e, em geral, ao Estado como dispositivo de 

redistribuição de benefícios, prega-se um forte discurso antiestatal (Foucalt, 2008). 

Em geral, essas técnicas neoliberais buscam criar atores econômicos que não 

requeiram a vigilância heterônoma de um agente externo (o Estado), mas sim, um 

tipo autônomo a partir do qual os próprios sujeitos potencializam suas habilidades e 

liberdades no âmbito do mercado: o que pode ser traduzido no imperativo ético de 

ser empresários de si próprios. (FOUCAULT, 2008). 

Harvey (1998, p. 331) refere-se a utilização pela economia pós-moderna da 

exaltação e do apelo "a valores supostamente tradicionais de auto confiança e 

capacidade de empreender", o que representa "a passagem da ética para a estética 

como sistema de valores dominantes", especialmente no âmbito do trabalho. 

Nesse sentido, para Foucalt (2008), o neoliberalismo não se restringe a uma 

teoria econômica, mas sim, revela-se como uma estratégia que tem como finalidade 

a eficácia da economia por meio da geração de uma série de condições artificiais 

que alcançam a autorregulação dos sujeitos morais, ou seja, que os governados 

coincidam em seus desejos, esperanças, necessidades e modos de vida, com 

aqueles que foram prefixados e codificados pelo mercado. 
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Assim, a mercantilização faz parte da vida de todos os agentes sociais, de 

seu cotidiano e de sua privacidade, para que sejam sujeitos autômonos e capazes 

de tomar suas próprias decisões, mas no marco da racionalidade neoliberal. Para 

Foucault(1978), o objetivo da política neoliberal é a multiplicação da forma 

empresarial no corpo social e em todas as formas de comportamento. 

Nessa ordem de ideias, os indivíduos não devem atribuir ao Estado a 

governaça sobre os contextos de suas vidas na sociedade, ao contrário, devem se 

autodeterminar e se governar de forma que possam ser responsáveis e capazes de 

administrar seus próprios riscos. Essa experiência individual em forma da empresa, 

no plano social, introduz o mercado nas chamadas atividades não comerciais, como 

saúde, segurança, educação, justiça, que são deslocadas da área estatal para o 

mercado. (HARDT e NEGRI, 2018). 

O biopoder neoliberal se expressa por uma cultura abrangente, cujo propósito 

último é a criação de seres humanos que, em última instância e até nos menores 

aspectos, operem dentro da lógica do mercado, tratando suas relações com o 

trabalho, com a propriedade privada, com sua família, com seus parceiros, com sua 

aposentadoria, como um negócio permanente e necessariamente eficiente (HARDT 

E NEGRI, 2018). 

Essa relação mercantilizada e individualista com o trabalho atrai a 

competitividade própria da prática mercadológica e desarticula a agregação 

associativa, esvaziando a possibilidade de autodeterminação coletiva, o que impede, 

por consequência, a coletivização das demandas para assegurar a paridade de 

condições entre os atores produtivos, nas situações de desequilíbrio da relação 

econômica. 

Negri (2015) descreve que esse processo neoliberal faz surgir o que 

denomina de biocapitalismo, forjado a partir da grande crise dos anos 70 e 

consolidado com as reformas neoliberais consolidadas nos anos 80. Trata-se de um 

processo de reestruturação geral do sistema capitalista. Com efeito, as lutas 

operárias que ocorriam no centro do império americano, nos países desenvolvidos 

da Europa e as lutas de libertação do domínio colonial dos países periféricos criaram 

impedimentos a regulação keynesiana tipicamente imperialista. 

O capital, então, promoveu uma forma de ampliação da capacidade capitalista 

de valorização as formas financeiras do capitalismo. Realiza-se uma passagem que 
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leva da exploração direta dos operários nas fábricas ao operário social, que assume 

todos os riscos sociais. Passa-se a considerar que a relação entre a fábrica e a 

sociedade pode ser substituída, no nível social, pela relação entre o 

desenvolvimento da economia e as formas de exploração do trabalho em geral e da 

vida dos indivíduos. (NEGRI, 2015). 

A tecnologia passou a fazer parte da vida humana com um nível tal de 

inserção que culminou na determinação das relações sociais e na reformulação da 

atividade política. Colonizado pela lógica neoliberal, o cotidiano sofre a interferência 

direta do mercado, o que vai gerar a maior subsunção do trabalho pelo capital 

(NEGRI, 2015). Eis a relevante diferença do sentido do trabalho da atualidade: a 

deterioração do significado da atividade humana para sua subsistência diante da 

voracidade e invasão do poder econômico na vida da massa de trabalhadores, 

determinando o destino de sua esfera privada, por suprir a possibilidade de sua 

emancipação enquanto sujeito de direito (FORRESTER, 1997). 

A alteração das articulações e das estratégias de poder passou a importar no 

absolutismo do mercado, o que demanda o redimensionamento da relação entre as 

esferas pública e privada para a recomposição da igualdade material no âmbito 

privado dos sujeitos da relação de trabalho. (FORRESTER, 1997). 

A liberdade do trabalhador agora é ameaçada, não pelo Estado, mas sim, 

pela gestão, controle e institucionalidade do capital. O mercado é tirânico, como 

explica Forrester (1997, p.43): “esse regime que jamais foi proclamado detém todas 

as chaves da economia que ele reduz ao domínio dos negócios, os quais se 

apressam em absorver tudo o que ainda não pertencia à sua esfera." 

Como o regime de acumulação capitalista migra do tipo fordista para o tipo 

flexível, novas formas de sociabilidade se formam. A subsunção do trabalho pelo 

capital torna-se cada vez mais importante nos processos de exploração, nos quais 

ocorre uma alteração das técnicas capitalistas de controle. O mercado passa a 

valoriza a produção do homem pelo homem, ou seja, a vida torna-se matéria prima 

no mundo do trabalho. (NEGRI, 2015). 

De tal sorte, o biopoder neoliberal promove não apenas o surgimento de 

novas formas de trabalho, mas, também, de uma subjetividade do trabalho, de uma 

relação do ser humano com o trabalho que difere substancialmente do sentido do 

trabalho moderno. Disso resulta a consequente alteração, na mesma proporção, do 
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sentido da agregação laboral, como instrumento de resistência e luta (HARDT E 

NEGRI, 2018). 

Com a formatação dessa nova subjetividade no trabalho, além da 

precarização das condições de trabalho, experimenta-se a precarização dos 

vínculos de solidariedade que sustentam os modelos sindicais, ainda pautados nos 

moldes do trabalho industrial. 

No Brasil, a onda flexibilizadora da legislação trabalhista adquire maior 

direcionamento na década de 90 (noventa), imediatamente após o surgimento da 

Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, por ter valoração 

explicitamente social. (DELGADO, 2017). 

Assim, a década de 80 (oitenta) é marcada pela redemocratização e pela 

constitucionalização dos direitos sociais. Porém, as políticas neoliberais gestadas no 

velho continente passam a ser implantadas em solo brasileiro já no início da década 

seguinte. De modo que, estabeleceu-se no plano político, a afirmação do Estado 

Social, com pretensões democráticas, e, concomitantemente, a implantação do 

neoliberalismo, com práticas de mercado global, para novos padrões de organização 

do trabalho. (COUTINHO, 2009). 

No governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), verifica-se a adoção de 

uma linha desenvolvimentista, pautada no antissindicalismo . Houve represssão e 

criminalização de movimentos grevistas e implementação de propostas de 

flexibilização de alta velocidade (COUTINHO, 2009), como por exemplo, a regulação 

de banco de horas, a vedação de a reajustes salariais com base na inflação, a 

instituição do contrato a tempo parcial e da participação nos lucros em forma 

simbólica, autorização de trabalho dos comerciários aos domingos, o surgimento dos 

planos de demissão voluntária, dentre outros. 

No âmbito da legislação processual, alterações foram implementadas para 

adequação aos preceitos do documento nº 316, de setembro de 1996, expedido pelo 

Banco Mundial sobre a estrutura do Poder Judiciário nos países da América Latina e 

Caribe. Houve, portanto, a instituição de comissões de conciliação prévia e do rito 

sumaríssimo. (COUTINHO, 2009). 

Nos anos 2000, não foi diferente a redução dos direitos trabalhistas. Mesmo 

nos governos de trabalhistas Lula/Dilma, a terceirização não foi combatida, 

podendo-se indicar como medidas flexibilizadoras (COUTINHO, 2009): a alteração 
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na lei de falências com redução do princípio protetor aos trabalhadores, veto a 

direitos para empregados domésticos, possibilidade de motoristas de transporte de 

carga sem vínculo empregatício (Lei nº 11.442/2007) e trabalhador rural sem 

anotação da carteira de trabalho (Lei nº 11.718/2008). 

Entretanto, a ocupação definitiva da perpesctiva neoliberal se concretiza com 

robustez com a denominada Reforma Trabalhista, na edição da Lei nº 13.467/2017 

(BRASIL, 2017). Esta reforma suprimiu direitos, estabeleceu condições impeditivas 

para algumas garantias. Ao mesmo tempo, instituiu a possiblidade de negociação 

individual e direta com o empregador, sem a presença do sindicato da categoria, 

além de estabelecer expressamente o princípio da não intervenção estatal nas 

relações de emprego e o princípio do negociado sobre o legislado (CASSAR, 2017). 

A reforma trabalhista regulamentou a possibilidade de contratos intermitentes, 

temporários e por teletrabalho, sem estabelecer regulações protetivas ao 

trabalhador. A legislação trabalhista, assim, com a promessa de estimular a criação 

de empregos, tornou as relações de trabalho mais flexíveis, sem a devida abertura 

de postos de trabalho. 

Os índices de desocupação entre os anos de 2017 a 2020 seguem de modo 

crescente, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE que, pelo Plano Nacional de Amostra por Domicílio – PNAD10 indica uma 

queda inexpressiva do desemprego, seguida, em período posterior, de uma 

crescente taxa de desocupação e aumento da informalidade. 

Esses dados demonstram que o discurso político neoliberal incorpora 

premissas falaciosas para justificar sua incorporação ao sistema jurídico. Harvey 

(1998, p. 301) descata que o pós-modernismo surgiu a partir de uma economia vodu 

que reproduz “uma retórica que justifica a falta de moradias, o desemprego, o 

empobrecimento crescente, a perda de poder, etc. apelando a valores supostamente 

tradicionais de auto confiança e capacidade de empreender”. 

A sociedade do pleno emprego é, portanto, substituída por uma sociedade do 

trabalho instável. Esse cenário dá origem a uma nova concepção de trabalho e das 

reformas necessárias para o resguardo da classe trabalhadora. Não se trata do 

desaparecimento do trabalho ou da sociedade trabalhista, nem do fim do trabalho 

assalariado, mas pura e simplesmente do fim da sociedade do pleno emprego, já 

 
10 Disponível em https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-
pobreza/17270-pnad-continua.html?. Acesso em 22 dez 2020 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pnad-continua.html
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pnad-continua.html
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que o trabalho passa a ser despadronizado. (BECH, 2011). 

Flexibilidade também significa que o Estado e a economia transferem os 

riscos para os indivíduos. Os contratos atuais são em geral de curta duração e mais 

facilmente renováveis. Como consequência, quanto mais as relações de trabalho 

são desreguladas e mais flexíveis, mais rapidamente a sociedade do trabalho se 

torna uma sociedade de risco, um risco que não é calculável nem para o modo de 

vida de cada um (BECK, 2011). 

O projeto de flexibilidade do trabalho consolida-se e demanda uma adaptação 

dos trabalhadores às diferentes tarefas e a flutuação de ocupação. O trabalho passa 

a ser móvel, na medida em que constantemente a alteração dos postos de trabalho 

e emprego. São precários exatamente por que não se asseguram, em nenhum 

contrato, qualquer estabilidade a longo prazo. (HARDT e NEGRI). 

De outro lado, a aplicação dessas políticas abriu caminho para a globalização, 

que é explicitamente apoiada por esse conjunto de posições ideológicas, 

viabilizando a mobilidade do capital. De modo que a globalização é considerada 

como a expressão máxima do neoliberalismo devido à coincidência e convergência 

do fenômeno físico da globalização e do fenômeno ideológico do neoliberalismo. 

(BAUMANN, 2008). 

 
3.1.2 Globalização e incremento tecnológico: o enfraquecimento do poder dos 

Estados nacionais 

 

Neste tópico, não se busca descrever pormenorizadamente a globalização, 

fenômeno tão complexo. Pretende-se apenas situá-la no processo histórico e social, 

a fim de compreender os seus efeitos na transmutação do mundo do trabalho. 

Globalização é um termo polissêmico que se prestou a múltiplas interpretações. 

Trata-se, nesse estudo, do conceito de globalização que se vincula a 

perspectiva que considera a economia como o eixo que articula a “nova sociedade”, 

desencadeada pela expansão da atividade econômica que se tornou planetária em 

seus processos de produção, circulação e consumo e em seus aspectos financeiros, 

caracterizados por uma acentuada interdependência e transnacionalidade. 

(HARVEY, 1998). 

Segundo Harvey (1998), a globalização remonta às duas décadas posteriores 

a Segunda Guerra Mundial, em que os países industrializados da América do Norte, 
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Europa e Ásia atingiram alto crescimento, o que provocou uma expansão mundial 

das transações comerciais desses países. Inicia-se a descentralização da produção 

para regiões ou países caracterizados por baixos salários. 

A consolidação das práticas globalizantes do capital demanda a retirada das 

proteções do Estado Social. De fato, a globalização leva a uma perda de poder do 

Estado nacional e a redução do alicerçe protetivo do trabalho. (ANDRADE, 2005). 

Passa-se a uma interdependência das sociedades como resultado do 

aumento do fluxo de capital, das atividades econômicas e da implantação maciça de 

novas tecnologias. A internacionalização define um conjunto de processos de maior 

interação entre Estados e refere-se especificamente ao conjunto de fluxos de 

matérias-primas, produtos e serviços (FISCHER-LESCANO e MÖLLER, 2017). 

Em geral, a globalização assume o processo de crescente limitação do poder 

do Estado, dada a crescente interdependência das sociedades, ou seja, como um 

aumento quantitativo nas trocas entre países e entre sujeitos privados, o que 

acarreta uma mudança qualitativa nos padrões de comportamento normativo e 

jurisprudencial internacional (FISCHER-LESCANO e MÖLLER, 2017). 

Touraine (1998, p. 39) destaca que “o desenvolvimento econômico é formado 

por dois movimentos opostos, mas, complementares: a liberação do sistema 

econômico das forças de origem não econômica que o sufocam e, em segundo lugar 

a reintegração da atividade econômica numa lógica mais global”. 

A sociedade global, em sua própria dinâmica, implica contradições que 

parecem dialeticamente assumidas. Por um lado, busca unidade, integração, 

inclusão e o sentimento de pertencer ao mesmo mundo, busca a unificação do 

pensamento e, por outro lado, estabelece fragmentos, por excluir e acentuar 

desigualdades. Bauman (2003, p. 158) aponta que: "A globalização se divide na 

mesma medida que une: as causas da divisão são as mesmas que promovem a 

uniformidade do globo". 

A aplicação dessas políticas neoliberais e criação dessas ferramentas 

jurídicas flexibilizadoras abriram caminho para a globalização, que é explicitamente 

apoiada por esse conjunto de posições ideológicas, viabilizando a mobilidade do 

capital. De modo que a globalização é considerada como a expressão máxima do 

neoliberalismo devido à coincidência e convergência do fenômeno físico da 

globalização e do fenômeno ideológico do neoliberalismo. (BAUMANN, 2008). 
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A globalização da economia favoreceu muito o intercâmbio internacional de 

informações, ideias, crenças e valores e, ao permitir o intercâmbio instantâneo de 

informações em escala global, causou o enfraquecimento das fronteiras e o contato 

mútuo dos povos, exercendo ampla influência nas culturas, isto é, nas crenças, nos 

modos de vida e nos valores. (BAUMANN, 2003). 

A homogeneidade foi acentuada em alguns campos, mas o leque de opções 

também se expandiu. Capitais, tecnologias e até mão-de-obra circulam em todo o 

mundo. Idéias, informações e conhecimentos são disseminados mais rapidamente, 

para que o indivíduo possa fazer combinações entre as opções disponíveis. 

(CASTELLS, 1999). 

A globalização foi favorecida, principalmente, por mudanças tecnológicas e 

políticas. A revolução da informação e das comunicações reduziu o custo das 

transações (circulação de capital, conhecimento de mercadorias) através das 

fronteiras nacionais (CASTELLS, 1999). O advento da manufatura de alta tecnologia 

marcou o surgimento de uma nova lógica de localização industrial caracterizada pela 

capacidade tecnológica e organizacional de separar o processo de produção em 

diferentes locais. 

A integração de várias unidades por intermédio de conexões de 

telecomunicações com precisão e flexibilidade, mostra-se determinante para o 

incremento da produtividade. Como resultado, tem-se inovação e competitividade, 

elementos essenciais da economia global, que impactam substancialmente no papel 

do trabalho humano. (CASTELLS, 1999). 

O uso intensivo de tecnologia e a superação de distâncias em vários campos 

constituem uma característica relevante na econômica atual.  A globalização, assim, 

concerne toda uma série de processos que refletem, em última análise, um salto 

qualitativo no cenário internacional, em que o Estado, diante dos avanços 

econômicos e tecnológicos, dá lugar ao transnacional, não apenas na área 

econômica, mas também, quanto à arte, cultura, religião e opinião pública 

internacional. (FISCHER-LESCANO e MÖLLER, 2017). 

A globalização torna-se, então, um dos desafios do século XXI, impulsionado 

por uma profunda revolução tecnológica científica que deu origem a um mundo sem 

fronteiras e a uma nova conceituação de tempo e espaço, além do desenvolvimento 

da tecnologia como  fonte de competitividade, o progresso das telecomunicações e o 



91 

 

 

 

desenvolvimento de mercados financeiros que permitem a circulação de capitais em 

todo o mundo quase instantaneamente. (CASTELLS, 1999). 

Nessa perspectiva, os teóricos da globalização destacam as vantagens e 

desvantagens que podem ser resumidas nos seguintes fatos: do ponto de vista 

positivo, é assimilado como um processo-chave e irreversível para o 

desenvolvimento econômico global, que oferece a oportunidade de abrir mercados 

dos quais a sociedade se beneficia, como resultado da aquisição de produtos mais 

baratos devido à competitividade dos mercados. A dinâmica da própria globalização 

aumentou a inovação e a disseminação de conhecimento e tecnologia e, graças ao 

avanço das telecomunicações, os mercados financeiros são integrados de maneira 

eficiente, proporcionando maior acesso aos fluxos de capital. (ANDRADE, 2005). 

A nostalgia pelo pleno emprego, diz Beck (2011), é o último bastião que 

impede que as questões realmente importantes, surgidas com a globalização, não 

sejam levantadas. Aponta que novas estruturas conceituais são necessárias para 

que as novas realidades não sejam tratadas como anomalias simples, nem sejam 

normalizadas. O autor ressalta que ideias que serviam como parâmetro na primeira 

modernidade perdem o poder de convição. Na dimensão da globalização, passa-se 

da territorialidade para a desterritorialização, do pleno emprego para o trabalho 

flexível e despadronizado, da comunidade para a sociedade global. 

Diz-se despadronizado o trabalho porque as novas atividades laborais tendem 

a abandonar o padrão descrito na norma, fenômeno este resultante das práticas 

dominantes na área de ordenação econômica. As circunstâncias pelas quais a 

economia mundial atravessa colocam o trabalho como um simples fator de 

produção, cujo custo deve ser minimizado, para obter maior eficiência e 

maximização de lucro. O institucionalismo neoliberal suscita a necessidade de uma 

nova ética de trabalho para torná-la mais funcional com o mercado. A palavra de 

ordem que orienta as políticas públicas é desregulamentação. (SENNETT, 2009). 

O processo de trabalho flexível e a ascensão da empresa em rede 

transformaram a localização das principais atividades econômicas, tanto para o setor 

de serviços quanto para os processos de fabricação. Castells (1999), nesse  sentido, 

afirma que o paradigma da tecnologia da informação transformou o espaço e o 

tempo. Na sociedade da informação, as barreiras do espaço e do tempo são 

superadas por meios eletrônicos, que caracteriza fortemente a concepção do 
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trabalho pós-industrial. 

Castells (1999) descreve o surgimento de uma nova estrutura social, 

manifestada de diferentes formas, de acordo com a diversidade de culturas e 

instituições em todo o planeta, que se mantém conectada: a sociedade em rede. 

Essa nova estrutura social está associada ao surgimento de um novo modo de 

desenvolvimento, o informacionalismo, definido historicamente pela reestruturação 

do modo de produção capitalista no final do século XX. 

Como resultado dessa transformação, percebe-se a mudança de atores e 

cenários. Os investimentos globais se beneficiam do desenvolvimento da tecnologia 

de comunicações, conectando segmentos de mercado além-fronteiras, diferenciando 

cada vez mais as sociedades verticalmente e homogeneizando os mercados 

horizontalmente. (HARVEY, 1998). 

Castells (1999) caracteriza a nova sociedade a partir de uma nova morfologia 

social, caracterizada por flexibilidade, adaptabilidade, coordenação de funções e 

tomada de decisão e cuja principal característica é a ausência de um centro. Por 

outro lado, o autor entende a globalização como a realização das atividades 

econômicas centrais e nucleares das economias, trabalhando como uma unidade, 

em tempo real, no nível planetário, através de uma rede de interconexões. 

Nesta perspectiva, uma característica da globalização é que ela trabalha em 

rede, ou seja, reúne vários elementos, várias pessoas, várias empresas para fazer 

algo em conjunto, que tem a vantagem da flexibilidade, da rápida adaptação ao 

demanda, porque quando há uma forte demanda, a rede é organizada, quando não 

há, ela se dissolve e novos recursos são usados. A tecnologia e a informação são 

globalizadas, uma vez que existem centros tecnológicos que são comprados, 

disseminados e transmitidos de acordo com a capacidade das empresas de se 

vincular a esses circuitos globais de tecnologia. (CASTELLS, 1999). 

Nesse sentido, a sociedade em rede é concebida como uma estrutura 

interativa para a transmissão de informações e conhecimentos, reformulando as 

concepções de tempo e espaço. O capital adquire mais mobilidade e imprime mais 

mobilidade ao mercado de trabalho. Entretanto, os sindicatos não conseguem 

acompanhar esse movimento rápido do capital. Esses deslocamentos territoriais do 

capital e, por consequência, da oferta de postos de emprego, levaram a uma enorme 

mudança na estrutura social no ocidente que, em grande parte, pode ser 
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caracterizada por um fenômeno geral: a fragmentação do trabalho. (SANTOS, 

1996). 

A liquidez e a fragmentação das relações não se restringem às relações de 

trabalho, porém, para efeito desse estudo, aborda-se essa particularidade apenas no 

contexto do trabalho e das organizações de trabalhadores. Esse trabalho 

fragmentado se caracteriza perda dos vínculos e contornos precisos, fundindo-se e 

confundindo-se com outras dimensões da sociedade. (BAUMAN, 2001). 

Na modernidade, havia uma perspectiva a longo prazo, as relações se 

baseavam em vínculos sólidos. Na relação de trabalho, havia o ânimo de 

estabilização, de permanência, de engajamento do empregado ao conjunto da 

organização empresarial e mutualidade entre capital e trabalho. Na modernidade 

líquida, as relações são fluidas e instáveis. O capital se produz e reproduz sem 

necessariamente prover trabalho (BAUMANN, 2001). 

Pelo aspecto econômico, a mobilidade das organizações e do trabalho é 

fornecida pelas ferramentas para a comunicação à distância, independentemente da 

situação geográfica ou temporal e da interdependência econômica típica da era da 

globalização. O aumento do trabalho em casa, de acordo com Castells (1999), pode 

resultar em uma forma de trabalho doméstico eletrônico, realizado por trabalhadores 

temporários que são pagos por peças de processamento de informações sob um 

contrato de terceirização individualizado. 

Percebe-se como o sistema econômico é capaz de transformar, não apenas 

os modos de vida individuais, mas coletivos, e reproduzir o imaginário, novas formas 

de pertencimento e identificação em comunidades e coletivos. 

A rede tecnológica fornece acesso rápido a um maior volume de informações 

e novas formas de atividade produtiva. É inegável que o desenvolvimento de 

estruturas interconectadas impactou a vida social e econômica, porque, através da 

tecnologia, redes de capital, trabalho, informação e mercados foram vinculados para 

atuar sobre o conhecimento em uma rede recorrente de trocas conectadas 

globalmente. (CASTELLS, 1999). 

Bauman (2003, p. 5) destaca que a globalização “é o destino irremediável do 

mundo, um processo irreversível; é também um processo que nos afeta a todos da 

mesma medida e da mesma maneira”. Porém, considera que seus efeitos produzem 

circunstâncias drasticamente desiguais, porque alguns se tornam plena e 
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verdadeiramente "globais", enquanto outros são detidos em sua localidade, o que 

passa a ter um significado de degradação social. São os "globais" quem impõem as 

regras do jogo social e econômico. 

Standing (2013, p. 40) alerta que “o mundo digitalizado não tem respeito pela 

contratação com reflexão, eles proporcionam a estimulação e a gratificação 

instantânea forçando o cérebro a dar mais atenção as decisões e relações de curto 

prazo.” De tal modo que, a sociedade da era da informação e da comunicação 

promove uma sobrecarga de informação e de estresse permanente. 

Em cada economia avançada, novas tecnologias e novas práticas de 

gerenciamento substituem os trabalhadores, criando uma força de trabalho, 

empregável apenas para trabalhos temporários, expandindo assim a diferença entre 

quem tem acesso a tecnologia e quem não tem. Pontua Rifkin (2012, p. 25) que: 

 
As primeiras tecnologias substituíram a capacidade física do trabalho 
humano, substituindo corpos e braços por máquinas, novas tecnologias 
baseadas em computador prometem a substituição da própria mente 
humana, colocando máquinas pensantes onde existiam seres humanos, em 
qualquer uma das muitas áreas existentes na atividade econômica. As 
implicações são profundas, abrangentes e preocupantes. 

 

A percepção sobre o trabalho foi radicalmente transformada. O foco encontra-

se no alcance de um melhor desempenho para a consecução dos objetivos 

organizacionais, bem como a aplicação de estratégias, tais como: a modernização 

de estruturas, seu achatamento e simplificação, além da introdução de novas 

atividades. O uso eficiente da tecnologia se tornou um elemento determinante na 

produção de bens e serviços. (CASTELLS, 1999). 

Nessa ambiência, floresceu uma produção caracterizada por sua 

imaterialidade. O trabalho imaterial se envolve com o trabalho material, que combina 

as duas formas, mas, tem em termos qualitativos uma preponderância sobre o 

trabalho material. Com efeito, o trabalho imaterial consiste na criação, não apenas 

de bens, mas, também, de relações e de serviços. A caracterização dessa nova 

modalidade, como explica Hardt e Negri (2001, p. 279): 

 
Consistir no fato de que a principal força produtiva vem a ser o trabalho 
técnico e científico, na medida mesmo em que este é uma forma mais 
compreensiva e qualitativamente superior de trabalho social. Em outras 
palavras, o trabalho vivo se manifesta acima de tudo como trabalho abstrato 
e imaterial (com relação à qualidade), como trabalho complexo e 
cooperativo (com relação à quantidade) e como trabalho continuamente 
mais científico e mais intelectual (com relação à forma). 



95 

 

 

 

Hardt e Negri (2001, p. 311) definem trabalho imaterial como trabalho que 

produz, entre outras coisas, mas de uma maneira especial, serviços: "Como a 

produção de serviços não resulta em bem material e durável, definimos o trabalho 

envolvido nessa produção como trabalho imaterial − ou seja, trabalho que produz um 

bem imaterial, como serviço, produto cultural, conhecimento ou comunicação". 

Com efeito, o desenvolvimento de economias que manejam modernas 

tecnologias da informação e comunicação permite a mobilização dos trabalhadores 

com maior eficiência e competitividade, que se utilizam da produção imaterial para 

competir de modo diferencial, apelando-se para o sentimento e o afeto. (HARDT E 

NEGRI, 2018). 

Assim, as novas tecnologias são a expressão de certas mudanças estruturais 

que são estabelecidas no processo de trabalho e cujo desenvolvimento requer 

novas concepções em gestão e qualificação, novos sistemas de treinamento e 

mudanças importantes nas relações de trabalho. Portanto, a capacidade tecnológica 

acumulada tornou-se fundamental para a geração de riqueza e para o exercício do 

poder, até se tornar uma prática indispensável nos processos de reestruturação 

socioeconômica global. (HARVEY, 1998). 

Hardt e Negri (2018) criticam a globalização enquanto instrumento de 

expansão exploratória do capital, que consegue se deslocar de um lugar ponto a 

outro do mundo, se estabelecendo onde o custo do trabalho é menor, fazendo com 

que o trabalho seja cada vez mais precário, além de impor obstáculos as formas 

tradicionais de organização coletiva. 

Nesse sentido, a globalização representa uma forma de expressão de poder, 

não só de um poder político e jurídico, mas também de um poder que, valendo-se da 

alta tecnologia do sistema de comunicação e redes de informação, organiza e dirige 

não só o mercado, mas, também, todo o sistema de vida humana (trabalho, 

consumo, lazer, família, etc.) e que, com atividades monitoradas, influencia e 

controla as consciências, as mentes e os corpos. (HARDT E NEGRI, 2018). 

Assiste-se, assim, outra alteração de paradigma: a passagem da sociedade 

da disciplina para a sociedade do controle (DELEUZE, 1986). A sociedade da 

disciplina, segundo Foucault (2008), instala-se quando o direito se propõe a 

disciplina a vida em sociedade, como ocorreu na experiência do trabalho industrial. 

Na relação de emprego, a disciplina direciona o trabalhador na fábrica. Nas relações 
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coletivas, a disciplina enquadra o moivmento dos trabalhadores nos respectivos 

modelos sindicais apontados pela lei. 

Entretanto, o trabalho pós-industrial se realiza dentro de um ambiente social, 

físico e psíquico controlado pelos meios tecnológicos que, por sua vez, são criados, 

mantidos e controlados por um poder econômico que pauta e produz a informação, a 

comunicação, a localização, a imagem e o sentido do trabalho. (HARDT E NEGRI, 

2018). 

A sociedade contemporânea é, portanto, caracterizado por grandes câmbios 

associadas à globalização, às grandes mudanças tecnológicas, ideológicas, 

políticas, sociais e culturais que agregam nesse período histórico uma complexidade 

nunca experimentada antes na história da humanidade, o que segue sendo 

desenhado em várias posições teóricas. 

Em resumo, a expansão das redes de computadores e dos aparatos 

possibilitaram a universalização de trocas e relacionamentos, afetando diretamente 

comportamentos pessoais e formas de integração social e cultural, estilos de vida e 

estruturas organizacionais. Esse impacto não se restringe a atividade econômica, 

mas, se estende a estrutura trabalhista, a qualidade de vida, a (des)igualdade de 

oportunidades para os trabalhadores. Esse cenário cria subjetividades e formata 

novos atores para os papeis da sociedade pós-industrial.   

 

3.2. AS PERSONAGENS DO TRABALHO PÓS-INDUSTRIAL 

 

O mundo atual permitiu consolidar diferentes formas de trabalho que são 

expressas em diferentes modalidades contratuais. Não apenas as mudanças 

tecnológicas, mas também a competitividade no âmbito internacional, exigem a 

implementação de políticas globais para que as empresas se sustentem no 

mercado, resultando em um enfraquecimento do senso de pertencimento e/ou 

lealdade dos funcionários e maior profissionalismo no seu trabalho. (CASTELLS, 

1999). 

A Quarta Revolução Tecnológica (RIFKIN, 2016) vem apresentar seus 

impactos significativos, quando robôs e computadores numericamente controlados e 

seus softwares avançados passam a invadir as esferas humanas disponíveis, o que 

gera uma crise econômica global de grandes proporções, porque milhões de 
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pessoas perdem seus empregos devido à substituição da mão-de-obra humana 

pelos aparatos das inovações tecnológicas, enquanto o poder de compra entra em 

colapso. 

O conceito de trabalho evoluiu como resultado da maneira de organizar a 

produção, da interação criativa entre ação e reflexão, prática produtiva e teoria da 

organização social. No plano institucional, o trabalho humano é concebido a partir da 

ideologia do trabalho assalariado e estandardizado na norma jurídica. Entretanto, 

com o advento da chamada Economia de Compartilhamento, as atividades laborais 

sofrem uma descaracterização, o que Beck (2011) apontou como sendo a 

despadronização das relações de trabalho. 

A Quarta Revolução Industrial, segundo Mannrich (2017, p. 59), promove a 

fusão entre o mundo real e o mundo virtual, com a utilização de sistemas ciberfísicos 

e de inteligência artificial que alteram substancialmente a gestão empresarial, tendo 

em vista a “integração e controle da produção, por meio do uso de sensores e 

equipamentos conectados em rede, com pouca ou nenhuma intervenção humana”. 

A tese, segundo a qual a sociedade do informacionismo abre trabalhos novos e 

inesgotáveis fontes produtivas, vem sendo superada pela observação de que, com a 

supressão dos antigos postos de trabalho, não se deu a construção de uma nova 

sociedade de pleno emprego, baseada no conhecimento. Há de se levar em 

consideração uma novidade radical das tecnologias da comunicação e da 

informação: o aumento da produtividade sem trabalho vivo. (HARDT E NEGRI, 

2018). 

Com efeito, as atividades humanas se diversificam pelo uso da informática, ao 

mesmo tempo em que se mantêm formas tradicionais de trabalho, em uma típica 

fase de transição que o movimento de direciona a despadronização do trabalho. 

Tem-se a descaracterização do trabalho estandardizado na norma jurídica e vê-se o 

incremento da precarização, com o surgimento de uma nova classe social: o 

precariado. (STANDING, 2013). 

 

3.2.1 O Precariado: a nova classe perigosa 

 

Os artefatos informacionais permitem e estimulam que o trabalhador assuma 

multitarefas. Essa é uma característica da sociedade terciária e precarizada. Esses 
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sujeitos precarizados, disponíveis às múltiplas atividades, são, em geral, 

trabalhadores que possuem poucas garantias e baixa qualificação. (STANDING, 

2013). 

O ambiente eletrônico promove a dificuldade de concentração e de triagem de 

informações relevantes, o que torna esses trabalhadores incapazes de controlar seu 

uso de tempo e corrói a capacidade de manter uma mente desenvolvente que 

percebe a aprendizagem reflexiva. (STANDING, 2013). 

As decisões adotadas na primeira modernidade, visando a construção do 

progresso, se fundaram no pressuposto da degradação natural e humana como 

sendo intrínseca ao processo de desenvolvimento econômico, sem a percepção dos 

riscos que passa a forjar. (BECK, 2011). 

Essa atitude da era industrial teve como desdobramento os fenômenos 

vivenciados na sociedade contemporânea. Nessa era pós-industrial, a humanidade 

experimenta as consequências da globalização e do incremento tecnológico nas 

esferas política, ambiental e na esfera do trabalho, suportando o aprofundamento 

dos riscos. (BECK, 2011). 

O precariado incorpora todos os riscos sociais. Devido ao fraco papel dos 

setores público e sindical, a vida da classe trabalhadora segue sendo 

significativamente afetada com a assunção desses riscos. Standing (2013) alerta 

aqueles que estão empregados podem ter um corte em suas garantias e outros 

desempregados ou subempregados farão inexoravelmente parte da subclasse 

permanente que denomina de precariado. 

Nessa mesma linha, a Modernidade Líquida, para Bauman (2001), é 

alicerçada nessa insegurança, tendo como características decorrentes Estados 

desregulamentados, poderes fluidos, individualização exacerbada, fronteiras 

dissipadas, desterritorialização, laços afetivos e nacionais frágeis. Bauman (2001) 

expõe que a modernidade líquida torna a insegurança uma substância que permeia 

todos os solos da sociedade. Nas palavras do referido autor:  

 

A desigualdade não está apenas aumentando, ela muda sua natureza, sua 
estrutura e está ligada a esses limites que o capitalismo se impõe para 
manter as coisas em ordem, digestíveis, toleráveis, aceitáveis. Eles 
desapareceram e, como resultado, a desigualdade mudou sua natureza 
porque as vítimas da desigualdade da sociedade eram, antigamente, as 
pessoas que viviam na pobreza, na base da sociedade, os párias da 
sociedade. Hoje não é mais assim, porque estamos testemunhando o 
processo que Guy Standing, um sociólogo muito ativo, chamou de 
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“precariado". O que chamamos de classe média, que era a parte da 
sociedade mais bem-sucedida e confiante, está se transformando muito 
rapidamente no precariado, que é uma espécie de equivalente ao antigo 
proletariado: pessoas que estão inseguras em relação à sua posição. (2001, 
p. 68). 
 

O precariado é a expressão máxima da insegurança em todos os setores da 

vida social, que consiste em pessoas que são desprovidos das sete formas de 

garantia relacionadas ao trabalho, criadas e assegurados pelo Estado Social. O 

precariado compõe uma classe que ainda não tem consciência de si, que não é 

homogênea, nem em termos de idade, nem em termos de renda ou qualificação 

representando a parcela da população que não é portadora de direitos sociais e 

econômicos. (STANDING, 2013). 

Essa classe, portanto, pode ser identificada por uma estrutura característica 

da rede social que difere das identidades que seriam criadas e transmitidas pela 

renda financeira. O precariado não se sente parte de uma comunidade trabalhista 

solidária, o que intensifica um sentimento de alienação e instrumentalidade, carece 

de identidade ocupacional mesmo que alguns tenham qualificações similares. 

(STANDING, 2013). 

A concepção sobre o precariado se refere a uma classe emergente, 

delimitada por uma rede específica de relações que impõe uma precarização social 

mais alargada. Isto é, o precariado consiste em um grupo social que se define por 

uma combinação de fatores de produção, de distribuição e de relação com o Estado. 

Esses indivíduos estão sendo inseridos em uma vida de empregos instáveis, sem 

uma identidade ocupacional, em atividades instáveis e desprotegidas. (STANDING, 

2013). 

O precariado sofre a criminalização estatal e o processo de perda de todas as 

formas de direitos, sejam eles civis, culturais, sociais, econômicos e políticos. A 

perda de direitos políticos passa a ser gerada pelo simples fato de que o precariado 

não vê partidos ou líderes políticos os representando. (STANDING, 2013). 

A grande característica delimitadora do precariado é a falta de titularidade de 

direitos e garantias sociais, estando empregado ou não. O precariado, por sua vez, 

sequer se reconhece como precariado, por não perceber a incorporação dos riscos 

sociais. Na verdade, essa nova classe representa a expansão e a mutação sofrida 

pelo proletariado. (STANDING, 2013). 

O proletariado surgiu pautado na regulamentação do tempo. A sociedade e a 
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produção eram baseadas em blocos de tempo, em locais fixos de trabalho e de 

moradia. O precariado responde a um mercado global que funcina por 24 (vinte e 

quatro) horas, nos 7 (sete) dias da semana. Por isso mesmo, o precariado não 

dispõe de tempo para a cidadania, para a coletividade, carece de identidade 

ocupacional e “não se sente parte de uma comunidade trabalhista solidária” 

(STANDING, 2013, p. 31). 

Alguns tentam dar ao precariado uma imagem romântica de espírito livre que 

rejeita as normas da antiga classe trabalhadora. Na verdade, a disseminação dessa 

ideia atende ao modelo neoliberal de formatação da sociedade em função do 

mercado. Segundo Standing (2013), o precariado compreende a nova classe oposta 

ao capital. Todos estão inseridos em uma vida precária e assumindo os riscos e as 

instabilidades sociais da era pós industrial. 

Diante dessas circunstâncias, o precariado não consegue se organizar 

coletivamente em torno de pautas comuns para empreender um movimento 

reivindicatório, apesar da evidente vulnerabilidade de classe. Seu papel social se 

restringe, até então, a alimentar as cadeias da nova economia de compartilhamento 

que se utilizam dessa vulnerabilidade para reafirmar e reproduzir a precarização do 

trabalho. 

Para operar, as plataformas digitais necessitam uma grande massa de 

trabalhadores precariados que se submetam às condições oferecidas. A 

precarização, não apenas permeia, como também fomenta e se reproduz nessa 

atividade de prestação de serviço por acionamento remoto. (SLEE, 2017). 

 

3.2.2 As empresas de compartilhamento e os trabalhadores plataformizados  

 

Com as políticas neoliberais, implementa-se a supremacia do capital 

financeiro e a consolidação da globalização econômica. Soma-se a tais fatores, o 

avanço científico, que culminou com outras duas revoluções tecnológicas. Da 

confluência desses eventos, opera-se um reformulação disruptiva do mundo do 

trabalho.(ANTUNES, 2018). 

O cerne da economia de compartilhamento reside, segundo Slee (2017) na 

disponibilidade de uso e não uso de bens para geração de novas possibilidades de 

negócio viabilizado de forma gratuita ou onerosa, podendo ser associada ou não a 
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alguma prestação de serviço. As duas grandes diretrizes da economia compartilhada 

residem na colaboração entre os sujeitos envolvidos e na confiança mútua entre 

estes. 

Botsman e Rogers (2010 apud SLEE, 2017) defendem que esse modelo de 

consumo compartilhado é uma alternativa à crise econômica, sendo uma nova 

tendência inevitável que altera a forma de comportamento do consumidor, em uma 

perspectiva mais ecológica. 

Rifkin (2016) entende que o modelo de mercado pautado no lucro corporativo 

está em decadência, o que enfraquece a concepção sobre direitos de propriedade e 

estimula a mudança de paradigma do capitalismo para a economia de 

compartilhamento. Outro fenômeno marcante dessa época se manifesta pela 

chamada “Internet das Coisas” que conecta pessoas, recursos naturais, coisas e 

processos de produção, influenciando o consumo e as formas de trabalho, em uma 

articulação instantânea pela rede. 

Para Rifkin (2016), o fim dos trabalhos está sendo viabilizado por esses novos 

modelos, ressaltando que até mesmo o trabalhador do conhecimento será 

dispensável, pois a economia que surge, na atualidade, tem custo marginal zero e 

agregará a mão de obra humana em torno de atividades colaborativas, a partir do 

compartilhamento de bens. 

Outra alternativa à economia de mercado tradicional consiste nos novos 

Makers que tem a oportunidade de produzir em escala artesanal e comercializar 

seus produtos por intermédio da rede mundial de computadores, como sendo um 

movimento que materializa atualmente a nova revolução industrial. (ANDERSON, 

2012). 

Anderson (2012) adota uma perspectiva otimista em relação a esse modelo 

de produção que não exige hiperespecialização para a maximização dos lucros. 

Esse otimismo decorre a crença de que a rede mundial de computadores 

democratiza informações e viabiliza a capilarização do comércio dos produtos 

fabricados na oficina caseira de qualquer pessoa. 

Destaca o autor que “o moderno Movimento Maker se baseia na fabricação 

digital de alta tecnologia e possibilita que pessoas comuns explorem à vontade a 

capacidade das grandes fábricas par fazerem o que quiserem” (2012, p. 79). 

A economia movimentada pelos Makers pode impulsionar a criação de 
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empregos, em resposta a crise de empregos na indústria. Para sustentar essa 

afirmação, indica três razões: a) os Makers se beneficiam do poderoso potencial de 

crescimento dos efeitos da rede como componente intrínseco dessa atividade; b) as 

empresas centradas na internet são mais competentes no uso de ferramentas 

disponíveis para economizar dinheiro e acelerar o desenvolvimento de produtos; e c) 

os Makers servem a nichos que transpõem as fronteiras nacionais (ANDERSON, 

2012). 

Nesse contexto, outro termo utilizado para essas transações chama-se “peer 

to peer economy", ou seja, "economia de igual para igual". Este termo constrói o 

artifício do desaparecimento da empresa como era concebida na modernidade, 

partindo da premissa de que o consumidor acorda diretamente com o prestador do 

serviço, por estarem ambos em igualdade de condições. Trabalhador e consumidor 

são sujeitos aprioristicamente vulneráveis frente ao mercado, o que expõe a 

engenhosidade desse termo porque nessas transações o risco é repassado 

totalmente para estes sujeitos, já que esse tipo de articulação promove a 

invisibilidade da empresa que participa da transação sendo representada por um 

aplicativo (software). (SIGNES, 2017). 

Críticas às propostas produzidas pela economia compartilhada e pelo 

movimento Maker apontam que esses modelos não incluem um número significativo 

de trabalhadores precarizados (desempregados ou não). A suporta democratização 

do mercado de trabalho que seria viabilizada pela conectividade (internet) esbarra 

na inexistência de outras condições materiais, como, por exemplo, condições de 

moradia, conhecimento, saúde, segurança. Esse compartilhamento, portanto, 

poderá promover inclusão de uma parcela da população mundial mas, na verdade, 

delimita com clareza “quem está dentro e quem está fora” desse negócio, 

especialmente em países que ainda mantém uma expressiva camada de pessoas 

em situação de extrema pobreza. (SLEE, 2017). 

Com efeito, a tecnologia tem sido um instrumento de dominação econômica e 

de manipulação e difusão de informações. Cavalcante (2018) alerta para o 

fenômeno da colonização tecnológica dos países do terceiro mundo e a manutenção 

da dependência tecnológica promovida pelos países mais ricos que investem nessa 

área. 

Dupas (2011, p.40), analisando a ética na sociedade da informação, observa 
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que “o novo paradigma tecnológico construiu-se pondo à prova e renovando 

estratégias e mecanismos de supremacia, liderança e hierarquia, redefinindo as 

condições gerais de hegemonia econômica mundial”. Cavalcante (2018, p. 19) 

arremata lembrando que “a sociedade em rede é uma sociedade capitalista centrada 

nos Estados Unidos, os quais desenvolvem e controlam a maior parte das 

tecnologias relacionadas à dinâmica das redes globais”. De modo que as vias 

tecnológicas que estruturam essa nova tendência de trabalho por compartilhamento 

promovem a exclusão social tanto quanto o modelo anterior. 

Slee (2017) define a economia do compartilhamento como sendo “uma onda 

de novos negócios que usam a internet para conectar consumidores com 

provedores de serviço para trocas no mundo físico”. Entretanto, alerta que houve o 

desvirtuamento dessas preocupações ecológicas e a distorção da prometida 

linguagem de altruísmo e generosidade, especialmente porque “a Economia de 

Compartilhamento é predominantemente formada por organizações comerciais, e 

não por organizações sem fins lucrativos”. (2017, p. 55). 

Essa nova economia de compartilhamento, na verdade, serve para fertilizar 

os mercados de financeiros globais, o que incrementa a acumulação de lucro 

(CAVALCANTE, 2018). Trata-se, segundo Slee (2017, p. 56), de um “pequeno 

número de empresas de tecnologia ancoradas em montanhas de capital de risco”. 

Fontes (2018) observa que essas empresas que desenvolvem e mantem 

aplicativos para prestação de serviço por acionamento remoto não são proprietárias 

diretas das ferramentas e meios de produção (o automóvel, o celular) pelos quais o 

serviço é prestado. Controlam, contudo, todo o processo de realização da atividade, 

agenciando trabalhadores e captando consumidores, ou seja, tornando viável a 

junção entre a força de trabalho e o mercado consumidor, sem maiores custos de 

transação por inexistir emprego padronizado de acordo com norma jurídica que lhe 

demandaria despesas com garantias sociais. 

Há, portanto, um vazio institucional de proteção desses trabalhadores, como 

resultado desse estímulo ao empreendedorismo que, na verdade, significa o 

“apagamento jurídico fictício da relação real de subordinação do trabalho ao capital, 

que se apresenta como igualdade entre… capitalistas, sendo um deles mero 

“proprietário” de sua própria força de trabalho”. (FONTES, 2018, p. 50). 

Sob o signo da economia do compartilhamento, diversas empresas 
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emergiram disponibilizando a possibilidade de renda para uma massa de 

trabalhadores que se encontravam a margem do mercado de trabalho (FONTES, 

2018). Empresas mantenedoras de aplicativos como Uber, Ifood, Urban, e tantas 

outras oferecem o credenciamento de motoristas, motociclistas e ciclistas para o 

desempenho de atividades de serviço. Para fomentar essas iniciativas, tem-se como 

dois fatores determinantes: uma grande quantidade de trabalhadores 

desempregados ou subempregados que se cadastram nas referidas plataformas e 

um apelo midiático para o empreendedorismo que passa a construir a identidade 

dos trabalhadores (SLEE, 2017). 

A mobilidade é o serviço mais comum nesse ramo, mas, indica que há uma 

série de atividades nas áreas de refeições compartilhadas, ferramentas e serviços 

técnicos compartilhados, limpeza doméstica compartilhada, dentre outros (SLEE, 

2017). 

O modelo de economia compartilhada, no caso de mobilidade urbana pode se 

viabilizar em 3 (três) formatos: a)  quando um determinado grupo compartilha uma 

frota (car sharing); b)  quando pessoas carona durante seu caminho (ridesharing); 

c) quando há utilização de um sistema telemático para conectar motoristas e 

usuários, acertando-se uma contrapartida financeira pelo transporte a ser dividido 

entre empresa e motorista (for-profit- ridesharing). (DE HAAN, 2017). 

As análises apontam para um crescimento exponencial da denominada 

economia de compartilhamento no formato de for-profit-ridesharing, que está 

transformando o mundo trabalho, ao criar o trabalho por acionamento remoto ou 

prestação de serviço sob demanda, caracterizada por três elementos: (1) 

contratados independentes realizam trabalhos de forma autônoma; para (2) 

consumidores que necessitam de serviços que exigem trabalhadores com 

habilidades de baixa ou média qualificação; com (3) toda a transação facilitada por 

uma plataforma ou aplicativo digital conectado a rede mundial de computadores. (DE 

HANN, 2017). 

A denominada uberização do trabalho compreende o conjunto de atividades 

laborais realizadas por trabalhadores autônomos e informais que, em tese, possuem 

certo grau de liberdade para delimitar sua forma de prestação de serviço, ao se 

disponibilizarem em determinada jornada de trabalho para as atividades de 

oferecidas por uma empresa que organiza e oferece tais serviços por intermédio de 



105 

 

 

 

um aplicativo digital acionado pelo tomador do serviço. (SLEE, 2017). 

A uberização inclui, ainda, outra modalidade de prestação de serviço que se 

dá de forma quarteirizada, quando o aplicativo promove a conexão entre uma 

empresa que necessita prestar um serviço (entrega de coisa) e o trabalhador que 

efetiva o referido serviço, envolvendo, assim, quatro sujeitos: a empresa 

mantenedora do aplicativo, o trabalhador, a empresa prestadora do serviço e o 

consumidor (DE HANN, 2017). Com a utilização de ferramentas de telemática, que 

oferecem serviços e conectam consumidores, as plataformas digitais se consolidam 

como uma tendência mundial no setor de serviço, promovendo drásticas mudanças 

na dinâmica das relações de trabalho. (SLEE, 2017). 

Nesse sentido, a uberização ou plataformização da força de trabalho é um 

fenômeno que precisa ser compreendido dentro do contexto do avanço do 

neoliberalismo e da globalização, para que se perceba o nível de precarização das 

condições sociais que passa a ser promovida por essa nova forma de trabalho. 

Observa-se que essa forma de trabalho possui características bem 

aproximadas da terceirização, na qual há um prestador de serviço vinculado a uma 

empresa que disponibiliza o serviço a uma pessoa, física ou jurídica, tomadora do 

serviço. Entretanto, a uberização promove um distanciamento entre trabalhador e 

tomador do serviço maior do que o distanciamento havido na terceirização porque 

incrementa a flexibilidade da relação de trabalho. (ANTUNES, 2018). 

Antunes (2018) analisa as novas formas de trabalho surgidas com a 

economia de compartilhamento, afirmando que não haverá completa eliminação do 

trabalho pelo maquinário informacional-digital, ao contrário, presencia-se o advento 

do novo proletariado da era digital, que ganham impulso na área de serviços pela 

possibilidade de conexão permanente para a realização de trabalhos intermitentes. 

As companhias expoentes da Economia de Compartilhamento, como, por 

exemplo,  a Uber, se autodeclaram como empresas de tecnologia que conectam 

usuários e prestadores parceiros através de seu aplicativo para smartphones. Essa 

prática, segundo Slee (2017), adota a lógica da desregulamentação do mercado de 

uma forma geral, atacando tanto a regulamentação do trabalho como a 

regulamentação do transporte urbano, extrapolando o transporte individual, 

alcançando outros segmentos do mercado de trabalho e tornando-se a expressão 

máxima da agudização da desregulamentação do trabalho e da fragmentação da 
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organização coletiva dos trabalhadores. 

A uberização representa o inflacionamento da atividade e do mercado 

terciário, o que revela outro aspecto que incrementa a precarização e a 

desigualdade social: o precariado é induzido a dedicar menos tempo para mais 

atividades humanas, porque um dos recursos produtivos que, em tese, elevam a 

renda o trabalhador uberizado é a disponibilização cada vez maior de tempo para as 

atividades oferecidas pela empresa/aplicativo. (DE HANN, 2017). 

Esse modelo se estrutura sob uma série de ocultamentos e distorções dos 

significados da realidade, pois: 

 
Tais plataformas tecnológicas resultam de atividades de trabalho (não 
empregatícias) realizadas gratuitamente, ou quase, para o grande e 
altamente concentrado capital: pesquisa, prospecção e desenvolvimento de 
estratégias ou de “nichos de mercado”. O termo é enganoso: nicho de 
mercado quer dizer descobrir uma forma de extrair mais-valor, através da 
utilização do trabalho humano. (FONTES, 2018, p. 55) 
 

O mercado se transfere para o ciberespaço e o desenvolvimento do comércio 

e das transações se realiza cada vez mais de modo digital, o que demanda a 

reflexão sobre a crescente economia digital, como uma ferramenta que se beneficia 

do trabalho do precariado, reproduzindo-o. 

A tecnologia da informação e comunicação, juntamente com a revolução 

digital, implantou uma nova era, cujas características fundamentais são a 

transmissão instantânea de dados imateriais e a proliferação de portais (links) e 

sítios (sites) eletrônicos. A rede mundial de computadores é o instrumento e a 

síntese da grande mutação em andamento. As rodovias de informação são para a 

era atual, o que fora a ferrovia para a era industrial: fatores poderosos de momento e 

intensificação das trocas. (CASTELLS, 1999). 

A tecnologia, segundo Signes (2017), pode ainda oferecer a possibilidade de 

uma diversidade de negócios que se desenvolvem de maneiras diversas e podem 

produzir diferentes repercussões sociológicas, econômicas e jurídicas para o 

mercado de trabalho. De forma que a literatura classifica, a partir de suas 

características, quatro tipos de negócios diferentes: i) Crowdsorcing online e 

Crowdsorcing offline; ii) Crowdsorcing genérico e Crowdsorcing específico. 

O Crowdsourcing, também denominado Crowdwork, se materializa pela 

prestação de serviço, tradicionalmente realizada por um trabalhador cadastrado em 

uma plataforma digital. Sua característica principal reside no fato de ser 
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descentralizado para um número indefinido e geralmente grande de pessoas que se 

vinculam nas respectivas plataformas e aguardam o acionamento remoto (SIGNES, 

2017). 

Outra distinção entre as espécies de compartilhamento, se refere à existência 

de plataformas que se vinculam a oferta de prestação de serviços específicos de um 

setor de atividade como Uber, para transporte de passageiros; Sandeman, para 

guias turísticos; FlyCleaners, para lavanderia pessoal; Myfixpert, para reparação de 

aparatos eletrônicos; Chefly, para cozinheiro a domicilio; Helping, para limpeza; 

Sharing acamdemy, para professores particulares. Por um lado, as plataformas 

genéricas, como por exemplo, Amazon Turk, Microtask, Clickwork, TaskRabbit, onde 

os solicitantes podem requerer qualquer tipo de trabalho. 

Esse modelo possui três elementos: i) por um lado, empresas ou indivíduos 

que necessitam de um serviço a ser realizado em seu proveito ou em proveito de 

outrem; (ii) trabalhadores prestadores dos serviços que recebem um percentual por 

cada atividade realizada; (iii) e, em terceiro lugar, as plataformas virtuais 

responsáveis pelo uso de tecnologias da informação para unir oferta e demanda do 

serviço. Este modelo de negócio pode ser usado para praticamente qualquer tipo de 

serviço, especializado ou não especializado. (SIGNES, 2017). 

Em todos os casos, os trabalhadores se submetem à avaliação do cliente da 

plataforma. O ponto central do controle da atividade do trabalhador uberizado reside 

no sistema de reputação que permite a classificação do trabalhador pelo usuário do 

serviço. Esse sistema recolhe dados sobre o trabalhador que podem ser utilizados 

das mais variáveis forma, desde a pontuação para a percepção de uma gratificação 

ou recompensa até a possibilidade de ser descredenciado da plataforma de serviço. 

(SLEE, 2017). 

O sistema de reputação possui uma falha estrutural e significativa que atinge 

a proteção da dignidade humana porque pode reforçar circunstancias de 

discriminação. Como pontua Slee (2017, p. 186): “visões de mundo fornecem aos 

integrantes de determinadas comunidades uma vantagem quando se trata de 

estabelecer uma reputação e, a outros, desvantagens”. 

De Hann (2017) descreve o fato de que os grupos de trabalhadores com 

maior probabilidade de se envolver em trabalhos uberizados são exatamente 

aqueles social e economicamente mais vulneráveis. Ressalta que, nos Estados 
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Unidos da América, as redes de segurança social impostas aos empregadores, 

especialmente quanto à obrigatoriedade de manter plano de saúde para 

trabalhadores, não promovem a inclusão de mais trabalhadores assegurados. Ou 

seja, essas seguranças institucionais desestimulam as empresas a contratar 

empregados para manter vínculos mais estáveis, para evitar custos com segurança 

e saúde. 

Segundo De Hann (2017), pesquisas acadêmicas comprovam que há um 

efeito inverso, sendo que, no futuro, a massa de trabalhadores americanos estará 

enquadrada em mais trabalhos autônomos do que em empregos com contratação 

tradicional. Kalil (2020) alerta que: 

 
O capitalismo de plataforma é a potencialização de movimentos 
concomitantes que tiveram início na década de 1970: produção enxuta, 
cadeias produtivas just-in-time e terceirização. As tecnologias digitais 
permitem que as plataformas despontem como instrumentos de liderar e 
controlar setores da economia, tendo proeminência diante da manufatura, 
logística e design, uma vez que provê os meios que permitem o 
desenvolvimento das empresas. O modo de operar dos negócios nesse 
contexto privilegia a concentração da propriedade, em que as maiores 
plataformas criam grandes infraestruturas e gastam quantias significativas 
na compra de outras empresas e no investimento da expansão de suas 
capacidades. 
  

A precarização das condições sociais desse segmento, como observa Slee 

(2017), parece bem visível nos Estados Unidos, sendo evidente a distinção de 

classes entre quem realiza o serviço e quem recebe o serviço. Trata-se a 

invisibilização, assim, do conflito permanente entre o capital e o trabalho. 

Pochmann (2018) descreve a relação entre prestação de serviço e 

empresa/aplicativo como um “contrato de zero hora que pode ter uma hora, duas 

horas, dez horas, sem garantia alguma”, alertando para o fato de essa modalidade 

“está ganhando uma dimensão crescente nos serviços, mas não deve ficar 

circunscrito a eles”. O economista entende que a uberização significa a 

autonomização dos contratos de trabalho porque viabiliza o trato direto entre o 

trabalhador que negocia individualmente com o tomador de seu serviço. 

Antunes (2018, p. 30) afirma que “em vez do fim do trabalho na era digital, 

estamos vivenciando o crescimento exponencial do novo proletariado de serviços, 

uma variante global do que se pode denominar escravidão digital. Em pleno século 

XXI.” O infoproletariado segue tendo o mesmo tratamento de servos e escravos, 

segundo Antunes (2018). 
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A abordagem centenária sobre a relação de emprego e o sobre direito do 

trabalho, formatado pelo paradigma da modernidade, está em uma encruzilhada 

(MANNRICH, 2017). A economia digital redefiniu o trabalho para milhões de 

pessoas, pessoas que foram induzidas a valorizar a flexibilidade e a liberdade 

inerente ao trabalho de plataforma. 

Os trabalhadores autônomos, enquanto empreiteiros independentes, eram 

historicamente capazes de negociar seu preço, condições de trabalho e prazo do 

contrato. No caso da atividade por acionamento remoto, os trabalhadores não têm 

mais esse poder, pois, as empresas de plataforma oferecem contratos com base no 

tipo "pegar ou largar".  As balanças negociais estão inclinadas em desfavor dos 

trabalhadores que passam a se submeter a qualquer custo em uma dura realidade 

financeira. (DE HAAN, 2017). 

A empresa Uber disputa judicialmente com o Estado de Seatle contra a 

reclassificação jurídica dos motoristas associados ao seu aplicativo. Um dos 

argumentos utilizados pela Uber consiste na afirmação de que é altamente provável 

que a reclassificação arruíne financeiramente a maioria das empresas de plataforma 

e destrua os postos de trabalho que criaram. Outro argumento reside é que a 

maioria das empresas de plataforma está operando com uma quantidade tão alta de 

perdas que a reclassificação pode significar falência, se forem forçados a pagar 

benefícios e respeitar as leis de salário mínimo. (DE HAAN, 2017). 

Esses argumentos ecoam como ameaças subreptícias para alimentar o medo 

do desemprego, porque, se de um lado, o trabalho deixa de ter uma posição central 

no processo produtivo, de outro, a subsistência ainda é dependente do poder de 

compra porque a sociedade mundial opera na lógica da monetarização, apesar do 

reduzido conjunto de mecanismos estatais com garantem uma renda mínima, por 

intermédio da assistência social. 

Sendo assim, a liberdade do trabalhador para estabelecer um contrato de 

trabalho é mitigada ao extremo, ao ponto de se converter em verdadeiro 

constrangimento. O discurso empreendedorista, de exaltação a autonomia do 

trabalhador, se revela uma farsa na medida em que concretiza a subtração da 

própria liberdade de escolha individual. 

Em outras palavras, a precarização importa na deterioração ou decomposição 

da liberdade de contratar, porque, a partir do momento em que a sociedade admite 
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que um trabalhador seja induzido ou coagido, por necessidades pessoais e sociais, 

a se submeter às condições precarizantes impostas pelo mercado, vê-se 

desaparecer, na mesma medida, sua autonomia individual. 

Consolida-se a inefetividade dos direitos fundamentais, notadamente diante 

da inexistência de uma organização coletiva apta e adequada a resistir contra 

precarização das condições sociais impostas pelo poder econômico. 

 

3.2.3 Os sindicatos na era do trabalho pós-industrial: modelos em crise 

 

A conjunção das políticas neoliberais, da globalização e do avanço 

tecnológico fez surgir um formato de trabalho digital que impacta diretamente nas 

organizações coletivas de trabalhadores e desperta para a reflexão sobre os 

sistemas sindicais institucionalizados.   

A fragmentação no mundo do trabalho gera uma aprofundada crise na 

organização sindical. Porquanto, apesar da internacionalização do debate sindical, 

notadamente via OIT, as entidades sindicais são formatadas a partir de uma 

estrutura de representação local, correspondente ao modelo produtivo instalado nos 

moldes das indústrias e dos mercados nacionais, o que não se mostra mais 

adequados a realidade atual. 

O impacto das entidades sindicais mostra-se pelo enfraquecimento de suas 

reações frente às medidas de retiradas de direitos. Há uma quebra dos vínculos de 

solidariedade pela diluição das categorias. Extinto ou reduzido o modelo de 

concentração fabrial, passa-se a ausência do ponto de referência, utilizado na era 

industrial. 

Segundo Hazan (2017), a dificuldade de recomposição da organização 

sindical resulta do fato de que os modelos, ainda vigentes, surgiram dentro de uma 

estrutura fabril de produção. A diversificação do ambiente de trabalho importou em 

fragmentação dos vínculos associativos. Nesse sentido, Santos (1996) alerta que a 

heterogeneidade das relações sociais de produção contribui para a crescente 

ineficácia e desarticulação do movimento operário tradicional. 

Com efeito, o desenvolvimento de trabalho autônomo e suplementar, em 

período parcial ou integral, reflete claramente a tendência mais ampla de 

desagregação do trabalho e formação de redes virtuais de negócios. 
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Em suma, há uma diversificação de locais de trabalho, o que gera a 

dificuldade de organização coletiva de trabalhadores. Tal cenário tem estimulado a 

grande expansão da economia informal, em atividades geradoras de renda que não 

são reguladas pelo sistema institucional e não são alcançadas pelos benefícios 

sociais, além de promover o enfraquecimento dos sindicatos de trabalhadores 

(STANDING, 2013). 

Assim, as características e o sentido que o trabalho assume, na era pós-

industrial, gera a desarticulação do movimento dos trabalhadores face a desconexão 

dos modelos sindicais com a nova realidade do mundo do trabalho. 

Lima (2020, p. 387) constata a baixa capacidade representativa dos 

sindicatos no Brasil, defendendo medidas de inclusão digital dos trabalhadores, tais 

como “consultas eletrônicas, mecanismos democráticos virtuais como o plebiscito e 

o referendo, eleições eletrônicas, reuniões de diretorias por videoconferências ou 

webconferências e assembleias online”. 

De outro lado, perfilada nas últimas décadas, como o instrumental do novo 

modelo de produção capitalista, a revolução técnica e científica, que se projeta de 

modo transnacional, contribuiu para a emergência da maior produtividade derivada 

da inovação tecnológica, com uma distribuição desigual da riqueza em favor do 

capital pela prática de salários mais baixos e aumento dos índices de desemprego. 

(ANDRADE, 2005). 

A transnacionalidade das relações jurídicas alcança tudo, inclusive as crises. 

A crise de trabalho, a crise alimentar, a crise agrária e demais nascem e 

permanecem interligadas pela globalização (FISCHER-LESCANO e MÖLLER, 

2017). Não seria diferente com a crise dos modelos sindiciais. Essa discussão 

emerge vários lugares no mundo, apesar das diferentes formas de sociabilidade 

praticadas nos países de centro e nos paíse de periferia. 

Os diversos sistemas jurídicos de organização coletiva passam por 

discussões e readaptações. Isto porque, todas as estrutruas foram formatadas nos 

moldes do trabalho da era industrial, o que não é diferente no nosso sistema 

sindical. Assim, o descompasso dessas estruturas com a realidade imprime uma 

crise permanente e um desarranjo na atuação das entidades sindicais, notadamente 

frente às constantes readaptações da organização do trabalho (HAZAN, 2017). 

Esses modelos elegem diferentes critérios de representação sindical, para 
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delimitar as respectivas categorias profissionais. Segundo Nascimento (2009), pode-

se identificar basicamente três principais formas de agregação de trabalhadores: a 

categoria, a profissão e a empresa. 

Como a nossa Constituição afirma que a base territorial mínima para a 

constituição de uma sindicato, não se pratica a agregação de trabalhadores por 

empresa, como ocorre nos Estados Unidos e Chile, por exemplo. Essa forma de 

representação tem sido adotada em alguns países sob o argumento de que pode vir 

a desenvolver uma representação mais próxima e autêntica se conseguir neutralizar 

a influência do empregador. (NASCIMENTO, 2009). 

Entretanto, sofre críticas severas por concentra e restringe a relação sindical 

a um único empregador, o que pode gerar  interferências diretas na ação sindical, 

enfraquecendo-a e dominando-a. Por outro lado, a problemática do modelo de 

organização por empresa reside no fato de que não admite sindicatos de 

trabalhadores autônomos (NASCIMENTO, 2009). 

Atualmente, essa é a grande discussão travada nos Estados Unidos. Caso 

emblemático envolve a judicialzação sobre a repercussão da legislação aprovada 

em 2015, na cidade de Seattle, no estado de Ohio, permitindo a sindicalização dos 

motoristas cadastrados em plataformas digitais. A empresa UBER promoveu ação 

contra a prefeitura de Seatle, alegando impedimento de representação sindical 

desses trabalhadores. 

A primeira decisão judicial proferida nesse processo entendeu pela 

impossibilidade de formação de sindicatos por trabalhadores uberizados (Unions). 

Setores governamentais, como a Câmara do Comércio dos Estados Unidos, se 

manifestam na mesma linha, desautorizando a instalação de entidades sindicais de 

trabalhadores de empresa de prestação de serviços acionados por aplicativos, sob o 

argumento de afronta à lei antitruste. Esse argumento tem sido utilizado exatamente 

porque os motoristas plataformizado nos Estados Unidos são considerados 

trabalhadores autônomos. (ASHER-SCHAPIRO, 2018). 

No Brasil, diversas entidades sindicais, incluindo uma federação, foram 

criadas para congregar motoristas plataformizados. Essas entidade são 

enquadradas como sindicatos de trabalhadores autônomos, o que reduz a 

autonomia privada coletiva dessa categoria porque as empresas mantenedoras de 

aplicativo não reconhecem a possibilidade de negociação coletiva com 
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trabalhadores autônomos. (KALIL, 2020). 

Em relação aos trabalhadores empregados, o critério da organização por 

categoria profissional pode vir a materializar uma representação mais ampla, de 

acordo com o critério que determine, em seu conteúdo, a maior ou menor 

potencialidade de congregação de interesses comuns. Quanto maior for essa 

potencialidade, mais se verifica a amplitude da autonomia privada da categoria. 

(ROMITA, 2001). 

Porém, a crise na organização sindical brasileira se revela pelo déficit de 

representatividade, que vem se agravando pelas metamorfoses no mundo do 

trabalho e pelas políticas neoliberais dos últimos governos que implantaram a 

flexibilização na legislação trabalhista. A última alteração legislativa (Reforma 

Trabalhista) extinguiu o financiamento sindical compulsório, sem previsão de formas 

alternativas de financiamento, ao mesmo tempo em que estipulou a prevalência do 

negociado sobre o legislado, apesar de manter a mesma estrutura sindical 

constituída no século passado, sob o formato corporativista. (DELGADO, 2017). 

Ondas periódicas de desemprego e instabilidade econômica também são 

elementos apontados como fatores desestabilizadores das entidades, em razão da 

estrutura sindical no Brasil pressupor um mercado de trabalho rígido e estável, o que 

não corresponde a realidade. (HAZAN, 2017). 

Atualmente, o cadastro nacional de entidades sindicais do Ministério da 

Economia  indica que há no Brasil 17.124 sindicatos com registro ativo, sendo 

11.772 sindicatos de trabalhadores, entre urbanos, rurais e autônomos, ao lado de 

5.350 sindicatos de empregadores, entre urbanos e rurais11. 

Entretanto, o índice de filiação sindical pode ser considerado o mais baixo da 

série histórica. O PNAD colheu em 2019 que, dentre os trabalhadores formais, 

apenas 11,2% são associados aos respectivos sindicatos de suas categorias. Em 

2018, esse número era de 12,5%. 

Segundo dados colhidos junto à PNAD do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)12, “entre 2011 e 2018 verifica-se a menos taxa histórica de 

sindicalização desde o início da série”. A pesquisa do IBGE apontou ainda que: 

 

 

 
11  Disponível em http://portal.mte.gov.br/cnes/estatisticas.htm. Acesso em 28 de novembro de 2020. 
12 Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101743_informativo.pdf. Acesso 
em 29 de novembro de 2020. 

http://portal.mte.gov.br/cnes/estatisticas.htm
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101743_informativo.pdf
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O enfoque pela posição na ocupação e categoria do emprego permaneceu 
mostrando, em 2019, que os empregados com carteira assinada no setor 
privado e os empregados no setor público (inclusive servidor estatutário e 
militar) tinham as taxas de sindicalização4 mais elevada, respectivamente, 
14,0% e 22,5%. Por outro lado, o empregado no setor privado sem carteira 
de trabalho assinada (4,5%) e o trabalhador doméstico (2,8%) registraram 
as menores coberturas. No caso do trabalhador familiar auxiliar (11,8%) o 
percentual comparativamente não muito baixo pode ser explicado pela 
elevada concentração desses trabalhadores nas atividades agropecuárias 
de caráter familiar que, como já ressaltado anteriormente, têm participação 
importante nos sindicatos de trabalhadores rurais. De 2018 para 2019, as 
quedas mais acentuadas da taxa ocorreram entre os empregados no setor 
privado com carteira de trabalho assinada, de 16,0% para 14,0%; os 
empregados no setor público (inclusive servidor estatutário e militar), de 
25,7% para 22,5%; e os empregadores, de 12,3% para 10,3%. 
 

Esses dados revelam que o retrato dos sindicatos no Brasil encontra-se 

inserido em um quadro político de flexibilização e desregulamentação das condições 

laborais, o que gera desorganização na ação política das entidades, sem 

representatividade,  desacreditadas e sem fôlego para uma reconstrução das lutas.   

A adoção da liberdade associativa deveria estimular a participação efetiva dos 

trabalhadores nas atividades sindicais. Contudo, o grande número de sindicatos não 

vem acompanhado pela taxa de sindicalização dos trabalhadores13, a qual “revela 

que a quantidade de organizações sindicais existente no Brasil não é 

suficientemente eficaz para produzir um índice de participação mais intenso”. (DIAS, 

2014, p. 328). 

O índice de sindicalização serve como medida de verificação da efetiva 

interlocução da entidade com a sua base. Representa uma forma de aferição real da 

representatividade das entidades e o grau de eficiência do modelo para viabilizar a 

agregação social. (DIAS, 2014). 

Os baixos níveis de associação, em todos os setores sindicais, demonstram 

que a institucionalização do sindicato não reflete a ideia de autenticidade do 

movimento social, havendo, ao invés de uma identificação, um estranhamento dos 

trabalhadores frente às entidades. Essa constatação demonstra que o modelo de 

organização sindical praticado não materializa a ideia original de que o sindicato, na 

 
13 A taxa de sindicalização corresponde à proporção entre trabalhadores ocupados e a filiação a um 
sindicato, assim consideradas apenas as entidades sindicais, conceituadas nos termos da CLT, e que 
tenham o correspondente registro. PNAD é a sigla da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios a 
cargo do IBGE, que investiga permanentemente, com periodicidade anual, as características gerais 
da população brasileira, com base em critérios de educação, trabalho, rendimento e habitação, além 
de outras com periodicidade variável, de acordo com as necessidades de informação para o país, 
como as características sobre migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, segurança alimentar, 
entre outros. 
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verdade, é a própria categoria. (HAZAN, 2017). 

Apesar do Brasil possuir uma Constituição com direcionamento social, a 

incorporação de um viés neoliberal que abriu espaço para novas formas de 

organização de trabalho flexível, agravou as problemáticas herdadas pelo modelo 

sindical da modelo corporativista. (HAZAN, 2017). 

No Brasil, as políticas neoliberais ocupam cada vez mais e a crise na 

organização sindical se revela pelo déficit de representatividade, que vem se 

agravando pelas metamorfoses no mundo do trabalho e pelas políticas neoliberais 

dos últimos governos. A última alteração legislativa extinguiu o financiamento 

sindical compulsório, sem previsão de formas alternativas de financiamento, ao 

mesmo tempo em que estipulou a prevalência do negociado sobre o legislado, 

apesar de manter a mesma estrutura sindical constituída no século passado. 

(DELGADO, 2017). 

De fato, o modelo social da Constituição de 1988 passou a receber a 

influências do sistema econômico carregado com viés evidentemente neoliberal. 

Essa pressão do mercado passa a produzir condições objetivas de desarticulação 

do movimento sindical laboral, que, sem estrutura apta a rápida readequação, volta-

se a experimentar crescente desarticulação da classe trabalhadora (HAZAN, 2017). 

O ideário neoliberal se capilarizou rapidamente nos discursos e ações. Não 

por coincidência, instalou-se inúmeros retrocessos sociais no campo do Direito do 

Trabalho, além da propagação do sindicalismo de resultado. As interpretações 

reducionistas e restritivas se manifestaram nas decisões judiciais que passam a 

acolher fatores de fragmentação e desregulamentação das relações de trabalho 

(HAZAN, 2017). Nesse sentido, Hazan (2017, p. 142) observa que:   

 
Como a organização sindical clássica se espelha na estrutura 
organizacional das fábricas agora alterada –, certo é que os sindicatos não 
sobreviverão caso não se reorganizem. No Brasil, onde a grande discussão 
passa pela redução dos custos para a manutenção e majoração dos lucros 
empresariais, é grande a pressão para a implantação de um modelo sindical 
que sirva ao capitalismo liberal 

 

Além da legislação flexibilizada, as relações coletivas sofreram, ao longo das 

últimas décadas, o impacto de consolidações jurisprudenciais, tais como: a Súmula 

331, do TST (que ampliou a possibilidade de terceirizações), a Súmula 336, do TST 

(que deixou de computar, como jornada, a diferença de até cinco minutos no registro 
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de ponto – antes mesmo da alteração legal neste sentido), a Súmula 6, VI, do TST 

(que vedou a equiparação em cadeia), a Súmula 369, do TST (que restringiu o 

número de dirigentes sindicais detentores de estabilidade), e a Orientação 

Jurisprudencial 113, da SDI-1 do TST (que vinculou a provisoriedade da 

transferência à percepção do respectivo adicional)14. 

A lógica neoliberal propõe transformações, para além de uma perspectiva 

renovatória das relações de trabalho, que exigem, com urgência, o abafamento das 

lutas sociais e o afastamento da mediação estatal, o que afeta diretamente a classe 

trabalhadora e o movimento sindical. Assim, enquanto a Constituição afirma a 

liberdade sindical e autonomia coletiva, o direcionamento do mercado busca 

exatamente o contrário: a desarticulação da agregação dos trabalhadores. 

Nesse cenário, a negociação coletiva se presta principalmente para a retirada 

de direitos ou para a flexibilização de direitos, buscando manter postos de trabalho. 

Disso resulta que a desregulamentação dos direitos individuais do trabalho afetam 

diretamente às relações coletivas. Em um ciclo que se retroalimenta, as categorias, 

por seus sindicatos, não conseguem reagir aos propósitos precarizantes, o que 

afasta os trabalhadores das entidades. Por sua vez, esse afastamento gera mais 

enfraquecimento que incrementa a inaptidão de reação sindical. (HAZAN, 2017). 

Os sindicatos, formatados pelos moldes das extensas grades industriais, são 

incompatíveis com os mais recentes empreendimentos, tecnologicamente mais 

aparelhados e organizacionalmente mais enxutos. Sem capacidade adaptativa face 

à rigidez legislativa, especialmente quanto a concentração dos limites das categorias 

profissionais, os sindicatos passam a internalizar o impacto das renovações do 

capital. 

Santos (1996), analisando o fenômeno da desarticulação sindical destaca que 

a crise da capacidade de organização laboral decorre da crescente desagregação 

da classe operária, fomentada pela descentralização da produção. 

A precarização da relação salarial e da segmentação dos mercados de 

trabalho globais e a inserção da classe trabalhadora em uma onda de consumismo e 

despolitização resulta na emergência de um individualismo e de sentimentos de 

desinteresse pela ação sindical. (SANTOS, 1996). Assim, tem-se à redução drástica 

do número de filiados e ao enfraquecimento da autoridade das lideranças sindicais. 

 
14 Disponíveis em http://www.tst.jus.br/livro-de-sumulas-ojs-e-pns. Acesso em 22 dez 2020. 

http://www.tst.jus.br/livro-de-sumulas-ojs-e-pns
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Os processos de fragmentação do setor produtivo fragmentam, na mesma 

medida, as relações de trabalho. Essa realidade se expõe com clareza na prática da 

terceirização, na qual os trabalhadores terceirizados não se integram a categoria dos 

trabalhadores permanentes, não recebem a incidência das normas coletivas 

específicas do setor, não partilhando, em consequência, dos mesmos direitos 

específicos da categoria permanente. 

Essa prática de organização do trabalho desarticula os vínculos associativos 

e estabelece uma competição, dentro de um contexto de trabalho precário e 

desprivilegiado. Com o incremento tecnológico, essa realidade torna-se um desafia 

crônico, porque as novas formas de trabalho da sociedade do trabalho digital 

aprofundam a fragmentação do trabalho. (HAZAN, 2017). 

Romar (2018) aponta para a necessidade de uma reestruturação do modelo 

sindical mais coerente com a experiência do trabalho na sociedade pós-industrial, 

estimulando-se uma dinamização do diálogo social para o enfrentamento das 

tensões geradas pela precarização, o que desestimularia vias estatais corporativas e 

prestigiaria espaços de construção legítima de resolução de conflitos, notadamente 

porque os modelos existentes passam por uma intensa crise de representatividade. 

Andrade (2005, p. 149) explica que ‘a magnitude dessas transformações e a 

velocidade com que elas se introduzem fazem com que o Estado-nação torne-se 

ineficaz e impotente para resolver os problemas enfrentados pela sociedade em 

geral e a sociedade do trabalho, em particular”. 

Com efeito, o Estado neoliberal não consegue, ou não pretende, apresentar 

respostas eficientes às crescentes e insuportáveis tensões sociais. Daí se infere a 

importância da organização dos trabalhadores para a construção de alternativas 

para as graves questões sociais experimentadas na atualidade, o que demanda a 

reflexão sobre as bases de reformulação dos modelos sindicais.  

 

3.3 NOS BASTIDORES DO TRABALHO PÓS-INDUSTRIAL: A POTÊNCIA DA 

MULTIDÃO PRECARIADA 

 

Repensar o movimento coletivo dos trabalhadores, para o resgate de direitos 

e defesa de interesses coletivos, tornou-se um imperativo face ao afastamento do 

Estado das questões sociais. Pensadores como Santos (1996), Touraine (2005), 
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Stangind(2013), Hardt e Negri (2018) passam discutir e propor a reconstrução de 

uma resposta social pautada nos movimentos sociais. 

Santos(1996) alerta para a necessidade do redirecionamento das lutas 

sindicais para a formação de uma luta por cidadania social, com a ampliação do 

horizonte e das formas de solidariedade para além do espaço-tempo da produção. A 

expansão das expectativas sindicais devem agregar pautas ambientais, 

consumeristas e do combate a fome e a miséria, buscando romper o bloqueio da 

transnacionalização do capital e da fragmentação das relações sociais.  

Essa reformulação, para Touraine(2005) deve tomar como base os riscos e 

incertezas da nova configuração do trabalho, para criar novas formas de 

enfrentamento da precarização social do trabalho. De outro lado, a 

transnacionalização e a despadronização da relação de trabalho impõe o 

reconhecimento de um novo paradigma para gestar a resposta institucional à 

alargada precarização imposta aos trabalhadores. (TOURAINE, 2005). 

Touraine (2005) afirma que não há como se admitir nem o retorno do Estado 

Social nem a aceitação de um liberalismo sem limites porque o paradigma da 

sociedade foi alterado radicalmente. A atuação exacerbada da economia fez nascer 

uma ruptura sócio-cultural para além da luta de classes. Assim, acolher esse novo 

paradigma é essencial para a superação das crises e para a reconstrução da 

sociedade e, sobretudo, da intervenção pública, a partir da ação comunicativa de 

novos movimentos sociais.  

Observando as movimentações sociais ocorridas nos anos 2000, Standing 

(2013) acredita que há uma parcela social precariada que se opõem a precariedade 

de moradia, de trabalho, de saúde e de proteção social. Esse precariado insatisfeito 

tem a potencialidade de se autoorganizar, dentro de uma agenda de liberdade 

associativa, para a edificação de uma corporação colegiada diferenciada dos 

sindicatos tradicionais. 

 
Essas corporações terão de considerar toda a gama de ativdiades de 
trabalho e de tarefas que o precariado tem de empreender e suas 
aspirações coletivas. Devem desenvolver uma capacidade de negociar com 
empregadores, corretores trabalhistas, agências de temporários e uma série 
de órgões estatais, principalmente aqueles que lidam com os serviços 
sociais e as atidiades de monitoramento. 

 
Rifkin (2012) pontua que o elemento mais significativo da pressão social no 

novo século é a redefinição de oportunidades e responsabilidades de uma grande 
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massa de trabalhadores desempregados. Apesar dos trabalhadores mais velhos 

parecem se resignar às mudanças que geram um futuro incerto e sobre o que nada 

podem fazer, os jovens começam a expressar suas frustrações e raiva, 

manifestando-se de modo desarticulado. 

Para compreender a natureza da nova política global, Negri e Hardt(2018) 

analisam o embate entre duas forças: as forças que estruturam a dominação social e 

as forças que representam a resistência a dominação. Essa dinâmica social interna 

e imanente, que consiste em uma relação que se estabelece entre as forças, 

corresponde ao jogo político e que necessariamente influencia no sistema jurídico. 

No livro Império, os autores abordam a nova face da soberania global, uma 

estrutura de biopoder que se manifesta por intermédio de instituições 

supranacionais,  grandes corporações capitalistas e outros atores economicamente 

dominantes. Segundo o autor, esses poderes produzem e reproduzem 

desigualdades para preservar a própria ordem, com todas as suas hierarquias. Essa 

nova ordem contemporânea é caracterizada pela desigualdade da participação de 

todos, essencialmente para manter as hierarquias de poder. 

Assim, propõem uma possibilidade de resistência democrática, que abale 

essas hierarquias produtoras de desigualdades, uma alternativa viva que contém a 

potência para enfrentar a rede de biopoder do Império: a multidão, ou seja, a classe 

global emergente dos processos sociais, políticos e econômicos da 

contemporaneidade (HARDT E NEGRI, 2018). 

Negri e Hardt(2018) partem de percepções colhidas da filosofia de Spinoza. A 

multidão, no século XVI, era pensada por esse pensador como uma categoria 

insurgente dentro da democracia. Spinoza divergia da concepção de outros autores, 

que pensavam a questão política a partir da afirmação do egoísmo individual que 

impulsiona as pessoas a produzirem de acordo com os seus interesses. Nessa 

concepção, o mercado assume a função de distribuir a produção e equilibrar o 

sistema. 

Hardt e Negri (2018) adotam, assim, algumas ideias de Spinoza sobre a 

potência da multidão, na construção coletiva de uma ação produtiva, não possessiva 

e não individualista, mas, imanente as multidões que, a partir de suas necessidades 

e desejos, impulsionam movimentos em busca da liberdade e do bem comum. 

Nesse sentido, apresentam uma nova leitura da história do pensamento político da 
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modernidade, afirmando que o houve o iluminismo genuíno em Spinoza e o 

iluminismo burguês. 

Assim, a concepção de multidão proposta por Hardt e Negri (2018) tem a 

aptidão de construir um elemento de vida comum, com base na diversidade, e ter 

como razão a liberdade e o enfrentamento aos problemas sociais produzidos pela 

ordem capitalista. Esse espaço comum aproxima-se do conceito de espaço de 

cidadania comum desenvolvido por Santos (1996), no sentido de que promover a 

integração de diversas pautas sociais que possuem em comum o enfrentamento à 

precarização social que não se restringem apenas ao trabalho. 

Quanto ao capitalismo globalizado, Hardt e Negri (2018) assumem a ideia 

deleuziana de que houve a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de 

controle. A vigilância adotada pelo regime fordista dá lugar ao controle 

descentralizado e viabilizado por instrumentos telemáticos. Disso resulta uma marca 

diferenciadora da multidão precariada em relação à massa proletária. 

O proletariado via-se bem definido por sua homogeneidade e submissão ao 

modelo disciplinar, em uma atividade concentrada e pré-definida. Por sua vez, a 

multidão precarizada, necessariamente dependente do trabalho digital, mantém uma 

interação determinada pela orientação invísivel de instrumentos tecnológicos. A 

multidão atende a comandos que alteram sua privacidade e sua intimidade, que 

normatiza suas reações e que direciona seus desejos: esse comando é a expressão 

do que se chama de biopoder. (HARDT e NEGRI, 2018). 

Dessa forma, a multidão se distingue da classe operária, tal como se extrai da 

teoria marxiana. O conceito de classe operária sempre teve uma perspectiva de 

exclusividade em relação à parcela social que se enquadrava em determinadas 

condições. Proletários restringiam-se aqueles que trabalhavam para os proprietários 

do capital, vendendo sua força de trabalho. A multidão mostra-se um conceito aberto 

que abrange todas as singularidades emergentes nas recentes mudanças ocorridas 

na sociedade global. (HARDT e NEGRI, 2018). 

Nesse sentido, descrevem que o biocapitalismo concebe o poder não apenas 

como uma instância centralizada (Estado, parlamento, direito), mas como um 

conjunto pluralizado de mecanismo de censura e de gratificação, isto é, como forma 

de gestão política da vida, como controle não só da produção, mas também da 

consciência e da corporeidade. 
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Com o mesmo sentido do diagnóstico de Santos(1996), os autores identificam 

que com o pós-fordismo, há fragmentação e precarização do trabalho, a classe 

operária está desarticulada e os sindicatos se encontram impotentes. Isso se 

consolidade pela profunda transformação do cenário contemporâneo do trabalho e 

da produção, houve a consolidação da hegemonia do trabalho imaterial, assim 

compreendido por Hardt e Negri (2018) como a atividade que produz elementos 

imateriais como a informação, o conhecimento, as idéias, as imagens, as relações e 

os afetos. 

A Industrial perdeu sua hegemonia dando lugar ao trabalho imaterial. Hardt e 

Negri (2018) registram que não só o trabalho, mas também a vida, a comunicação e 

a cooperação social são objetos de exploração pelo capital, o controle do poder se 

estende à vida toda. Essa forma de trabalho imaterial submete os sujeitos a outros 

níveis de alienação e exclusão promovendo o obscurecimento dos limites que 

definem o papel do trabalho dentro da vida humana. Em um processo reprodutivo, o 

trabalho imaterial tende a produzir outras formas de trabalho imaterial, 

transformando a sociedade como um todo. 

Dessa forma, o trabalho imaterial é biopolítico, na medida em que orienta para 

a criação de novos formas de vida social. Imaterial é a expressão que qualifica um 

poder bipolítico, no sentido de que  afeta diretamente a vida, com as transformações 

das condições sociais, de trabalho, de lazer, de relação familiar. De tal forma que o 

paradigma imaterial confundi os limites entre trabalho, lazer e vida pessoal. 

Entretanto, Negri e Hardt (2018) percebem que essa forma de trabalho 

imaterial pode fazer emergir  uma nova força cultural e política, produzindo uma 

subjetividade que pode ser utilizada como uma rede de resistência ao poder 

do Império. Isto porque, algumas características do trabalho imaterial possuem uma 

potencialidade para transformação social. 

Como o trabalho imaterial se manifesta de maneiras muito dinâmicas, as suas 

consequências podem ser igualmente dinâmicas, por possuir uma 

tendência à extrapolar o mundo limitado do aspecto estritamente econômico. Assim, 

a rede de comunicação que alimenta e é alimentada pelo trabalho imaterial se revela 

como uma ferramenta de luta viável, de tal forma que “a luta por direitos depende 

cada vez mais do controle e da produção da informação” (HARDT E NEGRI, 2018, 

p. 155). 
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Oportuno registrar que Vandaele e Piasna (2019) relatam a existência de 

mobilizações por email e grupos de mensagem compartilhada, como Whatssap, 

Telegram, Facebook, Instragram e outros. As chamadas redes de auto-comunicação 

em massa, um espaço de fácil acesso para compartilhar informações e discussões 

podem conectar mensageiros atomizados geograficamente, até mesmo além das 

fronteiras nacionais, permitindo-lhes forjar uma identidade compartilhada, confiança 

e solidariedade, para construir ações diretas e atrair a atenção da mídia. 

O poder discursivo dos trabalhadores combinado com coalizão de interesses 

de outros grupos vem se transformando em um poder social disponível para os 

trabalhadores para inserir no discurso público uma narrativa que possa desmascarar 

a narrativa das plataformas sobre empreendedorismo e inovação digital. Essa 

organização de diversos grupos parece ser importante para a formulação de regras 

e produção institucional de limites a exploração do trabalho. (VANDAELE E PIASNA, 

2019). 

Essa ideia aproxima-se da abertura comunicativa defendida por 

Touraine(2005). A multidão se compõe de todos esses grupos e classes perigosas 

(SATANDING, 2013) que estão permanentemente perturbando a lógica interna 

do Império (HARDT E NEGRI, 2016). 

A cada expressão criativa, a cada tentativa de fuga dos domínios do 

biopoder, as subjetividades sociais tornam-se mais híbridas e miscigenadas, o que 

facilita, cada vez mais, escapar do controle do Império (HARDT E NEGRI, 2018).  

Paulatinamente, as identidades tornam-se singularidades. Ao interagirem, essas 

identidades misturam-se e formam uma linguagem, que não é única, nem unificada, 

mas, consiste na expressão de “uma força comum de comunicação e cooperação 

entre uma multidão de singularidades”. (HARDT E NEGRI, 2018, p.186). 

A única forma de sair desse labirinto e livrar-se dessa armadinha biopolítica, 

encontra-se na organização da multidão, por intermédio de movimentos sociais de 

luta e resistência que constroem espaços comuns de enfrentamento, a partir das 

singularidades. Não há outra alternativa senão abandonar os modelos da sociedade 

global promover o êxodo. No contexto atual, é necessário partir dos movimentos 

sociais. (HARDT E NEGRI, 2018). 

Por isso, o conceito de multidão, em Hardt e Negri (2018), se diferencia do 

conceito de classe operária, assim como foi desenvolvido durante o período da 
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grande indústria e na última fase do desenvolvimento capitalista moderno. Diante de 

uma classe operária fragmentada, o termo multidão serve para qualificar toda uma 

vasta gama de trabalhadores: formais, informais, precários, sem carteira assinada, 

do trabalho material e do imaterial. 

Enfim, a multidão é o conjunto de trabalhadores que estão hoje no trabalho 

sob a rede do capital, que produzem valor para o capital, conceito este que se 

aproxima da delimitação do precariado descrito por Standing (2013). 

De tal forma, utilizado nesse sentido, o termo multidão, assim como o 

precariado (STANDING, 2013), assume um conteúdo de “classe”. A multidão, 

quando ativada nos movimentos sociais, se transforma em um conjunto de 

insurgências e de singularidades. São exatamente essas singularidades que 

possuem a potência para se opor à exploração do capital. Ao se qualificar o novo 

proletariado precarizado no conceito de multidão se admite uma pluralidade de 

sujeitos e identidades, ou seja, uma parcela social na qual operam singularidades 

que cooperam, apesar de suas diferenças. (HARDT E NEGRI, 2018). 

A velha estrutura sindical se tornou organizações puramente econômicas e 

não políticas. Para que um movimento supere as formas de exploração do 

biocapitalismo, há de representar o lugar comum do trabalho, levando em 

consideração, entretanto, todas as complexidades, econômicas, políticas e sociais. 

(HARDT E NEGRI, 2018). 

Os sindicatos tradicionais defendem os interesses econômicos de uma 

categoria previamente limitada a um grupo de trabalhadores. Para Negri e Hardt 

(2018), é urgente a criação de organizações trabalhistas que possam representar 

toda a rede de singularidades que produzem a riqueza social de forma realmente 

colaborativa. De fato, as estrutruras sindicais tradicionais existentes pelo mundo são 

excludentes, já que adotam o critério meramente econômico de representação, sem 

levar em consideração, com a profundidade necessária, as problemáticas e 

diversidades sociais, para além do espectro econômico do trabalho. 

Como as condições e as relações de trabalho foram alteradas, as antigas 

formas de organização da classe proletária tornam-se visões tradicionais, que já não 

fazem sentido no contexto atual. Manter tais estruturas funcionando significa manter 

obstáculos para as vias de organização que podem ser mais eficazes na construção 

de uma alternativa democrática. 
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Nesse sentido, Hardt e Negri (2018) esclarecem que:  

 a velha forma do sindicato que surgiu no século XIX e visava 

primordialmente negociar salários para uma profissão específica já não é 
suficiente em primeiro lugar como vimos tentando demonstrar os velhos 
sindicatos não são capazes de representar os desempregados os pobres ou 
mesmo os trabalhadores móveis e flexíveis do pós fordismo com contratos 
de curto prazo todos ativos participantes da produção social e responsáveis 
pelo aumento da riqueza social em segundo lugar os velhos sindicatos são 
divididos de acordo com os diferentes produtos e tarefas definidos na 
projeção da produção industrial sindicato de mineiros sindicato de torneiros 
sindicato de maquinistas e assim por diante  
 

De modo que, para os autores, os movimentos sociais representam a 

expressão autêntica da resistência em face do poder do império. Aptos a enfrentar 

os modelos dominantes de produção econômica e social. A produção biopolítica é, 

portanto, imanente a sociedade contemporânea, estabelecendo relações e criando 

formas sociais através de atitudes verdadeiramente colaborativas de trabalho e 

de resistência. (HARDT e NEGRI, 2018). 

Na vida social pós-moderna, as velhas identidades se esfacelaram mas essa 

fratura não impede que as singularidades atuem em um espaço comum, eis que a 

comunicação pode acontecer de modo permanece e regular, apesar das diversas 

formas de trabalho, vida e localização geográfica. A diversidade não impede a 

comunicação, ao contrário, possibilita a colaboração por um espaço político comum. 

As diferenças podem ser transformadas em um elemento de solidariedade, em um 

projeto de resistência (HARDT e NEGRI, 2018). 

Hardt e Negri (2018) apontam que as redes tecnológicas que sustentam os 

sistemas técnicos de produção e a ideia de cooperação e colaboração entre os 

sujeitos sociais formatam a nova topologia do trabalho e instrumentalizam as novas 

práticas e estruturas de exploração.  

Essas redes e a concepção colaborativa podem ser utilizadas pela multidão 

para a efetivação de uma organização social que desconstrua as táticas do 

biopoder, canalizando estratégias de luta e emancipação democrática. Essas 

estratégias devem compor a reconstrução das instituições que foram construídas na 

era do trabalho industrial e estão suplantadas pelo trabalho imaterial (HARDT E 

NEGRI, 2018).  

Para essa reconstrução das instituições, Hardt e Negri (2018, p. 265) 

propõem uma alternativa para a teoria jurídica, com a superação da divisão entre o 

público e o privado, indivíduo e sociedade, subjetivo e objetivo, deslocando-se, 
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assim, para um espaço social comum, porque as concepções de direito público e 

privado se tornaram ineficientes. Assim, as expressões “interesse geral” ou 

“interesse público” seriam substituídas por “interesse comum”, para expressar o que 

efetivamente a multidão constrói no espaço comum.  

O sentido jurídico, para Hardt e Negri (2018, p. 265), estaria em um conjunto 

normativo que adotasse, no âmbito privado, “uma concepção da privacidade que 

expresse a singularidade das subjetividades sociais” e, no âmbito público, “uma 

concepção baseada no comum” que se afaste da possibilidade de qualquer controle 

imperativo extremo, seja político, seja econômico.   

O pensamento de Hardt e Negri (2018) sobre uma teoria jurídica do espaço 

comum,  construído pela multidão, pressupõe o reconhecimento de uma esfera de 

autonomia jurídica para que a multidão transforme sua potência em ação.  

Nesse sentido, o direito deve instrumentalizar relações coletivas que 

permitam a cooperação entre as singularidades, pela criação de uma rede 

organizada a partir de um padrão de liberdade e igualdade, apto a enfrentar o 

cenário de precarização social instalado pelo modo de produção pós-industrial 

neoliberal. 

As relações coletivas, no mundo jurídico, possuem fundamento nos princípios 

da liberdade sindical e da autonomia privada coletiva, como se viu no capítulo 2. De 

modo que, o reconhecimento da existência do ser coletivo, com capacidade jurídica 

para a prática de atos jurídicos e para integrar relações coletivas, sustenta-se na 

afirmação constitucional de um autonomia coletiva, como expressão da liberdade de 

associação sindical. 

Essa autonomia coletiva, entretanto, possui, em cada sistema jurídico, uma 

estrutura pré-determinada que regula os limites da representação sindical, 

disciplinando, por conseguinte, o quadro das relações coletivas. Cada estrutura 

sindical possui uma racionalidade distinta, como se registrou no tópico anterior. As 

entidades podem ser classificadas de acordo com os critérios de representação 

escolhido pelos sistemas jurídicos nacionais: representação por empresa, por 

categoria ou por profissão.     

Esse critérios não são compatíveis com a concepção proposta por Hardt e 

Negri (2018), porque tendem a ser restritivos e caracterizados pela perspectiva da 

sociedade da disciplina. (FOUCAULT, 1973). A ideia de organização coletiva em 
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rede demanda uma acepção sistémica mais ampliada sobre representação de 

interesses sociais, porque pretende responder as complexas demandas surgidas na 

sociedade do controle. (DELEUZE).  

Entende-se que essa concepção sociológica da potência da multidão em um 

espaço comum para a construção de uma ação sócio-laboral pode encontrar 

correspondência na estrutura jurídica por intermédio de institutos e conceitos que 

ampliem a autonomia privada coletiva para uma perspectiva existencial, no sentido 

de garantir a afirmação de entidades sindicais autoreferenciadas e autodelimitadas. 

De modo que, a incorporação desse modelo sociológico para a estrutura  

jurídica promoveria a alteração dos critérios objetivos de representação sindical. No 

sistema jurídico brasileiro, a adoção da organização coletiva em rede alteraria o 

critério de representação por categorias profissionais, emprestando-lhe uma maior 

extensão.  

Resta investigar, assim, no próximo capítulo, o sistema sindical brasileiro, 

buscando-se identificar sua potencialidade para regulamentar das relações coletivas 

com maior abertura a outras pautas sociais, a partir do modelo da organização 

sindical em rede, ou em outras palavras, pelo critério da solidariedade entre as 

singularidades sócio-laborais.  
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4 O MODELO SINDICAL NO BRASIL: DA CATEGORIA PROFISSIONAL A 

CATEGORIA SÓCIO-LABORAL 

 
No Brasil, as relações coletivas de trabalho se realizam por intermédio de 

uma estrutura sindical descrita na legislação trabalhista, a qual é delimitada por 

princípios previstos na Constituição Federal. Assim, a liberdade sindical e a 

autonomia privada coletiva são os valores fundamentais do modelo sindical 

brasileiro15.  

Para o reconhecimento dessa natureza associativa sindical, que lhes 

conferem prerrogativas diferenciadas das demais associações previstas no direito 

civil, as entidades sindicais devem se enquadrar em determinados critérios que 

formatam essa estrutura sindical e regulam suas atividades16. 

Com efeito, tanto o movimento coletivo dos trabalhadores, quanto a 

associação de empregadores, se personificam no mundo jurídico na figura dos 

sindicatos, federações e confederações. Enquanto pessoa jurídica de direito privado, 

os entes sindicais possuem natureza associativa diferida dos demais entes 

associativos. (NASCIMENTO, 2011). 

A grave crise de representatividade dos sindicatos laborais e as rápidas 

transformações no mundo do trabalho exigem uma releitura desses critérios que 

delimitam essa estrutura, com vistas a lhe emprestar maior liberdade associativa, 

 
15 Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro 
no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização 
sindical; 
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de 
categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores 
ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas; 
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, 
independentemente da contribuição prevista em lei; 
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais; 
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de 
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do 
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de 
colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.  
16 Art. 512 - Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo 
anterior e registradas de acordo com o art. 558 poderão ser reconhecidas como Sindicatos e 
investidas nas prerrogativas definidas nesta Lei.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art558
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bem como efetiva autonomia coletiva. Com efeito, verifica-se que urge a 

readequação do modelo sindical brasileiro às formas de trabalho pós-industrial, a fim 

de que se promova a defesa e a garantia dos direitos fundamentais dos 

trabalhadores no atual cenário de trabalho precarizado.    

Pretende-se compreender o contexto de institucionalização da organização 

coletiva dos trabalhadores no Brasil, a fim de identificar a racionalidade dos institutos 

jurídicos do sistema sindical, tendo-se como foco principal o conceito de categoria 

profissional definidor do ser coletivo dentro dessa estrutura.  

A partir de uma abordagem histórica, serão identificados os elementos que 

forjaram e modelaram as relações sindicais brasileiras, analisando-se, ainda, as 

propostas de Emenda Constitucional que visam alterar o modelo sindical vigente. 

Busca-se, ao final deste capítulo, refletir como conceito de categoria, 

enquanto critério definidor da representação sindical, pode ser ampliado no modelo 

sindical brasileiro, para imprimir maior efetividade ao princípio da autonomia privada 

coletiva, no sentido de promover uma agregação sindical autêntica e correspondente 

aos padrões do trabalho pós-industrial.  

 

4.1. A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO MODELO SINDICAL BRASILEIRO 
 

O cenário político-econômico de construção e afirmação do sindicalismo 

nacional não coincide temporalmente com o cenário internacional. Apesar de ter 

recebido diversas influências dos movimentos europeus, o modelo sindical brasileiro 

possui peculiaridades que merecem ser compreendidas para a realização de uma 

análise mais transparente do tema.  

Com efeito, a experiência colonial no Brasil deixou rastros significativas na 

sociedade brasileira. A principal forma de apropriação do trabalho consistia na 

escravidão. De modo que, qualquer incursão sobre organização de trabalhadores 

livres se desloca para o período posterior a abolição da escravatura, com a Lei 

Áurea (1888)17 . 

Há registro de movimento grevistas promovido por camponeses a partir de 

 
17 Entretanto, alguns movimentos pontuais já haviam despontado ainda na metade do século XIX. 
Segundo, Telles: “Uma das primeiras lutas organizadas, realizada no Rio, foi em 1858, quando os 
tipógrafos dos jornais Diário do Rio de Janeiro, Correio Mercantil e Jornal do Comércio, insatisfeitos 
com os míseros salários que percebiam, declararam-se em greve, exigindo uma elevação de 10 
tostões diários em seus vencimentos”. (TELLES, Jover. O movimento sindical no Brasil. 2. ed. São 
Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1981, p. 2-3.). 
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1888 até 1930, tendo em vista que a economia brasileira era essencialmente 

agrícola. A República brasileira, firmada em concepções do liberalismo político e 

econômico, ressalvava a garantia de livre exercício de profissões, prevista no artigo 

72, §4º, da Constituição de 1891. Porém, apesar de adotar explicitamente a 

soberania da vontade individual, não cuidou de regulamentar ou mencionar o 

trabalho humano em seus textos legislativos. (VIANNA, 2003). 

De outro lado, embora a Constituição de 1891 tenha previsto o direito de 

associação em seu artigo 72, §8º, o entendimento de que esse direito se estendia a 

possibilidade de associação de trabalhadores e ao exercício de greve vem 

tardiamente em 1920, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) assim o declara, 

após um período de intensa repressão aos movimentos sociais de trabalhadores e 

às primeiras organizações sindicais. (VIANNA, 2003). 

Apesar da repressão, o início do século XX foi marcado como um período de 

eclosão do movimento de trabalhadores e de importantes greves, o que era 

impulsionado pela precariedade das condições de trabalho e pela superexploração 

da mão de obra. O absenteísmo estatal e a profunda crise econômica vinculada à 

política econômica liberal fizeram germinar o surgimento de organizações sindicais 

no Brasil, como única alteranativa de integração social da classe trabalhadora na 

época. (RODRIGUES, 1968). 

Algumas sigularidades permearam o surgimento e a regulamentação dos 

sindicatos no Brasil. Como a economia se restringia as atividades agrícola e 

pecuária, os sindicatos brasileiros surgem no campo, e não a partir da proletarização 

industrial. O Decreto n. 979 de 1903 autorizou a criação de sindicatos agrícolas, 

entidades independentes do Estado que não se submetiam a qualquer controle 

governamental. (VIANNA, 2003).  

As primeiras organizações não se afirmavam como sindicatos. As 

denominações expressavam a intenção associativa, por solidariedade, para ajuda 

mútua, diante de condições sociais de miséria: centro operário, liga operária, união 

protetora, sociedade de união, grêmio popular, etc. (RODRIGUES, 1968).  

Outra peculiariedade refere-se a possibilidade de constituição mista (Decreto 

n. 6.532 de 1907), tanto trabalhadores quanto empregadores poderiam participar da 

entidade, o que pode ser entendido como uma herança do período colonial. Essa 

paridade entre empregados e empregadores não conseguiu se sustentar diante dos 
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confrontos internos. (SILVA, 2008). 

Em 1907, por meio do Decreto n. 1.637, o direito de sindicalização foi 

estendido aos profissionais liberais e aos trabalhadores urbanos de qualquer 

profissão. Apesar dos discursos liberais e da legalização da organização sindical, a 

criminalização do movimento dos trabalhadores marcava a ação estatal. (VIANNA, 

2003).  

Identifica-se como dificuldades iniciais a inexistência de uma tradição de 

organização política e coletiva, bem como o fato de que a classe trabalhadora não 

possuiam uma base intelectual ou acadêmica que lhe assegurasse o suporte teórico 

para formação qualificada de uma ação sindical com capacidade para reivindicar por 

direitos. 

Nesse período inicial, a vulnerabilidade dos grupos organizados pela ausência 

de atuação articulada levavam os trabalhadores a serem subjugados não só pelo 

Estado, mas também pelos latifundiários e pelos primeiros capitalistas industriais. De 

tal modo que, nesse período, o movimento dos trabalhadores não foi suficiente para 

consolidar o reconhecimento de direitos. (SILVA, 2008). 

Vianna (2003) ressalta que apesar da inexperiência e toda a repressão e 

oposição às organizações sindicais, a partir de 1906 surgem movimentos nas 

cidades mais industrializadas. A Federação Operária Regional, no Rio de Janeiro, 

realizou seu primeiro congresso e buscou direcionar a fundação de sindicatos, 

uniões e resistências.  

Com a implantação do projeto de desenvolvimento econômico e a alavancada 

da industrialização, criou-se a necessidade por mão de obra especializada que 

chegou ao Brasil através de imigrantes, o que alterou o quadro cultural da classe 

trabalhadora na época. Esses novos trabalhadores trouxeram não só a experiência 

no trabalho fabril, mas também a tradição europeia de organização sindical. 

(RODRIGUES, 1968).  

Teve início um segundo período no movimento sindical brasileiro, com 

grandes lutas operárias face a reformulação da identidade e do ideário da classe 

trabalhadora. A partir de 1917, passa-se por uma série de grandes greves no Brasil, 

desencadeadas em razão da crise decorrente da Primeira Guerra Mundial e da onda 

revolucionária socialista europeia, o que, inclusive, motivou ordens de expulsão de 

imigrantes e invasão de entidades. Esses acontecimentos resgataram a discussão 
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sobre a questão social no país, ao mesmo tempo em que houve a subscrição pelo 

Brasil, do Tratado de Versailles, assumindo o compromisso de intervenção estatal 

nas relações de trabalho. (SILVA, 2008) 

O governo federal adotou medidas violentas para inibir uma maior interação 

entre os sindicatos, para reduzir as greves de solidariedade, comuns até a década 

de 1920. No início da década de 1930, implantou uma intervenção direcionada pelo 

Estado nos sindicatos, para disciplinar manifestação e ações territoriais. Nesse 

sentido, internalizou nas entidade sindicais uma concepção de ordem e respeito aos 

valores nacionais, fulminando a lógia de solidariedade entre os trabalhadores. 

(PAULA, 2015). 

Com efeito, apesar da postura de contenção estatal, o movimento trabalhista 

se intensificou devido à crescente industrialização, que instalou condições precárias 

ao proletariado brasileiro. O ideário anarquista teve uma grande contribuição para o 

aprofundamento do enfrentamento violento às instituições, o que foi incorporado por 

uma parcela do proletariado em face do descaso estatal. Exatamente por isso, o 

Estado assumiu “uma postura repressiva diante das manifestações operárias”, 

sendo que a violência se tornou “um meio eficaz de manutenção das relações 

sociais de dominação ao longo da primeira república”. (SUPERTI, 2004, p. 125).  

A intensificação dos movimentos grevistas implicaram na mesma proporção 

da intensificação da repressão pelo Estado18, o que, entretanto, não neutralizou as 

repercussões dessas manifestações sociais, ao contrário, viu-se o surgimento de 

uma série de iniciativas voltadas a regulação de condições laborais e a criação de 

vários institutos protetivos. (SILVA, 2008)19. 

O período que se sucede traz uma reconfiguração na atuação do Estado 

frente ao movimento classista. Amplamente qualificado na literatura como modelo 

corporativista com inspiração claramente fascista, a estrutura sindical implantada no 

Brasil nesse período até hoje projeta seus institutos. (HALL, 2002). Por isso, 

 
18 Exemplos disso foram o Decreto n. 4.269 de 1921 (que permitia o fechamento provisório de 
associações que incorressem em atos nocivos à ordem pública); o Decreto n. 4.247 de 1921 (que 
determinava a expulsão dos estrangeiros com condutas nocivas à ordem pública); e o Decreto n. 
5.221 de 1927 (que determinava o fechamento de associações que praticassem atos contrários à 
ordem, à moralidade e à segurança públicas e tornava inafiançável o “crime” de provocar cessação 
ou suspensão de trabalho).  
19 Houve, por exemplo, a criação do Departamento Nacional do Trabalho (em 1918, mas efetivada em 
1923); a regulamentação de obrigações decorrentes de acidente do trabalho (em 1919); a criação de 
Caixas de Aposentadorias e Pensões (em 1923), culminando com o estabelecimento de um sistema 
de estabilidade no emprego (em 1928); a regulamentação do direito de férias (em 1926); e a revisão 
constitucional que atribuiu à União a competência para legislar sobre matéria trabalhista (em 1926) 
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importante uma percepção mais demorada sobre esse modelo para que sejam 

investigadas algumas questões relevantes para a presente pesquisa.   

Desde a década de 20, a questão social já habita parte dos debates políticos 

com importância, devido aos primeiros movimentos operários e às primeiras políticas 

públilcas em favor da industrialização. Com a crise econômica mundial de 1929, o 

“movimento revolucionário” de 1930 levou a ascensão de Getúlio Vargas ao 

governo. (HALL, 2002).  

Para superar a crise, o governo de Vargas propõe uma reorganização 

significativa da relação entre trabalho e capital, com a adoção de medidas de 

regulação estatal da economia e com o abandono da política-econômica liberal. A 

legislação trabalhista permitiu articular as forças do mundo do trabalho, cooptando-

as, para assim, passar o Estado a ser o mediador e o resolutor de conflitos sociais. 

(SUPERTI, 2004). 

 A partir desse momento, o Estado passou a concentrar esforços para alterar 

as características que mantinham sua estrutura econômica, social e política. A 

intervenção na economia passa a ser, portanto, um elemento central da política de 

Estado a partir da década de 1930. Com vistas a implementar a industrialização, a 

atuação estatal na produção de normatização das relações de trabalho decorreu 

dessa veia intervencionista, em uma luta pela modernização do país. A proposta era 

limitar a atuação do capital para justificar o disciplinamento da força de trabalho, em 

prol do mercado interno e da industrialização. (SUPERTI, 2004).  

Com a instauração do governo provisório, Vargas ressaltava a necessidade 

de se “disciplinar as forças dinâmicas do mercado”, o que incluía a regulamentação 

do mundo do trabalho. A fórmula comtiana de “incorporação do proletariado à 

sociedade moderna” virou o clichê das soluções apresentadas pelo governo às 

relações capital-trabalho. (SUPERTI, 2004). 

Desde o Decreto nº 19.770/31, no qual se definia os sindicatos como órgãos 

de colaboração do Governo, para a realização de suas políticas sociais e 

econômicas, reconhecendo essa prerrogativa, exclusivamente, aos sindicatos 

reconhecidos pelo então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. (VIANNA, 

2003).  

Percebe-se, assim, que mesmo antes do regramento celetista, a atividade 

sindical recebeu disciplina intervencionista do Estado. A elite brasileira não tolerava 
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qualquer possibilidade de organização dos trabalhadores. (RODRIGUES, 1968).  

Com esse disciplinamento ministerial, exigia-se quantidade mínima de 

associados para o reconhecimento da entidade sindical (artigo 1º), o preenchimento 

de diversos requisitos para sua constituição (artigo 2º), além de atribuir o sindicato 

as funções de órgão colaborador do Estado (artigo 5º). (SILVA, 2008). 

Há relevante significado nos limites da regulamentação da atividade sindical. 

Como explica Uriarte (1989, p. 261),  “a regulamentação pode ser total, envolvendo 

todos os aspectos da liberdade sindical, ou parcial, limitando-se a alguns deles. A 

regulamentação pode ser sobretudo limitativa ou puramente orientadora.” O nível de 

interferência da legislação na formatação da entidade sindical revela, portanto, se há 

promoção da liberdade associativa, com o respeito a autonomia da coletividade 

reunida, ou se há redução ou supressão da espontaneidade e autenticidade da 

associação.  

A estrutura sindical brasileira originária já descrevia o mais amplo e limitativo 

controle do exercício sindical, podando a liberdade de associação. Esse modelo 

adotava uma regulamentação total e limitativa, na qual o Estado prescrivia 

unilateralmente e heteronomamente a liberdade de associação, apontando quais os 

direitos sindicais, como se monta a organização e se desenvolve a atividade 

sindical, sem que os titulares do direito tivessem qualquer ingerência sobre esse 

regramento. (VIANNA, 2003).  

Passa-se, assim, a adoção de um padrão de sindicalismo pautado em uma 

matriz unitária e de caráter compulsório, o que mantido pelo Decreto 24.694/34, 

apesar da previsão constitucional de 1934 sobre ampla liberdade sindical. 

Porquanto, apesar de sua evidente inconstitucionalidade do referido decreto, o STF 

convalidou sua regularidade normativa. (SILVA, 2008).  

Para viabilizar esse controle estatal pleno, o Ministério do Trabalho foi 

concebido como o órgão central, com competência para acompanhar e intervir em 

procedimentos sindicais, como reuniões e assembleias, podendo exigir das 

entidades a elaboração periódica de relatórios. (SILVA, 2008).  

Com a Constituição de 1937 e Decreto-Lei n. 1.402 de 1939, o modelo 

intervencionista restou consolidado. A carta de reconhecimento sindical consistia no 

instrumento de formalização da personalidade jurídica sindical, como condição para 

exercício das prerrogativas sindicais. Todas as atividades sindicais passaram a ser 
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geridas e administradas pelo Ministério do Trabalho. (VIANNA, 2003). 

O Ministro do Trabalho passa, então, a outorgar a base territorial da entidade 

e determinasse a categoria a ser representada, a interferência estatal tolhia os 

atores sociais e inviabilizava a autodeterminação coletiva. Como avalia o Dias (2014, 

p.243), “essa prática garantia total controle não só da forma de organização, mas 

das entidades em si, já que distribuídas de acordo com os critérios agregatórios 

(categorias) e limites territoriais (unicidade sindical) determinados pelo Estado”. E 

complementa que:  

A definição do sindicato como “órgão de colaboração” do Estado 
evidenciava um propósito muito mais abrangente do que simplesmente o 
intento de regular sua criação e seu funcionamento. Esse modelo estava 
relacionado, verdadeiramente, à constituição de um aparato autoritário e 
infenso aos principais focos de ação popular de cunho reivindicatório.  

 

O surgimento do sindicato no mundo jurídico não se materializava pela 

expressão de um ato de vontade de seus integrantes, como se dava em relação a 

outras instituições de cunho associativo. Seu nascimento vinculava-se ao poder 

decisório do Estado, que poderia ou não afirmar e reconhecer a personalidade 

jurídica de uma entidade, a qual seria dotada de capacidade sindical mediante a 

concessão da Carta Sindical. Essa decisão estatal balizava-se pelo atendimento de 

dois critérios, a saber, a agregação por categoria e a base territorial específica. 

(NASCIMENTO, 2011).  

Eis o binômio estruturador do modelo sindical, construído a partir do Decreto-

lei 1.402/39 que sintetizou os elementos existentes nas normativas antecedentes 

sobre a necessária identidade, similitude ou conexão entre profissões associadas. 

Assim, o registro da associação, para habilitar-se com natureza sindical, 

invariavelmente deveria preencher tais pressupostos. (DIAS, 2014).   

Esse decreto remetia ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio a 

organização de um quadro de atividades e profissões, a fim de regulamentar e tornar 

menos subjetiva a descrição do conceito de categoria. Para materializar esse 

objetivo, o Decreto 2.381/40 criou o quadro de categorias aptas a se organizar em 

sindicatos. Dessa maneira, as qualidades sobre identidade, similitude e conexão de 

atividades deu ensejo ao estabelecimento de “categorias econômicas ou 

profissionais homogêneas”. Além do quadro de categorias, houve a criação da 

Comissão do Enquadramento Sindical (CES), com atribuições de acompanhamento, 

revisão e atualização do quadro sindical (VIANNA, 2003). 
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A organização sindical seguia, portanto, um estrito padrão formatado segundo 

determinação estatal, a partir de parâmetros estatuídos pelo quadro, os quais 

seguiam com baliza a atividade produtiva de cada segmento, como a indústria, o 

comércio, e o transporte, etc. Dessa forma, o sistema sindical passa a ser 

verticalizado. Com isso, abandona-se, no Brasil, a organização dos trabalhadores 

pelo critério horizontal das profissões, para predominar o critério vertical de 

classificação por indústria ou ramos de atividade. Assim, os trabalhadores passam a 

ser incorporados ao sistema sindical, de modo compulsório (SUPERTI, 2004). 

A estrutura confederativa passa, por consequência, a ser condicionada ao 

agrupamento pela forma categorial, não se permitindo  a aglutinação de 

trabalhadores de categorias diversas. Com efeito, qualquer entidade para pleitear o 

reconhecimento sindical, seja sindicato de base, federação ou confederação, deveria 

se encontrar estritamente dentro da definição do quadro definido pela Comissão de 

Enquadramento Sindical, respeitando a bifrontalidade simétrica entre categoria 

profissional e categoria econômica. (VIANNA, 2003).  

De modo que, a toda categoria econômica corresponde a uma categoria 

profissional correlata. Desde então, esse cárater bifrontal correspondente entre 

categorias laborais e patronais passa a ser o fator autorizador do surgimento de uma 

entidade sindical no mundo jurídico, sendo o elemento definidor do conceito de 

categoria a atividade preponderante do empregador, de acordo com seu objeto 

social, independentemente da profissão do empregado (NASCIMENTO, 2011).  

A organização dos trabalhadores, portanto, determina-se pela categoria 

econômica do empregador. A exceção a essa regra geral até hoje reside, na 

organização de sindicatos por categorias diferenciadas. À guisa de exemplo, 

jornalistas empregados em empresas que não exerçam atividade econômica na 

atividade jornalística, apesar de serem representados e possivelmente associados 

ao respectivo sindicato dos jornalistas da base territorial respectiva, acabam 

recebendo os benefícios das normas coletivas do sindicato dos empregados 

representantes da categoria correspondente a atividade econômica do empregador.   

O modelo confederativo de caráter piramidal, também previsto desde o 

Decreto 24.694/34, foi preservado pela CLT e a unicidade sindical por território 

específico vigoram até hoje, por terem sido recepcionados pela Constituição de 

1988, designando-se as federações e confederações como associações sindicais de 
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grau superior (art. 533). (NASCIMENTO, 2011).  

De tal forma que, aos sindicatos, permite-se a associação para a formação de 

federações (art. 534), no âmbito da mesma categoria, ou seja, dentro da mesma 

atividade, ramo ou setor econômico. Por sua vez, as federações podem reunir em 

confederações dentro do mesmo setor econômico. (NASCIMENTO, 2011). 

É, portanto, o sistema econômico que baliza, no sistema jurídico, a 

organização sindical dos trabalhadores. A racionalidade dessa estrutura reside na 

pretensão estatal de instrumentalizar um maior controle da atividade sindical, o que 

se traduz pela redução da liberdade e da autonomia dos próprios interessados na 

eleição do âmbito de sua organização. (DIAS, 2014).  

Além de prestigiar o setor econômico, disponibiliza mecanismo de controle 

dos interesses de classe e facilta a adoção de politícas econômicas específicas a 

determinadas áreas. O Estado mantém, portanto, a interlocução entre o sistema 

social e o sistema econômico, não admitindo sindicatos múltiplos, livres e 

autônomos fora do controle do Estado, não representando senão os interesses 

profissionais dos seus associados, sob a justificativa de que seria impossível o 

exercício, pelo governo, dos poderes que lhe são conferidos na constituição da 

época submeter as nossas atividades produtoras a uma determinada política 

econômica. (MAGANO, 1982).  

Expressando um alinhamento com o sistema fascista, há defesa da política 

econômica exigia o poder de disciplinamento das categorias de produção, o que só 

seria possível com o sindicato integrado no Estado, controlado e partilhando da 

autoridade estatal. (MAGANO, 1982). 

A Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, sacramentou o sindicalismo 

corporativo, ao passar a regular os requisitos vinculados à unicidade e à base 

territorial (artigos 516 e 517 da CLT); o sistema de agregação por categorias (artigos 

511, 512 e 570 a 577 da CLT); e a estrutura hierárquica-piramidal de organização 

confederativa (artigos 533 a 539 da CLT). Foram consolidados os requisitos de 

constituição e investidura sindical (artigos 515 a 521 e 558 a 562 da CLT) e o 

funcionamento da estrutura interna das entidades sindicais (artigos 522 a 532 e 548 

a 552 da CLT). (NASCIMENTO, 2011).  

Suprimida, assim, formalmente a possibilidade do surgimento e da autogestão 

espontânea do movimento dos trabalhadores fora dos estritos parâmetros legais. A 
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organização sindical brasileira foi arquitetada, portanto, a partir de uma complexa 

estrutura que dependia dos desígnios estatais sobre requisitos formais de existência 

do sindicato; requisitos formais de organização sindical interna; necessidade de 

reconhecimento institucional para a aquisição da personalidade jurídica sindical; e, 

requisitos formais para a associação intersindical. (DIAS, 2014). 

O olhar sobre essa realidade histórica da organização sindical não pode 

acolher um viés meramente descritivo. As crescentes tensões no mundo do trabalho 

na atualidade reclamam respostas a questões complexas. Assim, a ciência do 

direito, sob a perspectiva crítica, intenta registrar uma visão própria da realidade, 

descortinando mitos e identificando os elementos ideológicos povoam a 

racionalidade da norma. Segundo Coelho (2018, p. 141/142), a ideologia, como 

categoria do pensamento crítico, “se presta ao deslinde da questão dos meios 

adequados de controle comportamental que possam garantir a realização efetiva de 

certos valores, pelos quais se manifesta no pensar, sentir e atuar humanos”.  

De modo que, a realidade expressada pela norma contém um substrato 

ideológico que permite ao investigador discernir aspectos do fenômeno jurídico que 

seriam invisíveis e historicamente naturalizadas, por um método meramente 

descritivo. (COELHO, 2018).  

Nessa perspectiva crítica, percebe-se que o discurso hegemônico de estímulo 

ao desenvolvimento econômico balizou a produção normativa e promoveu a 

contenção da organização social dos trabalhadores. Diga-se, por oportuno, que essa 

ampla interferência estatal nunca fora constatada na legislação civil, comercial ou 

empresarial no Brasil. A atividade econômica, ao contrário da atividade sindical, 

sempre teve resguardo no campo jurídico pela previsão de diversos mecanismos, 

com amplo espaço para o seu incremento.  

Esse conjunto regulatório projeta-se para além de instituir e atribuir a 

personalidade jurídica às associações sindicais, visando, na verdade, a delimitação 

do movimento dos trabalhadores dentro de um molde que faculta ao setor 

econômico o poder de disciplinamento, impedindo a disseminação de entidades 

sindicais de acordo com os interesses dos trabalhadores. Assim, o modelo sindical, 

no Brasil, se enquadra com perfeição ao modelo de sociedade disciplinar descrita 

por Foucault (2008). 

O movimento social dos trabalhadores, no mundo ocidental, desenvolveu, 



138 

 

 

 

desde seu berço, uma significativa atuação na reconfiguração do papel do Estado e 

na reformulação do direito, sendo determinante para a construção da democracia, 

da cidadania e dos direitos humanos. Porém, no Brasil, o engessamento da 

estrutura sindical pelo ideário desenvolvimentista retardou a atuação das entidades 

sindicais nesse sentido. (THEMUDO e DE FREITAS, 2020). 

Por ter sido perenizada a exigência de homogeneidade de atividades como 

pressuposto da agregação sindical, surgem dificuldades de atuação na defesa dos 

interesses dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que se reproduz, no próprio 

meio sindical, a ideia de que essa é a  melhor forma de uniformizar a luta e as 

conquistas por melhores condições de trabalho. (SILVA, 2008).  

É fato, porém, que mesmo nos períodos de ruptura democrática que levaram 

a perseguições e intervenções direcionadas, o movimento sindical dos trabalhadores 

se caracterizou, historicamente no Brasil, como um espaço social de construção 

democrática,  mantendo-se em atividade, ainda que clandestina e com notória 

importância política. (DIAS, 2014). 

Durante a Ditadura Militar nos anos 60 (sessenta) e 70 (setenta), fez-se 

surgir, no Brasil, com a propagação de novas ideias, o que se denomina de novo 

sindicalismo. Contudo, apesar da renovação no âmbito do movimento social dos 

trabalhadores, o modelo sindical institucionalizado sucumbiu frente a manutenção o 

padrão impositivo da estrutura das entidades. Esse modelo tende a acomodar os 

dirigentes e coptá-los ao corporativismo. A luta sindical se dá de modo sazonal, nas 

campanhas salariais anuais, no interior da categoria e dentro dos municípios da 

sede, além de serem tuteladas pelo judiciário. (BOITO JUNIOR, 2002).  

Esse modelo se consolidou, moldando as práticas da organização coletiva e a 

racionalidade da interpretação sobre as normas. Apesar da abertura constitucional 

de 1988 em direção à liberdade sindical e à autonomia coletiva. Nesse sentido, 

doutrina e jurisprudência tem pacificado interpretação de que houve a recepção das 

normas celetistas reguladoras do modelo sindical pela Constituição Federal. 

 

4.2 O MODELO SINDICAL VIGENTE NO BRASIL E OS INSTITUTOS DE DIREITO 

COLETIVO DO TRABALHO 

 

O sistema sindical encontra-se descrito na Constituição Federal, no capítulo 
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dos Direitos Sociais que compõe o rol dos Direitos e Garantias Fundamentais (art. 

8º, CF/88). Os direitos coletivos, portanto, possuem natureza fundamental na ordem 

jurídica brasileira, sendo pautados na liberdade de associação profissional ou 

sindical e assegurados contra qualquer interferência ou intervenção do Poder 

Público, ressalvada a unicidade sindical por território não inferior a um município. 

Essa estrutura é formada, conforme previsão do artigo 8º da Constituição 

Federal, por um sistema confederativo piramidal, no qual se estabelecem os entes 

sindicais na base, as federações em segundo grau e as confederações em terceiro 

grau. As entidades sindicais de todos os graus representam categorias profissionais 

ou econômicas, cabendo-lhes a defesa dos direitos e interesses coletivos e 

individuais dos membros das respectivas categorias, em questões judiciais ou 

administrativas. 

A Constituição reconhece, também, mecanismo de autorregulação das 

relações trabalhistas por intermédio da produção de normas jurídicas, a partir de 

negociações coletivas que necessariamente devem contar com a participação de 

entidades sindicais laborais, no intuito de resguardar o trabalhador do contexto de 

desequilíbrio socioeconômico que caracteriza a relação individual de trabalho 

(DELGADO, 2017).  

Desse processo de negociação coletiva, surgem as convenções e acordos 

coletivos, aplicáveis no âmbito de representação das entidades sindicais 

negociantes e subscritoras das respectivas normas. Com a chamada Reforma 

Trabalhista, reduziu-se a imperatividade das normas trabalhistas estatais, para 

permitir maior grau de flexibilização nas normas coletivas, com a possibilidade de 

supressão de direitos, sob o argumento de estímulo à negociação coletiva 

(DELGADO, 2017). 

Para assegurar o equilíbrio das relações coletivas contra a abusividade do 

poder econômico, o direito de greve é garantido como direito coletivo fundamental, 

competindo apenas aos trabalhadores a decisão sobre a oportunidade e sobre os 

interesses que devem ser objeto de defesa em seu exercício (DELGADO, 2017).   

A título de direito fundamental coletivo, a Carta Política veda, ainda, a 

dispensa de empregado eleito para cargo de representante sindical, como forma de 

garantir a permanência da estrutura sindical contra atos antissindicais, salvo o 

cometimento de falta grave apta a desconstituir a estabilidade decorrente da ação 
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sindical (NASCIMENTO, 2011).   

Essa estrutura congrega trabalhadores, nas entidades laborais ou 

profissionais, e empregadores, nas entidades patronais. Há possibilidade de 

agregação de trabalhadores autônomos e avulsos, para organização da prestação 

de seus serviços, a partir de parâmetros escolhidos pela categoria. Ressalte-se que, 

da leitura do artigo 511, da CLT20, não existe previsão de entidade de representação 

mista, com agregação de trabalhadores e empregadores (NASCIMENTO, 2011). 

Delgado(2017) aponta que o sujeito empregador, por sua própria natureza, 

assume a condição de um ser coletivo, enquanto agente socioeconômico e político.  

Porquanto, tem em essência a aptidão de produzir impacto na sociedade a partir de 

suas ações. De modo que, para equalizar os fatores sócio-econômicos da relação 

individual de trabalho, se estabelecem relações coletivas.  

Com o surgimento do ente coletivo que emerge da agregação dos 

trabalhadores, reputa-se que a relação coletiva se opera em equilíbrio. A maior 

expressão da relação coletiva refere-se a negociação coletiva, importante processo 

normatizador das relações coletivas que, ao longo da história, influenciou 

positivamente na estruturação da democracia no conjunto social (DELGADO, 2017).  

Nesse sentido, Delgado (2017) define o Direito Coletivo do Trabalho como 

“ramo jurídico construído a partir de uma relação entre seres teoricamente 

equivalentes: seres coletivos ambos, o empregador de um lado e, de outro, o ser 

coletivo obreiro, mediante as organizações sindicais”.  

Diz-se por relações coletivas aquelas relações jurídicas que se estabelecem 

da atuação de atores coletivos, no exercício da representação da categoria 

correspondente, previsto no artigo 8º, da Constituição. Essas relações coletivas se 

desenvolvem a partir de uma estrutura sindical formatada a partir do texto 

constitucional. Como consequência, emergem, no Direito Coletivo, categorias 

teóricas, procedimento e princípios distintos dos que são direcionados ao direito 

individual do trabalho (NASCIMENTO, 2011).  

Assim, são expressões da liberdade sindical no texto constitucional, na 

qualidade de direito fundamental: a) a vedação de interferência e intervenção estatal 

 
20 Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses 
econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou 
trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou 
profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. 
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nas associações sindicais e b) a garantia a livre filiação e desfiliação a sindicatos. 

De outro lado, registra-se, em solo constitucional, a autonomia coletiva, quanto a 

autodeterminação e autogestão, bem como quanto a autonomia negocial, por ser 

indispensável a presença de entidade sindical no procedimento de negociação 

coletiva.  

Percebe-se, ainda, o resguardo à liberdade de organização sindical e à 

autonomia privada coletiva, quando se prevê a garantia de emprego aos dirigentes 

sindicais (art. 8º, VIII) e possibilidade de ação grevista (art. 9º)21. 

Essa dimensão de proteção sindical quanto aos dirigentes, se manifesta em 

três medidas: vedação de dispensa sem justa causa (artigo 8º, inciso VIII, da 

Constituição de 1988); intransferibilidade ou inamovibilidade para localidade diversa 

da base territorial de atuação sindical (artigo 543 da CLT) e proteções decorrentes 

da Convenção n. 135 da OIT (promulgada no Brasil pelo Decreto n. 131, de 22 de 

maio de 1991), em especial a garantia de emprego dos representantes 

desvinculados de uma atuação sindical direta. 

Existem, assim, no ordenamento jurídico, princípios assecuratórios da 

existência do ser coletivo, princípios regentes das relações entre os seres coletivos e 

princípios regentes das relações entre normas coletivas e normas estatais. Tais 

princípios constituem e orientam o Direito Coletivo do Trabalho (DELGADO, 2017). 

Em sede infraconstitucional, se descreve a estrutura de entidades que 

formam o sistema. Os sindicatos de empregadores se organizam conforme sua 

atividade econômica22, o que também baliza, por correspondência, a associação dos 

trabalhadores em categorias profissionais23, a exceção das categorias 

diferenciadas24.  

As federações são compostas por, no mínimo, 5 (cinco) sindicatos que 

 
21 Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade 
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 
§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. 
§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 
22 CLT. Art. 511. § 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades 
idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina categoria 
econômica. 
23 CLT. Art. 511. § 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, 
em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou 
conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional.  
24 CLT. Art. 511. §3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que 
exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em 
consequência de condições de vida singulares. 
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representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou de profissões 

idênticas, similares ou conexas. Por sua vez, as confederações poderão ser 

constituídas quando reunidas, em número não inferior a 3 (três) federações de 

sindicatos25, dentro do mesmo setor econômico. 

As entidades sindicais possuem estrutura interna composta pela assembleia 

da categoria, órgão máximo de deliberação e expressão da vontade coletiva, pela 

diretoria administrativa da entidade, composta por trabalhadores ou empregadores 

eleitos pelas respectivas categorias, e pelo conselho fiscal, composto por 

representantes também eleitos.  

A existência desse sistema pressupõe, assim, a unicidade sindical e 

enquadramento sindical por categoria, por expressa designação constitucional, não 

havendo menção, entretanto, no texto constitucional a definição do que se infere por 

categoria econômica e profissional, o que tem sido extraído da legislação 

infraconstitucional, ou seja, das regras existentes na CLT. (DELGADO, 2017).    

Por se constituir como pessoa jurídica de direito privado, o sindicato deve 

conter estatuto interno discutido e acolhido pela assembleia da categoria, no qual se 

estabelece todos procedimentos de autogestão e autodeterminação, inclusive 

quanto a descrição da categoria representada e da base territorial abrangente, a fim 

de que se enquadre no binômio estruturador do sistema sindical. (DIAS, 2014). 

Ao designar que a essas entidades cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos e individuais dos membros das respectivas categorias, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas a Constituição atribui funções específicas aos 

sindicatos, federações e confederações. (NASCIMENTO, 2011).  

Nesse sentido, as entidades sindicais possuem funções políticas, 

assistenciais, jurídicas e negociais, as quais serão abordadas de modo mais 

específico em tópico posterior, para fomentar a discussão sobre o conceito de 

categoria para efeito de verificação da amplitude da autonomia privada coletiva. 

Com efeito, percene-se que a principal expressão da autonomia coletiva se 

instrumentaliza pela negociação coletiva, meio de autocomposição de conflitos e 

 
25 Art. 533 - Constituem associações sindicais de grau superior as federações e confederações 
organizadas nos termos desta Lei. 
Art. 534 - É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que 
representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou 
conexas, organizarem-se em federação. 
Art. 535 - As Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três) federações e terão sede na 
Capital da República. 
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fonte material da criação de normas jurídicas coletivas.  

A negociação coletiva, segundo definição da Convenção nº 154, da OIT, 

consiste no entendimento entre sindicatos ou entre sindicatos de trabalhadores e 

empregadores, com a finalidade fixar condições de trabalho e emprego, regular 

relações entre empregados e empregadores e regular as relações entre os membros 

das categorias e as organizações sindicais. (NASCIMENTO, 2011). 

Essas relações negociais viabilizadas pelo procedimento de negociações 

coletivas devem obedecer a um rol de formalidades necessárias a demonstração de 

sua regularidade e da legitimidade das normas jurídicas que surgem a partir desse 

procedimento. Sendo, portanto, um processo de criação de normas jurídicas 

destinadas a regulamentar as relações individuais e coletivas no âmbito de 

representação das entidades sindicais participantes. (DELGADO, 2017).  

    As convenções coletivas são as normas aplicáveis às relações de trabalho 

no âmbito das categorias profissionais e econômicas, porquanto, surgem a partir de 

um processo negocial entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal. Com 

âmbito mais restrito, os acordos coletivos são o fruto normativo da negociação entre 

sindicato profissional e empregador, tendo aplicabilidade unicamente nas relações 

de trabalho da empresa participante. (DELGADO, 2017). 

Caso frustradas as tentativas de formulação negocial, passa-se à 

possibilidade de discussão judicial sobre as condições coletivas das respectivas 

categorias econômicas e laborais no que se denomina de Dissídio Coletivo, que 

consiste em um procedimento, legitimado constitucionalmente pelo poder normativo 

da Justiça do Trabalho, que produzirá uma sentença normativa, a ser aplicada no 

âmbito de representação das entidades participantes do processo. (NASCIMENTO, 

2011).    

Essas relações coletivas pressupõem uma contratação em nível de igualdade 

entre os atores sociais, apesar de que, na realidade, essa igualdade é meramente 

formal, notadamente frente à grave crise enfrentada pelas entidades sindicais 

profissionais. De todo modo, a Constituição Federal prevê o direito de greve, 

enquanto mecanismo neutralizador dos desequilíbrios negociais, estabelecendo que 

compete aos trabalhadores definir a oportunidade e os interesses a serem 

defendidos por meio da paralisação da prestação de serviços.  

Essa resolução se dá em assembleia da respectiva categoria, com o devido 
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cumprimento de todas as formalidades definidas em lei específica (Lei nº 7.783/89) . 

Por todas essas descrições, percebe-se que essa gama de relações coletivas 

se movimenta dentro da estrutura montada a partir da unicidade sindical, no ponto 

de vista territorial, e da representação sindical por categoria profissional vinculada à 

atividade econômica, o que revela a relevância do conceito de categoria profissional.  

De fato, os limites da definição de categoria profissional implicam nos limites 

da representação das entidades sindicais laborais, no âmbito da aplicação das 

normas coletivas, no exercício do direito de greve e na proteção dos empregos dos 

dirigentes sindicais, porquanto, os critérios de delimitação do sistema podem ser 

ampliativos ou restritivos da liberdade de ação sindical. (URIARTE, 1989).    

Oportuno registrar que, em 2005, a estabilidade provisória no emprego, 

atribuída aos dirigentes sindicais eleitos pela categoria, enquanto ferramenta 

protetiva contra atos obstativos do livre do exercício do mandato sindical, sofreu 

notória restrição com a edição da Súmula 36926, pelo Superior Tribunal do Trabalho, 

ao pacificar a recepção da norma contida no artigo 52227, da CLT, no sentido de 

limitar a 7 (sete) a quantidade de representantes sindicais estáveis, e em igual 

número de suplentes.  

De modo que, independente do número de trabalhadores representados pela 

entidade sindical, a quantidade de dirigentes estáveis para a administração da 

entidade, para a ação sindical e para a representação dos interesses individuais e 

coletivos das respectivas categorias, restringe-se a 14 (catorze) diretores, aos quais 

não é expressamente garantido em lei o afastamento de suas atividades laborativas. 

Verifica-se que a relevância do conceito de categoria profissional na esfera da 

normatização coletiva laboral teve um incremento frente às alterações implantadas 

pela denominada Reforma Trabalhista.  

Com efeito, a Lei nº 13.467/2017 (BRASIL, 2017), a Reforma Trabalhista, 

alterou diversos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo 

novos princípios no âmbito das relações coletivas, que apontam para a mínima 

interferência protetiva do Estado e para a prevalência do negociado sobre o 

 
26 Súmula 369 TST. II - O art. 522 da CLT foi recepcionado pela constituição federal de 1988. Fica 
limitada, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3º, da CLT a sete dirigentes sindicais e igual 
número de suplentes. 
27 Art. 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de 
sete e no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos 
esses órgãos pela Assembléia Geral. 

https://www.legjur.com/legislacao/art/dcl_00054521943
https://www.legjur.com/legislacao/art/dcl_00054521943
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legislado, o que restringe o âmbito de resguardo estatal do trabalhador frente ao 

poder empregatício.    

Com efeito, esse atrelamento da definição das categorias profissionais ao 

ramo econômico correspondente acaba por estabelecer um sistema artificial de 

representação. Com efeito, a artificialidade da representação se constata pelo fato 

de que, ao compor uma relação de trabalho, o trabalhador automaticamente passa a 

compor a categoria profissional correspondente a atividade econômica de seu 

empregador, ao mesmo tempo em que passa a ser representado pelo sindicato da 

categoria já constituído, independente da sua sindicalização. O trabalhador se vê 

incorporado juridicamente ao sistema sindical previamente estabelecido, ainda que 

dele não participe ativamente no plano social. (SUPERTI, 2004). 

Esse sistema sindical, contudo, não se materializa apenas por essas 

expressões legislativas. Há uma rede de integração desse sistema, a partir da 

atuação do poder executivo e do poder judiciário que foram sendo formatadas 

historicamente, o que se incrementou após 1988. (DIAS, 2014).  

Isto porque, algumas dificuldades surgiram na procedimentalização dos 

vetores apontados pela Constituição Federal, em seu artigo 8º, a fim de se 

compatibilizar a liberdade e autonomia coletiva com a manutenção do binômio 

estruturante do modelo sindical, especialmente porque não houve, de logo, a 

normatização acerca da competência funcional para o registro sindical, o que gerou 

instabilidade no sistema e demandou a interpretação judicial. (SILVA, 2008). 

De fato, com a redemocratização, a organização do movimento trabalhista 

teve um salto qualitativo e quantitativo, fazendo emergir institucionalmente diversas 

entidades sindicais, o que gerou o surgimento de diversas discussões sobre o 

equacionamento da liberdade sindical e da autonomia privada coletiva com o 

binômio unicidade territorial e enquadramento por categorias. (HAZAN, 2017). 

Cientes da possibilidade de provocarem a organização de sindicatos por 

decisão autônoma das categorias, os trabalhadores retomam os processos de 

agregação social em bases laborais, por vezes mais delimitadas, por vezes mais 

ampliadas. O novo sindicalismo semeado durante a ditadura militar encontra as 

condições para florescer. (DIAS, 2014). 

Passou-se a observar que a exigência da unicidade sindical e do 

enquadramento por categoria fez surgir conflitos de interesses entre entidades 
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sindicais que reivindicam a representação da mesma categoria em base territorial 

idêntica. Porquanto, o atendimento desses dois requisitos importa no exercício de 

prerrogativas que consistem no monopólio da representação, no monopólio da 

negociação coletiva, da arrecadação financeira e na proteção aos dirigentes 

sindicais. Todas essas prerrogativas dependem da unicidade sindical, a partir do fiel 

enquadramento da categoria profissional no âmbito territorial, em correspondência 

ao ramo econômico. (DIAS, 2014). 

  Essa instabilidade se manteve até decisão proferida pelo Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança nº 29/89, impetrado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), que entendeu pela competência residual 

do Ministério do Trabalho para proceder o arquivamento cartorial dos registros 

sindicais (DIAS, 2014)28.  

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou pela primeira vez 

em 1991, no sentido de reconhecer como uma das atribuições do Ministério do 

Trabalho a promoção do registro sindical. Após sucessivas análises, o STF pacificou 

a matéria pela edição da Súmula 67729. (DIAS, 2014).  

Assim, logo após a instalação da nova ordem constitucional, inicia-se uma 

fase jurisprudencial, na qual o Supremo Tribunal Federal declara a recepção de 

vários dispositivos celetista pela nova ordem constitucional. Por sua vez, a 

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho também ocupa lugar de destaque na 

formatação do sistema institucional das entidades sindicais, delimitando os tribunais 

a interpretação acerca dos limites dos princípios da liberdade sindical e da 

autonomia coletiva, o que se projeta até hoje. (HAZAN, 2017).  

Reafirma-se jurisprudencialmente, dessa forma, o binômio que alicerça o 

modelo sindical no Brasil: a unicidade sindical em territorial não inferior a um 

município e a agregação obrigatória por categorias profissionais correspondentes a 

atividade econômica desenvolvida pelo empregador, ressalvadas as categorias 

diferenciadas. (HAZAN, 2017).  

Nesse contexto, o Ministério do Trabalho manteve a atribuição para a 

 
28 Acórdão disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=198900072838&dt_publicaca
o=18-12- 1989. Acesso em 28 ago. 2020 
29 Súmula 677, do STF: “Até que a lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho 
proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”. 
 



147 

 

 

 

concessão do registro sindical, examinando o preenchimento desses requisitos. De 

forma concomitante, até então, os tribunais seguem balizando a intelecção dos 

conteúdos normativos e o Governo Federal, por intermédio de órgão ministerial, 

segue normatizando os procedimentos de criação, fusão, desmembramento e 

extinção das entidades sindicais, o que demonstra que a institucionalidade estatal 

prevalece sobre a autenticidade social. (SILVA, 2008).  

 Nesse contexto de normatização ministerial, os procedimentos passam a ser 

regulados por instruções normativas. Na primeira delas, a Instrução Normativa 

GM/MTb 03, de 10/08/94, o ato do Ministro do Trabalho adquire a natureza de ato 

administrativo vinculado838, cabendo a tal autoridade a decisão sobre o registro de 

sindicatos, federações e confederações, uma vez preenchidos os pressupostos 

legais para tanto. Resta igualmente instituído o Cadastro Nacional das Entidades 

Sindicais (CNES), no qual se verifica a unicidade sindical por território e a vinculação 

da categoria profissional ao ramo econômico correspondente ou a um estatuto 

próprio que caracterize a categoria diferenciada. (DIAS, 2014). 

Diversas mudanças regulatórias se manifestaram por instruções normativas, 

quanto ao procedimento de destinado ao registro sindical, formalidades de 

requerimento e de impugnação. Foram criadas comissões consultivas, secretarias e 

coordenações para exame das relações coletivas de trabalho. (HAZAN, 2017).  

De modo contraditório, do ponto de vista político-ideológico, foi exatamente 

durante os governos trabalhistas do Partido dos Trabalhadores, quando houve uma 

centralização mais efetiva do Ministério do Trabalho, sem que se tivesse a 

efetivação de uma reforma da estrutura sindical, apta a compatibilizar os 

pressupostos associativos aos princípios de maior liberdade e verdadeira autonomia 

de organização, para uma ruptura com o balizamento pela atividade econômica do 

empregador. (HAZAN, 2017). 

Identifica-se, assim, que o tratamento histórico conferido aos sindicatos na 

legislação e na jurisprudência brasileira, desde as primeiras iniciativas normativas 

até as mais recentes decisões judiciais, se caracterizou pela dependência e 

vinculação ao Estado e ao setor econômico, em regimes jurídicos restritivos da 

liberdade sindical, o que confronta com as previsões contidas na Convenção 87, da 

OIT, nunca ratificada pelo Brasil.  

De fato, apesar de se assentar no fundamento da redemocratização política, a 
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Constituição preservou algumas estruturas corporativas. De outro lado, por 

influência das decisões judiciais dos tribunais superiores, houve a transposição 

definitiva do modelo anterior para a nova ordem jurídica. Em vez de promover uma 

plasticidade do movimento social, ao oposto, provoca seu engessamento (HAZAN, 

2017).  

Ressalta Dias (2014, p. 334) que: 

 
As decisões judiciais não podem ser tidas como a única causa desse 
fenômeno, não é menos correto afirmar-se que os esforços do Poder 
Judiciário não contribuíram para estabelecer nenhuma alteração nesse 
panorama, o que estaria efetivamente ao seu alcance se fossem 
valorizados os preceitos norteadores da liberdade sindical. Por tais motivos, 
há uma demanda incisiva no sentido de que, na análise dos conflitos de 
legitimação da representação sindical sejam adotadas soluções a partir de 
uma perspectiva transformadora da jurisprudência, eis que as 
tradicionalmente adotadas têm produzido resultados ineficientes. 

 
Resta induvidoso que a transição democrática culminou com uma ruptura de 

paradigma autoritário, acompanhada da afirmação expressa da liberdade sindical. 

Mas, restam indagações acerca da adequação dos significados mantidos pelos 

conceitos de categoria profissional e econômica, especialmente frente a 

reconfiguração social do trabalho e o surgimento de novas formas de trabalho na 

sociedade da informação. 

De fato, o modelo sindical brasileiro impede a livre organização por parte dos 

trabalhadores para eleição das condições de agregação para efeito de 

representação e negociações coletivas. O enquadramento sindical mantém-se 

determinado pelas referidas disposições legais, estabelecendo-se a representação 

automática pela aplicação dos conceitos de categoria econômica e profissional e dos 

critérios informadores do seu reconhecimento, traçados no art. 511 da CLT, quais 

sejam, identidade, similaridade e conexidade (SILVA, 2008). 

A racionalidade desse padrão, com a organização das categorias 

profissionais em correspondência imediata com o setor econômico do empregador, 

se ajusta aos moldes das relações da sociedade industrial, facilitando o processo de 

negociação coletiva e de aplicação das normas coletivas. Essa formatação adota 

como critério a homogeneidade das condições de trabalho nos respectivos âmbitos 

de produção mas não efetiva, na regulamentação das relações coletivas, a 

construção de mecanismos aptos a oportunizar a efetiva igualdade material entre os 

sujeitos coletivos. 
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Esse padrão de representação sindical artificial ou compulsória faz emergir 

algumas contradições internas do sistema. De um lado, observa-se que os critérios 

balizadores do modelo sindical não impediram a disseminação de entidades 

sindicais. A criação e o desmembramento de categorias deram ensejo ao que se 

denomina do ‘sindicalismo de carimbo’, o que resulta no enfraquecimento da 

representação de trabalhadores (NASCIMENTO, 2011). 

De fato, diversos autores têm apontado que o artificialismo que caracteriza o 

modelo sindical brasileiro não tem permeado de modo qualificado a agregação 

coletiva da base trabalhista, porque desestimula a participação autêntica dos 

trabalhadores, importando em ações sindicais de baixa representatividade e com 

controle social943.  

Nesse sentido, afirma Silva (2008, p. 35) que “as discussões sobre 

desmembramento e limites de categorias e a importância que definições sobre o que 

seja identidade, conexidade e similaridade adquiriram para o processo de criação de 

novos sindicatos é uma prova de que assistimos ao fracasso do projeto da 

unicidade”. 

Viu-se uma constante judicialização, tanto no tocante a tentativas de reexame 

das decisões administrativas, quanto a disputas entre entidades sindicais. Percebe-

se que essa conflituosidade permanente do sistema sindical gera uma consequente 

instabilidade nas relações sindicais (DIAS, 2008).  

Daí se infere a necessidade de uma reforma sindical. Nesse sentido, teve-se 

a apresentação perante ao Congresso Nacional de projetos de emendas 

constitucionais visando a reestruturação do modelo sindical no Brasil, as quais se 

passa a analisar.   

 

4.3 PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL  

 

Em 2005, o governo federal apresentou uma proposta de emenda 

constitucional buscando a reforma do sistema sindical. A PEC 369/2005 (ANEXO A) 

indicava mudanças nos artigos 8, 11, 37 e 114 da CF, alterando o modelo de 

estrutura sindical e a competência da Justiça do Trabalho quanto a negociações e 

ações coletivas.  

A referida PEC ampliava apenas a estrutura de organização das entidades 

sindicais laborais, incluindo no sistema confederativo as chamadas Centrais 
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Sindicais, mantendo a estrutura piramidal das entidades econômicas. As centrais 

passariam a ser reconhecidas como entidade sindicais com poderes de 

representação das categorias. 

Por sua vez, a representatividade passaria a ser o requisito para 

reconhecimento da personalidade jurídica da entidade sindical. As entidades 

deveriam comprovar, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, o 

preenchimento de requisitos específicos, dentre os quais índice de filiação na base 

representada.  

Além do modelo de representatividade comprovada, tinha-se previsão de 

representatividade derivada, que consiste na criação de uma entidade por outra de 

nível hierárquico superior. Esta, por ter representatividade suficiente, destaca o 

excedente para a criação de uma outra entidade, que a ela ficaria vinculada. Ainda 

em relação a representatividade, havia a manutenção de “exclusividade” de 

representação pelos sindicatos já existentes, que deveriam apenas comprovar 

representatividade mínima, mediando-se um sistema de pluralidade sindical por 

meio da representativa real. 

Na referida proposta, a negociação coletiva e o correlato contrato coletivo 

seriam os instrumentos para produção de normas específicas a cada ramo de 

atividade econômica, de acordo com a representatividade acumulada pela entidade. 

Essa proposta traduzia a finalidade de extinção dos sindicatos pouco 

representativos, mas, não explicitava a ruptura com a tradicional delimitação dos 

limites das categorias profissionais aos correspondentes setores econômicos. Tendo 

sido infrutífera a iniciativa do então Governo Federal, segue intocado o texto 

constitucional. 

Como a assunção do atual governo, em 2019, o Ministério do Trabalho foi 

extinto, tornando-se uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia. Nesse 

movimento, foi expedida pelo referido órgão ministerial a Portaria nº 17.59330, em 24 

de julho de 2020, regulando os procedimentos para registro das entidades sindicais.  

Esse padrão de organização por categoria com base na atividade econômica 

do empregador gera uma série de dificuldades, especialmente devido a 

generalidade dos conceitos contidos na CLT, como pontua o Dias (2014, p. 282): 

 

 
30 Disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-17.593-de-24-de-julho-de-2020-
268684112. Acesso em 13 set 2020. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-17.593-de-24-de-julho-de-2020-268684112
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-17.593-de-24-de-julho-de-2020-268684112
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É sobejamente conhecida a dificuldade enfrentada pelos operadores 
justrabalhistas na administração de situações envolvendo trabalhadores e 
empregadores pertencentes a classes não contempladas pelo quadro anexo 
ao art. 577, da CLT, seja pela modificação no processo produtivo das 
empresas, seja pelo fato de a própria constituição dessas classes ter 
ocorrido após a extinção da CES.  
 

Mesmo assim, o Ministério do Trabalho e a atual Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, vem mantendo e 

reproduzindo essa sistemática, por intermédio de sucessivas normativas que 

restringem a criação entidade organizadas a partir da liberdade de agregação social 

dos trabalhadores, ensejando a interdição do livre exercício do direito de associação 

sindical.  

Com esse sentido limitativo, a Portaria 17.593/2020 também disciplina os 

casos de desmembramento, dissociação, fusões e incorporações de sindicatos. 

Estabelecendo, em seu artigo 22, que a Coordenação-Geral de Registro Sindical da 

Subsecretaria de Relações do Trabalho arquivará as solicitações, dentre outros 

casos, quando não caracterizada a categoria pleiteada, nos termos do art. 511 da 

CLT (inciso II) e quando houver coincidência total de categoria e base territorial do 

sindicato postulante com sindicato registrado na CNES (inciso III). 

Neste sentido, a portaria tratou timidamente desses institutos, mas repete os 

parâmetros das normativas anteriores, estabelecendo que fusões e incorporações 

sindicais equivalem a formação de uma nova entidade, devendo, portanto, serem 

submetidas ao mesmo processo burocrático de solicitação de novo registro sindical. 

A atual portaria mantém a tendência de sua antecessora, expressando uma 

complexa regulamenta sobre registro sindical.  

Verifica-se que o ordenamento jurídico brasileira fez a opção por uma 

liberdade sindical relativa, eis que se encontra atrelada ao princípio da unicidade e, 

de outro lado, ao conceito de categoria profissional vinculada a categoria econômica, 

distanciando-se, assim, da concepção eleita pela Convenção 87 da OIT, que, ao 

contrário, consagra o princípio da pluralidade sindical. Essa opção continua sendo 

reafirmada face a ausência da ratificação da referida convenção internacional pelo 

Brasil (HAZAN, 2017). 

Por todos esses aspectos, denota-se uma instabilidade permanente nesse 

modelo de institucionalização das entidades sindicais. Diversas portarias ministeriais 

nos últimos 30 anos dispondo sobre procedimentos e regulando, por vezes de modo 
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restritivo, o direito de associação sindical, o que resulta em efeitos contrários aos 

que se propõem (SILVA, 2008). 

De fato, essa estrutura sindical não contribui para a construção de um ser 

coletivo realmente autônomo, capaz de estabelelcer relações coletivas efetivamente 

legítimas por intermédio de uma representação autêntica do corpo social que o 

produz.  Com efeito, necessário investigar em que medida o balizamento da 

organização sindical a partir dessa delimitação contida no conceito de categoria 

profissional contribui para a crise de representatividade vivenciada no sistema 

sindical brasileiro. 

Em 2019, foi apresentada nova Proposta de Emenda Constitucional, a PEC nº 

196/2019 (ANEXO B), colimando sedimentar nova redação ao artigo 8º da 

Constituição, mantém a liberdade sindical, garantindo o afastamento de qualquer 

exigência estatal para autorização no ato de fundação de entidade sindical, mas 

apresenta alterações substanciais ao modelo sindical.  

Uma das alterações importantes refere-se à introdução, no texto 

constitucional, do conceito de categoria profissional atrelada ao critério de 

organização por setor ou ramo de atividade, o que pode vir a consolidar essa 

definição constitucionalmente.  

A proposta estabelece que a organização de trabalhadores e empregadores 

será definida por setor econômico ou ramo de atividade, sendo que a base territorial 

do sindicato será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não 

podendo ser inferior a área de um município, o que significa que a proposta afasta a 

possibilidade de criação de sindicato por empresa. 

Por outro lado, a nova proposta assegura que a entidade sindical possa 

pleitear, por meio de plebiscito ou consulta estruturada, a exclusividade de 

representação por período a ser definido pelo Conselho Nacional de Organização 

Sindical (CNOS), a ser constituído a partir de representação bipartite e paritária. O 

CNOS terá a prerrogativa de regulamentar o sistema sindical. Dentre suas 

competências estão: 1) aferir a representatividade, atribuir as prerrogativas e 

atribuições sindicais às entidades de trabalhadores e servidores públicos e de 

empregadores; 2) estabelecer requisitos obrigatórios de representatividade, 

democracia, eleições, mandatos e de transparência que deverão constar nos 

estatutos das entidades sindicais em todos os níveis da organização sindical; 3) 
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regulamentar o custeio e o financiamento do sistema sindical; 4) instituir e manter 

mecanismos de mediação, arbitragem e solução de conflitos intersindicais e de 

representação; e 5) estipular os âmbitos da negociação coletiva e o alcance de suas 

decisões. 

Como se percebe, trata-se de uma reformulação do modelo sindical que 

veicula um espectro de liberdade sindical restritiva, com reduzida autonomia privada 

coletiva das entidades profissionais, visto que retira definitivamente do movimento 

social dos trabalhadores as possibilidades de decisão sobre sua organização, 

delimitação subjetiva e objetiva, ao transferir para um órgão bipartite a análise da 

sistematização associativa, por pressupor uma igualdade formal entre os setores 

profissional e econômico. 

De outro lado, a obrigatória a participação das entidades sindicais na 

negociação coletiva de suas respectivas representações será custeada pelos 

beneficiários da norma, o que poderá representar um mecanismo de dispersão e 

desagregação em diversas categorias. O texto prevê, ainda, disposições transitórias, 

concedendo prazo para que as atuais entidades sindicais se adaptem às novas 

disposições em seu âmbito de atuação, estimulando a “preservação de entidades 

sindicais com maior agregação” e a adequada proteção ao “sistema negocial 

coletivo”. 

Durante o período de transição, a partir do segundo ano de promulgação da 

PEC, o CNOS estabelecerá os parâmetros para aferição da representatividade 

progressiva e anual, permitindo-se que apenas ao sindicato mais representativo no 

respectivo âmbito da categoria tenha prerrogativas no exercício da atividade sindical 

e da negociação coletiva. Estabelece, ainda, que a organização sindical no local de 

trabalho é voluntária e regulada em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

 Percebe-se, portanto, que essa PEC inverte as posições do cenário atual, 

mas não sacramenta integralmente a liberdade sindical e a autonomia privada 

coletiva. Com efeito, até então a unicidade jaz no texto constitucional e o critério de 

enquadramento por atividade econômica na esfera infraconstitucional. Com a 

referida proposta de alteração constitucional, a unicidade sai do âmbito 

constitucional, mas eleva a vinculação da categoria profissional ao setor econômico 

como elemento norteador da estrutura.  

De outro lado, retira dos órgãos ministeriais a prerrogativa de 
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acompanhamento sindical, mas atribui a um conselho bipartite essa atribuição, 

consolidando amarras para a organização social dos trabalhadores que estarão na 

companhia e sob os auspícios do setor econômico, sem prevê mecanismos de 

independência entre as representações, ou a presença de um ente estatal para 

mediar e promover a relação entre os setores. 

O estabelecimento desse sistema proposto pela PEC 196/2019, se não 

acompanhado por uma organização social robusta por parte dos trabalhadores, 

pode vir a significar o abafamento definitivo do movimento de defesa dos direitos e 

interesses laborais. Isto porque, não se verifica a criação de mecanismos que 

viabilizem condições favoráveis a manifestação desimpedida do movimento coletivo 

laboral.  

Em uma sociedade onde a renda é um elemento central para a subsistência e 

colocação do sujeito na comunidade e na qual esse renda deriva necessariamente 

da venda da força de trabalho, expor o trabalhador a regime de organização coletiva 

atrelada ao setor econômico, exigindo, inclusive, critérios de filiação aos auspícios 

do setor empregatício, significa desestimular uma mobilização autêntica da classe 

laboral. 

Parece evidente a desproteção às entidades sindicais de trabalhadores 

oferecida pela PEC 196/2019, especialmente por não facultar ferramentas efetivas 

de proteção ao trabalho das lideranças, contra atos antissindicais. A eventual 

aprovação dessa emenda constitucional representará a passagem do corporativismo 

sindical para o neoliberalismo sindical, sem qualquer expectativa de construção 

democrática popular.   

Nesse contexto, soma-se o fato de que o Supremo Tribunal Federal, em maio 

de 2020, julgando a Arguição de Preceito Fundamental nº 276, considerou 

constitucional a limitação proclamada pela Súmula 396, do TST, ao restringir a 14 

(catorze) o número de dirigentes sindicais estáveis, entendendo pela recepção 

constitucional do artigo 522, da CLT. 

A decisão proferida registra:  

O entendimento de que essa garantia é conferida a todos os dirigentes 
sindicais, sem limitação numérica, subverteria a finalidade do instituto, 
convertendo-o em instrumento impeditivo do exercício do direito do 
empregador de romper o contrato de trabalho sem justa causa com os 
consectários e deveres constitucionais e legais que lhe são impostos pela 
adoção desta providência.  
A permissão para que cada entidade sindical, com a composição de sua 
diretoria, definisse o número de dirigentes estáveis geraria inegável 
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insegurança jurídica e conduziria ao esvaziamento do direito do empregador 
de promover a extinção do contrato sem justa causa. 
 

Verifica-se que a razão de decidir não lança luzes sobre o principio da 

proporcionalidade entre o número de diretores eleitos e a quantidade de 

trabalhadores representados, sua racionalidade, ao contrário, aponta para a 

proteção ao poder diretivo do empregador, no sentido de garantir a livre 

administração da força de trabalho. 

A crise de representatividade sindical, como se viu no capítulo anterior, é 

integrada por vários fatores. Contudo, colhe-se que todas as variáveis que 

contribuem para o enfraquecimento da atividade sindical passam, direta ou 

indiretamente, pelas equivocadas interpretações, majoritariamente restritivas, sobre 

liberdade sindical. Impedindo que a expressão social dos trabalhadores desenvolva 

uma potencialidade adaptativa para a reorientação de sua organização diante das 

metamorfoses que o capital opera no mundo do trabalho. (DIAS, 2014).  

Em sentido contrário, o sistema jurídico, para garantir a legitimidade da 

representação social dos trabalhadores, deveria criar mecanismos duráveis de 

impedimento à interferência do poder econômico na organização laboral, em 

respeito ao princípio da liberdade sindical.  

O fomento à autonomia coletiva, a partir da igualdade de condições para a 

criação de um ser coletivo efetivamente livre, passa pela garantia do exercício 

desimpedido do mandato sindical. Na atual redação constitucional, esse mecanismo 

se revela exatamente na garantia da estabilidade do dirigente sindical, por agora 

limitado pela interpretação do STF.   

Com efeito, a representação sindical, para efeito de validade e legitimidade 

jurídica, é definida a partir da modelagem estabelecida pelo padrão de categoria e 

de base territorial, independentemente da representatividade social e política do 

sindicato frente aos seus representados. Com as transformações nas formas de 

trabalho, esse modelo tende a se divorciar cada vez mais dos atributos da 

representatividade autêntica, como acontece no caso da terceirização. 

Na atividade sindical legítima, constitui-se uma atividade de participação 

contínua e regular, com a manifestação democrática interna que repercute 

diretamente no processo de negociação coletiva e produção de normas reguladoras 

das relações individuais (HAZAN, 2017).   

O atual modelo possibilita essa separação entre o espírito coletivo da classe 
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representada e o ânimo da entidade representante, o que dá ensejo a uma 

representação sindical caracterizada por uma latente conflituosidade entre os 

interesses da categoria e os interesses da entidade (SILVA, 2008). 

Ao se observar as recentes formas de relação de trabalho, percebe-se a 

defasagem da clássica fórmula de associação sindical baseada em um equivocado 

sistema de interpretação restritiva que permanece atrelada ao enquadramento do 

sistema confederativo por categorias profissionais, aos moldes da era industrial.    

De fato, a plasticidade ou capacidade adaptativa das entidades sindicais 

estão diretamente relacionadas à concepções que lhe oportunizem aos 

trabalhadores a autonomia necessária para o enfrentamento da crise organizativa. 

É exatamente em um contexto de efetiva liberdade e ampla autonomia interna 

e externa que se sedimentará a renovação sindical autêntica, a partir de garantias 

de maior proteção dos dirigentes sindicais, o fortalecimento dos movimentos 

grevistas e o estímulo das negociações coletivas pelo reconhecimento de garantias 

mínimas, enquanto ferramentas de promoção da igualdade efetiva entre os entes 

coletivos.  

Para tanto, a readequação do modelo deve valorizar o poder de agregação e 

articulação social dos trabalhadores, fomentando mecanismos jurídicos que 

viabilizarem o livre exercício dessas associações. A potencialidade dessas 

ferramentas para efetivar suas respectivas finalidades dependem do grau de 

autonomia das categorias profissionais, no que se refere a autodelimitação e 

autodeterminação. 

  O desafio das relações sindicais, na atualidade, reside exatamente no 

estabelecimento de critério de agregação que viabilize uma representatividade 

efetiva frente às novas formas de trabalho. Esse critério, que deve estar presente no 

conceito de categoria profissional, deve buscar a maior realização possível dos 

principios fundamentais da liberdade sindical e da autonomia privada coletiva. 

Essas formatações categoriais obedecem a parâmetros da sociedade 

industrial que, por certo, ainda subsistem, mas que, cada vez mais, dão lugar a 

outras formas de atividades, em outros âmbitos e com a utilização de práticas 

organizacionais diversas. Essa metamorfose no mundo do trabalho induz, na mesma 

proporção, a alteração do que se conhece por identidade, similitude e conexão de 

interesses, para efeito de se justificar uma associação de indivíduos. 
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Nesse sentido, o conceito de categoria profissional existente na lei assume 

um papel relevante, porquanto, é por intermédio da delimitação conceitual da 

categoria profissional, enquanto ser coletivo, que se verificam a extensão e os 

limites da autonomia do grupo social que se organiza para a instituição de um 

sindicato, enquanto pessoa jurídica. 

 

4.4 O CONCEITO DE CATEGORIA PROFISSIONAL: CRÍTICAS E PROPOSIÇÕES 

 

Como se viu, o modelo sindical no Brasil adota o critério de representação por 

categoria profissional, a qual é balizada a partir da atividade econômica, e por 

profissão, no caso das denominadas categorias diferenciadas. Sobre a 

representação por categoria diferenciada que, no nosso sistema, é uma exceção a 

regra da representação por categoria profissional (NASCIMENTO, 2011).  

De tal forma, pode-se afimar que o conceito de categoria profissional 

encontra-se na centralidade do sistema sindical brasileiro. A estrutura sindical e as 

relações coletivas que se desencadeam dentro dessa estrutura se movem a partir da 

delimitação estabelecida pela categoria profissional, enquanto elemento central 

desse sistema. 

Columbu e Massoni (2018, p. 146) alertam para a necessidade de se 

rediscutir o conceito de categoia profissinal no sistema sindical brasileiro. Para esses 

autores, a definição de categoria “é a chave analítica de uma possível interpretação 

progressista e mais democrática para nosso modelo de relações coletivas de 

trabalho” 

Apesar do berço do sindicalismo ter sido constituído na França e na 

Inglaterra, a categoria, como conceito jurídico, se desenvolveu no direito italiano, 

segundo Nascimento (2011). De modo que, a doutrina italiana, por seus diversos 

autores, construiu esse conceito com base em elementos essenciais que se referiam 

a um grupo ou coletividade de trabalhadores com identidade de atividade ou ramo 

produtivo que, por consequência, resultava em  interesses comuns sobre as 

condições de trabalho. A similitude desses interesses é o que leva a se constituir o 

interesse coletivo, ou seja, o interesse comum da coletividade (NASCIMENTO, 

2011). 

Nesse sentido, Nascimento (2011) ressalta um problema que decorre desse 

parâmetro existente no fato de que, na verdade, o interesse coletivo nem sempre se 



158 

 

 

 

constitui na unicidade. Pode existir diversos interesses em grupos menores dentro 

da categoria. A organização por categoria, assim como é conceituada, restringe os 

interesses de classe aos interesses da organização. De modo que, “o conceito de 

sujeito coletivo não é identificável com o de categoria” (NASCIMENTO, 2011, p. 229) 

Na França, apesar de se reconhecer a pluralidade sindical, quanto ao critério 

subjetivo, há limites de agregação. Como pontua Dias (2014, p. 84), “embora os 

empregados e os empregadores possam se reunir em sindicatos, sua união deve 

ser pautada na identidade da profissão ou da atividade econômica, inclusive no caso 

dos profissionais liberais”. 

Na Itália, após a consolidação democrática do pós-guerra, houve a 

consolidação de ampla liberdade sindical. Entretanto, os sindicatos não possuem 

personalidade jurídica específica, atuação em forma de associações civis. Dias 

(2014) considera o sistema sindical italiano um modelo peculiar e diverso de todos 

os demais.  

Essa liberdade peculiar mostra seu alcance, no sistema italiano, pela 

inexistência de previsão legal de critério para agregação. Não há formatação de 

padrões, como a agregação por categorias, profissões ou ramos de atividade 

(SANTOS, 2009).  

Os próprios interessados indicam a extensão de sua base subjetiva de 

representação. De tal modo que a agregação sindical consiste na livre escolha dos 

grupos, sendo que a coletividade adquire personalidade jurídicano ao se organizar 

de modo autônomo. A espontaneidade dessa agregação sem a determinação a 

priori de limites representa a afirmação da autodeterminação coletiva (SANTOS, 2009). 

Giugni (1991)  explica que corrigiu-se, no ordenamento italiano,  o equívoco 

conceitual entre grupo profissional organizado e substrato social ou categoria 

ontológica.   

A doutrina brasileira clássica, influenciada pelos italianos, produziu muitas 

críticas a esse critério de agregação por categoria profissional pautada na atividade 

produtiva, o que se denominava de enquadramento a priori, como meio limitador da 

organização dos trabalhadores, que eram incorporados ao sistema previamente 

determinado pelo Estado, e por isso mesmo, corporativista (ROMITA, 2001).  

Entretanto, esse conceito foi mantido e reproduzido pela CLT que pressupõe 

um vínculo social básico caracterizado pela similitude das condições de trabalho em 
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determinado ramo da atividade produtiva.  

Com a ampliação da crise de representatividade sindical verificada pela 

implementação de reformulações produtivas no Brasil durante os anos 90(noventa), 

do século passado, volta-se a discutir o engessamento do sistema sindical face aos 

parâmetros de representação categoriais vinculados à atividade econômica. 

Apesar do texto constitucional atrelar expressamente a estrutura sindical à 

“organização por categoria”, não há elementos suficientes para fundamentar que a 

interpretação dos conceitos havidos na CLT, ainda seriam válidos para restringir a 

associação de trabalhadores, a partir de uma categoria econômica, mormente diante 

do descompasso dessa concepção com as necessidades sociais e jurídicas 

contemporâneas, surgidas com as novas formas de trabalho. 

É o que pensa, da mesma forma, Romita (2005, p. 324): 

 
O Direito do Trabalho, mais do que qualquer outro ramo do Direito, destaca 
o papel fundamental da solidariedade, pois se ocupa do estudo das 
associações sindicais, instituto central de um dos ramos em que se 
subdivide a disciplina: o Direito Coletivo do Trabalho. O associacionismo 
profissional, que está na base do fenômeno sindical, forma-se em torno do 
núcleo da solidariedade para fundar a união dos indivíduos entre eles, que 
se trate de agregá-los em grupos de interesses quer de assegurar a coesão 
entre esses diferentes grupos. A solidariedade de interesses e a 
espontaneidade de aproximação dos exercentes de um mesmo ofício ou de 
uma profissão provoca a criação de uma associação permanente e 
organizada. O fato da solidariedade espontânea surge sempre entre os 
exercentes da mesma ocupação. 

 

Hazan (2017, p. 185) propõe uma reinterpretação do conceito de categoria a 

partir da releitura do texto da CLT, entendendo que a lei reconhecia a existência de 

uma plasticidade dos limites das categorias decorrente das mudanças tecnológicas. 

Assim, cabiaa Comissão de Enquadramento o exame dessa plasticidade. Segundo o 

autor, uma vez extinta a referida comissão, é das próprias categorias o direito de se 

autodeterminar, argumentando que: 

 

Partindo das bases da lei, reinterpretada segundo os padrões corretos da 
hermenêutica constitucional, a definição da homogeneidade para fins de 
possibilidade de vida associativa e ação sindical eficiente (artigos 511, §4º, 
e 571, da CLT, respectivamente) não mais compete ao Ministério do 
Trabalho ou à (extinta) Comissão de Enquadramento Sindical, mas às 
próprias organizações sindicais, dotadas de plasticidade 

 

Assim, Hazan (2017)  entende que não há elementos legais suficientes para 

afirmar que o critério de agregação por categorias vinculadas à atividade econômica 
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persiste porque, quando o artigo 571, da CLT, dispõe que “os sindicatos constituir-

se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais”(negritou-se), o 

texto legal não revela que o critério  é, por natureza, impositivo. 

No mesmo sentido, Columbu e Massoni (2018, p. 96) entendem que é cabível 

uma reinterpretação celetista no sentido de filtrar as expressões “ação sindical 

eficiente” e “possibilidade de vida associativa regular” para que se estabeleça uma 

definição mais democrática do conceito de categoria no Brasil. De tal sorte que, 

“onde houve solidariedade de interesses, ação sindical eficiente e consistência 

associativa haverá uma categoria e, por consequência, uma entidade sindical”.   

De fato, após a Constituição de 1988, o sistema sindical deveria ter passado 

por uma ampla reforma, que fosse capaz de readequar o texto celetista ao propósito 

constitucional de liberdade sindical, o que não ocorreu.  

Entretanto, no atual momento, caso a reforma proposta pela PEC 196/2019 

se transforme em texto constitucional, as teses interpretativas da legislação 

infraconstitucional de Hazan (2017) e de Columbu e Massoni (2018) não seriam 

mais aplicáveis. Porquanto, o conceito de categoria profissional vinculada à 

atividade econômica poderá ser consolidada no texto constitucional.   

Essa hipótese parece ser problemática especialmente face a profunda 

metamorfe no mundo do trabalho, que vem se vivenciando com a emergência de 

novas formas de trabalho pós-industrial, com conotações essencialmente diferidas 

das formas de trabalho construídas na modernidade industrial. As modalidades de 

trabalho digital, tal como o chamado trabalho plataformizado, promove uma ruptura 

no tecido social de modo mais grave do que aquela que se vivencia com a 

terceirização. 

Com efeito, as novas formas de trabalho, além de se caracterizarem por uma 

fragmentação profunda da atividade, vem se consolidando no âmbito social em uma 

perspectiva de autonomia e autoempregabilidade, apesar da constância de uma 

relação de prestação de serviço, com um ou mais empresas do mesmo ramo 

captadora dos serviços e mantenedora da interface tecnológica, a denominada 

plataforma digital. 

Apesar do modelo sindical brasileiro prevê a possibilidade de organização e 

constituição de sindicatos de trabalhadores autônomos, a segmentação dos 

trabalhos plataformizados dificultam a criação de laços associativos. De outro lado, 
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os sindicatos de trabalhadores autônomos não desenvolvem práticas de negociação 

coletiva para o estabelecimento de condições de trabalho, por acordos ou 

convenções coletivas, nos mesmos moldes que os sindicatos de trabalhadores com 

emprego formal. 

Ademais, as circunstâncias de isolamento dos trabalhadores, a título de 

prestação autônoma de serviço,  ou mesmo quando em contrato formal de emprego, 

se diferem substancialmente das formas industriais que marcaram o trabalho surgido 

na modernidade. Há, portanto, uma evidente superação dos modelos econômicos 

clássicos da produção fordista, taylorista e toyotista que, entrentato, ainda servem 

de parâmetro, até os dias atuais, para a formulação de critério associativo sindical.   

Em resposta a tal problemática Alves (2018, p. 283) propõe a adoção de um 

conceito de categoria profissional que pressupõe um elemento de essencialidade na 

prestação do serviço, sem considerar a natureza do vínculo entre trabalhador e 

tomador do serviço.   

 
Por categoria profissional essencial pode-se compreender o critério de 
agregação dos trabalhadores ao sindicato cujo núcleo é a prestação 
laborativa no interesse direto e imediato de um mesmo sujeito que se 
apropria direta ou indiretamente da atividade laborativa, independentemente 
de ser ou não empregador. Essencial é a atividade do trabalhador entregue 
a quem dela se aproveita. O que se deve compreender, para que se fixe a 
agregação por categoria profissional essencial, não é mais quem é o 
empregador 
 

De fato, o critério da essencialidade do trabalho responde ao problema da 

desarticulação sindical decorrente da autonomia dos trabalhadores, mas, não 

resolve a questão da fragmentação e da diferenciação promovida pela tecnologia. 

Porquanto, o critério da essencialidade mantém a cultura de delimitação legal de um 

elemento constituido a priori, perpetuando a prática de incorporação do trabalhador 

na estrutura pré-definida.  

Com efeito, apesar de todas as críticas endereçadas a estrutura sindical atual, 

sua continuidade seguiu a lógica da modernidade industrial que ainda se mantinha 

no Brasil até o início deste século. Quanto a esse ponto, importante trazer a reflexão 

de Chaves Junior (2019, p. 364): 

 
Nas plataformas de trabalho não há mais categoria profissional homogênea 
organizada, com similitude de condições de vida, identidade e conexidade, 
nos moldes do art. 511 da CLT, mas apenas o crowdwork, ou seja, a 
multidão (ESPINOSA-NEGRI) heterodoxa. Os trabalhadores são motoristas 
profissionais, engenheiros aguardando um emprego melhor, pai aposentado 
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trabalhando algumas horas para pagar a faculdade da filha etc. 

  
A percepção de Chaves Junior (2019) encerra que a noção trazida pelo 

conceito de categoria profissional homogênea, com similitude de condições de vida, 

não se articula com a classe trabalhadora precarizada atual, submetida a 

fragmentação do trabalho digital. É esclarecedora a observação desse autor, 

porquanto, necessário se faz reconstruir a crítica sobre o conceito de categoria 

profissional tomando-se como parâmetro as marcas da atual sociedade digital em 

rede. Porquanto, a transformação do trabalho fez emergir uma multidão indivisa e 

controlada pelas tecnologias da capital tecnológico.  

À ciência jurídica resta o desafio de repensar o Direito Coletivo do Trabalho e 

seus institutos, que segundo Chaves Junior (2019, p. 364) devem partir de “uma 

profunda reformulação conceitual do sindicalismo, que enfatize a solidariedade, com 

diversidade e liberdade total para organização”, notadamente porque o capitalismo 

abandonou o sistema de disciplina do trabalho industrial para o sistema do controle 

tecnológico. 

Nesse sentigo, utilizando-se de formulações de Foucalt e de Deleuze, Chaves 

Junior (2019) afirma que o olhar sobre a reconstução do modelo sindical deve 

atentar para essa passagem do paradigma da sociedade da disciplina para o da 

sociedade do controle. Na sociedade do controle, o trabalho se firma em vínculos 

precários, intermitentes e virtuais, a partir de relações heterogêneas, sem 

identidade, similaridade ou homogeneidade.  

Tratam-se de singularidades produtivas, sem traços de coletividade. O vínculo 

é fragmentado porque o controle se estabelece pela conexão tecnológica, plugada e 

rastreada, em tempo real. Assim, a partir dessa caracterização, tem-se que o sentido 

do trabalho na atualidade diverge dos parâmetros moldados na modernidade 

industrial, o que afeta substancialmente a forma de organização das categorias.   

O conceito de categoria profissional, portanto, há de ser reinterpretado e 

reformulado no sentido de adotar, em seu conteúdo, um critério de agregação que 

realize da melhor forma possível os princípios da liberdade sindical e da autonomia 

coletiva, considerando a nova estética da arquitetura do mundo do trabalho. 
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4.5 POR UM CONCEITO DE CATEGORIA SÓCIO-LABORAL NA ERA DO 

TRABALHO PÓS-INDUSTRIAL  

 

Themudo e De Freitas (2020) pontuam que o estabelecimento de novos 

mecanismos de organização coletiva dos trabalhadores, capazes de instrumentalizar 

práticas democráticas e viabilizar a participação popular, constitui uma exigência das 

questões sociais para o combate da precarização. A formulação desses novos 

pactos sociais, representa, atualmente, um dos maiores desafios para as 

democracias no mundo, na busca da efetivação dos direitos humanos dos 

trabalhadores.  

Com efeito, a estrutura sindical ditada pelos fatores de produção permitiu a 

disseminação de um sindicalismo artificial, divorciado dos atributos concretos de 

representatividade. Nas novas formas de trabalho, essa problemática se agrava face 

à alteração do sentido do trabalho na sociedade pós-industrial. A fragmentação das 

relações de trabalho, a precarização social e a investidura antissindical pautada 

pelas políticas neoliberais demandam um novo paradigma de organização da 

multidão atingida pelas desigualdades e exclusões sociais.   

Essas percepções acerca do sindicato não correspondem as possibilidades 

de organização coletiva da multidão precariada. Esse modelo apresentam uma 

desconexão com a realidade social emergente, na qual o Estado não mais se 

apresenta como mediador da luta de classes. A mera adaptação desse modelo ao 

uso de tecnologias na ação sindical não é suficiente para enfrentar a crise 

humanitária que se instala no mundo do trabalho. 

Na sociedade industrial, o emprego constituia o principal objeto das 

reivindicações e lutas. O sindicato produzia uma ação reivindicativa eminentemente 

dentro das organizações produtivas. Foram alterados o cenário e os atores, o que 

exige a readequação organizacional dos sindicatos, de suas práticas e de seus 

discursos. Por outra banda, a resposta a essa ocupação da teoria neoliberalismo 

nas áreas econômica e política, deve ter origem nos movimentos sociais. 

Relembram Fischer-Lescano e Möller (2017) a importância do levante e da 

organização dos trabalhadores para o surgimento histórico dos direitos humanos, 

após as primeiras revoluções industriais. A retomada da efetividade desses direitos 

exigem a garantia da autonomia e autodeterminação na perspectiva social e 
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coletiva, enquanto direitos sociais, porque estes “são uma condição necessária para 

a radicação de um princípio democrático” (FISCHER-LESCANO E MÖLLER, 2017, 

p. 78).  

Com efeito, a complexa tecitura direitos humanos demonstra que não haverá 

efetividade de direitos humanos liberais se não houve efetividade de direitos 

humanos sociais, da mesma forma que não haverá efetividade de direitos políticos, 

se não houver efetividade de direitos sociais. A indissociabilidade dos direitos 

humanos deve ser, portanto, a principal premissa para o equilíbrio democrático da 

relação entre as esferas pública e privada (FISCHER-LESCANO E MÖLLER, 2017). 

Há de se ressaltar que, promover a realização de direitos sociais não implica 

necessariamente em adotar um modelo de Estado totalmente intervencionista.  Ao 

contrário, garantir a autodeterminação e a autonomia de categorias sociais significa 

resgatar a esfera pública com a participação política democrática dos indivíduos no 

espaço coletivo, por uma ação comunicativa para o estabelecimento de um 

ordenamento jurídico pluralista. 

Demanda-se da teoria jurídica uma formulação que resguarde a igualdade 

entre os atores sociais, que sustente que a ação estatal deve promover a efetiva 

liberdade associativa e a ampla autonomia coletiva, não apenas negocial mas 

especialmente a autonomia existencial. Com isso, há de se construir um novo 

conceito legal de categoria profissional  

Partindo-se das reflexões e conclusões de Hardt e Negri (2018), percebe-se 

que a organização dos trabalhadores deve necessariamente se readequar a nova 

realidade do mundo do trabalho, a partir da abertura dos sindicatos para outros 

segmentos da sociedade. As categorias devem se difundir com outros movimentos 

sociais e com outras formas de organização que surgiram nos últimos anos, para 

criar uma forma de sindicalismo dos movimentos sociais.  

O sindicato há de ser a expressão organizada da multidão, capaz de 

congregar todos os planos de luta trabalhista e social. Podendo intervir de modo 

capilarizado em todo o terreno global e estabelecendo um lugar comum de luta para 

as várias identidades que surgem no contexto do trabalho.  

Essa mobilidade política do sindicato nos vários lugares do trabalho 

fragmentado e imaterial fornecerá a legitimidade para a produção de uma outra 

formatação jurídica de proteção e de emancipação para trabalhadores e não 
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trabalhadores. Enquanto entidades de direito privado dotadas de autonomia privada 

coletiva, os sindicatos devem operar como instrumentos de enfrentamento ao 

totalitarismo do mercado na defesa e reconstrução dos direitos fundamentais da 

classe trabalhadora.  

A categoria deve, portanto, expressar a reunião de singularidades, em uma 

partilha constante de interesses, para a construção de um via comum de defesa. 

Essa via comum dentro da diversidade pode ser o mecanismo que ameaça 

promover a desestabilização das hierarquias e das visões globais do Império. 

Para neutralizar as dificuldade trazidas pel contexto de desterritorialização do 

trabalho e de competitividade fomentado pelo capital, a solidariedade e a mobilidade 

das práticas sindicais devem ser a marca da representatividade sindical.  

A competitividade eleva ao máximo a fragmentação dos vínculos e a 

segmentação da produção, o que parece indica que haverá uma mudança no foco 

das reivindicações em direção a uma luta global por direitos sociais, já que todas as 

crises passam a uma dimensão também global (FISCHER-LESCANO e MÖLLER, 

2017).  

Essa globalização da luta justifica-se pelo fato de que o mercado sempre 

migrará para países com menos proteção institucional e menor organização sindical, 

o que resultará na desestabilização das economias e nos mercados de trabalho 

locais, estimulando a redução no conjunto de direitos de todos os outros países 

(SIGNES, 2017).  

No caso da oferta global, a prestação de serviços não precisa ser realizada 

em nenhum lugar específico, trabalhadores de qualquer parte do mundo podem 

assumir a demanda e realizar o serviço sem estar conectado em todo o período de 

trabalho. Em alguns países com menor proteção institucional, são realizados 

verdadeiros leilões para o fechamento da transação com o menor custo. O risco da 

atividade é transferido totalmente para o prestador de serviço que não possui 

qualquer vínculo ou garantia formal quanto às consequências da atividade (SIGNES, 

2017). Por isso, a mobilidade de agregação entre os grupos é indispensável. O 

conceito de categoria seria mais fluído.  

No caso de trabalhos que devem necessariamente ser executados em um 

lugar específico, a competição será menor. Os trabalhadores competirão em 

igualdade de condições mas assumem igualmente os riscos do negócio sem 
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qualquer segurança contratual, notadamente se não houver um resguardo de 

organização coletiva garantindo mecanismos de lealdade na concorrência (SIGNES, 

2017). Assim, a ação sindical deve contar com a participação solidária de outros 

grupos com interesses conexos.  

A categoria seria um conjunto de trabalhadores que, em determinado período 

reconhecesse a conexão entre seus interesses frente ao capital. Nesse modelo de 

plataformização do trabalho, o trabalho é local, enquanto o capital é global. Assim, a 

conexão de interesses pode se manifestar por uma proximidade social, apesar da 

distância geográfica. 

Portanto, ganha terreno uma formulação de categoria socioespacial. A 

categoria profissinal passa por uma desintegração local, enquanto que uma 

categoria sócio laboral corresponderia a uma integração global, isto porque, milhões 

de indivíduos de todas as culturas, raças e religiões vivem e trabalham localmente 

isolados mas ligados globalmente. 

De outro lado, as altas tecnologias da comunicação, da robótica e da 

telemática são fenômenos que criam uma nova característica de sociabilidade, 

alterando os planos de referência sedimentados na sociedade industrial.  

Nessa mesma linha, as modelagens sindicais construídas na sociedade 

industrial enquadram o sindicato enquanto “uma associação permanente voltada ao 

conflito de interesses entre trabalhadores e empresários, voltada  especialmente 

para a manutenção e melhora de condições de trabalho através da contratação 

coletiva” (ANDRADE, 2005).  

Ademais, o conceito de categoria baseado na definição de classe operária 

passa a ser um conceito restrito, baseado em exclusões. A multidão admite os que 

trabalham sob o domínio do capital, os que não trabalham e os que recusam o 

domínio do capital (HARDT E NEGRI, 2018). A solidariedade pode se manifestar 

entre os que trabalham e os que não trabalham, sem que se desconfigure uma 

conexão de interesses, porque a precarização social da sociedade do risco atinge a 

todos indistintamente (BECK, 2010). 

Hardt e Negri (2018) rejeitam a ideia que considera a classe operária tão 

somente como a classe produtiva primordial.  Quem está diretamente sob o controle 

direto do capital, na qualidade de proletário, não é o único sujeito capaz de agir com 

eficácia contra o capital,  atualmente toda a multidão direta ou indiretamente é 
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controlada pelo biopoder do capital. 

Como classe é um conceito político, só se pode afirmar a existência de uma 

classe, na medida em que esta se manifesta enquanto uma coletividade que possui 

uma luta em comum. Então, a definição de classe é determinada pela luta de 

classes, não sendo um conceito meramente empírico. De modo que, o conceito de 

categoria pode ser determinado pela conexão de interesses solidários em um 

contexto de reinvidincações frente ao capital. 

De tal forma, não se pode tratar esse conceito utilizando-se com referência a 

unidade e a multiplicidade. Esses critérios não determinam uma classe, o que lhe 

delimita é sua autodeterminação política. Tentar dividir uma classe por 

critérios sociologicos ou jurídicos, significa restringir a luta pela qual se afirmou como 

classe (HARDT E NEGRI, 2018). Portanto, o critério para delimitação de categoria 

sindical deve ser um critério sociológico de solidariedade de interesses conexos.  

Negri e Hardt (2018, p. 145) entendem que, no modelo binário de estrutura de 

classe proposta na teoria de Marx, não se desprezava a existência de numerosos 

classes de trabalho e capital. A tese marxiana, na verdade, representava uma 

“proposta política para a unificação das lutas do trabalho no proletariado como 

classe”.   

Assim, a multidão contém uma multiplicidade irredutível. As diferenças 

sociais, as peculiaridades devem ser reconhecidas e expressas. Não se pode negar 

a multiplicidade existente na multidão. As diversidades devem ser trabalhadas e não 

necessariamente aplainadas pela uniformidade, por uma unidade ou identidade 

artificial, como acontece no modelo sindical brasileiro.   

De modo que, a representação sindical deve ser construída de modo 

autêntico no corpo social, contemplando uma dimensão dúplice: a laboral e a social. 

A institucionalização do movimento dos trabalhadores não pode desvirtuar o fato 

social originário: o sindicato reflete, na verdade, apenas a forma jurídica de um ser 

coletivo que, em essência, é a própria categoria. Para traduzir com eficiência o 

fenômeno coletivo do sistema social para o sistema jurídico, o modelo sindical 

institucionalizado deve facultar aos atores sociais mecanismos que assegurem essa 

representatividade dentro da multidão. 

Com efeito, a representatividade se manifesta, de um lado, pela identificação 

do representado com o representante, mas também de outro lado, pela identificação 
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do representante com os interesses do representado. Mas isso não significa 

identifica estrita de interesses e de condições vida. A identificação, que representa o 

lugar comum, pode se expressar pela solidariedade e pela compreensão da 

mobilidade social constante. 

O sistema jurídico seria articulado por uma “teoria dos pós-sistemas” que 

viabilize “uma concepção molecular do direito e da produção de normas que é 

baeada, em nossos termos, numa interação constante, livre e aberta entre 

singularidades, que através de sua comuncação recíproca produz normas comuns”. 

(HARDT E NEGRI, 2018, p. 265).  

A autonomia privada coletiva, enquanto expressão de autodeterminação e 

autodelimitação, consiste na principal ferramenta para a promoção dessa 

autenticidade na representação de um grupo, ou seja, a representatividade fiel ao 

fato social originário. Essa representação autêntica gera, por sua vez, a legitimidade 

das normas coletivas produzidas pelo processo de negociação coletiva levada a 

efeito pelo sindicato.  

A aplicabilidade e efetividade dessas normas coletivas dependem, em termos 

concretos, da racionalidade que define os limites da categoria. De modo que, se de 

um lado, o princípio da autonomia coletiva é o mecanismo de viabiliza a 

representatividade, de outro lado, essa coletividade autônoma deve ser descrita, no 

âmbito legal, a partir de elementos racionais que proporcionem, da maneira mais 

satisfatória possível, a aplicabilidade das normas coletivas produzidas pela 

representação de seus interesses. 

Pode-se verificar que o pensamento de Hardt e Negri (2018) contemplam as 

duas perspectivas da autonomia privada coletiva: a autonomia existencial e a 

autonomia negocial.  

Pela autonomia existencial, o ser coletivo, manifestado juridicamente por 

intermédio do sujeito privado sindicato, deve ser constituído dentro da multidão de 

modo livre, autodelimitando-se e autodeterminado-se. Seus limites seriam 

escolhidos pelas singularidades que o compõem, a partir de uma conduta solidária 

para a construção de um espaço comum. 

Pela autonomia negocial, esse ser coletivo seria um dos agentes produtores 

de normas, a partir de uma processo negocial com outros seres coletivos, normas 

estas que seriam aplicadas no âmbito determinado pela negociação coletiva. Esse 
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processo negocial traria sobre o interesse comum produzido no seio do grupo 

organizado, pela confluência das singularidades no exercício da solidariedade social.  

Essa confluência seria produzida pelo exercício democrático do comum, pela 

comunicação social das singularidades e se manifesta através de processos sociais 

colaborativos da produção. Em outras palavras, para Hardt e Negri (2018) “a decisão 

de determinar os direitos legais deve tomada no processo de comunicação e 

colaboração entre as singularidades. 

Para a teoria jurídica internalizar essa prática de construção do comum, faz-

se necessário a adoção de dois pressupostos. O primeiro reside na negação da 

afirmação neoliberal de que tudo deve determinado pelo mercado. Isso significaria a 

desconstrução das estruturas internas de poder do Império e neutralizaria o controle 

do biopoder sobre os corpos e as vidas. A determinação do âmbito jurídico emanaria 

do campo social comum (HARDT E NEGRI, 2018). 

O segundo pressuposto de uma teoria jurídica do comum consiste no 

deslocamento do que se entende por interesse público para o que deveria ser o 

interesse comum, ou seja, tudo o que é público deveria ser gerido democraticamente 

pelo comum.  

Segundo Hardt e Negri (2018), o problema jurídico pós-moderno se centra no 

fato de que o interesse público se deixa conduzir pelo biopoder, afastando-se do 

interesse comum das singularidades. No exercício dessa construção social do 

jurídico pelo interesse comum, o direito pode construir relações sociais a partir das 

redes organizadas pelos movimento sociais que agregam singularidades solidárias e 

colaborativas, em um padrão de liberdade e igualdade. 

Nessa linha, um movimento sócio-laboral balizado por critérios de 

solidariedade deve ser alicerçado, na previsão normativa, por um conceito de 

categoria sócio-laboral que possa veicular a potência democrática da multidão, pela 

reunião de singularidades autodeterminadas. As categorias sócio-laborais se 

autodelimitariam por critérios  e teriam legitimidade para a produção de normas 

coletivas a serem aplicadas nas relações determinadas no diálogo das 

singularidades, através de uma expressão de colaboração e solidariedade. Essa 

possibilidade não se encontra apenas na construção teórica. 

As experiências relatadas por alguns autores dão conta de que a multidão de 

trabalhadores plataformizados já vivenciam práticas de organização sócio-laboral. 
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Vandaele e Piasna (2019) descreve que as ações institucionais implementadas, por 

exemplo, na Alemanha, Itália, Espanha e no Reino Unido, com as categorias de 

trabalhadores plataformizados, não mostram eficiência em resolver problemas 

fundamentais, ao mesmo tempo em que, diversas formatação de agregação e 

diversas estratégias diferentes estão sendo emergindo da organização coletiva.  

Diversos episódios de manifestações e paralisações de trabalhadores 

informais em conjunto com trabalhadores formais foram registrados nesses países 

nos últimos anos. Vandaele e Piasna (2019) observa que algumas formas não 

tradicionais de organização coletiva passam a se consolidar e assumir a vanguarda 

de estratégias que neutralizam a inexistência de homogeneidade das relações de 

trabalho com base na solidariedade. 

De fato, a morfologia de organização da base para o topo ressurge, inclusive 

no Brasil, rompendo com os antigos moldes de organização centralizada e 

direcionada do topo para a base. Nesse sentido, a ampliação da autonomia privada 

e a afirmação de uma categoria sócio-laboral parece estar sendo construída 

socialmente, de modo legítimo, pela multidão precariada.  

Essa possibilidade conceitual da categoria sócio-laboral, enquanto unidade de 

representação sindical, carrega a potencialidade de romper com a 

instrumentalização do direito pelo sistema econômico e servir como um mecanismo 

de redirecionamento político da sociedade civil. O direito se voltaria para a 

autenticidade da vida social, o que atrai uma concepção da teoria jurídica pós 

positivista, que estimula a proximidade do direito com questões éticas. 

Porém, o pós-positivismo não tem, por si só, um poder social transformador 

ou, pelo menos não tem de modo isolado. O acolhimento da teoria pós-positivista, 

como afastamento e negação do positivismo, e em contraposição aos caminhos que 

o positivismo aponta, deve ser fortemente associada a uma leitura social e política, 

que seja informada na perspectiva crítica. 

De outro lado, a contribuição da força normativa da constituição traziado pelo  

neoconstitucionalismo não pode resultar na constituição de um poder político 

judicializado (MAUS, 2010). Incluir uma série de ideias políticas nas normas jurídicas 

não significa abandonar o debate de ideias políticas nos espaços sociais e políticos. 

Não significa que o direito pode continuar a ser tratado e interpretado como uma 

matéria neutra. (COELHO, 2019).  
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Compreende-se a atividade jurídica como uma atividade política que tem 

servido como instrumento político para a ideológia hegemônica. Portanto, para se 

combater essa ocupação do direito não se pode fazer delegação da atividade de luta 

e resistência e oposição política para o poder judiciário. (MAUS, 2010). 

Porquanto, as decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo 

Supremo Tribunal Federal, além de não acompanharem as alterações sociais no 

mundo do trabalho, retiram cada vez mais a potencialidade da ação política  

A possibilidade de uma categoria socio-laboral, a ser viabilizada por uma ideia 

pós-positivista de direito, deve, na verdade, estimular mobilização social, luta e 

resistência popular, que demandam ampla discussão dentro dos espaços sociais e 

políticos. Com efeito, não se pode delegar para normas abstratas a resolução de 

processos concretos de transformação social, sobretudo, quando se trata de 

processos de séculos de dominação histórica. (MAUS, 2010).  

Há de se perceber que os possíveis ideias políticos incorporados nas normas 

constitucionais não estão sedimentados no imaginário social. Ter afirmado 

constitucionalmente a dignidade humana não significa dizer que a sociedade pratica 

essa proteção, esse direcionamento moral pelo resguardo da dignidade do outro,  ou 

que esse ideal será realizado pelo poder judiciário pela via institucional.  

O valor da dignidade humana incorporado pela norma e que incide 

diretamente sobre as relações privadas deve ser experimentado e realizado pela 

sociedade. Assim, o sistema jurídico deve fornecer os mecanismos para a realização 

desse valor na sociedade.   

Nesse sentido, entende-se que o princípio da autonomia privada coletiva, 

inscrito na Constituição Federal, já fornece a sustentação para esse instrumento de 

realização da dignidade humana no contexto das relações coletivas. Falta apenas a 

aplicação de uma percepção apropriada sobre a amplitudade dessa autonomia 

coletiva. 

Essa almejada amplitude da autonomia privada coletiva depende, não apenas 

de seu aspecto negocial, mas especialmente de seu aspecto existencial. Alargar a 

autonomia privada coletiva, do ponto de vista negocial, significa valorizar a 

autonomia privada coletiva apenas parcialmente. Com a reforma trabalhista, 

estabeleceu-se o princípio do negociado sobre o legislado, sob o argumento de 

estimular a negociação coletiva e promover a autonomia privada coletiva, porém, o 
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modelo sindical restringe a agregação dos trabalhadores.   

Nessa toada, revela-se a importância do conceito legal de categoria 

profissional. Porquanto, a extensão do conceito de categoria profissional, adotado no 

sistema sindical, determina a medida de realização da autonomia privada coletiva. 

Infere-se, assim, que o conceito de categoria, tal como tratado no direito 

brasileiro, merece ser redimensionado para realizar uma ampla liberdade de 

associação e uma efetiva autonomia privada coletiva. Porquanto, os movimentos 

sócio-laborais mais uma vez na história estão sendo convidados a enfrentar a 

reconstrução de seus direitos fundamentais.  

Com efeito, o  papel histórico dos coletivos de trabalhadores, na atualidade, 

não se restringe à proteção de posições jurídicas em face da omissão ou do arbítrio 

do Estado. Consiste,  principalmente, em garantir a dignidade humana contra as 

tendências hegemônicas de um sistema econômico transnacional.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como o trabalho, ao longo da história, adquiriu diversos sentidos, enquanto 

fenômeno sócio-econômico, observa-se que o surgimento dos movimentos coletivos 

de trabalhadores, enquanto resposta às dinâmicas de exclusão social, consiste em 

produto da modernidade industrial. Essa resposta emergiu no seio social contra os 

excessos do poder econômico e em face à omissão do Estado liberal.  

Com efeito, as relações de trabalho nasceram sob os influxos do liberalismo 

econômico e do dogma da autonomia da vontade nas relações entre os particulares 

com consequente afastamento do estado das questões sociais. O contrato de 

trabalho, sendo a principal fonte de regulação das relações individuais de trabalho, 

ao receber o regramento dos negócios jurídicos de direito civil, servia de instrumento 

de exploração dos trabalhadores que, diante da manifesta desigualdade material e 

da abundante oferta de mão de obra estavam subjugados a situação de 

preponderância do empregador.  

A narrativa liberal disciplinou, de modo conveniente, a resposta institucional 

às demandas que emergiram juntamente com o modelo de produção capitalista e 

consolidou no ideário jurídico as concepções sobre liberdade, autonomia privada e 

constituição limitada, sob o argumento de serem necessárias a constante contenção 

do poder do Estado e a precaução contra a tirania na maioria, evitando-se, assim, 

arbitrariedades.    

A autonomia, enquanto capacidade de se autodeterminar social e 

juridicamente, surge no âmbito individual, em contraposição às interferências e 

arbitrariedades estatais.  Assim, a autonomia da vontade do indivíduo consiste em 

um dos primados que fundamenta a estrutura jurídica do Estado Moderno liberal. De 

um lado, com a superação do feudalismo, a centralidade da ordem passou do status 

(institucional) para o contrato (negocial). De outro lado, o pensamento iluminista 

implementa a justificação racionalista do ordenamento derivado do Estado que tinha 

como objetivo o asseguramento das liberdades individuais. 

Essa concepção sobre a autonomia da vontade individual justificou o 

estabelecimento, no âmbito do trabalho, de relações jurídicas desiguais que levaram 

ao surgimento de questões sociais graves. O fenômeno da organização coletiva dos 

trabalhadores alterou essa concepção e implementou outra perspectiva de 
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autonomia: a autonomia coletiva. 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são, assim, fruto do 

pensamento liberal, personificado no cidadão burguês, interessado em afastar a 

forte interferência do Estado no âmbito das relações privadas. No âmbito jurídico, 

desabrocham as concepções individualistas, preocupadas em tutelar e garantir o 

patrimônio, a propriedade privada absoluta, a liberdade e a autonomia da vontade.  

Entretanto, a confluência de uma série de fatores despertou a potência 

imanente na massa de trabalhadores para tecer uma rede de lutas. Esse fenômeno, 

por sua vez, importou na alteração da postura do Estado frente às relações de 

trabalho. De modo que, o liberalismo, ao se aproveitar das desigualdades sociais e 

aprofundá-las, transformou todas as suas promessas em privilégios para a parcela 

social dominante, o que desecadeou a reação das multidões expostas ao cenário de 

injustiça social. 

Constituir um ente coletivo significa equilibrar a correlação de forças entre as 

classes envolvidas no modo de produção. Essa experiência histórica indica que a 

igualdade de condições para o estabelecimento de um contrato parece ser 

indispensável para o efetivo exercício da autonomia privada. Com efeito, a 

autonomia privada, como manifestação jurídica da liberdade, para estar desimpedida 

de qualquer constrangimento, deve se realizar em circunstâncias de igualdade entre 

os contratantes, com a ampla possibilidade de escolha. 

Os sindicatos representam, portanto, a personificação das expressões 

coletivas de grupos de trabalhadores que passam a se agregar em torno de 

interesses conexos e identidades comuns. Daí surgem as relações coletivas de 

trabalho que, após turbulento período de repressão e negação, assumem o 

propósito de equacionar a desigualdade das relações individuais de trabalho e 

constituir um poder social frente ao poder econômico.  

Exatamente por isso, as medidas de institucionalização dos sindicatos 

estabeleceram moldes balizados pelo próprio modelo de produção. Delimitar 

juridicamente o ser coletivo, sua estrutrura e suas funções significou a contenção do 

poder social dos movimentos de trabalhadores e sua utilização para a manutenção 

do sistema econômico.   

De fato, nem o caos do Estado liberal burguês, nem os movimentos sociais 

organizados foram capaz de impedir que o liberalismo prosseguisse seu curso 
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histórico até o século XX. Porém, as crises socias e instabilidades econômicas 

demandaram o surgimento de uma via de intervenção estatal que promovesse a 

mediação dos enfrentamentos classistas para fomentar a continuidade do modelo 

econômico. 

Apesar do engessamento da expressão coletiva dos trabalhadores, a atuação 

dos sindicatos foram sempre relevantes para conquistas sociais, como a afirmação 

de um conjunto mínimo de direitos. Esse mínimo existencial garantido pelo Estado 

Social vem, na verdade, conter novamente o poder social latente que se encontra 

encaixado nos modelos sindicais institucionalizados.    

O Estado Social surge no século XX, período denominado pela doutrina de 

“constitucionalismo social”, a partir da concepção instrumentalizada por 

Constituições que passam a contemplar direitos que exigem prestações estatais 

para a garantia de condições mínimas de subsistência aos cidadãos. Passa-se a 

caracterização, assim, do direitos e liberdades de caráter positivo, ou seja, que se 

efetivam pela atuação estatal na esfera social. 

Percebe-se, nesse percurso histórico, que as alterações dos modelos de 

Estado podem ser entendidas como marcos políticos definidores da asserção dos 

direitos fundamentais, sendo os textos constitucionais a fonte de delimitação da 

feição estatal. Pode-se afirmar, ainda, que os movimentos sociais dos trabalhadores 

tiveram papel importante nessa construção histórica, notadamente para a afirmação 

da fundamentalidade de um rol de direitos, apesar de todas as contenções 

promovidas pelo poder econômico na esfesa social, por intermédio da ocupação da 

esfera política e jurídica.   

No Brasil, o marco político que reúne todas as dimensões dos direitos 

fundamentais é exatamente a Constituição de 1988, adotada após o processo de 

redemocratização. Com a previsão de amplo rol de direitos fundamentais de 

primeira, segunda e terceira dimensão, dentre os quais, inclusive, o direito 

fundamental à liberdade sindical e à autonomia privada coletiva, a Constituição 

aponta a dignidade humana como fundamento do ordenamento jurídico brasileiro.  

Nesse processo de estabilização constituicional dos direitos fundamentais, o 

trabalho e o associativismo laboral passaram a ocupar uma importante zona de 

normatividade para a consolidação de melhores condições físicas e psíquicas de 

trabalho e efetiva garantia da dignidade humana no meio ambiente laboral.  
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De tal forma que a teoria jurídica passa a abordar a integração do direito 

individual e coletivo do trabalho com o conceito de direitos fundamentais, o que leva, 

por consequência, ao estudo de como os direitos fundamentais devem permear os 

contratos de trabalho, face à complexidade das relações de trabalho. A autonomia 

privada sofre profunda reformulação, apontando para o reconhecimento da 

existência de um interesse coletivo juridicamente tutelável por um ser coletivo. 

Entretanto, a história do sindicalismo no Brasil nos indica que a autenticidade 

do movimento social dos trabalhadores viu-se sufocada pela institucionalização dos 

sindicatos dentro de uma estrutura criada para dar conta de uma perspectiva 

desenvolvimentista, que incorporou o proletariado industrial, encaixando seus 

interesses em uma padrão normativo referenciado pela atividade econômica. 

Com essa postura normativa, limitou-se a potencialidade da expressão social 

e política contida no ser coletivo para construir alternativas de defesa dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores. A herança corporativista no sistema sindical 

brasileiro, mesmo após a abertura constitucional de 1988, mantém-se repercutindo 

na ação sindical e consolidando um cenário de baixa representatividade e 

descredibilidade dos sindicatos no Brasil.  

Com efeito, observa-se que, no campo jurídico, a Constituição Federal possui 

um viés social com a pretensão de promover a erradicação de desigualdades e a 

inclusão social. Porém, no campo político e econômico, a concepção neoliberal 

afirma-se cada vez mais nas ações e omissões estatais e nas investidas do 

mercado, com o incremento do capital financeiro e tecnológico. Disso resulta que o 

trabalho desloca-se de modo crescente para o modelo pós-industrial, enquanto o 

sistema sindical mantém um modelo corporativista,  pretendendo migrar com a PEC 

196/2019 para um modelo corporativo neoliberal.  

Todos esses fatores parecem estar desconectados, desintegrados e 

produzindo uma relação caótica que caminha em direção ao defitivo colapso de um 

projeto sindical efetivamente livre e coletivamente autônomo. 

Entretanto, essa desconexão existe não por acaso. Essa desintegração 

possui uma racionalidade gestada pelo poder econômico, notadamente de cunho 

neoliberal que visa instituir uma agenda de mercadorização de todas as esferas 

sociais, inclusive das entidades sindicais. Ao neoliberalismo não interessa uma 

expressão coletiva concebida por movimentos sociais a partir de um ideário pautado 
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na solidariedade.  

A tendência nas práticas institucionais insistem na exaltação da liberdade 

individual com a limitação do poder estatal, sob o imaginário do jogo democrático. A 

concepção do Estado mínimo e a exploração mercadologica da vida e dos corpos 

pelo capital transferem os riscos para o trabalhador, consolidando um cenário de 

precarização das condições sociais de trabalho e de crescente empobrecimento da 

população.  

A agenda neoliberal globalizada se pauta pela linha ideológica da supremacia 

da livre concorrência dos mercados, que só pode ser viabilizada em um ambiente 

social de desigualdade, pela difusão da cultura do melhor e da eficiência. Na 

perspectiva neoliberal, todos os atores sociais devem ser agentes do mercado. 

O número de desempregados vem crescendo desde os anos 70 (setenta), o 

que descarta a tese do pleno emprego no campo das tecnologias da informação: a 

sociedade do conhecimento abre novos campos de trabalho, mas está se 

despedindo da sociedade de trabalho convencional. O trabalho surge 

despadronizado do modelo e da concepção moderna, o que exige um rearranjo 

social e institucional. 

As reflexões teóricas sobre a profunda crise na empregabilidade remetem-se 

às mudanças radicais em nossa sociedade e aos impactos inquestionáveis do 

mundo do trabalho e nas organizações sindicais. A Quarta Revolução Tecnológica 

vem aprofundar ainda mais as rupturas iniciadas na Terceira Revolução. Há uma 

evidente distancia entre o modelo descrito na norma trabalhista e as novas 

realidades e experiências laborais. 

Com o avanço tecnológico, experimenta-se, na atualidade, uma revolução 

sem precedentes na vida social, que impõe o redimensionamento das instituições, 

em uma reestruturação da relação entre o público e o privado. Pode-se comparar as 

repercussões das duas primeiras revoluções industriais com as revoluções 

tecnológicas da presente Era Digital.  

A evolução desses processos levam a eventos significativos no mundo do 

trabalho, sem que se tenha uma resposta sindical de resistência, o que explicita a 

inaptidão do modelo sindical para o enfrentamento da crescente precarização das 

condições sociais.  Com a consolidação da globalização e o incremento tecnológico, 

surgem novas formas de trabalho que se estabelecem no campo da informalidade e, 
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em geral, no setor de serviços, fomentando a criação de uma massa de 

trabalhadores ditos autônomos. Essa massa é alimentada por um índice de 

desocupação formal, decorrente da escassez dos postos de trabalho tradicional. 

Presencia-se uma verdadeira metamorfose no mundo do trabalho.  

Nesse aspecto, verifica-se a relevância do debate sobre a crise das entidades 

sindicais.  Do ponto de vista da representação e defesa de interesses da classe 

trabalhadora, identificam-se legislações que inibem ou desestimulam a ação sindical. 

De outro lado, a complexidade dessas novas formas, face a fragmentação e a 

desterritorialização do trabalho, dificulta a construção de laços de solidariedade 

entre trabalhadores. 

O mercado de trabalho por plataformas digitais, dentre outras novas formas 

de trabalho, impõem grandes dificuldades. Os trabalhadores não mais as suas 

atividades no mesmo espaço e de forma simultânea, lado a lado com seus pares. Há 

uma disseminação de um viés individualista do trabalho que se desenvolve a partir 

da construção da imagem de empreendedores. Há expressamente a recusa das 

empresas plataformizadas em tratar das demandas dos trabalhadores por uma 

perspectiva coletiva. O próprio tomador do serviço é virtualizado, os riscos são 

socializados e a exploração do trabalho incrementada. 

Esta fragmentação repercute na composição dos conflitos coletivos de 

trabalho e na qualidade da representação dos trabalhadores por seus sindicatos, 

pois o conjunto de elementos que se desenlaça a partir da noção de categoria tende 

a aprofundar estas características negativas à democracia e representatividade que 

são percebidas nos sindicatos. 

Nessa ambiência de profunda reformulação do mundo do trabalho, em suas 

formas e sentidos, anunciam-se diversos obstáculos e desafios para a atuação 

sindical na defesa dos direitos dos trabalhadores. Esses desafios se projetam sobre 

a teoria da autonomia privada coletiva e sua capacidade de responder juridicamente 

às investidas antissindicais promovidas pelo neoliberalismo.  

Urge introduzir na discusão sobre esse problema a compreensão sobre as 

novas referencias da sociedade pós-industrial, para a edificação de novos 

paradigmas jurídicos voltados a construção de um novo humanismo. 

Esse cenário de retrocessos em relação às condições socioeconômicas dos 

trabalhadores sugere que uma das maneiras mais eficazes para se modificar esse 
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quadro seria por meio da organização e ação coletiva. Porquanto, essas 

transformações tem uma magnitude e uma vfelocidade que retiram do Estado a 

capacidade para resolver os problemas enfrentados pela sociedade em geral e pela 

sociedade do trabalho em particular. 

Portanto, a tendência das práticas institucionais, em prosseguir com a 

limitação do poder estatal para privilegiar a liberdade individual, sob a justificativa da 

supremacia do jogo democrático e da livre concorrência dos mercados há de ser 

respondida pelos movimentos sociais.  

Foram os movimentos populares que forjaram a queda do absolutismo 

estatal. Autalmente, as lutas populares precisam forjar a queda do absolutismo do 

mercado. Com efeito, o liberalismo teve sua importância para enfrentar 

arbitrariedades estatais mas, por outro lado, viabilizou o disciplinamento da potência 

da multidão para servir de sustentação para um sistema de exploração do trabalho.  

Por isso, as novas formas de trabalho demandam nova forma de organização 

coletiva, pautada em uma perspectiva igualmente inovadora de liberdade sindical e 

de participação popular democrática, a fim de que se construa estruturas sindicais 

com ampla autonomia coletiva, para a defesa e promoção dos direitos fundamentais 

dos trabalhadores.  

Essa readequação das entidades sindicais deve ser pautada pelo 

reconhecimento jurídico de um ser coletivo que instrumentalize uma efetiva 

liberdade sindical e uma ampla autonomia privada coletiva. De fato, a Constituição 

destacou os princípios da liberdade e da autonomia sindical, afastando a 

necessidade de autorização estatal para reconhecimento e afirmação da existência 

e manutenção de entidades sindicais.  

Porém, o atual modelo constitucional não se desvencilhou do binômino 

estruturador da organização sindical, ao manter a incorporação dos trabalhadores ao 

sistema de enquadramento das categorias profissionais correspondentes ao setor 

econômico em regime de unicidade territorial, sem poder de ampla 

autodeterminação. Essa vinculação da categoria profissional ao setor econômico 

não efetiva direitos fundamentais a partir da pessoa humana, mas, sim, modela a 

organização coletiva a partir mercado.  

O conceito de categoria profissional, então, está desconectado com a 

realidade do mundo do trabalho. Essa paradoxal reminiscência de alguns elementos 
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fascistas do modelo histórico brasileiro acentuou as contradições do sistema e 

consolidou a completa desconexão da estrutura sindical com as novas formas de 

trabalho, gestadas em um ambiente digital segmentado, com dimensões 

transnacionais.  

Para que se realize a liberdade sindical e a efetiva autonomia privada coletiva 

as categorias ou grupos reivindicativos devem determinar suas posições e 

direcionamentos de acordo com seus interesses e conveniências, o que favoreceu a 

criação e a ruptura de entidades observando a unicidade territorial. 

Disso se infere que o elemento central da alteração de paradigma do modelo 

sindical encontra-se na afirmação da autonomia existencial do ser coletivo, o que se 

traduz no conceito de categoria profissional como a base subjetiva do sistema de 

relações sindicais. Reputa-se que a ampliação desse conceito, a partir da 

compreensão de que é na potência da multidão precarizada que se encontrará os 

mecanismos de promoção da dignidade humana. 

As entidade sindicais tradicionais ainda escoram seu conteúdo reivindicativo 

na manutenção dos postos de trabalho, no valor dos salários e na redução das 

jornadas, sem a percepção de que a realidade social se distancia da modelo 

industrial, sem tomar em conta que a crescrente massa precariada encontra-se no 

autônomo, no clandestino e sem trabalho.  

De modo que, necessária a ampliação das esferas de representação sindical, 

para alcançar as novas concepções de trabalho e de renda, rompendo-se com a 

verticalidade estrutural que se referencia pelo setor econômico e pelas práticas 

organizacionais e negociais da modernidade industrial.  

 As críticas direcionadas ao sistema sindcial e suas crises representatividade 

tomam como parâmetro apenas autonomia privada coletiva enquanto autonomia 

negocial.  A crise estrutural na sociedade do trabalho hoje exige que se realize  uma 

análise também e especialmente tendo como critério a autonomia privada existencial 

coletiva,  buscando-se verificar como o ser coletivo pode se auto-afirmar e se auto-

determinar. 

 O incremento das formas de articulação e de comunicação, a expansão dos 

limites sociais e territoriais e a incorporação das verdadeiras causa de exclusão 

social apontam para reconstrução de um modelo de sindicalismo sócio-laboral que 

se pauta pela solidariedade entre as diversas singularidades da multidão precariada.  
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Assim, é nessa perspectiva de que o sindicato deve ser a expressão do ente 

coletivo autodeterminado, que representa a formalização jurídica de uma 

coletividade autodelimitada: a categoria sócio-laboral.  
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