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RESUMO 

 

A globalização econômica do século XXI, aliada à revolução tecnológica ou digital e em 

conjunto com as doutrinas neoliberais imperantes nos países ocidentais, situa-se em total 

descompasso com a preocupação social, o que provoca provocando um claro retrocesso social. 

E como resultados dos modelos de acumulação flexível são institucionalizadas práticas de 

flexibilização e precarização nas relações de trabalho. No Brasil, apesar da lógica neoliberal ter 

se implementado de forma retardatária, a flexibilidade trabalhista já é uma realidade, causando, 

precariedade nas relações trabalhistas. À vista disso, aprofunda-se uma crise econômica das 

mais graves no cenário internacional e nacional, ressurgindo a relevância do Direito Social do 

Trabalho, como instrumento de pacificação social. O foco, na atualidade, tanto no Brasil como 

em outras partes do globo, concentra-se na utilização da legislação trabalhista como 

instrumento de combate ao desemprego, ficando para trás a ideia de um Direito do Trabalho 

protecionista do trabalhador. Nesse cenário, aparece o dumping social – a violação reiterada aos 

direitos trabalhistas, para obtenção de vantagens indevidas frente à concorrência – uma 

concorrência desleal. Este trabalho tem como objetivo principal explicitar sobre a importância 

da negociação coletiva de trabalho para a prevenção do dumping social no atual contexto de 

flexibilização trabalhista brasileiro. E como objetivos específicos: demonstrar, historicamente, 

como se chegou ao atual modelo capitalista neoliberal; analisar as características e os efeitos 

adversos do dumping social, registrando o papel da sociedade, das empresas e do Estado em 

seu efetivo combate; e, enfim, explanar sobre o combate preventivo ao dumping social por meio 

da negociação coletiva de trabalho – acordo e convenção coletiva de trabalho. Como problema 

central tem-se a indagação: como a negociação coletiva de trabalho pode servir de instrumento 

preventivo no efetivo combate ao dumping social? E como problemas específicos: como se 

chegou, historicamente, ao atual modelo capitalista neoliberal? Quais são as principais nuances 

e efeitos do dumping social e como se pode combatê-lo? Quais as peculiaridades e impactos da 

negociação coletiva de trabalho para a prevenção ao dumping social? Serão utilizados os 

métodos dialético e histórico, indutivo e qualitativo para a adequada análise da temática 

abordada. Entre as principais conclusões, registra-se que prática de dumping social não só 

desencadeia sérios distúrbios ao sistema capitalista de produção, com danos graves aos 

trabalhadores e à sociedade em geral, como acarreta prejuízos à efetividade dos direitos 

fundamentais sociais. O dumping social, por gerar um dano social, encontra-se no âmbito do 

Direito Coletivo do Trabalho, devendo ser combatido de forma repressiva, pelo Poder 

Judiciário, e, especialmente, de maneira preventiva, pela negociação coletiva de trabalho, por 

meio do acordo e da convenção coletiva de trabalho, na busca de uma regulação normativa 

setorial. Aqui, ressalta-se o importante papel dos sindicatos na conquista de novos direitos para 

os trabalhadores. A negociação coletiva internacional, também, torna-se essencial, na 

atualidade, para o combate ao dumping social. Em suma, um verdadeiro pacto social torna-se 

premente para a resolução de todos os problemas sociais gerados pela crescente crise econômica 

mundial. 

 

Palavras-Chave: capitalismo neo-liberal; globalização econômica; dumping social; 

negociação coletiva de trabalho. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The economic globalization of the 21st century, allied to the technological or digital revolution 

and together with the neoliberal doctrines prevailing in the western countries, is in total disarray 

with the social concern, which causes provoking a clear social retrogression. And as a result of 

the flexible accumulation models, practices of flexibilization and precarization in labor 

relations are institutionalized. In Brazil, despite the fact that the neoliberal logic has been 

implemented lagging behind, labor flexibility is already a reality, causing precariousness in 

labor relations. In view of this, an economic crisis of the most serious in the international and 

national scenario is deepened, re-emphasizing the relevance of the Social Law of Labor as an 

instrument of social pacification. The focus, nowadays, both in Brazil and in other parts of the 

world, focuses on the use of labor legislation as an instrument to combat unemployment, leaving 

behind the idea of a protectionist Labor Law of the worker. In this scenario, social dumping 

appears - the repeated violation of labor rights, to obtain undue advantages against competition 

- unfair competition. This paper has as main objective to explain about the importance of 

collective bargaining for the prevention of social dumping in the current context of Brazilian 

labor flexibility. And as specific objectives: demonstrate, historically, how the current 

neoliberal capitalist model was reached; analyze the characteristics and adverse effects of social 

dumping, recording the role of society, business and the State in their effective combat; and, 

finally, to explain the preventive fight against social dumping through collective bargaining - 

an agreement and collective bargaining agreement. As a central problem is the question: how 

can collective bargaining work as a preventive tool in effectively combating social dumping? 

And as specific problems: how did the current neoliberal capitalist model come, historically? 

What are the main nuances and effects of social dumping and how can you fight it? What are 

the peculiarities and impacts of collective bargaining for the prevention of social dumping? The 

dialectic and historical, inductive and qualitative methods will be used to adequately analyze 

the thematic approach. Among the main conclusions is that the practice of social dumping not 

only triggers serious disturbances to the capitalist system of production, which seriously 

damages workers and society as a whole, but also impairs the effectiveness of fundamental 

social rights. Social dumping, as it causes social harm, is within the scope of Collective Labor 

Law, and must be combated in a repressive way by the Judiciary, and especially in a preventive 

way, through collective bargaining, through the agreement and the collective labor agreement, 

in the search for sectoral normative regulation. Here, the important role of the unions in the 

conquest of new rights for the workers stands out. International collective bargaining, too, is 

now essential to combat social dumping. In short, a true social pact becomes pressing for the 

resolution of all the social problems generated by the growing global economic crisis. 

 

Keywords: neo-liberal capitalism; economic globalization; social dumping; collective 

bargaining. 
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INTRODUÇÃO   

 

A configuração do capitalismo mundial na atualidade, embora traga resquícios do modelo 

fordista de produção, pela extrema centralização e concentração capitalista, conduz a uma nova 

realidade de mundialização do capital, caracterizada por sua grande mobilidade e volatilidade 

– a denominada terceira revolução industrial. As novas tecnologias de comunicação aumentam 

a capacidade do capital se comprometer e ao mesmo tempo de se descomprometer, numa 

propensão de mobilidade cada vez maior de uma localidade para outra do globo. 

Klaus Schwab já considera que nos encontramos diante da Quarta Revolução Industrial, 

uma vez que a Terceira Revolução Industrial começou na década de 1960, sendo usualmente 

chamada de revolução do computador ou digital, devido ao desenvolvimento dos 

semicondutores, de computadores (década de 1960), de computadores pessoais (décadas de 

1970 e 1980) e da internet (década de 1990). E o século XXI está diante da Quarta Revolução 

Industrial, que se iniciou na virada deste século, estando esta baseada na revolução digital: uma 

internet mais onipresente e móvel; sensores menores, mais potentes e mais baratos; uma 

inteligência artificial e um aprendizado de máquina.   

E os impactos dessa nova revolução se refletem em diversos segmentos da vida humana: 

na economia; no modo de administrar os negócios; nas instituições, nas organizações e nos 

governos (nacionais e locais); e na sociedade e nos indivíduos. 

O capitalismo do século XXI é, portanto, contexto em que prevalece a existência de 

Estados nacionais servindo aos interesses das grandes corporações, cujo propósito consiste na 

busca de localidades onde possam produzir com salários baixos, configurando a conjuntura 

atual da mundialização do capital, que vem trazendo inúmeras mudanças nas economias 

ocidentais. 

A era da globalização constitui um período de transformação mundial, cenário de 

nascimento de uma economia global com fulcro na competitividade e no individualismo, 

fragilizando-se todas as relações sociais, em uma total desregulamentação da economia. 

Percebe-se que a globalização econômica, aliada à revolução tecnológica ou digital e em 

conjunto com as doutrinas neoliberais imperantes nos países ocidentais, encontra-se em total 

descompasso com a preocupação com as questões sociais, ocasionando um claro retrocesso 

social.  

A globalização da economia em conjunto com as constantes inovações tecnológicas levou 

ao desenvolvimento de modelos estatais neoliberais extremistas, sem nenhuma preocupação 

social. E como resultados dos modelos de acumulação flexível, práticas de precarização nas 
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relações de trabalho são institucionalizadas, ocasionando uma crescente flexibilização nas 

relações de trabalho, devido ao crescimento do número de pessoas em regimes de trabalho 

precário. 

No Brasil, apesar da lógica neoliberal ter se dado forma retardatária, a flexibilidade 

trabalhista existe e já é uma realidade, também, causando, precariedade nas relações 

trabalhistas, como consequência imediata da desregulamentação da economia global. Isso tem 

gerado uma crise no Direito do Trabalho, no sentido de instrumentos legislativos vigentes 

inadequados frente às novas exigências da economia. 

À vista disso, na atual conjuntura econômica e social brasileira, em que se aprofunda uma 

crise econômica, política e ética das mais graves, ressurge a relevância do Direito Social do 

Trabalho como instrumento de controle e pacificação social. O foco, na atualidade, tanto no 

Brasil como em outras partes do mundo, está concentrado na utilização da legislação trabalhista 

como instrumento de combate ao desemprego, ficando para trás a ideia de um Direito do 

Trabalho protecionista do trabalhador.  

Nesse cenário, aparece o dumping social – a violação reiterada aos direitos trabalhistas, 

com o intuito de obtenção de vantagens indevidas frente à concorrência –, consubstanciando, 

portanto, uma concorrência desleal com relação às outras empresas cumpridoras da legislação. 

Tais condutas abusivas fragilizam ainda mais as relações de trabalho, ao mesmo tempo que 

acarretam um dano social de grande abrangência, na perpetração de condutas concorrenciais 

abusivas pelas empresas no intuito de maximização do lucro.  

Diante do exposto, frisa-se a importância do tema em epígrafe diante da atual crise 

econômica mundial, que acarreta como consequência práticas concorrenciais empresariais 

abusivas e desleais – o denominado dumping social –, cenário propício a uma crescente 

precarização das relações de trabalho e à elevação do custo social brasileiro.  

No centro dessa tensão encontra-se o Direito e Processo do Trabalho no sentido de que 

tem por finalidade a proteção da classe trabalhadora, devendo, portanto, evitar que empresas, 

em nome do lucro desenfreado, gerem um grave dano social coletivo, causando prejuízo aos 

trabalhadores, à sociedade e ao mercado.  

Em vista disso, ressurge a relevância do Direito Social do Trabalho como instrumento de 

controle e pacificação social, além da importância do Processo Trabalhista na consecução da 

necessária celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, por meio da negociação coletiva 

de trabalho. 

Várias são as medidas de combate ao dumping social, que podem ser adotadas a nível 

nacional, e, também, em âmbito internacional. Destacam-se, no âmbito nacional, os 
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instrumentos coletivos de solução de conflitos e de efetivação de direitos trabalhistas elencados 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na legislação complementar, como 

a efetiva utilização das ações coletivas lato sensu, como meios garantidores da celeridade e 

efetividade processuais frente às novas demandas no Judiciário trabalhista, geradas pela 

globalização da sociedade de massa e pela evolução das relações de trabalho.  

O tema em epígrafe, portanto, revela-se de grande relevância no Direito Material e 

Processual do Trabalho, além de sofrer influência do Direito Civil e do Processo Civil, da 

Sociologia e da Economia, pois devido ao crescente desenvolvimento das sociedades e a 

consequente diversificação das relações de trabalho, se faz premente o efetivo combate ao 

dumping social, por meio da utilização de diversos mecanismos, entre eles, as ações coletivas, 

veiculadoras de interesses jurídicos que ultrapassam a esfera individual, no que abrangem 

muitas vezes, toda uma coletividade, como é o caso do dano à sociedade aqui estudado.  

Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo principal verificar como a negociação 

coletiva de trabalho pode prevenir o dumping social no atual contexto de flexibilização 

trabalhista brasileiro. E como objetivos específicos: demonstrar, historicamente, como se 

chegou ao atual modelo capitalista neoliberal, principal propagador do dumping social; estudar 

o dumping social, as suas características e consequentes efeitos nocivos para a sociedade como 

um todo, ressaltando o papel da sociedade, das empresas e do Estado no combate a essa prática 

de concorrência desleal; e, enfim, explicitar o combate (prevenção) ao dumping social por meio 

da negociação coletiva de trabalho – acordo e convenção coletiva de trabalho, para uma 

adequada normatização coletiva setorial. 

Diante desses objetivos, tem-se como problema central a seguinte indagação: como a 

negociação coletiva de trabalho pode servir de instrumento preventivo no efetivo combate ao 

dumping social? E como problemas específicos as seguintes hipóteses: como se chegou, 

historicamente, ao atual modelo capitalista neoliberal? Quais são as principais nuances e efeitos 

do dumping social e como se pode combatê-lo? Quais as peculiaridades e impactos da 

negociação coletiva de trabalho para a prevenção ao dumping social?  

Para tanto, parte-se de uma análise histórica do capitalismo na história ocidental, 

baseando-se em compreensão e análise da origem do sistema capitalista de produção. Isso 

porque é de extrema importância para a explicação das causas da flexibilização trabalhista e da 

precariedade do mundo trabalho atual, e, por consequência, do dumping social, as causalidades 

e os efeitos das variáveis focadas.  

No primeiro capítulo, faz-se uma contextualização histórica do desenvolvimento 

progressivo do pensamento econômico na história da humanidade, optando-se por construir 
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essa evolução ao longo dos séculos, desde o nascimento do capitalismo até os nossos dias, 

ressaltando-se a origem do dumping social. Para isso, escolhe-se o espaço europeu como 

cenário ideal, em virtude de ser considerado uma área privilegiada do nascimento do sistema 

capitalista.  

Primeiro, descreve-se a evolução histórica do capitalismo econômico desde o seu 

nascimento, aliada à doutrina do liberalismo econômico, enumerando-se as três revoluções do 

século XVIII, em especial, a primeira revolução industrial, bem como as duas escolas do 

liberalismo econômico. Depois, destaca-se o período de crise do Estado Liberal, em que 

excessos foram cometidos, franqueando-se ao aparecimento do dumping lato sensu. Assim, 

chega-se à época de reconstrução do capitalismo, contextualizando-se com a Segunda 

Revolução Industrial, e retratando-se o capitalismo na modernidade. Por fim, faz-se uma breve 

consideração sobre os modelos de Estado que se seguiram às diversas fases do capitalismo 

ocidental. 

No segundo capítulo, adentra-se, finalmente, no capitalismo contemporâneo e na doutrina 

do neoliberalismo econômico, registrando-se o crescimento do dumping social frente à 

globalização econômica. Para isso, ressalta-se, inicialmente, o surgimento e as características 

da doutrina neoliberal, para se retratar o panorama da Terceira Revolução Industrial, ou, como 

alguns preferem denominar da Quarta Revolução Industrial.  

Depois, vêm à tona as consequências do neoliberalismo nas relações econômicas e 

trabalhistas, registrando o aperfeiçoamento do dumping social. Enfim, trata-se da flexibilização 

trabalhista decorrente da crise do Direito do Trabalho, registrando as novas formas 

precarizantes de trabalho decorrentes das doutrinas neoliberais e da globalização econômica. 

No terceiro capítulo, passa-se à conceituação e tratamento do dumping social 

propriamente dito na ordem jurídica vigente. Primeiramente, seu conceito e caracterização. 

Depois, a descrição e análise dos efeitos do dumping social sobre a) o desenvolvimento social 

e econômico: externalidades negativas, elevação do custo social, entre outros; b) as relações de 

trabalho, tais como precarização das relações de trabalho, degradação do meio ambiente de 

trabalho, entre outros.  

A seguir, destacam-se os principais organismos internacionais, tais como a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT); a Organização Mundial do Comércio (OMC); e a Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); além de outros instrumentos 

internacionais de combate ao dumping social.  

Logo após, enumeram-se as diversas medidas de combate a nível nacional, como o 

registro das listas sujas utilizadas pelos Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no combate 
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ao trabalho análogo ao de escravo; o trabalho dos auditores fiscais do trabalho e do Ministério 

Público do Trabalho na detecção do dumping social, com especial ênfase às ações coletivas.  

E no quarto capítulo se destaca a negociação coletiva de trabalho como instrumento de 

efetivo combate à prática de dumping social. Primeiro, discorre-se sobre o instituto da 

negociação coletiva lato sensu, bem como a sua definição, natureza jurídica, conteúdo, efeitos 

e especificidades, em especial, da negociação coletiva de trabalho. Depois, trata-se das funções 

do Direito do Trabalho em confronto com a negociação coletiva de trabalho. Logo após, 

enumera-se os princípios relacionados com negociação coletiva de trabalho, para, enfim, 

destacar as funções específicas da negociação coletiva de trabalho. Em seguida, discorre-se 

sobre o tratamento convencional, constitucional e legal da negociação coletiva de trabalho.  

De pronto, passa-se para o tratamento atual do acordo e da convenção coletiva de 

trabalho, ressaltando as mudanças trazidas pela Lei 13.467/2017 – Lei da Reforma Trabalhista 

– sobre a temática, trazendo a debate a ideia da prevalência do negociado sobre o legislado. A 

responsabilidade sindical é evidenciada, nesse momento, inserida no contexto das relações 

trabalhistas da atualidade, registrando-se a importância das entidades sindicais para a melhoria 

dos padrões sociais e trabalhistas, inclusive, do papel dos sindicatos transnacionais. 

Ainda no quarto capítulo, discorre-se sobre os impactos da negociação coletiva de 

trabalho no equilíbrio concorrencial das empresas, registrando-se as vantagens da utilização da 

negociação coletiva de trabalho para o efetivo combate à prática de dumping social, ganhando 

destaque a ideia de uma flexibilização qualitativa e da importância da normatização coletiva 

setorial, por meio aplicação dos mecanismos da convenção coletiva de trabalho, 

complementada com o acordo coletivo de trabalho. Por fim, traz-se a realce o tema dos custos 

do trabalho e preço final, lembrando a influência que os custos dos direitos trabalhistas exercem 

na formação do preço, e, consequentemente, na busca pela prática do dumping social pelas 

empresas, e, como, a autonomia privada coletiva – a negociação coletiva de trabalho – pode 

agir nessa seara, amenizando a atuação estatal. 

Para que se realize e retrate com fidelidade o tema desta Dissertação de Mestrado, serão 

adotadas pesquisas históricas, pela análise da evolução do pensamento econômico, desde a 

antiguidade clássica até os dias atuais. Também, será empregado o método indutivo, 

examinando-se um objeto específico para se poder tirar conclusões gerais, como na análise da 

prática do dumping social no contexto nacional, para se verificar os respectivos efeitos nocivos 

no que se refere às relações e trabalho, à sociedade e à economia do país. Ainda, será feita uma 

abordagem de natureza qualitativa, na medida em se vai analisar o fenômeno do dumping social 

e suas consequências sociais e econômicas. Com relação à utilização da negociação coletiva de 
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trabalho para o efetivo combate ao dumping social, e, consequentemente, prevenção do dano 

social, utilizara-se o método indutivo e qualitativo, partindo-se da análise do instituto para 

conclui-se pela sua utilização no caso específico do dumping social. 

Ademais, será realizada pesquisa teórica, em fontes doutrinárias, tais como livros, 

periódicos e artigos científicos relacionados com o tema em estudo, além da própria legislação 

nacional, com intuito de se compreender o fenômeno do dumping social e o seu combate por 

meio da negociação coletiva de trabalho. 

Em conjunto com essas modalidades, será realizada uma pesquisa jurisprudencial, 

mediante a citação de alguns julgados. Para tanto, serão pesquisados os julgados do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), com o objetivo de conhecer 

o entendimento dos órgãos de cúpula do Judiciário a respeito do tema em estudo. 

Finalmente, serão verificadas súmulas, orientações jurisprudenciais, precedentes 

normativos, informativos de jurisprudência, disponíveis nas respectivas páginas eletrônicas do 

TST, com o intuito de conhecer o entendimento dos respectivos tribunais a respeito do tema em 

apreço. 
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1 EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO CAPITALISTA:  

COMPLEXIFICAÇÃO DA ECONOMIA E DUMPING SOCIAL   

 

O presente capítulo tem como objetivo descrever o desenvolvimento progressivo do 

pensamento econômico na história da humanidade, destacando a origem do sistema capitalista. 

Para tanto, opta-se por construir essa evolução a partir do surgimento do capitalismo e da 

doutrina do liberalismo econômico, procurando-se enumerar os principais elementos que 

desembocaram na globalização econômica da atualidade. 

Por isso, escolhe-se o espaço europeu como cenário ideal, uma vez que constitui uma área 

privilegiada do nascimento do sistema capitalista que, alargou seu espaço à medida que os 

países europeus ampliavam seus espaços econômicos, por meio de contatos comerciais com 

outras áreas geográficas. 

Diante desse cenário, aborda-se o tema do dumping social, em sua origem, para melhor 

desenvolvimento nos capítulos seguintes. 

Primeiramente, discorre-se sobre a grande mudança trazida pela ascensão do capitalismo 

econômico ao contexto mundial, que se estende até os nossos dias, sendo o grande 

transformador do cenário econômico e social da atualidade. Para tanto, destaca-se o sistema 

capitalista propriamente dito e a doutrina do liberalismo econômico, enumerando as três 

revoluções do século XVIII e, explicando as duas escolas do liberalismo econômico.  

Depois, discorre-se sobre o capitalismo na modernidade, adentrando-se no período de 

crise do Estado Liberal, franqueador do nascimento do dumping lato sensu. Assim, pode-se 

adentrar na época de reconstrução do capitalismo, registrando-se o cenário da Segunda 

Revolução Industrial. Em último lugar, faz-se uma breve consideração sobre os modelos de 

Estado que se seguiram às diversas fases do capitalismo ocidental. 

 

1.1  CAPITALISMO E LIBERALISMO ECONÔMICO  

 

Os sistemas mercantilistas presentes no século XVI até o século XVIII trazem como 

principal personagem da atividade econômica, o comerciante, sobretudo aquele que exporta e 

se aventura, negociando, emprestando, organizando sociedades e expedições, nos mais diversos 

setores econômicos. É o comerciante, sobretudo no comércio internacional, que vai desenvolver 

a economia interna do país. “Essa atividade econômica que se desenvolve ao redor do 

comerciante imprime a característica essencial do regime capitalista da época, mas ao lado dela 



16 

 

 

persistem atividades corporativas e artesanais”1 (Grifo original). Entretanto, as corporativas 

perdem força, devido ao excesso de regulamentação, assim, também, como as atividades 

artesanais livres, pelo desenvolvimento do setor capitalista dos comerciantes que empregam 

uma massa de assalariados.  

Sendo correto afirmar que o “o capitalismo se forma no seio das sociedades mercantis e 

monetárias do Europa ocidental”2. O seu desenvolvimento nos séculos XVI, XVII e XVIII 

moveu o Ocidente ao capitalismo industrial britânico do século XIX, transformando as classes 

sociais, as formas de governar, assim como as reflexões e os debates que o acompanhavam, 

modificando, enfim, as potências europeias.  

Após a década de 1760, o sistema comercial deu lugar ao capitalista, com o nascimento 

de um novo modo de produção – fabril. Adam Smith, em 1776, em sua obra “A Riqueza das 

Nações” fez um ataque violento aos monopólios e também às condições de privilégios de 

mercado.3 

O capitalismo constituiu um processo longo e complexo, em que foram formadas as 

burguesias (mercantis e bancárias); houve a afirmação do fato nacional e a criação dos Estados 

modernos; a ampliação das trocas, agora em escala mundial; o desenvolvimento dos transportes 

e do sistema produtivo, por meio de novas técnicas e modos de produção; enfim, a ocorrência 

de novas mentalidades. Historicamente, pode-se contextualizar o aparecimento do sistema 

capitalista e sua longa marcha em duas etapas distintas: a primeira, a conquista e pilhagem da 

América, no século XVI; e, a segunda, a ascensão e afirmação das burguesias, no século XVII.4 

Na primeira etapa, se destacam as “grandes descobertas”: em 1487, Dias dobrou o Cabo 

da Boa Esperança; em 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América; em 1498, Vasco da 

Gama contornou a África, chegando à Índia. Assim sendo, adveio uma imensa procura de 

riquezas, por meio do comércio e da pilhagem, aumentando a riqueza do príncipe e, 

consequentemente, os preços no mercado. Nesse período, as ideias econômicas que dominavam 

estavam ligadas às preocupações do príncipe, ou seja, tinham finalidade de assegurar a sua 

riqueza, tanto para si como para as guerras.5 

                                                 
1 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 84. 
2 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 17. 
3 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

137. 
4 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 18-19. 
5 O primeiro carregamento de metais preciosos surgiu com as Antilhas, em 1503; a pilhagem do tesouro dos astecas 

no México iniciou-se em 1519; e em 1534, a dos incas no Peru. BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina 

Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: 

Brasiliense, 2004, p. 20-26. 
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Monarcas, ávidos de grandezas e riquezas, Estados lutando pela supremacia, 

mercadores e banqueiros encorajados ao enriquecimento: são estas as forças que 

promoverão o comércio, as conquistas e as guerras, sistematizarão a pilhagem, 

organizarão o tráfico de escravos, prenderão os vagabundos para obrigá-los a 

trabalhar. 6 (Grifos originais) 

 

No período em questão, poderia se indagar sobre a importância que tiveram a ocupação 

e a exploração de grandes regiões fora do continente europeu no nascedouro do sistema 

capitalismo. Nesse sentido, Max Weber aduziu que somente pode-se referir aqui às linhas 

caracterizadoras do antigo sistema colonial. Isso porque “as aquisições coloniais dos Estados 

europeus deram lugar, em todos eles, a uma gigantesca acumulação de riquezas dentro da 

Europa”7. Para tanto, utilizaram-se dos seguintes meios: monopólio dos produtos 

comercializados; possibilidade de distribuição nas colônias; direito de transportar as 

mercadorias e a possibilidade de ganho com o transporte.8 

As colônias capitalistas foram constituídas, de ordinário, em plantações, por meio do 

trabalho dos indígenas, pelo menos, de início. Mais à frente, quando restou evidenciados que 

os silvícolas não serviam para o trabalho, iniciou-se a importação de negros como escravos, 

evoluindo tal sistema com apoio dos privilégios no comércio de escravos.9    

Em um primeiro momento, os governos tentaram impedir a saída do ouro e da prata de 

seus reinos, com o intuito de assegurar a riqueza do príncipe. Assim, com o afluxo de metais 

preciosos vindos da América e o desenvolvimento da produção, houve o progresso do comércio 

europeu, criando um excedente suplementar, aliado aos trabalhos forçados na América e a baixa 

dos salários reais.10 

Assim, pode-se descrever a pilhagem da América, de acordo com Michel Beaud, em dois 

fluxos: a pilhagem dos tesouros encontrados (extração de metais preciosos) e a produção nova 

de valor (trabalho escravo e forçado nas minas ou na cultura de cana). “Conquista, pilhagem, 

                                                 
6 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 21. 
7 WEBER, Max. Tradução Claus Von Puschen. História geral da Economia. 1. ed. São Paulo: Centauro, 2006, 

p. 274. 
8 As oportunidades de ganho com o transporte, mesmo que entre a metrópole e as colônias restaram asseguradas 

pela Ata de Navegação Inglesa de 1651. WEBER, Max. Tradução Claus Von Puschen. História geral da 

Economia. 1. ed. São Paulo: Centauro, 2006, p. 274. 
9 WEBER, Max. Tradução Claus Von Puschen. História geral da Economia. 1. ed. São Paulo: Centauro, 2006, 

p. 275. 
10 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 23-27. 



18 

 

 

exterminação: esta é a realidade de onde vem o afluxo de metais preciosos para a Europa no 

século XVI”11.  

A segunda etapa no aparecimento do capitalista nada mais é do que a ascensão da 

burguesia no século XVII. Aqui, pode-se destacar que, ainda no século XVI, as burguesias 

bancárias e mercantis, com imensas fortunas, redes bancárias e financeiras, já acenavam para a 

sua ascensão; aliadas à Estados nacionais com poderes de conquista e dominação; além da 

valorização à época da riqueza e do enriquecimento; enfim, todas as condições para o 

desenvolvimento posterior do capitalismo, que tinha nascido.12 

A classe burguesia, no entanto, ascendeu de maneira diversa nos diversos países da 

Europa. Na França, por exemplo, somente, conseguiu influenciar o Estado a partir da Revolução 

Francesa de 1789, pois até esse ano, havia o absolutismo – a nobreza e o clero – favorecendo 

os setores improdutivos. Já na Inglaterra, o absolutismo já não existia desde 1689, ganhando 

importância os setores burgueses, por meio da constituição de uma nova classe social – a 

burguesia.13 

Como já dito, a recuperação da economia ocorrida no século XVIII, mais precisamente, 

a partir de 1720, conheceu um novo período de crescimento econômico, em virtude do afluxo 

de metais preciosos vindos da América e da expansão demográfica europeia. Entretanto, essa 

expansão do meio circulante conduziu a um uma inflação geral, elevando os preços com o 

intuito de adequação a essa nova situação, produzindo resultados diversos na França e na 

Inglaterra, com o predomínio desta última.14 

Na França, o absolutismo e o mercantilismo apareceram com maior nitidez. “Ela 

corresponde à aliança entre uma burguesia ainda fraca com um monarca cujo absolutismo se 

completa com Luís XIV; aliança contra uma nobreza ainda mais forte e, quando necessário, 

contra as revoltas da miséria (...)”15. Nesse cenário, a diminuição de preços em virtude da baixa 

colheita e das diversas arrecadações de impostos, arrendamentos, dinheiros e outros gêneros, 

tornaram-se insuportáveis para os camponeses, aumentando, ainda mais, a miséria nas cidades. 

                                                 
11 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 30. 
12 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 31. 
13 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

128. 
14 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

129-131. 
15 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 51. 
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Ainda, outros fatores também agravaram as condições econômicas e políticas francesas. 

Em primeiro lugar, o déficit público crescente, gerado pela produção arcaica francesa que, 

subsidiada em grande parte pelo Estado, gastava boa porção de sua receita fiscal na manutenção 

das camadas improdutivas da sociedade e no financiamento de um grande e oneroso exército 

permanente.16  

Em segundo, as várias crises da agricultura francesa, dos anos 1740-1741, 1770, 1776-

1777 e 1788-1789, aprimoraram a tendência de aumento dos preços agrícolas, em especial, o 

de cereais de grande consumo (centeio, cevada, aveia, entre outros), desorganizando o mercado 

interno francês em um período de incentivo à produção agrícola. E em terceiro, o fato do 

crescimento demográfico francês (35% no século XVIII) ter sido insuficiente para compensar 

a discrepância entre os preços e os salários entre 1726-1741 e 1771-1789.17  

E em quarto, a derrota da França pela Inglaterra na Guerra dos Sete Anos (1756-1763) 

que acarretou a perda de inúmeras colônias francesas – o Canadá e a Luisiana a leste do rio 

Mississipi, na América; e todos os territórios da Índia, à exceção de uns poucos de menor 

importância –, agravando as condições econômicas precárias do Estado francês.18  

No tocante à Inglaterra, o seu poder marítimo e colonial já se impunha nos fins do século 

XVI à Espanha, no século XVII à Holanda, e no século XVIII, à França. Em suma, a Inglaterra 

já se empenhava na expansão colonial desde o século XVII. O comércio exterior inglês – a 

riqueza do soberano – foi decuplicado entre 1610 e 1640, desenvolvendo, portanto, a produção. 

Nessa época, a grandeza nacional e o enriquecimento estatal e do mercado eram a base de um 

compromisso entre a classe burguesa e o soberano.19 

Ao contrário da França, na Inglaterra, a pressão da inflação dos preços, no século XVIII, 

rendeu resultados diversos, uma vez que permitiu a passagem do sistema econômico comercial 

para o capitalista. Primeiro, porque o mercantilismo inglês sempre exaltou a obtenção de uma 

                                                 
16 Em 1789, ano da Revolução Francesa, o déficit público francês tinha atingido o patamar de 100%, o que 

implicava a quebra do Estado. E à burguesia, já atrofiada pelo Estado mercantilista, recaiu o encargo de financiar 

tal déficit, em razão da incapacidade daquele em manter a prática do nacionalismo econômico, principalmente em 

um período de inflação. REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: 

Contexto, 2008, p. 131. 
17 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

131-133 
18 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

133. 
19 A Companhia das Índias Orientais (inglesa) foi iniciada em 1600, criando quinze anos após vinte entrepostos na 

Índia, nas ilhas, na Indonésia e em Hirats (Japão). Os ingleses estarão na Pérsia, em 1628; e, em Bombain, em 

1668. Também, se instalam em Barbados, em 1625; em Quebec, em 1629; em Jamaica, em 1655; na Nova 

Amsterdã, em 1664. Além desses, fundam colônias na América do Norte. BEAUD  Michel. Tradução Maria 

Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São 

Paulo: Brasiliense, 2004, 38-41. 
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balança comercial favorável, na ênfase ao comércio exterior. Segundo, porque no período em 

que a França atravessava crises na produção agrícola, a Inglaterra vivia a denominada 

“Revolução Agrícola”, resumida em três fatores:  inovações técnicas, alterações na estrutura da 

propriedade fundiária e aumento de produtividade. Terceiro, em virtude do enorme crescimento 

demográfico inglês (de mais de 70%), durante o século XVIII, ter dado margem ao aumento da 

oferta de mão-de-obra barata em um período de elevação de preços.20 

Na Inglaterra, a afirmação da burguesia se deu devido à grande insatisfação com relação 

ao absolutismo. “No movimento de profundo descontentamento de onde surgirá a primeira 

derrubada do rei, as reivindicações camponesas recomeçam e originam uma agitação 

multiforme”21. “Em poucas palavras: democracia parlamentar, liberdade, propriedade; aí estão 

as aspirações de camponeses médios ou abonados, de comerciantes, de artesãos, de pessoas 

emigrantes locais”22. “Liberdade, livre consentimento, direito à insurreição; a burguesia inglesa 

vai encontrar em Locke o teórico que refutará as teses desenvolvidas por Hobbes no meio do 

século em favor da necessidade de um Estado absolutista, e justificar a derrubada do 

soberano”23. 

Enfim, o mercantilismo, por não ter concebido leis econômicas, não se adaptou às novas 

condições econômicas do século XVIII, estando, por conseguinte, fadados ao desaparecimento. 

Chegando ao seu apogeu, a política mercantilista gerou resultados lógicos: primeiro, pela 

abusiva regulamentação que impedia o progresso econômico, ocasionou diversas crises; 

segundo, pela oposição que crescia cada vez mais, sofreu vários ataques tanto internos como 

externos. Ademais, o intervencionismo estatal reservava para si todos os direitos, e para os 

indivíduos somente deveres, sendo arbitrário e brutal, produzindo, inclusive, no plano 

internacional, antagonismos entre as economias nacionais, ocasionando as guerras do século 

XVII e início do século XVIII.24 

                                                 
20 Esse crescimento permitiu uma maior concentração de capital pela burguesia, classe cada vez mais presente nos 

setores produtivos urbanos e rurais (área agrícola). E, em quarto, destaca-se a vitória da Inglaterra de 1763, que a 

tornou a primeira potência mundial, tanto econômica como politicamente. Assim, se solidificou a sua posição de 

mercados privilegiados para a compra de manufaturados e produtos primários, dobrando o valor das exportações 

inglesas entre 1720 e 1760 e, novamente, entre 1760 e 1795. REZENDE, Cyro de Barros. História econômica 

geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 133-136. 
21 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 42. 
22 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 43. 
23 John Locke, assim como Hobbes, partem do primeiro contrato social, porém, para chegar a uma concepção 

oposta. Para Locke, a sociedade e o governo estão fundamentados no consentimento livre dos cidadãos. BEAUD, 

Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos nossos dias. 4. 

ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 48. 
24 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 87-88. 



21 

 

 

Em paralelo à afirmação da classe burguesa na Inglaterra, fortaleceu-se um novo modo 

de extorsão de valor, que resultou na dominação indireta de negociantes sobre artesãos. Por 

isso, os artesãos pobres – operários que trabalham para os negociantes e fabricantes –, não 

pediram liberdade e democracia, mas a proteção da regulamentação, ou seja, a elevação da tarifa 

ou do salário, a redução de jornada de trabalho e a proteção em face da concorrência externa. 

Liberdade e democracia foram os reclames da classe burguesa negociante e bancária, dos 

juristas e dos homens da lei, dos profissionais liberais e dos grandes proprietários rurais, 

comerciantes e agricultores ricos – uma nova força social, cujo poder foi subestimado pela 

monarquia. Só que a burguesia, após ter se beneficiado durante muito tempo da política 

mercantilista aliada à monarquia, utilizou-se daqueles movimentos populares contra o 

absolutismo, por meio de um compromisso com a classe dominante – a nobreza.25 

Diante disso, percebe-se que os ideais liberais foram conquistados, ao longo do tempo, a 

partir de três grandes revoluções: a revolução americana, a revolução francesa e a primeira 

revolução industrial, a seguir descritas. 

 

1.1.1 Revoluções do século XVIII: primeira revolução industrial 

 

A fase de expansão da economia mundial do século XVIII, além de elevar a Inglaterra à 

posição de potência dominante em sua área central, possibilitou a ascensão do sistema 

econômico capitalista, por meio da maximização da acumulação primitiva de capitais nas mãos 

da burguesia – a proprietária dos meios de produção.26  

Nessa época, embora o capitalismo ainda fosse amplamente colonial, mercantil e 

manufatureiro, já era capaz de adaptação frente à nova situação gerada pela independência das 

colônias americanas, “e de criar, com a nova onda de ‘encloosures’ e com a proletarização das 

massas rurais, com o movimento cumulativo de acumulação, com os progressos técnicos, as 

condições da grande revolução industrial do século XIX”27 (Grifo original).28 O século XVIII, 

afinal, constituiu o século das três revoluções, ou, mais precisamente: 

  

                                                 
25 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 45-47. 
26 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

136-137 
27 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 65. 
28 As enclosures inglesas consistiam no sistema de redistribuição das terras desbravadas e de fixação de aldeões 

no centro da propriedade cercada. WEBER, Max. Tradução Claus Von Puschen. História geral da Economia. 1. 

ed. São Paulo: Centauro, 2006, p. 37. 
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Século das luzes, do espírito francês, do despotismo esclarecido, é assim que 

habitualmente é apresentado o século XVIII: século da expansão dos intercâmbios 

mercantis, notadamente do comércio mundial, e do progresso da produção mercantil, 

agrícola e manufatureira, com alta de preços e crescimento da população, tudo isso 

principalmente na segunda metade do século, e tendo, como resultados simultâneos, 

a multiplicação das riquezas e o agravamento da pobreza. (...) É também, o século do 

fortalecimento do capitalismo inglês: pois o capitalismo se enfraquece na Holanda, 

vegeta numa França largamente rural, dominada pela corte e pelos salões, mal emerge 

nos países em que, como na Prússia, os “déspotas esclarecidos” adotam as velhas 

receitas mercantis.29 

 

O século XVIII representou, também, o século das contradições ou, pelo menos, o período 

em se acentuaram as contradições ligadas ao desenvolvimento das relações mercantis e do 

capitalismo: contradição da dominação das colônias, com as guerras entre a França e a 

Inglaterra e a independência colonial da América; contradição da nobreza com a monarquia da 

França, desaguando na Revolução Francesa de 1789; enfim, contradição do crescimento dos 

intercâmbios mercantis e da limitação da produção da manufatura, resultando na Revolução 

Industrial, na Inglaterra.30 

Em síntese, no século XVIII ocorreram três grandes revoluções: a Revolução Americana, 

pela independência colonial da América; a Revolução Francesa, pela luta da burguesia e da 

nobreza, na França; e a Revolução Industrial, na Inglaterra. 

Primeiramente, vieram as guerras de Luís XIV, que consumiram a França. Ao contrário, 

a Inglaterra venceu nos Tratados de 1703 e 1713, ganhando abertura de mercado no Brasil e na 

colônia espanhola na América, além da preponderância marítima. Após, em 1739, entrou em 

guerra contra a Espanha, devido à limitação das atividades dos comerciantes ingleses no 

império espanhol. Depois, a guerra denominada Sucessão da Áustria (1740-1748) – da França 

e da Espanha (com apoio da Prússia) em face da Inglaterra e da Áustria –, resultou em uma 

pacificação, em Aix-la-Chapelle, que não solucionou todos os conflitos das colônias inglesas 

da América do Norte, nem conseguiu diminuir o imenso domínio que a pequena colônia 

francesa tinha conquistado. Assim, continuava a concorrência francesa para os comerciantes 

ingleses.31 

                                                 
29 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 64-65. 
30 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 65. 
31 Entre 1720 e 1780, se intensificam a pilhagem e a exploração colonial, no Brasil e na América espanhola, aliado 

ao fato de que a África tinha o papel de fornecedora de mão-de-obra servil para as fazendas, por meio do trabalho 

forçado de escravos negros. Isso representou um requisito importante no enriquecimento privado da burguesia da 

Europa ocidental e no aumento da massa de mais-valia, além do aumento das compras no resto do mundo. BEAUD, 

Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos nossos dias. 4. 

ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 65-69. 
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Ao longo da Guerra dos Sete anos (1756-1763), a Inglaterra obteve muito sucesso nas 

colônias, tomando diversas localidades; enquanto a França negligenciava a sua defesa. Em 

1763, no Tratado de Paris, os ingleses difundiram, consideravelmente, seu império, obtendo 

dos franceses, várias regiões. A Inglaterra, desse modo, ingressou em um período de supremacia 

mundial.32 

Em 1774 foi estabelecido um primeiro congresso, reunindo os representantes das treze 

colônias da Inglaterra na América do Norte. Já em 1775-1776, um segundo congresso 

continental, embora não tenha conseguido apoio do Canadá, e querendo auxílio da França, 

perfilhou a Declaração de Independência e de Entente, em 04 de julho de 1776, influenciados 

pelos filósofos europeus. A guerra da independência durou seis anos, se beneficiando os 

americanos diante de uma aliança com a França, em 1778, após a entrada na guerra da Espanha, 

em 1779, e da Holanda, em 1780.33 

Todos esses fatos representaram o processo seguido para a desenvoltura da Revolução 

Americana, em prol da independência colonial, sendo a América do Norte, a primeira a se 

libertar da colonização inglesa. Entretanto, não se libertou do capitalismo, uma vez que “o 

capitalismo é nacional – portanto marcado pelas rivalidades comerciais e pelas guerras – e 

mundial – portanto caracterizado pela extorsão de valor e de riquezas nas regiões dominadas”34 

(Grifo original). 

Em segundo, veio a Revolução Francesa, de 1789 – a luta entre a nobreza e a burguesia, 

na França.35 Aqui se desenvolveu um descontentamento, eclodindo uma revolta, logo dominada 

– uma nobreza, que tinha o acesso aos cargos oficiais; e uma classe burguesa enriquecida e 

fortalecida, mas afastada dos negócios estatais. É nesse contexto, que germinam as descobertas 

                                                 
32 Entre as regiões que a Inglaterra obteve dos franceses, pode-se citar: todo o Canadá; a Luisiana a leste do rio 

Mississipi, na América; e a maioria da Índia. BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. 

História do capitalismo: de 1500 aos nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 69-70. 
33 Destaca-se o fato de que as colônias da América do Norte, com as outras colônias inglesas, estavam submetidas 

ao regime de exclusividade frente à metrópole, que tinha o monopólio da compra e da venda. BEAUD, Michel. 

Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos nossos dias. 4. ed., 2ª 

reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 71-72. 
34 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 73. 
35 O cenário social era assim estratificado no século XVIII: parte da alta nobreza (famílias em contato com a corte), 

que se beneficiava de muitos privilégios, cargos e altas pensões; as famílias da nobreza de toga (intendentes, 

conselheiros estatais e parlamentares); parte da alta burguesia (banqueiros, grandes comerciantes marítimos, 

fabricantes, negociantes), ainda fracos na sociedade francesa, mas que faziam aliança com advogados, juristas, 

letrados, e oficiais da finança. E de outro lado, nas cidades, estavam os operários, artesãos e camponeses; e nos 

campos, vagabundos, mendigos e pessoas sem trabalho. Ainda, eram dominantes o artesanato e a produção a 

domicílio. BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 

aos nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 73-77. 
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dos sábios (cientistas) e as ideias de filósofos, em uma contestação multiforme. “É uma época 

de excepcional entusiasmo pela observação da matéria e da natureza”36. 

A Revolução Francesa significou uma revolta contra o mercantilismo – a doutrina do 

Laissez-faire: “uma tradução livre dessa frase famosa seria: ‘Deixem-nos em paz!’”37, um grito 

de batalha dos que se opunham aos intervencionismo estatal. 

Os grandes temas da Revolução Francesa foram os seguintes: a soberania do povo, a 

vontade geral e a liberdade – trazidos da revolução burguesa; e, a soberania do povo, a 

democracia direta e a liberdade – trazidos pelos movimentos populares. Outros temas, ainda, 

foram destacados: a riqueza, a igualdade e a propriedade.38 

Essa revolução, baseada na doutrina do liberalismo econômico, consagrou o direito de 

propriedade, ainda com contornos absolutos; a liberdade como valor maior; e, a concepção da 

abstenção estatal, para proteção da propriedade e do mercado. Nesse contexto, o capitalismo 

ganhou ainda mais força, dando margem a um novo modelo estatal, o Estado Liberal, “(...) não 

intervencionista, que impõe uma limitação territorial e fixação de fronteiras para preservar 

mercados, atuando somente para manter a ordem econômica e regulamentá-la”39.  

 

Em rigor, o lema revolucionário do século XVIII, esculpido pelo gênio político 

francês, exprimiu em três princípios cardeais todo o conteúdo possível dos direitos 

fundamentais, profetizando até mesmo a sequência histórica de sua gradativa 

institucionalização: liberdade, igualdade e fraternidade.40 41 

 

Portanto, nos anos entre 1790 e 1815, o que vai se manifestar para todos, com nitidez, é 

a Revolução Francesa e as guerras que assolavam a Europa. Entretanto, outra revolução vai ser 

iniciada na Inglaterra, a Revolução Industrial, sendo introduzido e ampliado, por meio dela, o 

raciocínio capitalista de produção, qual seja: a exploração crescente dos trabalhadores; a 

                                                 
36 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 78. 
37 HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem: do feudalismo ao século XXI. 22. ed. revista e ampliada 

(reimpressão). Rio de Janeiro: LTC, 2013, p. 109.  
38 Nessa época, floresceram pesquisas científicas e descobertas, assim como ideias filosóficas e econômicas. Entre 

os ideais e seus filósofos, tem-se: a democracia, a liberdade e a vontade geral (Hobbes e Locke); a democracia, a 

liberdade e o contrato social (Rousseau); a igualdade e propriedade (Rousseau). Entre os economistas: Voltaire 

traz uma definição para o capitalismo, ou seja, como o sistema que obriga os mais ricos a fazer os pobres 

trabalharem ainda mais. Em contraponto a Voltaire, Rousseau estabelece a fundamentação do pensamento 

socialista. BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 

aos nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 78-99. 
39 MONTEIRO, Carolina Masotti. A prescrição na perspectiva do dumping social. Revista LTr, São Paulo, n. 79-

05, p. 584-604, maio.2015, p. 585. 
40 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 576-577. 
41 “No Estado Liberal do século XIX a Constituição disciplinava somente o poder estatal e os direitos individuais 

(direitos civis e direitos políticos) [...]”. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2016, p. 233. 
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produção em massa de mercadorias, a acumulação crescente de riqueza, de um lado, e de outro, 

o aumento da miséria – uma lógica que vai se impor em setores cada vez mais extensos da 

sociedade.42 43 

Em terceiro lugar, adveio a Revolução Industrial Inglesa, um acontecimento pioneiro 

restrito à Inglaterra, devido a sua melhor realização da acumulação primitiva de capitais, que 

lhe proporcionava condições para o chamado take off (sentido de decolagem), e lhe permitia a 

continuidade das inovações técnicas e do sistema fabril de produção. No aspecto da produção, 

pode-se considerar que essa revolução estava caracterizada em um tripé: industrial têxtil, 

siderurgia e mineração.44 

No começo do século XVIII, a produção na Inglaterra era ainda, predominantemente, 

agrícola e artesanal. A transformação se deu pelo comércio mundial, fundamentalmente 

estabelecido na exploração das colônias. As enclosures foram retomadas, principalmente a 

partir de 1760, direcionando-se cada vez mais para a forma de leis do Parlamento (enclosure 

acts). Diversas transformações na propriedade e na produção agrícola fizeram nascer um 

contingente de mão-de-obra disponível e privado do essencial à subsistência, havendo, 

consequentemente, o aumento da produção de minérios e da manufatura. Esse é o panorama 

econômico do século XVIII, uma época de melhoramentos, invenções e técnicas que tinham o 

intuito de aumentar a produção. Nesse período, foi introduzida uma nova forma de produção – 

o sistema de fábricas –, expandindo, portanto, a mão-de-obra assalariada.45 

                                                 
42 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 123-124. 
43 “As revoluções são geralmente sangrentas. Muita gente se choca com a violência e o terror do modelo francês. 

É interessante que os mais fortes adversários da Revolução Francesa teriam sido os ingleses. O fato é especialmente 

notável porque a luta da burguesia inglesa para conquistar o poder político correspondente ao seu poder econômico 

ocorrera um século antes da Revolução Francesa, e a violência que acompanhara já estava esquecida. [...]. Houve, 

porém, um a diferença. Enquanto na França o comércio teve de dar no nascimento um violento golpe, do qual este 

jamais se recobrou, na Inglaterra a vitória foi conquistada por uma decisão, e não com luta. Parece que na 

Inglaterra, comércio e nascimento se conheciam bem e se entendiam melhor que nos outros países. A burguesia 

inglesa pôde tornar-se uma aristocracia rural, e a aristocracia rural dedicou-se aos negócios se preocupar muito 

com o preconceito de ‘estar acima dessas coisas’. Não obstante, os anos de 1640-1688 marcam, na história inglesa, 

um período de luta – que só cessou quando a burguesia conquistou o direito de participar do governo”. 

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem: do feudalismo ao século XXI. 22. ed. revista e ampliada 

(reimpressão). Rio de Janeiro: LTC, 2013, p. 121. 
44 A indústria têxtil do algodão, totalmente mecanizada, inaugurou a fase capitalista de produção, pelo emprego 

da máquina. A siderurgia, também, teve muitos progressos. E a mineração do carvão acompanhou a expansão, por 

causa da máquina a vapor.  Esse pioneirismo todo da Inglaterra, no século XVIII, proporcionou a sua manutenção 

como nação líder econômica mundial durante todo o século XIX.  REZENDE, Cyro de Barros. História 

econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 140-143. 
45 A expansão comercial por meio das trocas comerciais foi impressionante (multiplicada por 5,5), quadruplicando 

a renda nacional, e tornando necessário o melhoramento dos meios de transportes. Entretanto, no século XVIII, os 

squatters foram expulsos das terras comunais; os camponeses pobres, por não dispor de dinheiro para as despesas 

de cerceamento, venderam suas terras para o grande proprietário vizinho; a aristocracia fundiária e os grandes 

proprietários implantaram métodos mais modernos de cultura e de pecuária. O artesanato continuou, entretanto, 

sofrendo a concorrência de outras formas de produção. Dessa forma, o trabalho a domicílio passou a ser a principal 
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Diante disso, pode-se dizer que a Primeira Revolução Industrial se deu entre 1760 e 1840, 

tendo sido desencadeada pela construção de ferrovias e pela invenção da máquina a vapor, 

dando início à produção mecânica.46 

A máquina a vapor, instituída por James Watt, entre 1769 e 1782, mudou radicalmente o 

sistema produtivo, fazendo com que o setor de transportes se expandisse, uma vez que as 

ferrovias foram uma invenção viabilizada pela máquina a vapor. A mineração de carvão, 

combustível básico da máquina a vapor, também, acompanhou essa expansão, embora não 

tenha se mecanizado significativamente.47 

 

Assim se inicia na Inglaterra a transformação capitalista da produção, da qual um 

aspecto será enfatizado sob o nome de ‘Revolução Industrial’: a dominação colonial, 

o comércio mundial, o capitalismo mercantil ocasionam, com o desenvolvimento das 

trocas, o crescimento do fornecimento de produtos básicos (chá, açúcar, algodão) e o 

crescimento de mercados (têxteis, produtos manufaturados; as enclosures e a primeira 

modernização da agricultura fornecem um proletariado desenraizado e disponível.; e 

o espírito científico e técnico aplicado à produção suscita um seguimento de invenções 

que fazem uma bola de neve; capitais disponíveis, originários especialmente do 

comércio e da agricultura, permitem a construção de fábricas.48  

 

O economista Paul Hugon assevera que o fato da revolução industrial ter surgido na 

Inglaterra se deveu, primeiro, ao privilégio de ter sido uma grande nação comercial, possuidora 

de mercados para qualquer aumento de produção; e, segundo, pelo despovoamento dos campos, 

em virtude de sua evolução rural, promovida com a Reforma, que proporcionou o aumento da 

mão-de-obra urbana que precisava. “Evolução da técnica, possibilidade de mercados novos, 

disponibilidade de mão-de obra, tais as principais razões que tornaram então possível o 

desenvolvimento da indústria na Inglaterra, com amplitude e rapidez excepcionais”49.  

                                                 
forma do capitalismo britânico manufatureiro. James Watt instituiu a máquina a vapor de simples efeito, nos anos 

60, e a de duplo efeito, em 1783. Em 1785, o pastor Cartwright realizou um tear mecânico, o aperfeiçoando 

sistemática e progressivamente, o que fez com que se generalizasse no final do século. Assim, se desenvolveu o 

sistema de fábricas. BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do 

capitalismo: de 1500 aos nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 99-107. 
46 WORLD ECONOMIC FORUM, 2016, Cologny e Geneva. SCHWAB, klaus. The fourth industrial 

revolution. Switzerland: World Economic Forum, 2016, p. 11.  
47 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

141-143. 
48 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 108-109. 
49 “Ao tempo, pois, em que Smith estava escrevendo o seu magnífico trabalho, podia, como seus contemporâneos, 

pressentir a evolução que se esboçava: todavia, impossível lhe era ainda vê-la. Seus discípulos poderão não apenas 

assistir à sua expansão, como também observar seus primeiros efeitos econômicos e sociais”. HUGON, Paul. 

História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 110. 
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No período de 1780-1880, as três grandes indústrias que tiveram crescimento e 

multiplicação foram as de algodão, as de fundição e as de trilhos de estrada de ferro, ocorrendo 

na Grã-Bretanha o seu maior desenvolvimento e alcance precoce.50 

De outro lado, todas essas transformações estruturais provocaram um alto custo social, 

que recaiu sobre a população menos favorecida. O trabalhador vai ser transformado em 

acessório do processo de produção, podendo ser substituído a qualquer momento. À vista disso, 

houve um aumento da migração para as cidades industriais, onde o mercado de trabalho era 

mais amplo. Até 1850, existia uma defasagem entre a oferta frente à procura de mão-de-obra 

para as indústrias, o que manteve baixos os salários, se agravando essa situação com o emprego 

de mulheres e crianças, além das longas jornadas de trabalho, remuneração baixa somente para 

a subsistência e habitação em cortiços.51 

Por isso, a produção inglesa irá aumentar de forma potente, vai crescer o número de 

assalariados e se multiplicar as lutas operárias. Aqui, o Estado vai entrar com medidas 

protecionistas, privilégios e monopólios da política do mercantilismo, sustentação política e 

militar, política dos pobres e repressão das revoltas. Diversas leis vão ser editadas para cercear 

os movimentos operários, proibindo coalizões operárias, instituindo pena de morte aos 

culpados, entre outras medidas.52 

O proletariado, então, vai tentar atenuar essa situação em que era submetido, sem alcançar 

resultados imediatos e significativos, pelo menos, até o fortalecimento do movimento sindical 

(Trade Unions) na segunda metade do século XVIII. A partir deste período, a classe proletária 

irá conseguir avançar em alguns pontos, tais como: a redução de jornada para 12 horas diárias 

para o trabalho infantil, em 1883, nas indústrias têxteis; a proibição do trabalho feminino e 

infantil, em 1842, no subterrâneo das minas de carvão; e a fixação da jornada diária em 10 horas 

para o trabalho feminino e infantil, em 1847, em todas as fábricas.53 

                                                 
50 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 139. 
51 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

143-144. 
52 Nesse movimento estatal de medidas protecionistas, na realidade, um movimento heterogêneo, encontra-se o 

esboço da futura burguesia em fusão: membros da aristocracia promotoras de empresas comerciais e de 

explorações agrícolas e de mineração, grandes mercadores, grandes financistas, mercadores se tornando 

fabricantes, fabricantes e negociantes se tornando banqueiros. BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina 

Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: 

Brasiliense, 2004, p. 109. 
53 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

144. 
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Diante de todos esses acontecimentos referentes à Primeira Revolução Industrial, a 

doutrina liberal se expandiu e conquistou o mundo capitalista ocidental, na linha de duas 

escolas, a escola fisiocrática e a clássica.  

 

1.1.2 Escolas do liberalismo econômico  

 

O mercantilismo provocou uma tríplice reação: uma científica, consistente na 

preocupação com a necessidade de uma teoria econômica; uma liberal, contra o 

intervencionismo estatal; e outra, individualista, contra a sujeição do indivíduo ao Estado. Essa 

tríplice reação começou seu esboço no final do século XVII, mas somente em meados do século 

XVIII vai se ampliar, mostrando-se sob a forma de uma teoria ou doutrina, sob o nome de 

liberalismo econômico, obra de duas escolas: a escola francesa fisiocrática e a escola inglesa 

clássica.54 

 

1.1.2.1 Liberalismo francês: escola fisiocrática 

 

O primeiro grupo de pensadores econômicos, organizados formalmente em uma escola, 

surgiu na França, no século XVIII, vindo a ser conhecidos como fisiocratas, da escola da 

Fisiocracia. “A raiz da palavra fisiocracia significa ‘governo (ou regra) da natureza’, e revela 

um aspecto fundamental da crença que os une, quer seja, a ideia de que a sociedade e a economia 

funcionam de acordo com uma ordem natural”55. Nessa linha, todos os fatos sociais e 

econômicos encontram-se ligados, intimamente, e submetidos a leis inexoráveis, devendo o 

setor privado e o governo compreenderem e observarem essas leis, se quiserem obter bons 

resultados.  

A escola fisiocrática foi a primeira escola econômica, e teve como representantes os 

franceses. Seus estudos datam do período entre 1756 e 1778. E seu percussor foi o Doutor 

Quesnay, médico da Corte do Rei Luís XV, tendo como seus discípulos principais: Mirabeau, 

pai do tribuno da Revolução; Mercier de la Rivière, conselheiro do Parlamento; o abade 

Baudeau; le Tronse, representante do Parlamento de Orléans; Dupont de Nemours, secretário 

da Escola; e Turgot, o futuro Ministro de Luís XVI.56 

                                                 
54 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 88. 
55 FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico: de Lao tse a Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p. 

105. 
56 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 89. 



29 

 

 

O sucesso dessa escola foi grande e rápido, na medida que a sensibilidade da época 

tornava os espíritos mais sensíveis às suas indagações. Nesse período, fazia parte do movimento 

intelectual e científico, o Enciclopedismo, desenvolvido a partir de 1750, com nomes tais como: 

Voltaire, Rousseau, Mably e Montesquieu.57  

A preocupação da escola fisiocrata consistia na identificação dos princípios racionais que 

ordenavam a produção e a acumulação de riquezas, assim também como na distribuição de 

renda e os fluxos e gastos. A escola era formada por um grupo de autores heterogêneos: Jacques 

Turgot, Marquês de Mirabeau, Mercier de la Rivière, Du Pont de Nemours, François Le Trosne, 

Nicolas Baudeau e François Quesnay.58 

Os fisiocratas formavam um grupo que se reuniam, com regularidade, a partir de 1757, 

sob o comando de François Quesnay, com a finalidade de analisar os problemas da economia. 

Seus membros escreveram livros e artigos, nos quais, defendiam a eliminação das restrições e 

o livro comércio, enfim, o laissez-faire. A doutrina do Laissez-faire tornou-se o lema dos 

fisiocratas franceses à época de Gournay, um comerciante francês pioneiro nessa luta, que 

queria que a França não tivesse uma regulamentação excessiva.59 

A obra que mais conferiu uma sistematização (ordem, método e estrutura) à escola 

fisiocrata foi o Tableu Économique (Quadro Econômico), de François Quesnay. Discorreu 

sobre um processo de interação entre classes sociais, utilizando-se os fluxos de renda e as 

despesas como fatores importantes para restaurar a política econômica. Para o autor, a 

sociedade era concebida em três classes: a classe produtiva, de agricultores, pescadores e 

mineradores; a classe estéril, de manufatureiros, mercadores, servos e profissionais liberais; e 

a classe dos proprietários de terra e de outros bens.60 

Essa nova escola tinha duas concepções: a ordem natural e a ordem providencial. A ordem 

natural se referia à noção de que os fenômenos econômicos se processavam, de forma livre e 

independente, com relação a qualquer coação externa, de acordo com uma ordem da natureza, 

                                                 
57 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 90. 
58 FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico: de Lao tse a Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p. 

106-108. 
59 HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem: do feudalismo ao século XXI. 22. ed. revista e ampliada 

(reimpressão). Rio de Janeiro: LTC, 2013, p. 109. 
60 FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico: de Lao tse a Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p. 

108-109. 
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que era regida por leis naturais.61 A escola dos fisiocratas considerava ser a ordem natural uma 

ordem providencial, ou seja, a ordem querida por Deus para a felicidade dos homens.62 

O capitalismo pressupunha o direito de propriedade, que em sua forma pura, não 

autorizava nenhuma restrição. No plano da ordem moral, os fisiocratas diziam que esse direito 

deveria ser fundamentado no trabalho humano dispendido. Neste ponto, seguem John Locke, 

com relação à proteção dos direitos individuais e em sua utilização como justificativa a 

propriedade privada. Ainda, os fisiocratas eram contrários à intervenção estatal, defendendo a 

liberdade de mercado para o bom funcionamento da economia. Tinham como máxima a 

conhecida expressão laissez-faire, laissez-passer (“permitam que façam” e “deixai que 

passem”), que trazia um apelo à liberdade de produção e de comércio, respectivamente.63 

Em síntese, os fisiocratas encaravam como alvo os fenômenos da produção, apresentando 

uma tentativa de explicação, pelo menos sintética, da circulação e da repartição de produtos. 

Entretanto, seu método, conforme Paul Hugon, não têm sentido histórico, no sentido de que 

exagerava a função econômica da produção da agricultura, ao passo que menosprezava a 

produtividade da indústria e do comércio. Mesmo assim, foi a primeira escola que dispôs acerca 

dos fundamentos da ciência econômica, alicerçando, solidamente, o direito de propriedade 

sobre a noção de utilidade social, de forma a justificar e enaltecer o direito de liberdade 

econômica.64 

A par do exposto, não foi somente a escola fisiocrática, na França, que estudou a 

economia, também, outra escola veio a aparecer no cenário da época, a constituir uma escola 

econômica – a escola clássica, na Inglaterra. 

 

 

 

                                                 
61 O Tableu Économique, de Quesnay, tinha, exatamente, o objetivo de evidenciar essa ordem natural, na medida 

em que considerava composta a sociedade por três classes: uma produtiva (agricultores); uma estéril 

(comerciantes, industriais, domésticos e profissionais liberais); e uma de proprietários imobiliários. A circulação 

de riquezas entre as três classes, de Quesnay, traz uma indicação da importância relativa de cada uma, explicando 

a repartição dos bens de produção. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

1984, p. 90-91. 
62 “A conservação da liberdade é tanto mais indispensável quanto, na verdade, concorre para assegurar o ‘bom 

preço’. E essa noção de ‘bom preço’ é importante na doutrina fisiocrática, a qual o considera no interesse da 

produção”. Para isso, devia-se garantir uma abundância e um preço alto, este fixado pela livre concorrência, 

gerando, portanto, a opulência. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

1984, p. 94. 
63 FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico: de Lao tse a Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p. 

106-107. 
64 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 99-100. 
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1.1.2.2 Liberalismo britânico: escola clássica  

 

A escola clássica surgiu, na Inglaterra, no mesmo momento em que apareceu, na França, 

a escola fisiocrática, tendo sido elaborada por Adam Smith, em 1776, em sua obra-prima a 

“Riqueza das Nações” – um estudo de revisão das ideias econômicas mercantilistas e também 

da constituição de uma escola econômica. Iniciada por Adam Smith, foi continuada por Malthus 

e Ricardo, e, em 1848, complementada por Stuart Mill, em seus “Princípios de Economia 

Política”. A sua influência, portanto, continua até nossos dias, apesar de ter sofrido algumas 

alterações.65 

“Progressão das ideias liberais e tomada de consciência da nova realidade econômica: 

esses dois aspectos de um duplo movimento estão ligados”66. David Hume, em sua obra Essais 

Économiques, de 1752, já aduzia que a riqueza não está na abundância de metais preciosos, 

uma vez que a alta dos preços levava ao desequilíbrio da balança comercial. Porém, Adam 

Smith vai além, como discípulo de Hume, já que continuará a reflexão que este já havia iniciado, 

em seu Traité de la Nature Humaine (1738). Em sua obra Théorie des Sentiments Moraux, de 

1759, Adam Smith tentará justificar a ordem social fundamentada na procura dos interesses 

sociais.67 

Adam Smith nasceu na Escócia, em 1723, estudou na Universidade de Glasgow, de 1737 

a 1740, exercendo o magistério durante quase toda a sua existência – foi professor em 

Edimburgo e logo após em Glasgow. No entanto, foi em 1740, em Glasgow, que Smith 

conheceu David Hume, amizade que perdurou até a sua morte, e cuja influência foi considerável 

sobre seu pensamento.68 69 

Apesar de ter sido considerado o pai da Economia Política, sabe-se que as ideias de Adam 

Smith (1723-1790) já se encontravam presentes desde Quesnay e Cantillon (escola fisiocrática). 

                                                 
65 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 101. 
66 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p 110. 
67 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p 111. 
68 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 102. 
69 David Hume e Adam Smith foram influenciados pelo método de Isaac Newton, que consistia na procura de 

princípios que podiam identificar uma ordem subjacente a acontecimentos aparentemente caóticos, funcionando 

esses princípios como uma convenção psicológica, não necessitando serem verdadeiros. Smith concebia as leis 

gerais da Economia, analogicamente, às leis gerais da Física sobre os movimentos dos corpos. Em sua obra 

“Riqueza das Nações”, inicia considerando que a divisão do trabalho corresponde ao resultado necessário da 

propensão humana à troca – um princípio que, ao ser desmembrado em suas consequências pela teoria, explicará 

a causa da riqueza das nações –, devendo tal princípio econômico ser visto como uma lei natural. No método 

newtoniano (Isaac Newton) somente é necessário solicitar a existência do princípio, demonstrando que a sua 

articulação no modelo teórico leva a conclusões que explicam a realidade aparente. FEIJÓ, Ricardo. História do 

pensamento econômico: de Lao tse a Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p. 123-124. 
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Entretanto, Smith destacou-se devido ao seu esforço analítico e pelo tratamento único 

sistemático dos principais problemas econômicos de sua época, com um poder de síntese maior 

que a própria originalidade da matéria. Em sua obra “Riqueza das Nações”, existem diversas 

observações histórias inéditas, além de procedimentos novos para o tratamento da matéria.70 

A grande obra de Adam Smith, a “Riqueza das Nações”, constitui um marco na história 

da ciência econômica. Contudo, para Paul Hugon, concebeu uma ciência da economia não 

muito diversa da dos fisiocratas, uma vez que, também, procurou determinar as leis naturais 

que explicam os fenômenos econômicos e suas relações, além de ter adotado, igualmente, o 

liberalismo econômico. Apesar disso, estudou os problemas econômicos sob bases mais 

científicas, partindo de campo de estudo mais amplo que os fisiocratas: no lugar da 

produtividade agrícola, escolheu como problema econômico central, o trabalho, ou seja, a 

atividade produtiva.71 

“A eficácia do trabalho nas nações progressistas provém essencialmente da divisão do 

trabalho; demonstra-o Smith com exemplos tomados aos fatos”72 (Grifo original). “A riqueza 

é definida como o produto anual per capita da nação e a ampliação desse produto depende do 

número de pessoas empregadas produtivamente”73 (Grifo original). Nas sociedades evoluídas, 

a vida econômica se movimenta em virtude do emprego do capital, devendo o processo 

produtivo reconstituir, em escala crescente e ampliada, esse capital, de modo a proporcionar o 

crescimento econômico.74 

Smith percebeu que a medida do crescimento econômico e sua compreensão analítica 

iriam depender de uma teoria do valor, ausente na escola fisiocrática. Para essa teoria, o trabalho 

produtivo produziria sempre um excedente de valor sobre o custo de reprodução do trabalhador, 

ou seja, quanto maior o número de trabalhadores, maior seria o excedente na economia. Parte 

do excedente seria para o consumo dos patrões e parte objeto de reinvestimento (contratação de 

                                                 
70 FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico: de Lao tse a Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p. 

119-120. 
71 O trabalho (atividade produtiva), objeto de estudo da escola clássica, era compreendido por Adam Smith, como 

a fonte de riqueza, indo contra a concepção metalista do mercantilismo e a noção somente agrária da escola 

fisiocrática. Adam Smith enxergava a riqueza no trabalho humano. Este ponto fundamental encontra-se na parte 

inicial de a “Riqueza das Nações”. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

1984, p. 103. 
72 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 104. 
73 FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico: de Lao tse a Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p 

129. 
74 “Nem todo trabalho humano é produtivo, só os que resultam na transformação de objetos, tornando-os próprios 

para consumo. O número de trabalhadores que podem ser empregados produtivamente é função do estoque de 

capital disponível na sociedade. O montante de capital aumenta a produtividade do trabalho, ao se combinar com 

ele na produção, e também o número de trabalhadores produtivos. Portanto, o processo de formação de capital é 

chave no entendimento do crescimento econômico”. FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico: de 

Lao tse a Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p 129. 
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mais trabalhadores). Assim, a geração adicional de excedente representaria, portanto, a 

capacidade de ampliação de trabalho produtivo, e, dependeria do número potencial de 

trabalhadores que poderiam ser contratados pelo capital.75 

A teoria de Smith, assim como a escola fisiocrática, considerava o interesse privado, o 

meio necessário para o homem conseguir o progresso e a riqueza, não aceitando somente a 

ordem providencial de Quesnay, para a união entre o interesse privado e o interesse geral. “Para 

Smith, o fundamento metafísico deve ser posto de lado: a psicologia individual explica, por si 

só, resultar o interesse geral – espontânea e não mais providencialmente – da soma dos 

interesses pessoais”76. O liberalismo econômico está assentado nessa base, já que o interesse 

individual coincide com o interesse geral, devendo, portanto, existir liberdade plena de ação 

sobre os interesses privados.77 

 Enfim, pode-se dizer que a escola clássica, fundamentada em Adam Smith, propugnava, 

de modo simplificado, o seguinte: que o aumento da produtividade ocorria com a divisão do 

trabalho; que a divisão do trabalho aumentaria ou diminuiria de acordo com o tamanho do 

mercado; e que o mercado se ampliaria ao máximo possível devido ao comércio livre. Por 

conseguinte, o comércio livre proporcionaria a maior produtividade.78  

Em suma, a escola clássica assim como a escola fisiocrática adotaram os mesmos ideais 

liberais e uma nova tomada de consciência da realidade econômica, diferindo apenas na forma 

como eram abordadas essas ideias.  

 

 

 

                                                 
75 A teoria do valor seria uma medida de valor que poderia estabelecer a relação entre o montante de mercadorias 

heterogêneas e o número de trabalhadores empregados para elas, enquanto capital. Também, serviria para se 

comparar diferentes mercadorias antes que seus preços se alterassem em virtude das vicissitudes do mercado. 

Ainda, poderia estabelecer a correspondência entre o valor e a quantidade de trabalho útil empregado pelo capital. 

FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico: de Lao tse a Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p. 

130-131. 
76 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 106. 
77 Para a escola clássica, a divisão do trabalho somente teria eficácia, não somente pelas suas qualidades 

econômicas, mas, também, pela espontaneidade da atividade humana, devido ao seu interesse pessoal, este 

coincidente com o interesse geral. Essa divisão do trabalho requisitava, outrossim, duas condições prévias 

imperativas: a extensão do mercado e a profusão de capitais. E para se poder produzir com abundância, se fazia 

necessário a existência de mercados suficientes à disposição, sendo a política a que mais favorecia esta ampliação 

de mercados – a da liberdade comercial. A abundância de capitais, também, era imprescindível, ou seja, 

acumulação crescente e contínua de capitais, sendo importante para tanto o regime de liberdade. HUGON, Paul. 

História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 106-107. 
78 FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico: de Lao tse a Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p. 

112. 
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1.2  CAPITALISMO E MODERNIDADE: CRISE E RECONSTRUÇÃO 

 

A economia mundial, em suas áreas centrais, periféricas e externas, não experimentou 

mudanças significativas durante a maior parte do século XIX, com somente algumas exceções, 

tais como: a ruptura do regime de colonização e da dependência política das Américas 

portuguesa e espanhola de suas metrópoles respectivas; e a perda de contato com a ocupação 

europeia das regiões da Oceania (Austrália, Nova Zelândia e arquipélagos do Pacífico Sul).  A 

Europa concentrou as áreas centrais do sistema econômico, primordialmente a Inglaterra. E 

como áreas periféricas, tinha-se a América, principalmente; regiões da Europa mediterrâneo-

oriental; África e a maior parte da Ásia.79 

No decorrer do século XIX, o sistema capitalista industrial se desenvolveu graças à 

instalação da indústria mecanizada. As fábricas, nascidas na Inglaterra no final do século XVIII, 

foram multiplicadas, tanto na própria Inglaterra como em outros países, tais como, na França, 

na Suíça, na Alemanha e nos Estados Unidos, principalmente nos setores motores, têxtil e 

metalúrgico. Nesse cenário, a miséria e a opressão, também, se multiplicaram, tendo sido 

constituídos, inclusive, os primeiros núcleos de classes operárias.80 

“Lógica que se apoia sobre a produção de bens, tendo o valor de uso como suporte da 

mais-valia que deve voltar ao capital: ainda é mister que o valor seja realizado, que a mercadoria 

seja vendida; senão a acumulação se bloqueia, e isso pode ser a crise”81. Essa foi a lógica que 

se propalou no último terço do século XVIII e nos dois primeiros terços do século XIX, devido 

à Primeira Revolução Industrial, se desenvolvendo, primeiramente, na Grã-Bretanha, depois 

em outros países da Europa e dos Estados Unidos. 

A livre-concorrência concerniu, portanto, aos primeiros tempos do capitalismo, quando 

haviam diversas empresas competindo entre si na procura de mercados consumidores, em uma 

produção segundo processos diversos e uma venda de produtos por preços variáveis. Entretanto, 

a multiplicidade de empresas começou a diminuir, principalmente, pela introdução de 

inovações técnicas no processo de produção, desequilibrando a relação custo de produção e 

preço de venda, em virtude do aumento da produtividade. O capital se tornou monopolista, 

                                                 
79 A única exceção consiste na dominação da Índia, pela Inglaterra, a partir de 1790, o que em torno de 1858, havia 

tornado a Índia à dependência política inglesa, exercida, de forma direta, pela Coroa inglesa ou por meio de 

principados hereditários independentes. REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª 

reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 162. 
80 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 138. 
81 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 191. 
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passando as empresas favorecidas a concorrerem de maneira desleal, tendo como consequência 

o endividamento das demais empresas o até mesmo a sua exclusão do mercado.82  

Aqui, já se podia vislumbrar o denominado dumping ou mais propriamente a concorrência 

desleal entre as empresas, devido à monopolização do capital por algumas delas, ocasionando 

a quebra das demais. 

Diante disso, registra-se que, em paralelo à evolução da doutrina liberalismo econômico, 

muitas inovações se seguiram no sistema econômico capitalista ocidental, acarretando 

profundas mudanças na economia e na sociedade como um todo, fazendo com que se adentrasse 

em uma nova era de modernidade e industrialização – a Segunda Revolução Industrial, assunto 

a ser tratado no próximo item. 

 

1.2.1 Segunda revolução industrial 

 

A Segunda Revolução Industrial representou um conjunto de inovações técnicas que 

acarretaram alterações profundas no sistema econômico capitalista mundial, a partir da segunda 

metade do século XIX, se estendendo a diversos países da Europa (França, Holanda, Bélgica, 

Itália, Alemanha), aos Estados Unidos e ao Japão, ampliando a área central da economia 

mundial e estabelecendo a concorrência entre elas.83 

A revolução industrial da segunda metade do século XIX teve por base o 

eletromagnetismo, devido às experiências de muitos físicos e a síntese matemática de James 

Clerk Maxwell. Representou a aplicação da ciência física na tecnologia de motores, na 

comunicação por meio de telégrafos, na siderúrgica e em outros âmbitos do capitalismo 

industrial.84 

Se na Primeira Revolução Industrial houve o triunfo da máquina à vapor, do carvão e da 

passagem da manufatura à fábrica, na Segunda Revolução Industrial generalizou 

progressivamente o maquinismo e a eletricidade nas fábricas e nos transportes. Juntando a estes 

fatores, as inovações materiais e energéticas decorrentes do processo de inovação industrial, a 

crescente automatização do maquinário e das ferramentas, se pode ter uma visão geral das 

técnicas desta Segunda Revolução Industrial.85 

                                                 
82 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

163-164. 
83 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

145. 
84 FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico: de Lao tse a Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p. 

195. 
85 FERREIRA, José Maria Carvalho. A crise no mundo do trabalho. Lisboa: Clássica Editora, 2016, p. 06. 
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Apenas a estrada de ferro, popularizada na Inglaterra, continuou sendo impulsionada e 

ampliada. A ferrovia fez com que o transporte terrestre se sobressaísse ao fluvial. A siderurgia 

substitui o ferro pelo aço, como material básico industrial. No aspecto da energia, houve a 

substituição do valor em prol da eletricidade e pelo petróleo, tendo este teve um avanço sem 

precedência, tornando possível a invenção do motor a combustão por Nilolaus Otto, em 1876, 

aperfeiçoado, por Karl Benz, em 1880. A produção fabril teve um grande impulso, com o 

nascimento da linha de produção, permitindo a especialização extrema do trabalho, aumento 

mil vezes a produção, e, como isso, baixando sensivelmente os custos unitários de produção.86 

No decorrer no século XIX, notadamente, por meio da indústria mecanizada, 

operacionalizou-se a ampliação do modo de produção capitalista. As fábricas, nascidas na 

Inglaterra, no final do século XVIII, se multiplicaram na própria Inglaterra e em outros países, 

tais como: a Bélgica, a França, a Suíça, a Alemanha e os Estados Unidos; principalmente nos 

setores de motores, têxteis e metalúrgicos. Os antigos manufatureiros, artesãos e contramestres 

tornaram-se fabricantes, empregando a mão-de-obra disponibilizada pela mudança nos campos 

e pela imigração. Aqui foram constituídos os primeiros grupos de classes operárias, decorrentes 

das condições de miséria e de opressão.87 

Na metade do século XIX se desenvolveu o factory system, com fábricas aumentando de 

tamanho; e, também, o sweating system, um novo modo de trabalho em domicílio. O sweating 

system (sistema do suor) representa uma espécie de trabalho a domicílio, em que um empresário 

concede tarefas para que famílias pobres as executem – um prolongamento do trabalho nas 

fábricas –, principalmente, no ramo da confecção e do calçado, tendo uma remuneração a base 

das peças fabricadas, o que permitia taxas muito baixas e longas jornadas.88 

Na primeira fase desse processo, nos finais do século XIX e princípios do século XX, as 

novas tecnologias, mais complexas, mecânica e automaticamente, retiraram uma parte do modo 

de fazer específico das tarefas do operariado, permitindo, “simultaneamente, o 

desenvolvimento progressivo da parcelarização do trabalho, da restruturação das suas funções 

e tarefas e uma maior rotação e flexibilidade do operário no espaço fabril”89. O trabalho tornou-

se, nesse período, mais repetitivo, sem criatividade e grande consumidor de energias 

fisiológicas e intelectuais.  

                                                 
86 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

145-147. 
87 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 138. 
88 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 148-149. 
89 FERREIRA, José Maria Carvalho. A crise no mundo do trabalho. Lisboa: Clássica Editora, 2016, p. 07. 
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Segundo José Maria Carvalho Ferreira, nessa primeira fase, “a racionalidade económica 

das relações sociais de produção capitalistas, ao induzir maior eficácia da gestão e controlo do 

capital e da técnica sobre o factor trabalho, por outro lado, delimita os espaços de intervenção 

reivindicativa protagonizados pelo operariado”.90 Isso ocasionou uma generalização de 

conflitos entre os operários e respectivos patrões. O operariado passou a assimilar a 

compreender mais profundamente as causas de sua miséria socioeconômica, política e cultural, 

fazendo nascer um sindicalismo operário fundamentando em conflitos e contestações 

permanentes.  

Ainda, destaca-se o surgimento da indústria química e a perfilhação da linha de 

montagem, como uma das principais provocadoras da mudança na composição do capital, 

devido à multiplicação do número de sociedades anônimas e associações de capitais, para cobrir 

o alto custo de suas implantações e o longo tempo de retorno do investimento. Assim, as novas 

indústrias, necessitadas de grandes aportes de capital, acabaram na dependência do setor 

bancário. Os bancos, nas últimas décadas do século XIX, passaram a ter o controle de grandes 

complexos industriais, porém, sem vínculo nenhum com o processo de produção. A tal espécie 

de empresa capitalista, chamada de holding, é somada outra mudança na composição do capital 

mais ainda monopolista.91 

Diante disso, houve uma grande concentração de capital, manifestando-se o capital 

monopolista pela constituição de tipos novos de empresas: os trustes e os cartéis. Nesse novo 

panorama mundial de concentração de capital em larga escala, a ciência voltou-se para o 

descobrimento de novas técnicas que pudessem aumentar a produtividade dos processos de 

fabricação. As grandes empresas, então, passaram a investir em pesquisadores técnicos, se 

criando, daí, novas escolas de ciências aplicadas. Também, o gerenciamento de negócios 

ganhou proeminência, adquirindo um caráter técnico-científico com o surgimento de 

administradores profissionais.92  

Uma segunda fase desse processo de industrialização, sobretudo após a Segunda Guerra 

Mundial, vai gerar a uma reestruturação das novas tecnologias da Segunda Revolução 

Industrial, bem como da própria organização do trabalho como um todo, isso, tanto pela 

                                                 
90 FERREIRA, José Maria Carvalho. A crise no mundo do trabalho. Lisboa: Clássica Editora, 2016, p. 07. 
91 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

147. 
92 Um exemplo de gerenciamento de negócios pode ser encontrado na Administração Científica de Frederick 

Taylor (1885-1915), com seus métodos de aumento de produção. Nada mais era que a implantação de 

procedimentos rigorosos de trabalho, subordinando o operário às máquinas, também, adotado mais à frente, na 

produção de automóveis, por Henry Ford. REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª 

reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 148. 
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automação da cadeia de montagem nas indústrias, quanto pela mudança dos métodos de gestão, 

que passaram a se guiar pelos princípios da administração científica do trabalho. Isso culminou 

em uma grande produtividade do trabalho, na produção e no consumo em massa de produtos, 

expandindo a acumulação de capitais. Diante disso, “assiste-se a um aumento gradual da 

parcelarização do trabalho e a uma restruturação das qualificações operárias” 93. 

Desse modo, a Segunda Revolução Industrial, iniciada no final do século XIX, 

possibilitou a produção em massa no início do século XX, fomentada pelo advento da 

eletricidade e da linha de montagem.94 

Todo esse processo deu origem a um novo tipo comportamental operário e sindical, em 

virtude do agravamento das condições físicas e intelectuais do operariado, conjugado, em 

paradoxo, com a melhora das suas condições socioeconômicas, políticas e culturais. Isso deu 

ensejo a passagem do sindicalismo de uma perspectiva conflitual para uma contratualista. O 

capitalismo vai conseguir que os comportamentos operário e sindical se ajustem a normas 

contratuais e consensuais, pela satisfação das reivindicações históricas dos operários. 95   

É nesse cenário que a produção em massa de mercadorias foi combinada a com o aumento 

do poder de compra e interação social dos operários, diminuindo a discordância entre o capital 

e o trabalho, e, por conseguinte, se atenuando as antinomias e os antagonismos subsistentes. O 

conjunto desses fatores vai permitir a institucionalização do sindicalismo nos parâmetros da 

negociação coletiva, a partir de uma instância tripartite – sindicatos, patrões e operários.96 

O sistema econômico, contudo, continuou sendo o capitalista, não se devendo adjetivar 

se industrial ou financeiro. Equivale a dizer que se o capital comercial viabilizou as condições 

para o nascimento do capitalismo, “o capital industrial impulsionou-o durante sua ‘infância’, e 

o capital financeiro nutriu-o durante sua ‘adolescência’”97. 

No entanto, diante da Segunda Revolução Industrial, o liberalismo clássico entrou em 

crise, em virtude dos excessos cometidos, nascendo daí um novo período de reconstrução do 

sistema capitalista ocidental. 

 

 

                                                 
93 FERREIRA, José Maria Carvalho. A crise no mundo do trabalho. Lisboa: Clássica Editora, 2016, p. 08-09. 
94 WORLD ECONOMIC FORUM, 2016, Cologny e Geneva. SCHWAB, klaus. The fourth industrial 

revolution. Switzerland: World Economic Forum, 2016, p. 11. 
95 FERREIRA, José Maria Carvalho. A crise no mundo do trabalho. Lisboa: Clássica Editora, 2016, p. 09. 
96 FERREIRA, José Maria Carvalho. A crise no mundo do trabalho. Lisboa: Clássica Editora, 2016, p. 09-10. 
97 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

148-149. 
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1.2.2 Crises ou excessos do ideário liberal: reconstrução do capitalismo 

 

O capitalismo, entre 1870 e 1880, ainda não tinha se desenvolvido em grande parte da 

Grã-Bretanha, só dominando, com nitidez, algumas áreas delimitadas da Europa Continental e 

da América do Norte. No entanto, antes mesmo do capitalismo se afirmar, a economia já 

experimentava abalos, devido às condições da meteorologia e às colheitas, aos equilíbrios 

demográficos e, em especial, às guerras – as crises do século XIX.98 

A partir de 1870, a conjuntura das áreas externas da economia mundial é invertida. “Elas 

passam a constituir suas principais áreas periféricas, em detrimento das antigas, canalizando os 

investimentos dos países da área central, e sendo partilhadas com sua divisão em impérios 

coloniais, no processo denominado imperialismo”99 (Grifo original). “As razões dessa 

extraordinária expansão devem ser buscadas no desenvolvimento natural do sistema econômico 

capitalista, ou seja, na sua passagem da ‘infância’ para a ‘adolescência’”100.101 

Nesse contexto, “a ‘Grande Depressão’ que se inicia com a crise de 1873 e que se 

estenderá até 1895 abre o que se poderia chamar de segunda idade do capitalismo: a idade do 

imperialismo”102. Em especial, pode-se citar nesse período: o progresso de uma segunda 

geração de técnicas industriais e de indústrias; o aparecimento do movimento operário; a 

contratação de capital e o aparecimento do capital financeiro; e o surgimento de uma nova 

colonização e de expansão, em escala mundial, desaguando na divisão mundial e na Grande 

Guerra Mundial. 

Nesse processo, o capital se concentrou e se tornou monopolista muito rapidamente, 

controlando, de forma absoluta, a vida da economia – a produção, a distribuição e o consumo. 

Grandes conglomerações, inglesas, alemãs e francesas assumiram o domínio, a nível nacional, 

sobre um certo produto. Esse absoluto domínio do capital monopolista sobre a oferta fez com 

                                                 
98 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 193-194. 
99 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

163. 
100 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

163. 
101 O imperialismo se operava de duas formas: o imperialismo informal e o imperialismo formal. Aquele era 

caracterizado pela falta de dominação política sobre as áreas periféricas, que se mantinham como países 

independentes, porém com a economia orientada para o mercado externo, o que ocasionava uma verdadeira 

dependência econômica em relação aos países centrais. Já o imperialismo formal reduzia as áreas periféricas que 

estavam sob controle a verdadeiras colônias, que, além de serem dependentes, tanto política como 

economicamente, pagavam elevados custos de colonização, tornando a colonização extremamente rentável. 
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que sua reprodução oferecesse as mais altas taxas de lucro, ampliando a concentração do capital, 

aumentando a produtividade pelas inovações técnicas, e, assim, fazendo com que se reduzisse 

a demanda relativa do trabalho, em um período de grande crescimento demográfico.103 

 

Esse notável crescimento demográfico, que deveria funcionar como um incentivo para 

o alargamento do mercado interno, foi anulado pelas mais que precárias condições a 

que a classe operária se viu submetida. Essas condições só tenderam a se agravar, 

tanto pelo crescimento da oferta de mão-de-obra, como pela racionalização do 

trabalho que as novas condições técnicas propiciaram, resultando no desemprego ou 

na emigração.104 

 

Dessa forma, o capitalismo do século XIX se desenvolveu, porém, fortaleceu um brutal 

confronto “entre a riqueza e a miséria operária, entre o bem-estar culto e a angústia bruta; entre 

o poder e a absoluta independência. (...) Dois universos, implacáveis inimigos, contudo 

indissociáveis um do outro”105.  

As crises do século XIX foram várias, iniciando-se com a crise de 1873, depois a de 1882, 

seguida pela de 1884, após a de 1889, a de 1890, enfim, a de 1893, em diversas localidades do 

mundo, todas denominadas de a “Grande Depressão”, observando-se, igualmente, a diminuição 

dos preços e a redução das produções, o crescimento do desemprego e, em alguns países, como 

nos Estados Unidos, a baixa dos salários reais nos setores atingidos pela crise.106 

Michel Beaud, ao analisar a Grande Depressão do século XIX, considera que toda crise 

capitalista resulta do jogo de quatro contradições fundamentais: entre capital e trabalho 

(empresas e classe operária); entre capitalistas; entre capitalismos nacionais; entre capitalismos 

dominantes e povos, países, ou regiões dominadas.107 

Diante dessas crises, o capitalismo, enfim, esgotava a sua capacidade de manutenção do 

desenvolvimento econômico baseado, de forma única, nos mercados internos nacionais. 

Entretanto, os mercados externos tradicionais, também, estavam com problemas, uma vez que 

                                                 
103 Explicitando: uma mesma holding tem o controle da extração e venda de uma matéria-prima (minério de ferro), 

assim como das unidades de produção da mercadoria básica (aço), e, ainda, da transformação final de outras 

mercadorias (trilhos, locomotivas, navios, automóveis, máquinas e ferramentas). REZENDE, Cyro de Barros. 

História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 164-165. 
104 “A população europeia eleva-se de 180 milhões de habitantes em 1800, para 265 milhões em 1850, atingindo 

390 milhões em 1900. (...). Na década de 1870, cerca de 350 mil pessoas emigram a cada ano, e na de 1890, 700 

mil anualmente; descontando-se os emigrados que retornaram, de 1870 a 1913, mais de 25 milhões deixaram a 

Europa”. REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 
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nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 166-167. 
106 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 195-199. 
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havia a existência de uma política protecionista e a prática do dumping, agravando muito a 

situação geral.108 

A Economia clássica, tão forte na primeira metade do século XIX, começou a perder 

poder na segunda metade. Nesta época, iniciou-se o surgimento de estudos de um alemão 

chamado Karl Max, que aceitava alguns princípios clássicos, mas os conduzia a caminhos e 

conclusões diversas.109 110  

Nesse contexto, houve o amadurecimento do movimento operário. Inicialmente, lutas 

operárias no século XIX, somado ao pensamento socialista que amadureceu, denunciando a 

opressão das mulheres e do proletariado. Em 1864, alguns sindicalistas ingleses, operários 

militantes, franceses e imigrantes alemães (entre estes, Karl Max), italianos, suíços e poloneses 

fundaram, em Londres, a Associação Internacional de Trabalhadores, abrindo margem, mesmo 

que, limitadamente, para uma nova dimensão do movimento dos operários – o 

internacionalismo. Essa nova relação de forças transformará, de maneira profunda, as mudanças 

posteriores do capitalismo.111  

Contra a concepção do liberalismo econômico e suas consequências econômicas, 

desenhou-se, já no início do século XIX, uma ampla reação geral, consistente em reações 

socialistas, porém, outras, não socialistas.112 A teorização sobre a estrutura interna do sistema 

capitalista, que sustentou a exploração crescente dos operários, levou a grandes crises 

sucessivas, até uma final, quando a classe operária se afirmou no poder, instalando o sistema 

econômico socialista – esboçado por Karl Marx e Friedrich Engels, em sua obra “Manifesto 

Comunista”, de 1848, depois sistematizada em “O Capital”, em 1867.113 

                                                 
108 Algumas áreas externas que estavam sendo industrializadas concorriam, de maneira acirrada, em um mercado 

já encolhido, por meio do apoio de seus Estados, que utilizavam uma política protecionista e de universalização 

da prática de dumping. O desemprego e a redução das horas de trabalho foram os instrumentos utilizados para que 

as taxas de lucro não despencassem, dado que havia sobra de capitais e encolhimento do mercado externo. 

REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 166. 
109 HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem: do feudalismo ao século XXI. 22. ed. revista e ampliada 

(reimpressão). Rio de Janeiro: LTC, 2013, p. 169. 
110 Karl Heinrich Max (1818-1883), entre seus muitos trabalhos, se destaca “O Capital”, principal obra econômica, 

na qual o autor vê a Economia em uma perspectiva histórica, estando dividida em três volumes, mais o quarto 

volume compilado por Friedrich Engels. FEIJÓ, Ricardo. História do pensamento econômico: de Lao tse a 

Roberto Lucas. São Paulo: Atlas, 2001, p. 197 e 208-209. 
111 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 168-173. 
112 Duas grandes correntes de reações ao liberalismo econômico: socialistas, consistente no próprio pensamento 

socialismo; não socialistas, formadas pelas doutrinas que conservam as bases da propriedade privada, procurando 

estabelecer restrições à liberdade econômica. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São 

Paulo: Atlas, 1984, p. 155-156. 
113 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 
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Houve, ainda, o fim da hegemonia britânica, embora não se possa negar a riqueza, o poder 

e a prosperidade da Grã-Bretanha, começava-se a se desenhar um declínio relativo, sendo as 

crises de 1873-1896 os primeiros choques, na medida que estas tiveram alcances diferenciados 

nos diferentes capitalismos nacionais. Os recentes capitalismos alemão e norte-americano 

foram beneficiados por uma dinâmica de crescimento maior que os capitalismos inglês e 

francês. Assim, o declínio dos capitalismos inglês, e depois, o francês, se iniciou no último 

terço do século XX, ao tempo que os capitalismos alemão e norte-americano têm ascensão.114  

A partir da segunda metade do século XIX sobreveio o movimento operário, inspirado 

nas doutrinas socialistas, contrárias às liberais, porém, ainda sem repudiar o método 

democrático, que ainda existia em grande parte do movimento, principalmente na parte do 

movimento socialista reformista, como por exemplo, no partido trabalhista inglês ou no partido 

social-democrático alemão. A crítica do socialismo do século XIX concentrava-se na ideia da 

propriedade privada como fonte primeira de desigualdade entre os indivíduos. A maior parte 

dos socialistas identificavam o liberalismo com a defesa da liberdade econômica, e, por 

conseguinte, a defesa da propriedade individual como única garantia dessa liberdade 

econômica, entendida esta como pressuposto das outras liberdades.115 

Por conseguinte, outro movimento que marcou o período é a afirmação das classes 

operárias, que se desenvolveu no contexto de uma transformação mais ampla da sociedade, 

produzida, também, pela industrialização capitalista, ou seja, pelo crescente processo de 

assalariamento e pela intensificação da urbanização no início do século XX.  

 

Esse movimento é seguramente o mais fundamental: marca a passagem de uma fase 

em que o capitalismo se desenvolveu utilizando mão-de-obra desenraizada, 

dependente, subjugada, esmagada, para uma fase em que a burguesia capitalista tem 

que contar com uma classe operária que toma consciência, organiza-se, e finalmente 

impõe uma nova relação de forças.116 

 

Nesse período foram deflagradas muitas greves de trabalhadores, cada vez mais 

poderosas nessa época de crises do final do século XIX e começo do século XX. Ocorreu, por 

consequência, o desenvolvimento de organizações operárias, tais como: os sindicatos, as bolsas 

                                                 
114 As crises de 1873-1896, na Alemanha e nos Estados Unidos, acompanharam o crescimento das estradas de 
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de trabalho, as associações e os partidos. Em seu total, em 1913, em termos mundiais, existiam 

cerca de 15 milhões de trabalhadores sindicalizados. A partir de então, a classe operária ganhou 

poder nessa nova relação de forças, resultando em uma tendência de aumento do salário real 

nos quatro principais países capitalistas: Alemanha, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos – 

o que explicava a importância das leis sociais votadas.117 

De outro lado, a economia mundial capitalista estendeu o imperialismo a todas as regiões 

do globo, conservando ritmos de crescimento diversos entre essas áreas, e convivendo com 

diferentes formas de trabalho nas áreas periféricas. Porém, o trabalho assalariado tornava-se a 

característica principal do capitalismo, sendo a forma de trabalho dominante, senão a única nas 

colônias.118  

Nesse contexto, “(...) não importava como fossem as relações de produção nas áreas 

periféricas, desde que seu vínculo econômico com as áreas centrais implicasse relações de troca 

de tipo capitalista”119 (Grifo original). O que ligava as áreas periféricas com as áreas centrais, 

no novo colonialismo, representava uma relação de troca de tipo capitalista, mesmo que de tipo 

desigual. A seguir, nasceu a chamada sociedade de massa, que podia ser conceituada como a 

popularização do consumo, com a formação de grandes mercados, cujos principais atores 

seriam os trabalhadores assalariados.120 

Essa representou a idade do imperialismo, que constituiu um período de abafamento dos 

setores industrias de primeira geração; da organização e do fortalecimento das classes operárias 

nos países capitalistas desenvolvidos; do aumento da concorrência entre capitalismos; enfim, 

de graves crises. Alguns, inclusive, consideraram o final do capitalismo. Entretanto, já nasciam 

novos setores industriais, novos modos de dominação sobre as classes operárias, novas reações 

de defesa, ou seja, começava a haver uma mutação do capitalismo: 

 

Concentração e centralização do capital industrial, formação de trustes e de 

monopólios nacionais, e, indissociavelmente, mundialização da área de influência dos 

capitalismos dominantes, através do comércio e da exportação de capitais, da 

                                                 
117 Nessa nova relação de forças, pode-se destacar a preocupação com as questões sociais, pela Igreja, o que fez 

com que o Papa Leão XIII publicasse, em 1891, a encíclica Renum Novarum. BEAUD, Michel. Tradução Maria 

Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São 

Paulo: Brasiliense, 2004, p. 211-213. 
118 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

180. 
119 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

182. 
120 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

184-185. 
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formação de grupos multinacionais, da colonização que conduz à partilha do 

mundo.121 

 

Entre 1914 e metade da década de 1950 ocorreram uma série de mudanças conjunturais 

que desaguaram em uma crise de crescimento no sistema econômico capitalista. Ocasião em 

que o capitalismo passou por uma grande prova em sua solidez e articulação interna, em virtude 

de duas guerras mundiais; de duas reconstruções da economia; de uma longa depressão 

econômica geral e de uma diminuição em seu espaço geográfico devido à implantação de novas 

alternativas econômicas. Nesse período pode se assinalar o fim da hegemonia europeia sobre a 

economia mundial, sendo substituída pela dos Estados Unidos, além do esgotamento do 

imperialismo formal, ao final da década de 1940.122 

A Grande Guerra de 1914-1918, embora tenha tido razões político-ideológicas, os 

motivos subjacentes foram de ordem econômica. O seu impacto sobre o sistema capitalista foi 

tremendo e brutal.123 Essa guerra arrasou a Europa, acentuou o declínio britânico e fortaleceu 

os Estados Unidos, sem, contudo, solucionar as contradições de antes de 1914.124 

“Em mais de um aspecto, os anos que separam o armistício alemão de 1918 da crise norte-

americana de 1929, podem ser considerados como o balizador mais seguro das mudanças 

estruturais por que o sistema capitalista passava, em sua crise de passagem da ‘juventude’ para 

a ‘idade madura’”125. Na década de 1920, o capitalismo, agora com espaço geográfico reduzido, 

testemunhava a luta de sua área central originária, a Europa, no intuito de restabelecer a sua 

antiga condição de potência econômica hegemônica mundial, por meio do reforço do 

imperialismo e na apropriação de recursos de uma Alemanha que se pretendia comprometida 

em recuperar seus antigos adversários. 

                                                 
121 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 223. 
122 As tentativas de impor posições dominantes, por meio do imperialismo, dispendidas pela Alemanha (1914-

1918 e 1933-1945), pelo Japão (1931-1945), e pela Inglaterra, França e Itália (1920-1930), acabaram fracassando. 

Em 1940, o imperialismo formal foi esgotado pelo simples desenvolvimento auto-sustentado do capitalismo, que 

não necessitava mais da dominação direta de áreas periféricas. REZENDE, Cyro de Barros. História econômica 

geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 187. 
123 O crescimento da economia na Alemanha, aliado à sua busca agressiva por mercados de investimentos 

privilegiados, ameaçavam torná-la a potência hegemônica europeia. Essas eram as razões primárias para uma 

guerra, com o objetivo de uma nova divisão de mercados à nível mundial. REZENDE, Cyro de Barros. História 

econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 188. 
124 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 242. 
125 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

197. 
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Enquanto isso, os Estados Unidos encontravam-se em um período de grande prosperidade 

e crescimento, devido à guerra de seus países aliados. Entretanto, mesmo parecendo uma época 

de recuperação e crescimento da economia, a década de 20 foi mantida de forma artificial.126 

Os capitalismos nacionais demandavam espaço para sua expansão no contexto mundial, 

o que acirrava a concorrência entre si, tornando mais agudas as reações nacionais, os 

nacionalismos, as conquistas de novos espaços e as revanches. É nesse cenário de enfretamento 

dos capitalismos, de crise e de prosperidade, que acontece a partir de 1929, a nova crise, após 

a Primeira Guerra Mundial.127 

Em 3 de setembro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York atingiu os índices mais 

elevados, o que, algumas semanas depois, acarretou a mais grave crise do sistema capitalista, 

pelos desdobramentos que se chamaram de crack de Wall Street. Em 24 de outubro de 1929 

aconteceu a denominada “Quinta-Feira Negra”, que gerou a Grande Depressão do século XX, 

afetando o mundo todo.128 

Esse período, tradicionalmente, pode ser separado da seguinte forma: “o boom imediato 

do após-guerra, a crise de adaptação industrial de 1921, o período de ‘prosperidade’, a crise de 

1929 e seus prolongamentos nos anos trinta”129 (Grifo original).  

Os efeitos dessa nova depressão foram severos, particularmente para os Estados Unidos, 

mas, também, para a Europa. O desemprego aumentou, os salários caíram, a produção mundial 

recuou. As primeiras medidas tomadas, a partir de 1932-1933, eficazes contra a depressão, 

tinham um fundamento comum: a necessária intervenção estatal para solucionar os problemas 

econômicos. Essa fundamental intervenção estatal já era tradicional na Alemanha e no Japão, 

mas precisava ser instaurada nos Estados Unidos e na Inglaterra, de tradição mais liberal.130 

No período pós-guerra, também, se consolidou um autoritarismo por parte dos diversos 

países, como reação à depressão que se seguiu à crise de 1929. Nos Estados Unidos, mesmo 

havendo um reforço no peso estatal, os princípios democráticos foram preservados; enquanto 

que os países da América Latina se encaminharam por modelos autoritário-nacionalistas 

populistas; e nos países da Europa e no Japão, expandiu-se o fascismo. Nesses países, as 

                                                 
126 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

197. 
127 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 241-242. 
128 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

206-208. 
129 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 246. 
130 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

208-210. 
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instituições democráticas se dissociaram do liberalismo clássico, equivalendo a se considerar a 

“Grande Depressão” como a consequência da falência da democracia e do liberalismo, 

passando-se a colocar a solução da crise econômica na existência de um Estado forte.131  

No início da década de 1930, as mudanças perpetradas foram grandes, tendo como 

marcos: o afastamento do padrão-ouro, pela Grã-Bretanha; os Planos Quinquenais, pela Rússia; 

o New Deal, pelos Estados Unidos; a Revolução Nacional-Socialista, pela Alemanha; e o 

colapso da Liga das Nações em face de impérios autárquicos.132 A partir de metade da década 

de 1930, portanto, a tendência da economia já era de recuperação, principalmente, na 

Alemanha, na Inglaterra, na Suécia e no Japão, apesar de não serem capazes, ainda, de garantir 

o desenvolvimento econômico.133 

Para o economista Cyro Rezende, a Segunda Guerra Mundial constituiu a última tentativa 

de certos países da área central da economia mundial em recuperar a suas economias, 

estabelecendo o imperialismo à maneira do século XIX, e, assim, retirar o capitalismo da 

“Grande Depressão”. Entretanto, levou a Europa e partes da Ásia a uma destruição sem 

precedentes, gastando-se as poupanças dos Governos, sendo contraídos empréstimos, e a uma 

mínima satisfação das necessidades da população. Em paradoxo, surgiram novas fontes de mão-

de-obra e de capital, desenvolvendo-se a tecnologia com maior rapidez nas próximas 

décadas.134 

 

Assim, por maior que tenha sido a amplitude das destruições da Segunda Guerra 

Mundial, o esforço da guerra, o ampliamento da mobilização dos trabalhadores com 

vista na produção, a sistematização dos métodos de organização do trabalho e os 

progressos de produtividade foram tais que, na década de 1938-1948, a taxa de 

crescimento industrial é a da mesma ordem que a taxa mais elevada alcançada desde 

o meio do século XIX, nos anos 1900-1913.135 

                                                 
131 Exemplos de Estados fascistas: Itália (fascismo propriamente dito); Alemanha (nazismo); Espanha 

(franquismo); Portugal (salazarismo); Japão (expansionismo militarista); além dos países da Europa Centro-

Oriental, tais como, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Iugoslávia, Bulgária, Hungria, Áustria, Albânia 

e Grécia. Pode-se citar quatro motivos para a implantação do fascismo: a crise do pós-guerra, que gerou uma massa 

de desempregados; a proletarização das classes médias; a ascensão dos partidos de esquerda; e a diminuição da 

lucratividade da burguesia financeiro-industrial. REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 

1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 219-220. 
132 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da nossa época. 2. ed., 14ª tiragem. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2000, p. 39. 
133 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

223-224. 
134 Para a reconstrução do pós-Segunda Guerra Mundial, pode-se citar o Plano Marshall: em 1947, o secretário de 

Estado dos Estados Unidos, General George Marshall, em discurso na Universidade de Harvard, direcionou toda 

ação norte-americana para o futuro da economia mundial capitalista. O Plano Marshall, com duração de 4 anos 

continha o programa de recuperação econômica da Europa, tendo sido adotado em abril de 1948.  REZENDE, 

Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 223 e 229-234. 
135 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 311. 
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Após a Segunda Guerra Mundial, a reconstrução, a descolonização, a internacionalização 

do capital e as novas industrializações do Terceiro Mundo, se seguiu um período de 

prosperidade, uma notável época de crescimento do capitalismo. Após a reconstrução, o 

conjunto de países capitalistas viu o nascimento de um novo surto do capitalismo. Nunca o 

mundo tinha visto tamanho progresso da produção industrial e do comércio mundial. 

Entretanto, esse processo de crescimento acentuou a desigualdade no mundo, aumentando a 

diferença, em valor absoluto, entre o produto per capita nos países desenvolvidos e nos 

subdesenvolvidos (países de Terceiro Mundo).136 

Nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, o Estado deixou de ser um mero 

solucionador de crises (Estado Liberal), para consolidar-se como o grande responsável pela 

segurança dos cidadãos, tanto no aspecto socioeconômico como no político-ideológico, 

passando, inclusive, a dedicação da própria atividade econômica, detendo o monopólio em 

algumas atividades da economia (Estado Social).137 

Diante disso, urge-se apresentar algumas considerações sobre os modelos de Estado 

postos em prática na história do capitalismo, com o fulcro de contornar as diversas crises 

subjacentes à sua estrutura complexa e variável. 

 

1.2.3 Capitalismo e modelos de Estado: breves considerações 

 

O Estado Liberal representou o primeiro marco do movimento do constitucionalismo, 

tendo como fulcro as revoluções liberais dos Estados Unidos (Revolução Americana de 1776) 

e da França (Revolução Francesa de 1789), as duas ocorridas na segunda metade do século 

XVIII.138 As Constituições respectivas foram a Constituição dos Estados Unidos da América 

de 1787 e a Constituição Francesa de 1791.  

Já o Estado Social de Direito, também, chamado de Estado Social, representou o segundo 

marco do movimento do constitucionalismo. “Tem como fulcro o processo de renovação 

                                                 
136 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 301 e 311-313. 
137 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

305. 
138 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 

fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 

36. 
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política e jurídica ocorrido na segunda década do século XX, tão bem manifestado em duas 

Constituições pioneiras, a do México de 1917 e da Alemanha, de 1919” 139. 

Entretanto, é importante lembrar que o Estado Social que se fez presente nos países de 

sistema econômico capitalista, na verdade, nada tem a ver com a doutrina do socialismo pura 

presente em países como a União Soviética, entre outros. Na verdade: 

 

O socialismo liberal (ou liberal-socialismo) permaneceu até agora como um ideal 

doutrinário abstrato – tão sedutor em teoria quanto dificilmente traduzível em 

instituições – ou como uma das fórmulas que servem para definir aquele regime no 

qual a tutela do aparato estatal se estendeu dos direitos de liberdade aos direitos 

sociais.140 

 

 As Constituições dessa fase, segundo Paulo Bonavides, “exprimem, de princípio, um 

estado de indefinição, transitoriedade e compromisso. O consenso em consentir na divergência 

talvez seja a única virtude dessas Declarações, mas não será nunca alicerce para um começo de 

construção”141.142 Isso porque, o Estado Social é, na verdade, somente um modelo jurídico e 

político de transição, uma fase intermediária do movimento do constitucionalismo, ou seja, uma 

expressão da crise do anterior paradigma, sem que se tenha desenvolvido novo paradigma.143  

Entretanto, apesar de ser um movimento transitório, “[...] já aponta para um processo de 

democratização da sociedade política e da sociedade civil – à diferença do marco constitucional 

primitivo –, mas, ainda, consegue desvelar fórmula plena e consistente do novo paradigma de 

construção”144, ou seja, para o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, despertado 

a partir da Segunda Guerra Mundial na história ocidental. 

Diante desse cenário, o capitalismo entrou em uma nova fase, condicionado agora por 

dois modelos estatais, o liberal e o social, paradigmas que o Estado contemporâneo tem que 

lidar para reger a economia e o mercado nacional frente à nova ordem capitalista internacional.   

                                                 
139 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 

fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 

39. 
140 BOBBIO, Norberto. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Liberalismo e democracia. São Paulo: Edipro, 

2017, p. 97-98. 
141 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 235. 
142 Em comparação com o Estado Liberal do século XIX, “[...] o Estado social do século XX regula uma esfera 

muito mais ampla: o poder estatal, a Sociedade e o indivíduo”. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 

Constitucional. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 233. 
143 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 

fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 
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144 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 

fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 
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O Estado moderno nasceu, progressivamente, como forma de distinção do regime do 

feudalismo então vigente, tendo como elementos principais, a separação entre a esfera pública 

e a esfera privada; a dissociação entre o poder político e o econômico; e a separação entre as 

funções administrativas e políticas, passando o Estado a ter autonomia frente à sociedade civil. 

Admite-se, tradicionalmente, que o Estado Moderno tomou duas formas: o Estado Liberal, que 

emergiu com as revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX; e o Estado Social, que se 

construiu desde o final do século XIX e até a década de 70, anos desde os quais se considera 

em crise.145 

O Estado contemporâneo surgiu, portanto, condicionado por dois princípios conflitantes: 

o princípio da legalidade, típico do Estado Liberal; o princípio da eficiência das políticas 

públicas nos campos social e econômico, típico do Estado Social. Nessa linha, o Poder 

Executivo, com a finalidade de conseguir estabilização monetária, equilíbrio das finanças 

públicas, retomada do crescimento e abertura comercial e financeira, ocasionou uma corrosiva 

inflação jurídica.146 

Ultrapassado o momento de transição do Estado Social, nasceu um novo marco do 

constitucionalismo, o Estado Democrático de Direito, que “tem como fulcro o processo de 

transformação política, cultural e jurídica ocorrido a partir dos finais da Segunda Guerra 

Mundial, na realidade histórica do Ocidente”147. Foi revelado, em um primeiro momento, nas 

Constituições da França de 1946, da Itália de 1947 e da Alemanha de 1949 (Constituição de 

Weimar), e, posteriormente, nas Constituições de Portugal de 1976, da Espanha de 1978 e na 

Constituição do Brasil de 1988.  

O Estado Democrático de Direito corporifica um “claro fenômeno de maturação histórica 

e teórica, uma vez que incorpora a relevância da democracia na construção de seu conceito 

político e jurídico”148 (Grifo original). Nesse novo paradigma conceitual, a pessoa humana e a 

sua dignidade têm importância diferenciada, encontrando fundamento em diversos princípios e 

regras constitucionais. Ainda, ressalta-se a concepção democrática de organização e de 

                                                 
145 ROTH, André-Noel. O Direito em crise: fim do Estado moderno. In: FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e 

globalização econômica. 1. ed. 4ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 16. 
146 FARIA, José Eduardo (Organizador). Direito e globalização econômica. São Paulo: Malheiros, 1. ed. 4ª 

tiragem, 2010, p. 09. 
147 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 

fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 
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funcionamento da sociedade política e civil, erguendo a democracia como a propagadora e a 

estruturadora para a realização do Estado Democrático de Direito. 

Percebe-se, então, uma série de mudanças inter-relacionadas ocorrendo no cenário 

mundial da atualidade. Entre as mais importantes, destacam-se a mudança dos padrões de 

produção; a união de mercados financeiros; o aumento da importância das empresas 

multinacionais; o aumento da importância do intercâmbio e crescimento de blocos regionais de 

comércio; o ajuste estrutural e a privatização; a hegemonia de conceitos neoliberais de relações 

econômicas; uma tendência mundial à democratização, proteção dos direitos humanos e 

renovado interesse no império do direito; e o surgimento de protagonistas supranacionais e 

transnacionais promovendo os direitos humanos e a democracia.149 

Diante de todo esse contexto econômico e social, o capitalismo se trasmudou mais uma 

vez, sendo seguido por um novo modelo de Estado – Democrático de Direito –, fundamentado 

agora em doutrinas do neoliberalismo econômico, que têm a finalidade de corrigir as distorções 

de mercado impossíveis de serem solucionadas pelos mecanismos comuns. Todas essas 

transformações estão inseridas em um novo contexto econômico mundial, o da Terceira 

Revolução Industrial, ou como alguns aduzem, o da Quarta Revolução Industrial, assunto a ser 

explicitado no próximo capítulo. 
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2 CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO: FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTA E 

DUMPING SOCIAL  

 

O presente capítulo tem como objetivo destacar as consequências da ascensão das 

doutrinas neoliberais na economia e no mundo do trabalho, registrando a crescente 

flexibilização trabalhista ocasionada no mundo capitalista, para se retratar o capitalismo 

contemporâneo. Diante deste aborda-se o tema do dumping social, ressaltando-se o seu 

desenvolvimento frente à globalização econômica. 

Para a consecução desse intento, destaca-se, inicialmente, a doutrina do neoliberalismo, 

seu nascimento e características principais. Após, passa-se a tratar do panorama da Terceira 

Revolução Industrial, ou, como alguns preferem denominar de Quarta Revolução Industrial. 

Depois, retratam-se as consequências do capitalismo neoliberal nas relações econômicas e 

trabalhistas, em especial, registrando o aperfeiçoamento do dumping social. E, por último, 

descreve-se a flexibilização trabalhista decorrente da atual crise do Direito do Trabalho no 

capitalismo advindo da globalização econômica mundial. 

 

2.1 CAPITALISMO GLOBALIZADO E NEOLIBERALISMO ECÔNOMICO 

 

O neoliberalismo econômico corresponde a uma doutrina recente, datada de 1938, antes 

um pouco da Segunda Guerra Mundial, que reuniu economistas de renome: Mises, Robbins, 

Hayek, Luis Baudin, Condiliffe, Walter Lippman, Louis Rougier, Van Zeeland, Rustow, 

Dotoeuf, Jacques, Rueff, entre outros. Entretanto, foi na obra do economista francês Jacques 

Rueff que se acham descritos os fundamentos científicos do neoliberalismo.150 

O termo neoliberalismo foi utilizado para explicar a prática econômica que considerava 

fundamental o intervencionismo do Estado, com o intuito de correção das distorções de 

mercado impossíveis de serem solucionadas pelos mecanismos comuns. Não significou um 

rompimento com o clássico pensamento econômico, mas uma adequação às novas teorias de 

Keynes, a serem utilizadas em um determinado momento de crise.151 

A nova doutrina criticou a planificação econômica, considerando que o mecanismo do 

preço deve ser livre para o bom funcionamento da economia, sendo, portanto, a livre 

concorrência mais favorável a esse mecanismo. Reclamou, ainda, a intervenção do Estado, com 

                                                 
150 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 151. 
151 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

210-211. 
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o objetivo de destruir tudo o que possa impedir o livre funcionamento do mecanismo de preços. 

O Estado, para o neoliberalismo, de agente passivo segundo a concepção dos clássicos, deverá 

ser ativo, interferindo nas condições internas do mercado. 152 Em outras palavras:  

 

A noção do Estado liberal, segundo a qual as funções deste se restringiram à segurança 

e ao arbítrio, tal como as definiram Mercier de La Rivière, no século XVIII, e clássicos 

ingleses, no século XIX, transmuda-se, na doutrina neoliberal, em uma noção de 

Estado liberador, liberador de todos os obstáculos opostos ao livre funcionamento do 

mecanismo de preços. E, uma vez obtido esse resultado, sua intervenção se reduzirá 

a fiscalizar o mercado econômico, a fim de evitar engendre a concorrência, tal como 

se deu no passado, o monopólio ou quase monopólio.153 

 

 O neoliberalismo trouxe a previsão, também, da possibilidade de o Estado atuar, 

permanentemente, em determinados setores da economia setorial, tomando as medidas 

necessárias para a redução das injustiças econômicas, tentando até mesmo preveni-las, 

auxiliando as pessoas vítimas delas. Isso pode ser feito por meio da legislação social.154 Essa 

não deixa de ser característica própria do Estado Social, intervencionista, só que há algumas 

diferenças essenciais. 

 Essa representa a ideia inicial da doutrina do neoliberalismo, que não foge dos princípios 

do liberalismo clássico em prol de um Estado mínimo, a diferença é que agora reclama-se a 

presença estatal, em momentos de crise, no sentido de regular o bom funcionamento da 

economia, ou seja, do mercado, não deixando de lado as políticas sociais intervencionistas 

próprias do Estado Social.  

 Isso porque “na formulação hoje mais corrente, o liberalismo é a doutrina do ‘Estado 

mínimo’ (o minimal state dos anglos-saxões)”155 (Grifo original). Para os liberais, o Estado 

representa um mal necessário, devendo ser conservado dentro de limites os mais restritos 

possíveis.  

O neoliberalismo não foge disso, só que demanda menos restrições, quando estiver 

desequilibrada a economia de mercado. Ao contrário do Estado Social, a intervenção neoliberal 

preza pelo equilíbrio do sistema econômico, não pela justiça social e pelos direitos sociais como 

aquele, embora os reconheça, não os prioriza.  

Antes de se adentrar na análise das consequências da doutrina do neoliberalismo para 

as relações para a economia e para as relações de trabalho, é interessante a demonstração do 

                                                 
152 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 152-153. 
153 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 152-153. 
154 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 1984, p. 153. 
155 BOBBIO, Norberto. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Liberalismo e democracia. São Paulo: Edipro, 

2017, p. 100. 
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panorama vigente do mercado – a Terceira (Quarta) Revolução Industrial –, com o intuito de 

se melhor verificar em que contexto econômico encontra-se inserido o neoliberalismo. 

 

2.1.1 Terceira e/ou (Quarta) revolução industrial 

 

A industrialização do sistema capitalista, em nível mundial, operacionalizou-se em três 

grandes fluxos sucessivos: o primeiro (1780-1880); o segundo (1880-1950); e o terceiro 

encontra-se em curso na atualidade – qual seja, a Terceira Revolução Industrial.156 

Segundo Cyro Rezende, a Terceira Revolução Industrial se referiu ao período do sistema 

capitalista pós crise de crescimento, a partir da segunda metade da década de 1950. 

“Caracterizou-se pelo emprego, em larga escala, do binômio informática/robótica, que implicou 

a difusão da automação dos processos produtivos dos países centrais da economia-mundo 

capitalista”157 (Grifo original).  

Para Klaus Schwab, contudo, a Terceira Revolução Industrial começou na década de 

1960, sendo usualmente chamada de revolução do computador ou digital, devido ao 

desenvolvimento dos semicondutores, dos computadores (década de 1960), dos computadores 

pessoais (décadas de 1970 e 1980) e da internet (década de 1990).158 

E segundo José Maria Carvalho Ferreira, “o apogeu do dinamismo da Segunda Revolução 

Industrial processa-se nos princípios da década de 1970”159. Em outras palavras, a 

automatização progressiva dos finais do século XIX e começo do século XX, evoluiu até os 

princípios da década de 70. A partir daqui, foi despertada a tecnologia da Terceira Revolução 

Industrial, consubstanciada: nos computadores, na eletrônica, na telemática, na robótica, nas 

tecnologias de informação, nas biotecnologias, na cibernética, na indústria espacial, entre 

outras.160 

A eletrônica provocou transformações no processo de produção, na organização no 

mundo do trabalho, na própria vida do cotidiano e no modelo de consumo. Do seu domínio e 

do nível de pesquisa passaram a depender a eficiência da produção, e, por conseguinte, o lugar 

de cada país na hierarquia internacional. As novas tecnologias, principalmente, as transmissões 

                                                 
156 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 139. 
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302. 
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e a eletrônica, o processo direto de produção e o processo de trabalho se transformaram, 

profundamente, tanto na indústria como nos escritórios, nos correios, nas telefônicas, nos 

bancos, nos sistemas de educação e de saúde, na agricultura, entre outras atividades.161 

Com a robótica, o trabalho repetitivo e o sistema de trabalho em linha de montagem 

puderam ser trocados no decorrer das décadas de 1970 e 1980, sendo realizadas, na maioria das 

vezes, em uma fração do setor produtivo. Ademais, a informática, a telecomunicação, a 

informatização dos grandes setores produtivos, desenvolveu o trabalho em equipes autônomas 

ou em locais de trabalho autônomo, ou seja, gerenciados pelos próprios executores. Nesse 

movimento, foram criadas novas formas de subempreitada, novas maneiras de oficinas de 

trabalho espalhadas pelo mundo, oficinas rurais e novas formas de trabalho a domicílio.162 

A automação da Terceira Revolução Industrial pode ser definida como o emprego de 

processos automáticos para a execução de tarefas com o mínimo de mão-de-obra humana, ou, 

ainda, com habilidades superiores ao homem. Esse aperfeiçoamento técnico gerou um aumento 

de produtividade sem correspondência em todos os setores econômicos.163  

Cyro Rezende considera que a automação gerou um duplo efeito: a obrigatoriedade pelas 

empresas de uma concentração de capital em escala monopolista, para a sua sobrevivência; e o 

processamento disso em um nível internacional. Assim, revalorizou-se a ação intervencionista 

estatal nas áreas centrais do sistema capitalista, com o intuito de planejar globalmente a 

economia, para que não haja um intervalo entre as curvas da oferta e da demanda. Essa 

internacionalização do capital levou ao aparecimento de novas formas de exploração – o 

neocolonialismo –, pois implicou, basicamente, a exportação tanto de tecnologia como de 

capitais.164 

Diante desse processo de automação generalizado, a organização social do trabalho se 

transformou, profundamente, tanto na sua concepção como na sua execução. Essa mutação 

acarretou importantes consequências na condição/função do operariado clássico, fazendo 

aparecer novas profissões que reclamam uma reciclagem profissional de parte substancial do 

operariado clássico. Por isso, para José Maria Carvalho Ferreira, o mundo industrial da Terceira 

Revolução Industrial sofrerá uma bipolarização no binômio emprego/desemprego.165  
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Finalmente, o que a Terceira Revolução Industrial veio a concretizar, em plenitude, foi a 

internacionalização do capital, uma tendência que já se tornava clara desde o fim da Primeira 

Guerra Mundial, qual seja, a “ (...) de transformar o capital que se concentrava em nível 

monopolista nas diversas nações do centro capitalista, em concentração monopolista 

internacional, personificando uma nova etapa nas relações centro-periferias”166 (Grifo 

original).  

Por fim, as transformações tecnológicas no âmbito da Terceira Revolução Industrial, ao 

reestruturarem o processo de trabalho e a organização social do trabalho, vão dar origem a uma 

segmentação do mercado de trabalho, segundo José Maria Carvalho Ferreira. 

 

A segmentação do mercado de trabalho traduz-se em novas modalidades de emprego 

para o operariado. Trabalho temporário, trabalho a tempo parcial, trabalho a tempo 

integral repartido por dois ou mais operários, trabalho à tarefa, etc., são as 

modalidades mais representativas da actual segmentação do mercado de trabalho. 

Associadas a estas modalidades [...], surgem outras formas complementares de 

enquadramento social.167 
 

Diante disso, o sindicalismo clássico se tornou incapaz de assumir o novo processo de 

trabalho e de organização social do trabalho, tendendo a uma desagregação. Entre as principais 

causas dessa desagregação sindical estão as reestruturações sofridas pelo operariado, podendo 

ser exprimida essa crise sindical: pelas novas formas de desemprego, pela reestruturação das 

qualificações operárias, pela segmentação do mercado de trabalho e pela flexibilidade da mão-

de-obra. Assim, a capacidade de negociar coletivamente dos sindicatos nesses domínios tem se 

revelado infrutífera, em virtude dos problemas que o operariado tem enfrentado na atualidade, 

reduzindo-se a capacidade estratégica e negocial dos sindicatos junto ao patronato.168 

A par do exposto, há quem acredite, como Klaus Schwab, que, no momento atual, estamos 

na Quarta Revolução Industrial, que se iniciou na virada deste século e está baseada na 

revolução digital. Esta pode ser caracterizada por uma internet mais onipresente e móvel; por 

sensores menores e mais potentes que se tornaram mais baratos; e, por uma inteligência 

artificial e um aprendizado de máquina.169 
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A denominada Quarta Revolução Industrial não representa apenas a revolução de 

máquinas e sistemas conectados, tendo objeto bem mais amplo – são ondas de novos avanços 

ocorrendo simultaneamente, em áreas que vão desde sequenciamento genético a 

nanotecnologia, de renováveis a computação quântica, dentre outras. E o que faz dessa 

revolução diferente das anteriores é a fusão dessas tecnologias e a sua interação em todo o 

mundo, nos domínios físico, digital e biológico.170 

Os impactos dessa nova revolução se refletem em diversos segmentos da vida humana: 

na economia; no modo de administrar os negócios; nas instituições, nas organizações e nos 

governos (regionais, nacionais e locais); e na sociedade e nos indivíduos. Primeiramente, na 

economia global, irá afetar todas as grandes variáveis macro – PIB, investimento, consumo, 

emprego, comércio, inflação e assim por diante. Isso afetará críticas dimensoes, tais como o 

crescimento econômico e o emprego.171 

Com relação ao emprego, as razões pelas quais a nova revolução tecnológica ocasionará 

mais revoltas do que as revoluções industriais anteriores, segundo Klaus Schwab, podem ser 

descritas como as seguintes: a velocidade, a amplitude e a profundidade das mudanças; e a 

completa transformação de todo o sistema. Na perspectiva desses fatores determinantes, “há 

uma certeza: as novas tecnologias vão mudar drasticamente a natureza do trabalho em todos os 

setores e ocupações. A incerteza fundamental tem a ver com a medida em que a automação 

substituirá o trabalho. Quanto tempo isso vai demorar e quão longe irá?”172 (Tradução nossa). 

Para Thomas Piketty, “a tecnologia, assim, como o mercado, não tem limite ou moral”173. 

Isso porque, apesar da tecnologia ter aumentado a necessidade de maiores qualificações e 

competências humanas, também, aumentou a necessidade de valores não humanos – 

imobiliários, profissionais, industriais, financeiros, entre outros. O volume de renda gerado por 

estes é maior que o volume de renda produzido pelo trabalho humano. Dessa forma, os 

caprichos da tecnologia, agora, acarretam uma perda para a relação de trabalho moderna. 
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Resumindo, o crescimento moderno, fundado no crescimento da produtividade e na 

difusão do conhecimento, permitiu evitar o apocalipse marxista e equilibrar o 

processo de acumulação de capital. Mas ele não modificou as estruturas profundas do 

capital – ou, ao menos, não reduziu de verdade sua importância macroeconômica em 

relação ao trabalho.174  
 

Nesse caminho, está havendo uma substituição no labor. Muitas categorias diferentes de 

trabalho, em especial as que envolvem mão-de-obra mecanicamente repetitiva e precisa, já 

foram automatizadas, enquanto o poder de computação continua em crescimento exponencial. 

Diante disso, mais cedo do que se imagina, o trabalho em profissões – como advogados, 

analistas financeiros, médicos, jornalistas, contadores, subscritores de seguros ou bibliotecários 

– podem ser, de forma parcial ou total automatizados.175  

“In tomorrow’s world, many new positions and professions will emerge, driven not only 

by the fourth industrial revolution, but also by nontechnological factors such as demographic 

pressures, geopolitical shifts and new social and cultural norms”176 (Grifos nossos). Nesse 

sentido, Klaus Schwab pensa que, hoje, não se pode prever com exatidão o que acontecerá no 

futuro, mas está convencido de que o talento, mais que o capital, representará o fator crítico da 

produção. Por isso, em vez da escassez de mão de obra qualificada, será mais provável que a 

disponibilidade de capital seja o limite incapacitante para a inovação, a competitividade e o 

crescimento. 

Além dessas mudanças nos padrões de crescimento, nos mercados de trabalho e no futuro 

do trabalho que irá inflenciar naturalmente as organizações, um segundo impacto importante 

das novas tecnologias da Quarta Revolução Industrial se encontra no modo como as empresas 

são lideradas e organizadas. Nesse novo mundo dos negócios, a velocidade da ruptura e a 

aceleração das inovações são fatores difícies de compreender e se antecipar, necessitando de 

líderes com capacidade de constante aprendizado e adaptação frente aos novos modelos 

conceituais e operacionais de sucesso.177 

Um exemplo disso se percebe nos contratos de colaboração, em que empresas estão cada 

vez mais ligadas com outras em um sistema de colaboração. Essa interação assume uma feição 
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nova frente às empregadas anteriormente, uma vez que que não se dá apenas por meio de 

contratos de sociedade, nem por meros contratos de intercâmbio. As empresas, agora, passam 

a se valer de novas formas jurídicas, que não as tradicionais oferecidas pelo ordenamento 

jurídico vigente. Trata-se de uma categoria mista, em que as partes são patrimonialmente 

autônomas, mas mantém àleas distintas e interdependentes.178 

As empresas capazes de lidar com múltiplas dimensões (digital, física e biológica), terão 

sucesso, com frequência, frente à uma indústria inteira e seus sistemas relacionados de 

produção, distribuição e consumo.179 Como exemplo, as empresas aplicativo estão se firmando 

no mercado como mediadadoras entre consumidores e trabalhadores, dando a estrutura 

necessária – virtual – para que ocorra esse encontro, recebendo uma porcentagem. A atuação 

da Uber toca, portanto, em questões centrais do desenvolvimento do capitalismo, tais como a 

mobilidade humana e as legislações sobre a economia digital.180 

Como terceiro impacto, as mudanças discruptivas trazidas pela Quarta Revolução 

Industrial estão redefinindo, também, todas as instituições e organizações políticas, 

principalmente, os governos – regionais, nacionais e locais –, que necessitarão se adaptar e se 

reinventar, na busca de novas formas de colaboração com o setor privado e com seus cidadãos, 

além no modo como se relacionam com outros governos.181 

O quatro impacto, ainda, diz respeito às mudanças na sociedade, ou seja, os novos 

sistemas tecnológicos terão impacto social difícil de se discernir, uma vez que são muitos 

componentes interligados que estão inseridos em nossas sociedades e muitas inovações que, de 

algum modo, são co-produzidas pelas próprias sociedades. “The big challenge for most 

societies will be how to absorb and accommodate the new modernity while still embracing the 

nourishing aspects of our traditional value systems”182 (Grifos nossos). 

Um último e quinto impacto se refere ao modo de ser dos indivíduos, uma mudança 

múltipla, pois afeta a identidade individual e suas suas facetas relacionadas à ideia de 

privacidade, propriedade, padrões de consumo, tempo dedicado ao trabalho e ao laser, modo de 

desenvolvimento das carreiras, forma de cultivar habilidades, relacionamentos, hierarquias, 
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saúde, e até mesmo procriação, podendo se chegar, mais cedo do que se imagina, a um 

questionamento da própria existência humana. As inovações da biotecnologia estão 

transformando o próprio significado de ser humano, redefinindo os limites atuais de tempo de 

vida, saúde, cognição e capacidades, tornando-se necessárias novas discussões morais e éticas 

contínuas.183 

Tudo isso demanda a aplicação de diferentes formas de inteligência: contextual (mente), 

emocional (coração), inspirada (alma) e física (corpo). “Contextual, emotional and inspired 

intelligence are all essential attributes for coping with, and benefitting from, the fourth 

industrial revolution” 184 (Grifos nossos).  

É nesse o cenário de revolução digital complexa que se encontra inserido o capitalismo 

contemporâneo, em que o neoliberalismo ganha espaço como ideologia econômica dominante, 

influenciando todo o espaço econômico, social e trabalhista do mundo ocidental. O que têm 

gerado uma nova forma de capitalismo – proporcionador de dumping social nas relações de 

trabalho modernas. 

 

2.1.2 Capitalismo globalizado e neoliberalismo: consequências econômicas e 

trabalhistas 

 

O capitalismo triunfou não somente como ideologia, mas também como modelo 

econômico dos Estados Unidos e de boa parte do mundo, evoluindo para mercados mais 

competitivos – em que o poder se deslocou para os consumidores e para os investidores. 

Entretanto, as características democráticas do capitalismo sentidas, principalmente, nos Estados 

Unidos, nas décadas de 1950 e 1960, entraram em declínio, em virtude das poucas escolhas que 

as empresas passaram a ter frente à competição global. “O triunfo do capitalismo e o declínio 

da democracia assumiram características de fenômenos correlatos. O capitalismo democrático 

foi substituído pelo supercapitalismo”185. 

A partir da década de 1950, as multinacionais encontravam-se em ampla expansão, 

acelerando ainda mais a internacionalização do capital. Diante disso, a década de 1960 

presenciou a uma enorme invasão de multinacionais norte-americanas nos países da Europa 

                                                 
183 WORLD ECONOMIC FORUM, 2016, Cologny e Geneva. SCHWAB, klaus. The fourth industrial 

revolution. Switzerland: World Economic Forum, 2016, p. 92 e 93. 
184 WORLD ECONOMIC FORUM, 2016, Cologny e Geneva. SCHWAB, klaus. The fourth industrial 

revolution. Switzerland: World Economic Forum, 2016, p. 102. 
185 REICH, Robert B. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os negócios, a democracia e o 

cotidiano. Tradução por Alfred A. Knopf. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 49.  
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Ocidental, devido ao valor dos salários três vezes menores que nos Estados Unidos, para o 

mesmo nível de produtividade. Isso ocorreu, igualmente, nos Estados latino-americanos, em 

virtude de seus esforços de industrialização nas décadas de 1960-1970, que se fizeram 

acompanhar de subsidiárias das grandes multinacionais norte-americanas, notadamente, nos 

setores de consumo que tinham mais perspectiva de lucros rápidos, devido a quatro fatores: 

baixos salários; isenções fiscais; financiamento do consumo e ampliação da infraestrutura de 

produção pelo Estado.186 

A existência dessas multinacionais permitiu que se alcançasse um grau de racionalidade 

produtiva e de maximização de lucratividade nunca antes visto na economia mundial capitalista. 

“Também o advento da empresa multinacional representou uma nova fase nas relações de 

dependência centro-periferias, substituindo a tradicional exportação de capitais e produtos 

industrializados, pela inversão direta de capital em setores produtivos”187.  

Nessa nova mutação do capitalismo, a partir da década de 1950, um novo modelo de 

acumulação se instalou, com as seguintes características: novas indústrias de sustentação (novas 

energias, novas técnicas de fabricação de materiais e aplicações de eletrônica); novas mutações 

no processo de trabalho; grande mudança no modo de vida das pessoas devido ao consumo em 

massa; e uma maior diversificação nas formas de mobilização dos trabalhadores.188 

Isso modificou a organização do trabalho, em demasiado, exigindo-se uma nova forma 

de pensar e agir pelas empresas, além de ocasionar uma grande fragmentação nos modos de 

mobilização dos trabalhadores, dando ensejo a: 

 

Novas tecnologias, nova organização do trabalho, novos consumos e novos modos de 

vida. Pode-se imaginar que isto poderia acarretar a introdução de um controle 

permanente de cada trabalhador, cuja formação, trabalho, laser seriam 

sistematicamente analisados e programados.189 

 

                                                 
186 REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008, p. 

316-317. 
187 Antes das multinacionais, a economia mundial somente estava orientada às inversões de capital, no intuito de 

um melhor aproveitamento das condições específicas de cada área, para evitar distorções e aumento na composição 

dos preços de custo dos diversos produtores. Ainda, diversamente da primeira metade do século XX, em que os 

investimentos das áreas centrais nas áreas periféricas eram denominados “de carteiras” (operações de ações e 

financeiras a curto prazo e/ou concessões de empréstimos a empresas privadas), as multinacionais passaram a 

realizar investimentos diretos na economia (investimentos de capital fixo e/ou para o controle acionário das 

empresas produtoras de bens). REZENDE, Cyro de Barros. História econômica geral. 9. ed., 1ª reimpressão. São 

Paulo: Contexto, 2008, p. 317. 
188 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 349-351. 
189 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 358. 
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E como resultado da política norte-americana de investimento de capital e de defesa 

político-militar para ocupar uma posição hegemônica na economia mundial capitalista, houve 

uma aliança dos Estados Unidos com os as demais áreas centrais, sujeitas à ajuda em meados 

da década de 1950. Nessa linha, foram formados blocos econômicos supranacionais, que nada 

mais constituíram mais um estágio da internacionalização do capital, representando um esforço 

de racionalizar e, portanto, maximizar as potencialidades de lucro, transformando os 

desperdícios gerados pelas rivalidades nacionais em ação planejada e executada em nível 

continental.190 

 

Toda a evolução estrutural do sistema econômico capitalista, nas primeiras décadas 

que se seguem à assunção de sua idade ‘adulta’ (1955-90), pode ser resumida na 

tentativa de constituição de poderosos blocos econômicos supranacionais, que 

centralizam as áreas tecnologicamente mais desenvolvidas do sistema, impondo às 

periféricas ritmos diferenciados de crescimento econômico.191 

 

O supercapitalismo representa, portanto, uma verdadeira consequência da globalização e 

da revolução tecnológica, inicialmente no cenário norte-americano, depois, se expandindo para 

o restante do mundo capitalista. Isso ocorreu devido à perda da competitividade das empresas 

americanas, a partir da década de 1970, época em que deixaram de ser exclusivamente 

americanas para se transformarem em cadeias de suprimentos globais, passando a competir com 

empresas estrangeiras, aliada às inúmeras tecnologias que substituíram os sistemas de produção 

estáveis até então existentes por novas possibilidades geradoras de lucro.192 

As consequências geradas pelo capitalismo dessa época culminaram em graves crises, a 

primeira em 1929, e a segunda, em meados na década de 1970 (crises do petróleo), em um 

cenário mundial inteiramente interligado pelo capital e pelo mercado. Só que, desta vez, a 

solução adotada foi oposta ao intervencionismo estatal ocorrido na década de 1930, decorrente 

do Estado Social, ou seja, as práticas liberais foram ressuscitadas em prol de um Estado 

mínimo.193  
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192 REICH, Robert B. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os negócios, a democracia e o 

cotidiano. Tradução por Alfred A. Knopf. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 63-65.  
193 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 

fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 
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O elemento central do modelo neoliberal consiste no crescimento e no desenvolvimento 

como dependentes da competitividade do mercado e da maximização da concorrência, 

permitindo-se que os princípios do mercado passem a reger todos os aspectos da vida.194 195 

Nessa nova fase do capitalismo, já não se pode perceber os principais componentes do 

novo modelo de acumulação gerado: se são as novas indústrias de sustentação ou se são as 

novas mutações no mundo do trabalho.196 

Esse panorama globalizante deu impulso a uma total desregulamentação da economia, 

principalmente uma desregulamentação financeira ocorrida, inicialmente, nos Estados Unidos, 

que exerceu um forte impacto sobre o capitalismo democrático como um todo, transformando 

a mentalidade dos indivíduos, que deixaram de ser simples poupadores para se tornarem 

investidores – “durante a década de 70, os poupadores se transformaram em investidores e os 

investidores se tornaram ativos”197. Isso transformou o mercado financeiro americano em um 

dos mais lucrativos do mundo, ocasionando lucros tanto para os investidores como para os 

consumidores.198 199 

Diante disso, no final da década de 70, um grupo de pensadores sociais e econômicos, a 

maioria jovens, denominados a posteriori de neoliberais ou libertários, começaram a ser 

ouvidos depois de décadas sendo ignorados. Eles criticavam o governo centralizado e 

regulatório, trazendo a ideia de uma economia mais aberta, em que o investimento, o emprego 

e a renda iriam fluir para onde fossem melhores as condições. Dessa forma, ansiavam por 

                                                 
194 STANDING, Guy. Tradução Cristina Antunes. Revisão da tradução Rogério Bettoni. O precariado: a nova 

classe perigosa. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017, p. 15. 
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196 BEAUD, Michel. Tradução Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. História do capitalismo: de 1500 aos 

nossos dias. 4. ed., 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 349. 
197 REICH, Robert B. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os negócios, a democracia e o 

cotidiano. Tradução por Alfred A. Knopf. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 71.  
198 REICH, Robert B. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os negócios, a democracia e o 

cotidiano. Tradução por Alfred A. Knopf. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 65, 70, 71, 73 e 75.  
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medidas drásticas, estas colocadas em prática por Margareth Thatcher e por Ronald Reagan, 

líderes dispostos a acatar tais ideias neoliberais.200   

“Uma reivindicação neoliberal que se consolidou na década de 1980 foi a de que os países 

tinham que perseguir ‘a flexibilidade do mercado de trabalho’”201. Se não houvesse essa 

flexibilização trabalhista, os custos do mercado de trabalho iriam aumentar e as grandes 

corporações iriam transferir sua produção e seus investimentos para locais em que houvessem 

custos mais baixos. 

A flexibilização pode ser conceituada como o rompimento da rigidez, com o objetivo de 

adequação à diferentes contextos, sociais ou econômicos, tais como a evolução nas relações 

sociais e trabalhistas. Entretanto, o que restou claro é o fato de “ser um processo de ajuste das 

instituições jurídicas às novas realidades impostas pelo capitalismo, posto que nos últimos anos 

o mercado de trabalho vem passando por um intenso desenvolvimento econômico, e [...] por 

alguns períodos de crise [...]”202, que ocasionam uma busca, pelas empresas, de mecanismos 

que proporcionem a manutenção de suas atividades. 

A flexibilização das relações de trabalho aparece em várias dimensões: de salários, de 

vínculo empregatício, do próprio emprego, de habilidades, entre outras. Em essência, a 

flexibilidade significa dar insegurança, sistemática, aos funcionários, para a devida manutenção 

dos investimentos e dos empregos. Cada crise econômica era atribuída a falta de flexibilização 

e de reforma do mercado de trabalho.203 

Voltando ao cenário americano, visto ser o berço do capitalismo mundial, a 

desregulamentação total da economia a partir da década de 70 e o consequente crescimento 

econômico gerados nas décadas seguintes, não evitou, a partir da década de 1990, uma 

desaceleração da economia, capaz de ocasionar ainda mais flexibilização trabalhista, uma onda 

de demissões sem precedentes dos altos executivos americanos na década de 2000, fechamento 

de fábricas, demissão em massa de trabalhadores, com o objetivo de enxugamento  e redução 
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de custos. Isso, aliado à queda nos níveis de sindicalização desde 1970, que ocasionou um forte 

declínio no poder de barganha dos trabalhadores, em especial, na década de 2000.204 

Essa nova mentalidade imediatista gerada pela disciplina imposta às empresas americanas 

pelo novo mercado de capitais, apesar de ter melhorado a eficiência e acelerado o crescimento 

da economia, levou a abusos e distorções diversos, principalmente, sobre o capitalismo 

democrático, levando a uma crescente flexibilização trabalhista, demissões de trabalhadores, 

redução de direitos trabalhistas, enfraquecimento dos sindicatos, entre outros fatores 

precarizantes.205 

A partir da década de 1990, o trabalho chamado de informal ganhou proeminência, 

fazendo aparecer uma nova classe, que não era classe trabalhadora nem classe média, nem 

mesmo informal, como era chamada. O precariado poderia ser descrito como “uma classe-em-

formação, se não ainda uma classe-para-si, no sentido marxista do termo”206 (Grifos originais). 

Em termos de grupos sociais, “a era globalização resultou em uma fragmentação das estruturas 

de classe nacionais”207, na medida em que cresceram as desigualdades sociais e o mercado de 

trabalho se tornou mais aberto e flexível. Isso fez aparecer uma estrutura de classe global 

fragmentada.  

O sistema de poder das modernas formas de flexibilidade, como considera Richard 

Sennett, podem ser destacados em três características: reinvenção descontínua de instituições, 

especialização flexível e concentração de poder sem centralização. A primeira característica é 

chamada de “reengenharia”, ou seja, redução de empregos, redução de despesas e consequente 

aumento de produtividade. Uma pressão por mudança institucional pela ideia de que a pedra 

angular da prática administrativa moderna seria a crença de que as redes elásticas seriam mais 

abertas à reinvenção decisiva do que as hierarquias piramidais da era fordista.208 

Isso porque “na operação dos mercados modernos, a demolição de organizações se tornou 

lucrativa [...] os retornos a curto prazo para os acionistas proporcionaram um forte incentivo 

aos poderes do caos disfarçados pela palavra ‘reengenharia’”209. Nesse cenário, empresas 
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viáveis foram descartadas, deixando de lado empregados capazes, apenas para demonstrar ao 

mercado a sua plena capacidade de mudança no contexto do moderno capitalismo.  

Assim, devido à volatilidade do mercado consumidor, aparece a segunda característica, 

qual seja, a especialização flexível, pondo cada vez mais produtos variados no mercado, graças 

à alta tecnologia, sendo a antítese do sistema de produção fordista. Essa forma de produção 

exige decisões tomadas com rapidez, em grupos de trabalhos pequenos, em contraste com uma 

grande pirâmide burocrática, em que as decisões ficam mais lentas à medida que se sobe na 

pirâmide. Isso traz à tona o ingrediente mais forte desse novo sistema produtivo, que é o fato 

de que as constantes mudanças externas passam, agora, a influenciar de modo decisivo à 

estrutura interna das instituições.210 

Na medida da globalização (pela ótica norteamericana) ou da mundialização (pelo 

enfoque francês) crescente211, o trabalho flexível acelerou as desigualdades sociais advindas do 

crescimento do número de pessoas em regimes de trabalho inseguros, fazendo nascer algo mais 

complexo que a estrutura de classe que sustentava a sociedade industrial, porém, não menos 

classista. Nessa linha, como lembra Guy Standing, com as mudanças políticas e as respostas 

das empresas as ordens da economia de mercado, “milhões de pessoas, em economias de 

mercado abastadas ou emergentes, passaram a fazer parte do precariado, um novo fenômeno, 

ainda que tivesse nuances do passado”212, precariado este que não era representando pela classe 

trabalhadora ou pelo proletariado, uma vez estes termos sugerem empregos estáveis e de longo 

prazo.213 

Por conseguinte, nesse contexto neoliberal, surge um prejuízo social demasiado grande 

para a maior parte da população nos diversos países ocidentais, em especial no Brasil, em 

virtude de modelos de acumulação flexível, que precarizam as relações laborais e geram danos 

à sociedade como um todo. 
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E, por fim, a terceira característica do regime flexível, a concentração sem centralização 

ocasionada pelas mudanças nas redes, nos mercados e na produção. Seria a concentração de 

poder sem centralização de poder, que significa uma nova organização de trabalho, em que o 

poder é descentralizado, não nas categorias inferiores, mas nos altos administradores, em 

virtude dos novos sistemas de informação. Isso se refere a uma reorganização empresarial em 

que haverá pequenos grupos de trabalho com sobrecarga administrativa, gerando novas 

modalidades de poder desigual dentro da organização.214 

A era da globalização (1975-2008) constitui, portanto, um período de desintegração da 

economia com relação à sociedade, uma espécie de Transformação Global, em que financistas 

e economistas neoliberais procuravam criar uma economia de mercado global com fulcro na 

competitividade e nas práticas individualistas, fazendo crescer a classe do precariado. Com o 

objetivo de crescimento econômico, o compromisso com os princípios do mercado acarretou 

um sistema de produção global das empresas de rede e a empregos flexíveis, como descreve 

abaixo Guy Standing: 

 

O compromisso do crescimento econômico [...] foi usado para justificar a reversão da 

política fiscal como instrumento de redistribuição progressiva. Altos impostos diretos, 

usados há muito tempo para reduzir a desigualdade e proporcionar segurança 

econômica aos trabalhadores de baixa renda, foram apresentados como desincentivos 

a trabalhar, poupar e investir, e como propulsores do investimento e dos empregos no 

exterior. E uma reorientação da proteção social a partir da solidariedade social para 

lidar com a pobreza e com pessoas consideradas fracassos sociais marcou o início de 

uma tendência de assistência social calcada na “verificação de recursos” e desta para 

o workfare.215 (Grifo original) 

 

Nessa trilha, a globalização econômica aliada à revolução tecnológica ou digital levou ao 

desenvolvimento de modelos estatais neoliberais extremistas, sem nenhuma preocupação 

social. “A globalização jurídica importa ter um novo paradigma para a noção tradicional de 

soberania (...)”216, pelo fato de as grandes empresas transnacionais movem-se em busca de 

regiões onde a mão de obra e os encargos fiscais são mais baixos. 

Isso acarretou a denominada livre circulação de trabalhadores, principalmente, em países 

periféricos, gerando graves problemas com as migrações ilegais. No campo da mobilidade 

                                                 
214 SENNETT, Richard. Tradução de Marcos Santarrita. A corrosão do caráter: consequências pessoais do 

trabalho no novo capitalismo. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2015, p. 63-64. 
215 A expressão “worfare”, derivado da palavra work (trabalho) e welfare (bem-estar) trata-se de um modelo 

alternativo ao sistema do bem-estar social: o indivíduo deve cumprir alguns requisitos (formação ou até trabalho 

não remunerado) para ter direito a receber a assistência social. STANDING, Guy. Tradução Cristina Antunes. 

Revisão da tradução Rogério Bettoni. O precariado: a nova classe perigosa. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2017, p. 49. 
216 FRANCO FILHO, Georgenor de Souza. Globalização. ... e depois???. Estudos aprofundados da 

magistratura do trabalho. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 113. 
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humana, houve a piora com as migrações ilegais, em que as pessoas em condição de risco se 

inserem no mercado de trabalho sem receber os benefícios legais e, ainda, com remuneração 

menor frente aos nacionais. Nesse sentido, Georgenor de Souza lembra o comentário de Victor 

E. Tókman, Subdiretor Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT).217 

Enfim, “o supercapitalismo triunfou com a transferência de poder para os consumidores 

e investidores” 218, com uma competição ainda mais intensa entre as empresas com o intuito de 

obtenção e retenção de clientes. No entanto, esse novo cenário mundial trouxe, como visto, 

diversas consequências negativas, em todo o universo capitalista, tais como “a ampliação da 

desigualdade, [...]; a redução da segurança no emprego, desestabilização ou destruição de 

comunidades; degradação ambiental; violação dos direitos humanos no exterior e uma profusão 

de produtos e serviços que apelam para nossos desejos mais primitivos” 219. Em outras palavras, 

uma ampla e crescente flexibilização dos direitos trabalhistas tomou conta de todo o mundo 

ocidental, inclusive no Brasil, embora de maneira retardatária.  

Em suma, no final do século XX e início do século XXI, “o trabalho tende a ser 

incorporado ao mercado como valor estritamente utilitário”220, desprestigiando-se a valorização 

do trabalhador em sua condição humana, visto que passou a ser visto como mero instrumento 

de trabalho de uma relação contratual. O valor trabalho, portanto, restou fragilizado de seu 

significado mais fundamental de construção da dignidade, seja em sua identidade individual 

seja em sua identidade coletiva obreira. “Tal fragilização aproxima-se, por analogia, em alguns 

casos, à realidade dos primórdios da Revolução Industrial quando não havia qualquer 

regulamentação protetora do trabalho humano”221. 

Pode-se destacar como um aspecto central da globalização, o que Guy Standing chama 

de “mercadorização” – tratar todos os aspectos da vida (família, educação, empresa, trabalho, 

instituições, política de proteção social, desemprego, incapacidade, comunidades profissionais 

                                                 
217 FRANCO FILHO, Georgenor de Souza. Mudanças no mundo: globalização, princípios do Direito do Trabalho 

e o futuro do trabalho. Revista TRT 8ª Região. Belém, v. 49, n. 97, p. 25-32, jul./dez.2016, p. 28. Disponível em: 

<https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/pdfs/revista/Revista_97.pdf>. Acesso em 26.03.2018. 
218 REICH, Robert B. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os negócios, a democracia e o 

cotidiano. Tradução por Alfred A. Knopf. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 213.  
219 REICH, Robert B. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os negócios, a democracia e o 

cotidiano. Tradução por Alfred A. Knopf. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 213.  
220 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 

fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 

57. 
221 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 

fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 
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e políticas) como uma mercadoria influenciadas pelas forças do mercado. E no intuito de se 

conseguir eficiência de mercado foram desmanchadas barreiras para a mercadorização.222 

Hoje, a economia “on-demand” está modificando fundamentalmente nosso 

relacionamento com o trabalho e a sociedade em que se encontra inserido. Muitos empregadores 

estão usando a "nuvem humana". As atividades profissionais são assim dissecadas em 

atribuições precisas e projetos discretos sendo, em seguida, colocadas em uma nuvem virtual 

de trabalhadores aspirantes localizados em qualquer lugar do mundo. Esta é a denominada nova 

economia sob demanda, em que os provedores de mão-de-obra não são empregados no sentido 

tradicional, mas trabalhadores independentes que realizar tarefas específicas.223 

“O cerne da flexibilização em realidade está nesse movimento que transfere para o 

trabalhador a administração de seu trabalho, dos custos e dos riscos, sem com isso perder o 

controle sobre sua produção”224. Nesse cenário, a denominada “uberização” do trabalho 

(empresa aplicativos) representa um novo estágio da exploração do trabalho, sendo 

complementada com as terceirizações clássicas ao mesmo tempo que concorre com elas. Isso 

representa uma consequência do que vem ocorrendo nas últimas decadas – uma grande 

concentração de capital aliada a novas formas de intensificação do traballho, extensão do tempo 

de labor e transferência dos riscos e dos custos para os trabalhadores. 

Nessa linha, a Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Justa adotada pela 

OIT, em 2008, demonstrou, em seu preâmbulo, uma preocupação com as desigualdades de 

rendimentos, persistência de elevados níveis de desemprego e pobreza, vulnerabilidade das 

economias aos choques externos e aumento do trabalho precário e da economia informal, os 

quais têm impacto nas relações de trabalho. Frisou, ainda, a respectiva Declaração que a 

atualidade requer mudanças rápidas para a garantia do pleno emprego produtivo e o trabalho 

digno.225  

No Brasil, a adesão à lógica neoliberal se deu de forma retardatária, somente se 

apresentando a partir do governo Collor, principalmente a partir da eleição de Fernando 

Henrique Cardozo e do Plano Real, em que se aplicou os consectários do neoliberalismo ao 

Estado brasileiro. Este ideário econômico, portanto, estava embasado no pensamento neoliberal 

                                                 
222 STANDING, Guy. Tradução Cristina Antunes. Revisão da tradução Rogério Bettoni. O precariado: a nova 

classe perigosa. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017, p. 50. 
223 WORLD ECONOMIC FORUM, 2016, Cologny e Geneva. SCHWAB, klaus. The fourth industrial 

revolution. Switzerland: World Economic Forum, 2016, p. 49. 
224 ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização do trabalho: subsunção real da viração. Passa Palavra, 19 de fevereiro 

de 2017, p. 05-06. Disponível em http://passapalavra.info/2017/02/110685. Acesso em 26.03.2018. 
225 A Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Justa da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) foi adotada pela Conferência Internacional do Trabalho na 97ª Sessão, Genebra, 10 de Junho de 2008. 
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e “consistia na reorientação do desenvolvimento brasileiro e na redefinição do papel do 

Estado”226. Tal discurso, mais adiante, foi apropriado pelos governos sucessores, na ideia de 

um capitalismo moderno guiado pela eficiência e competividade.  

Diante desse cenário, Jorge Luiz Souto Maior considera como grande triunfo do 

neoliberalismo, a implementação da política de banalização da injustiça social por meio da 

precarização do trabalho, que se dá pela competição por um lugar no mercado de trabalho e na 

procura pelo lucro desenfreado. Para tanto, cita a seguinte frase de Sigmund Freud: “É 

justamente a liquidez ou fragilidade das relações pessoais (jurídicas ou não), a gerar um 

verdadeiro mal estar na civilização”227, impulsionando um modelo de Estado transformador da 

ordem econômica e social.  

Sabe-se que os efeitos nefastos da globalização econômica e do neoliberalismo, 

principalmente os relacionados com o aumento da opressão socioeconômica e da exclusão 

social, acrescidos do enfraquecimento do Estado, têm ultimado na diminuição da capacidade 

do poder público de assegurar aos trabalhadores e a sociedade, a igualdade substancial. Essa 

crise da democracia e da cidadania evidencia, portanto, a existência de uma crise dos direitos 

fundamentais. 

A denominada crise dos direitos fundamentais, ao menos na sua feição atual, a despeito 

de parecer mais aguda no âmbito dos direitos sociais é, contudo, comum a todas as espécies e 

"gerações" de direitos, além de não poder ser atribuída, exclusivamente, à globalização 

econômica e ao avanço do ideário neoliberal. Basta, nesse contexto, apontar para o impacto da 

tecnologia sobre a intimidade dos indivíduos no âmbito da sociedade informatizada, sobre o 

meio-ambiente, no desenvolvimento da ciência genética, etc., demonstrando-se que até mesmo 

o progresso científico pode, em princípio, colocar em risco direitos fundamentais.228 

Diante do exposto, o Direito do Trabalho se encontra, na atualidade, também, em crise, 

como ramo especial incapaz de proteger a relação de trabalho empregatícia, e, 

consequentemente, de evitar o dumping social. 

 

 

                                                 
226 CARINHATO, Pedro Henrique. Neoliberalismo, reforma do Estado. Revista Aurora, Marília, ano II, n. 3, 

dezembro de 2008, p. 39. ISSN: 1982-8004. Disponível em: 

<http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/aurora/article/view/1192>. Acesso em 05.06.2018. 
227 MAIOR, Jorge Luiz Souto; MENDES, Ranulio; SEVERO, Valdete Souto. Dumping nas relações de trabalho. 

São Paulo: LTR, 2012, p. 32.  
228 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988. Revista Diálogo 

Jurídico, Salvador, ano 1, n. 1, p. 01-46, abril de 2001, p. 07-08. 
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2.2 FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTA: CRISE DO DIREITO DO TRABALHO  

 

O futuro do Direito do Trabalho é um tema inteiramente imbricado com as novas relações 

de trabalho do século XXI, sendo de enorme relevância não só no âmbito trabalhista como 

também em todos os ramos que envolvem o futuro da nossa sociedade.  

O Direito Trabalhista nasceu, ou se distinguiu do ramo civilista, com o objetivo de 

equilibrar a superioridade jurídica do empregador com a inferioridade econômica do 

trabalhador operário, tendo dois fatos históricos que se tornaram determinantes em sua 

formação inicial: a Revolução Industrial, nascida da inserção da máquina no processo 

produtivo; e a troca de figurino jurídico que se impôs à relação de trabalho.229 

O século XVIII constituiu o período histórico de gestação do Direito do Trabalho, pela 

configuração das novas relações de trabalho advindas da utilização das máquinas no processo 

produtivo. Esse século foi proclamado como “de gestação nos primeiros passos do conúbio do 

homem com a máquina na relação de trabalho”230, marcando o aspecto de Direito Individual do 

ramo trabalhista.  

O começo do século XIX concedeu forma mais definida ao caráter tutelar do Direito do 

Trabalho, sendo caracterizado pelo fenômeno da urbanização da sociedade que a 

industrialização exerceu sobre a mão-de-obra, acarretando uma mudança na estrutura social, 

regida por um impulso inédito – as lutas sindicais –, que fizeram o Direito do Trabalho deslocar-

se do âmbito individual para o Direito Sindical e Coletivo.231 

Já o século XX trouxe inúmeras outras transformações fundamentais nos elementos de 

formação do Direito do Trabalho, em comparação aos dois anteriores, sobretudo nas áreas de 

indução decisiva, tais como, “a tecnológica, a econômica e a sócio/jurídica”232. O salto do 

trabalho manual para o industrial pressionou grandes transformações nos parâmetros 

econômicos e jurídicos até então existentes nas relações individuais e coletivas de trabalho. De 

início, essa mudança foi gradativa, em virtude da incipiência dos meios e máquinas disponíveis 

à época da Revolução Industrial.  

                                                 
229 RODRIGUES PINTO, José Augusto. O futuro do Direito do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, v. 78-06, p. 

647-656, junho.2014, p. 647. 
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647-656, junho.2014, p. 648. 
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647-656, junho.2014, p. 648. 



71 

 

 

Entretanto, “a força da alta tecnologia em rápida expansão destroçou os fundamentos 

pretensamente inabaláveis do Direito do Trabalho (passado) e está acabando de pulverizar a 

formatação de linha industrial (presente) num movimento irreprimível de ‘reversão de 

hegemonia’”233. Isto significa a sujeição da meta econômica da empresa à avaliação de 

viabilidade dos meios tecnológicos de informatização do trabalho. Essa reversão, portanto, 

implicou a troca do processo da Revolução Industrial pelo processo da Revolução Tecnológica, 

trazida pela doutrina ao longo dos anos 80. 

A revolução tecnológica e a consequente globalização têm acarretado como consequência 

um desemprego estrutural crescente, em um panorama de flexibilização da lei trabalhista. “A 

noção de progresso social ilimitado, com a consequente vedação de retrocesso no campo das 

‘conquistas sociais’, revelou-se inadequada às novas da realidade econômica emergente da 

terceira revolução industrial, a chamada revolução tecnológica”234. A noção de flexibilidade 

traz a ideia de adaptação da legislação rígida trabalhista às novas exigências da economia e da 

tecnologia.   

O ímpeto da revolução tecnológica gerou inúmeras perspectivas para o Direito do 

Trabalho, como o revigoramento do Direito Individual, pelos direitos fundamentais 

constitucionalizados que protegem o trabalhador sob o manto da dignidade humana. Entretanto, 

o sindicalismo tem definhado no século XX, em comparação ao seu poder de formação no 

século XIX. Outra perspectiva é a flexibilização da concepção de durabilidade e da 

inalterabilidade do contrato de trabalho, em prol de um conceito novo, o da empregabilidade, 

que representa a capacidade de adaptação do trabalhador às necessidades do moderno e 

competitivo mercado de trabalho.235 

Fala-se em flexibilização das relações de trabalho, ou seja, uma ideia mais flexível 

baseada na promoção da empregabilidade frente a atual crise econômica. “A crise econômica 

levou os empregadores, nos países de capitalismo avançado, a exigir maior flexibilidade do 

mercado, do emprego e da organização do trabalho. O Direito do Trabalho passou a ser 

questionado”236. O cenário da globalização faz aparecer inúmeras práticas precarizantes, pois 

com a crise nas indústrias e a consequente alteração dos modos de produção, diminui-se os 
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postos de trabalho e, nessa esteira, estão sendo flexibilizados os direitos trabalhistas, se não 

desrespeitados.  

É certo que a empregabilidade é essencial ao equilíbrio econômico e social de um país. 

Nesse sentido, a flexibilização atenderia à consecução do princípio do pleno emprego, um dos 

valores da Ordem Econômica, descrito na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CF).  

 

Tratando-se de matéria de grande complexidade, amplamente fértil no terreno 

doutrinário jurídico, faz-se necessária a compreensão de que, no Sistema Capitalista, 

o direito real à propriedade de bens de produção, bem como bens de consumo que 

excedam quantum razoável a ser caracterizado como propriedade tangida pela função 

individual, enquanto acervo do produtor, financiador ou comerciante, está referido 

pelo art. 170, I e II da CRFB de 1988, e será, este sim, delimitado pela Função Social 

da Propriedade.237 

 

Corroborando com esse entendimento, Maria Vital da Rocha acentua que, “o direito de 

propriedade, desde os tempos da Roma antiga, foi, paulatinamente, premido pela adaptação do 

seu exercício aos interesses da coletividade”238. A propriedade, portanto, está, delimitada pela 

sua função social, e, assim, deve atender ao valor social do trabalho (art. 1º, IV, CF). 

Entretanto, sabe-se que a motivação maior da intervenção estatal é a manutenção da 

estabilidade do consumo e da atratividade do regime assalariado, ou seja, a consecução dos 

interesses do capital, a favor do interesse do capitalismo global. Isso ressalta a função 

programáticas das Constituições dirigentes, tornando o princípio da busca do pleno emprego 

apenas um valor programático previsto na Constituição.239 

E o trabalho precário acarreta, segundo Guy Sanding a denominada “armadilha do 

precariado”, trazendo inúmeras consequências negativas para o mercado de trabalho, conforme 

descreve abaixo: 

 

                                                 
237 CORREA, Leonardo Alves; CLARK, Giovani; RICEPUTI, Marcelo. Constituição econômica, 

desenvolvimento e a institucionalização do princípio do pleno emprego: uma abordagem à luz da teoria da 

eletividade de Claus Offe. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 3, p. 67-92, set./dez. 
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Um mercado de trabalho baseado em trabalho precário produz altos custos de 

operação para quem está nas suas margens. Esses custos incluem o tempo que se leva 

para requerer benefícios, em caso de desemprego, a falta de renda naquele período, o 

tempo e os custos associados à procura de empregos, o tempo e o custo para aprender 

novas rotinas de trabalho e o tempo e o custo envolvidos no ajuste de atividades fora 

dos empregos para acomodar as demandas de novos empregos temporários.240  

 

A flexibilização das leis trabalhistas é consequência imediata da desregulamentação da 

economia como um todo, gerando a denominada crise do Direito do Trabalho, no sentido de 

inadequação dos instrumentos legislativos vigentes frente às novas exigências da economia, 

marcada pela recessão, ameaças de fechamento de empresas, desemprego e diminuição do valor 

real dos salários dos trabalhadores.241 

 

Num cenário de globalização capitalista cada vez mais agressiva e com a hegemonia 

ideológica das correntes neoliberais, dir-se-ia que as prioridades se inverteram: a 

preocupação central do Direito do Trabalho parece hoje consistir na garantia de 

eficiência econômica das empresas, só em segundo plano surgindo a promoção da 

equidade nas relações de trabalho.242 
 

Nessa linha de entendimento, conclui-se que “se o Direito do Trabalho propõe a realizar 

o socialmente desejável, encontra limite no economicamente possível”243. Dessa forma, 

verificou-se a falta de fundamento científico à ideia de um Direito do Trabalho protecionista e 

dispensador de benefícios progressivos em favor dos assalariados, no sentido de que ele 

encontra limitações econômicas, não podendo favorecer somente o trabalhador.  

Nesse sentido, Anthony Giddens registra que a modernidade, de fato, é a crescente 

interconexão entre os dois ‘extremos’ da extensão e da intencionalidade: influências 

globalizantes de um lado e disposições pessoais de outro”244. Nessa tensão, a preocupação com 

o indivíduo e com o coletivo cede espaço para as necessidades da economia. 

No entanto, o Direito do Trabalho consiste em ramo especial do Direito que tem função 

protetiva, devendo compensar a relação assimétrica entre empregado e empregador. “O Direito 

do Trabalho corresponde, pois, no mínimo ao direito a um trabalho mínimo, o que significa 
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dizer o direito a um trabalho minimamente protegido”245 (Grifo original), o que significa dizer 

que o trabalho não deve violar o homem enquanto fim em si mesmo, ou seja, o valor da 

dignidade do trabalho humano deve ser garantido. Como bem ressalta Jorge Luiz Souto Maior, 

“os preceitos constitucionais, ligados ao Direito do Trabalho, portanto, além de impedirem 

retrocessos são base para a aplicação de um direito, visto como um todo, efetivamente voltado 

à melhoria da condição social dos trabalhadores”246. 

Nesse ponto, João Leal Amado bem descreve a problematização em torno da 

flexibilização trabalhista em Portugal, quando aduz que “Uma coisa é introduzir alguma 

flexibilidade adicional no nosso Direito do Trabalho [...]; outra coisa, porém, será flexibilizar 

o Direito do Trabalho ao ponto de lhe quebrar a espinha dorsal ou a coluna vertebral [...]”247 

(Grifo original). Nessa linha, a flexibilidade pode ser necessária, mas deve ser implementada 

sem que seja descaracterizado o ramo justrabalhista em sua essência, ou seja, em seus valores 

fundamentais de proteção do trabalhador. 

Como bem considera Arion Sayão Romita, a flexibilidade existe e agora é uma realidade, 

estando a prioridade, hoje, concentrada na melhoria das políticas de mercado de trabalho, para 

uma melhor compatibilização entre a flexibilização requerida pelos empresários frente à 

necessidade de segurança individual do trabalhador: “flexibilidade com segurança 

(flexisegurança)”248. 

O fato é que o foco da atualidade, no Brasil e no mundo capitalista, está concentrado, 

especialmente, na utilização da legislação trabalhista como instrumento de combate ao 

desemprego, ficando para trás a ideia de um Direito do Trabalho protecionista. Nessa esteira, 

constata-se que as relações de trabalho do século XXI encontram-se em uma crescente e 

progressiva transformação, com a criação de novas possibilidades na formatação, na duração e 

no próprio conteúdo das relações trabalhistas.  

Diante do exposto, urge-se ressaltar a importância da atividade sindical na conquista de 

melhores condições de trabalho no mundo globalizado, frente à crise que o Direito do Trabalho 

atravessa, combate ao dumping social. 
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2.3 IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE SINDICAL NO CONTEXTO DO CAPITALISMO 

GLOBALIZADO 

 

Como explanado no capítulo anterior, a Primeira Revolução Industrial do século XVIII 

deu ensejo ao aumento progressivo da produção inglesa, ao crescimento do número de 

assalariados, e a uma consequente multiplicação das lutas operárias, resultando em uma 

intervenção estatal no sentido de se proibir as coalizões operárias.249 Por isso, não houve 

resultados imediatos e significativos para o proletariado, pelo menos, até o fortalecimento do 

movimento sindical (Trade Unions) na segunda metade do século XVIII.250 

Já a Segunda Revolução Industrial do final do século XIX possibilitou a produção em 

massa no início do século XX251, o que deu vazão a um novo tipo de comportamento operário 

e sindical, em razão do paradoxo consistente no agravamento das condições físicas e 

intelectuais do operariado face à melhora das suas condições socioeconômicas, políticas e 

culturais. E como resultado, o sindicalismo passou de uma ótica conflitual (reivindicativa e 

revolucionária) para uma contratualista, permitindo a sua institucionalização nos parâmetros da 

negociação coletiva, a partir de uma instância tripartite – sindicatos, patrões e operários.252  

A partir do século XX, o sindicalismo entrou em processo de institucionalização 

progressiva por meio de mudanças feitas pela legislação laboral e pela Constituição de 

determinados países, apesar de ter persistido, sobretudo na Rússia, em 1917, e na Espanha, em 

1936-1939, um tipo de sindicalismo revolucionário. Entretanto, a partir de 1940, todo o sistema 

produtivo vai ser objeto de grandes mudanças, o que dará origem à produção em massa. E, por 

consequência, houve um aumento substancial das funções dos sindicatos nos domínios da 

negociação de contratos coletivos de trabalho, das reformas da legislação do trabalho, da 

organização social do trabalho, além da entrada de sindicatos para funções institucionais, tais 

como a segurança e saúde do trabalho.253 

Diante dessa breve digressão histórica do movimento sindical, constata-se que o 

sindicalismo nasceu da vontade de associação humana em busca de interesses comuns. Quanto 

mais agravadas as condições do proletariado, mais premente a necessidade de associação 
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sindical organizada. Assim, dependendo da época do capitalismo econômico, o sindicalismo se 

operou diferentemente, em uma evolução constante em prol dos interesses coletivos do 

operariado. 

“Os sindicatos nascem do associativismo do ser humano, isto é, da necessidade que este 

sentiu de se associar de forma organizada em razão da luta por interesses comuns”254. Todas as 

definições de sindicatos levam a sua natureza de associação, de agrupamento e de organização, 

apontando-se, outrossim, para a sua finalidade de regulamentação da profissão e para a defesa 

de interesses coletivos ou individuais de seus membros. 

“A principal artéria do associativismo é a liberdade sindical, o que lhe dá a possibilidade 

de participar dos processos políticos de criação legislativa e que permite que possam participar 

do processo de formação econômica e social do Governo”255. Outro postulado é o princípio da 

negociação coletiva, que representa a essência do Direito do Trabalho. 

Nesse contexto, pode-se citar a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

em 1919, com o Tratado de Versalhes. A Declaração da Filadélfia, em 1944, anexou à 

Constituição da OIT, a afirmação de que o princípio fundamental da “liberdade de expressão e 

de associação é essencial para o progresso constante”; além da obrigação da OIT de fomentar 

a execução de programas que possam permitir “alcançar o reconhecimento efetivo do direito 

de negociação coletiva [...]”, entre outros objetivos.  

Os documentos da OIT sobre liberdade sindical são os seguintes, em ordem cronológica: 

Convenção Coletiva 11, de 1921 (direito de associação na agricultura); Convenção Coletiva 84, 

de 1947 (direito de associação em territórios não metropolitanos); Convenção Coletiva  87, de 

1948 (direito sobre a liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização); Convenção 

Coletiva 98, de 1949 (direito a negociação coletiva); Recomendação 91, de 1951 (procedimento 

em negociação coletiva, extensão, controle e interpretação em contratos coletivos); 

Recomendação 92, de 1951 (arbitragem voluntária e dos organismos paritários de conciliação 

e arbitragem); Recomendação 163 e Convenção 154, de 1981 (fomentação da negociação 

coletiva e voluntária).256 

A OIT constituiu, ainda, o Comitê de Liberdade Sindical do Conselho de Administração 

e a Comissão de Investigação e de Conciliação em Matéria de Liberdade Sindical, como 
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organismo de controle ao cumprimento das Convenções e Recomendações sobre liberdade 

sindical e negociação coletiva. Esses órgãos têm competência para examinar queixas contra a 

violação dos direitos que considerem como autênticos instrumentos de Direito Internacional de 

liberdade sindical.  

A Organização das Nações Unidas (ONU), também, adotou, entre seus objetivos, normas 

e princípios que visem assegurar a liberdade sindical, estando assegurados esses direitos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948; no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966; e, no Protocolo Internacional de Direito Civis e 

Políticos, de 1966.  

Todos esses organismos internacionais ressaltaram a importância da garantia do direito à 

liberdade sindical e da negociação coletiva, para a valorização dos movimentos sindicais em 

todo o mundo.  

Entretanto, a partir da década de 1970, com a introdução crescente de novas tecnologias 

no processo de trabalho, o sindicalismo começou a se enfraquecer progressivamente. A 

desagregação sindical daí gerada ocasionou a substituição do fator de produção trabalho pelas 

tecnologias nascentes, além de uma generalizada restruturação das qualificações e profissões 

tradicionais, o que despertou um desemprego maior que o emprego criado pelas nascentes 

tecnologias. Esse cenário provocou uma restruturação da organização social do trabalho.257 

Reforçando esse panorama, bem assevera Thereza Nahas, no tocante aos princípios da liberdade 

sindical e da negociação coletiva, que: 

 

A aparente consolidação da garantia dos direitos de liberdade sindical e negociação 

coletiva viriam a sofrer um forte impacto com os acontecimentos que se passaram no 

mundo principalmente a partir da década de 1980 e com a crescente fixação dos 

regimes liberalistas e de economia de livre mercado.258 

 

As mudanças tecnológicas emergentes no âmbito da Terceira Revolução Industrial deram 

vazão, portanto, a uma segmentação do mercado de trabalho, por meio da reestruturação do 

processo de trabalho e da organização social do trabalho. Isso fez com o sindicalismo clássico 

tendesse a uma desagregação, enfraquecendo, dessa forma, a capacidade de negociação coletiva 

dos sindicatos. A crise sindical gerada daí acarretou várias consequências, entre algumas: novas 
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formas de desemprego, reestruturação das qualificações operárias, segmentação do mercado de 

trabalho e flexibilidade da mão-de-obra.259 

A cultura pós-moderna do individualismo, criada pela descentralização da produção e 

pelas novas tecnologias, ocasionaram uma mudança profunda na maneira de viver dos 

trabalhadores e nos sindicatos, em depreciação do coletivo e do valor da solidariedade. Aliado 

a isso, em especial nos países da América Latina, a desproteção do trabalhador gerada pelas 

altas taxas de trabalho informal, bem como pelo fato de que nesses países não foi alcançado um 

grau aceitável de desenvolvimento do princípio da liberdade sindical e da negociação 

coletiva.260 

Nesses domínios, José Maria Carvalho Ferreira, em um texto de do ano de 1988 sobre a 

“As Novas Tecnologias, o Trabalho e os Desafios do Sindicalismo”, em termos de conclusão, 

ponderou a hipótese da volta de um sindicalismo com características revolucionárias, porém 

com objetivos pragmáticos e programáticos, com a finalidade de se adequar à lógica do 

capitalismo moderno.261  

Em suma, a globalização econômica acarretou uma profunda mudança no movimento 

sindical, uma vez que a transformação ocorrida nas formas de trabalho, os avanços 

tecnológicos, os novos tipos contratuais e as novas profissões, as mudanças no modelo e na 

estrutura empresarial, entre outros fatores, enfraqueceram os movimentos sindicais. A par disso, 

se pode observar, em razão dos movimentos entre fronteiras dos anos 1990, o nascimento de 

uma diversidade de movimentos sociais de todos os tipos, além da formação de sindicatos 

internacionais, o que fortaleceu o movimento sindical, possibilitando uma aliança entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.262  

No Brasil, o sistema sindical institucionalizado pela Constituição Federal brasileira (CF) 

de 1988 concedeu maior liberdade aos sindicatos, por meio da liberdade de associação e de 

sindicalização, não mais sujeita ao controle do Poder Executivo. Todavia, o art. 8º da CF não 

realizou plenamente o princípio da liberdade sindical, devido ao imposto sindical (não mais 

obrigatório pela Lei 13.467/2017); à unicidade sindical e ao sistema obrigatório de sindicatos 

por categorias.  
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Entretanto, o sistema sindical brasileiro foi inspirado no modelo corporativista, como se 

pode observar no art. 511 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que define o sindicato 

como a associação que tenha a finalidade de estudo, defesa e coordenação dos 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. Em outras linhas, os 

sindicatos são associações civis que têm a função de defesa de direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas (art. 8º, III, CF).263 

O Brasil, ainda, não ratificou a Convenção 87 da OIT, que consagrou a pluralidade 

sindical, ou seja, a reunião livre de sindicatos, em busca de uma maior representatividade frente 

à plena liberdade sindical de escolha dos seus respectivos sindicatos representantes.  

A par do exposto, a Lei 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista) acarretou uma certa 

valorização do sindicato, ao retirar a obrigatoriedade do imposto sindical, ao priorizar a 

negociação coletiva e ao condicionar a instituição de acordos ou convenções coletivas em 

situações específicas legais. Entretanto, ainda, vige a unicidade sindical, a reunião por categoria 

e a representação sindical na própria empresa. A maior mudança encontra-se mesmo no fim da 

contribuição sindical obrigatória.  

A par dessa valorização, percebe-se que os sindicatos brasileiros, muitos já sem força 

alguma, restarão ainda mais fragilizados diante da Reforma Trabalhista de 2017. Isso porque, 

agora, será possível que as negociações coletivas possam ser desvantajosas para os 

trabalhadores. Aliado a isso, o legislador reformista ampliou o número de matérias que poderão 

ser objeto de negociação coletiva, e reduziu o controle judicial das cláusulas de acordo ou 

convenção coletiva de trabalho (artigos 611-A e 611-B, CLT).264 

Esse cenário de retrocesso social requer, portanto, uma nova postura dos sindicatos, em 

face dos novos rumos do capitalismo globalizado e da tendência mundial de reforma das 

legislações trabalhistas, em especial, os sindicatos brasileiros. 

Nesse sentido, bem considera Francisco Gérson Marques de Lima, quando assevera que 

“a própria Reforma Trabalhista muda o cenário de comodismo dos sindicatos burocráticos e 
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expõe suas fragilidades, entre crise de legitimidade e dificuldade em sobreviverem se não for 

por mecanismos de custeio compulsório”265.  

Diante desse contexto de enfraquecimento sindical, será passível a existência do 

denominado dumping social, na medida em que há possibilidade de ocorrência de práticas 

desumanas de trabalho, com a finalidade de diminuição dos custos de produção e consequente 

aumento da lucratividade266, assunto a ser tratado em capítulo próprio. 

Outra tendência mundial do sistema capitalista globalizado está representada pela 

prevalência do negociado sobre o legislado, tema a ser explorado a seguir. 

  

2.4 PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO E ULTRATIVIDADE 

DAS NORMAS COLETIVAS: TENDÊNCIA MUNDIAL NO CAPITALISMO 

GLOBALIZADO  

 

Em conformação com as reformas trabalhistas presentes em alguns países capitalistas, 

vários países, entre os quais, o Brasil, entre outros, o Direito Coletivo do Trabalho também está 

sendo atingido, principalmente, na ideia da prevalência do negociado pelo legislado.  

No que se refere ao contexto de Portugal, João Leal Amado ressalta que “no tocante à 

negociação coletiva, a sua histórica função de melhoria das condições de trabalho aparece hoje 

subalternizada e substituída pela função de flexibilização e adaptação das normas aos interesses 

da empresa, [...], à melhoria da posição competitiva desta [...]”267, sendo normal, a hipótese de 

afastamento das normas legais, por meio da negociação coletiva, em prejuízo do trabalhador. 

A prevalência do negociado sobre o legislado é contemplado no mundo e, 

especificamente, no Brasil, como decorrência de uma ideologia fruto da globalização. O 

discurso utilizado foi a preservação dos empregos frente à retração do mercado, porém, isso 
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não deixou de dar abertura para uma ideologia de flexibilização trabalhista, apesar de alguns 

condicionamentos colocados nas próprias leis flexibilizadoras 268 

No Brasil, no final de 2016, mais precisamente no dia 23.12.2016, a Presidência da 

República manda à Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 6.787/2016 convertido 

posteriormente na Lei 13.467, de 13.07.2017 – Lei da Reforma Trabalhista, que acarretou 

alterações profundas no Direito Coletivo do Trabalho, transformando o sistema da negociação 

coletiva, o da responsabilidade sindical e o das relações entre empregados e empregadores. 

Uma dessas mudanças consiste na prevalência do negociado sobre o legislado, disposto nos 

novos artigos 611-A e 611-B da CLT. 

É correto afirmar que a negociação coletiva sempre constituiu uma fonte normativa de 

extrema importância no Direito do Trabalho brasileiro. Reforçando esse entendimento, o artigo 

4º da Convenção 98 da OIT, adotada pelo Brasil em 1948, e incorporada em 1952 ao 

ordenamento pátrio. E, corroborando, o art. 7º, XXVI, da CF reconhece as convenções e 

acordos coletivos de trabalho, portanto, as negociações coletivas.269 

Diante do arsenal constitucional e doutrinário do Direito do Trabalho, questiona-se se os 

princípios próprios deste ramo especial podem deixar de valer como referencial interpretativo, 

diante das vicissitudes da economia globalizada do século XXI? Esse é o confronto que o 

Direito do Trabalho atravessa na atualidade: o negociado pode prevalecer sobre o legislado, 

mesmo se desrespeitar o princípio da norma mais favorável, o princípio da adequação setorial 

negociada e o princípio da indisponibilidade de direitos, entre outros – todos pilares do ramo 

especial trabalhista, individual e coletivo? 

Como bem destaca João Amado Leal, “no campo trabalhista, o reconhecimento da 

autonomia coletiva não se processou nunca contra a heteronomia estadual, mas sim contra o 
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aperfeiçoando as relações de emprego (art. 1º, Lei 13.189/2015). ARAÚJO, Adriane Reis de; D’AMBROSO, 

Marcelo José Ferlin. Os limites do negociado sobre o legislado na reforma trabalhista. Instituto de Pesquisas e 

Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho – IPETREA, 30.nov./2017, p. 03-

04. Disponível em: < 

http://www.ipeatra.org.br/site/artigos/2017/11/os_limites_do_negociado_sobre_o_legislado_na_reforma_trabalhi

sta>. Acesso em 05.12.2018. 
269 O artigo 4º da Convenção 98 da OIT assegura que “deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas 

às condições nacionais para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização de meios de negociação 

voluntária entre empregadores ou organizações de empregadores e organizações de trabalhadores, com o objetivo 

de regular, por meio de convenções coletivas, os termos e condições de emprego”. ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. Convenções. C098. Disponível em: < 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235188/lang--pt/index.htm>. Acesso em 18.12.2018. 

http://www.ipeatra.org.br/site/artigos/2017/11/os_limites_do_negociado_sobre_o_legislado_na_reforma_trabalhista
http://www.ipeatra.org.br/site/artigos/2017/11/os_limites_do_negociado_sobre_o_legislado_na_reforma_trabalhista
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poder decisório unilateral do empregador”270 (Grifo original). Com efeito, o Direito do 

Trabalho sempre viu a autonomia coletiva como adição à legislação heterônoma estatal, de 

maneira a amenizar a discrepância de poder entre as partes da relação contratual empregatícia. 

A igualdade jurídica, no Direito do Trabalho, é conseguida levando-se em conta a 

desigualdade das partes. Só a igualdade material pode ensejar uma relação contratual 

equilibrada e justa, de forma que se os sindicatos consentirem na redução de direitos legais 

mínimos de proteção do trabalhador, em uma negociação coletiva, haverá desprestigiada a 

proteção conferida pelo legislador à parte hipossuficiente historicamente estabelecida – o 

trabalhador.   

Nesse sentido, lembra, ainda, João Leal Amado, se referindo ao Brasil e à Portugal, que 

“o Direito do Trabalho dos nossos países sempre combinou, cremos, a promoção da autonomia 

coletiva com a existência de legislação forte, de caráter imperativo, e com uma atitude vigilante 

e energética dos tribunais do trabalho”271. Na linha do autor, renegar o papel interpretativo e 

criativo dos Tribunais em prol de um princípio de intervenção mínima vai de encontro à 

genética desse ramo especial do ordenamento jurídico. 

Por fim, cumpre-se ressaltar outra mudança trazida pela Lei 13.467/2017, que diz respeito 

à retirada da ultratividade dos acordos e convenções coletivas (§ 3º do art. 614, CLT), 

entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF 323-DF, de 

14.10.2016 – o que significa que os efeitos desses instrumentos coletivos terminam com o fim 

do prazo estipulado, não aderindo os contratos de trabalho, de forma permanente ou transitória.  

Esta última representa mais uma mudança no Direito Coletivo do Trabalho, que consagra 

o discurso da flexibilização normativa trabalhista, e que tem triunfado em prejuízo dos 

trabalhadores, isso em um período da história em que os sindicatos passam por uma crise de 

representatividade. 

Diante do exposto, nesse contexto de precarização das negociações coletivas, se pode 

verificar a ocorrência de dumping social, pelo estímulo do legislador à imensa abertura nas 

negociações coletivas trabalhistas, o que pode gerar uma concorrência desleal entre as empresas 

na procura de menores preços e maiores lucros, tema a ser abordado em a capítulo apropriado. 

 

                                                 
270 AMADO, João Leal. Negociado x legislado – a experiência portuguesa e a reforma trabalhista brasileira: 

algumas notas. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, v. 83, n. 3, p. 138-159, jul./set. 2017, p. 

146. Disponível em: < https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/115873>. Acesso em 11.06.2018. 
271 AMADO, João Leal. Negociado x legislado – a experiência portuguesa e a reforma trabalhista brasileira: 

algumas notas. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, v. 83, n. 3, p. 138-159, jul./set. 2017, p. 

157. Disponível em: < https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/115873>. Acesso em 11.06.2018. 
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3 DUMPING SOCIAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

O presente capítulo aborda a temática do dumping social, conceituação, efeitos deletérios 

e possibilidade de regulamentação pelos organismos internacionais e nacionais. Em outras 

palavras, tem como objetivo estudar o tratamento do dumping social na ordem jurídica vigente, 

tanto internacional como nacional, com o intuito de verificar todas as suas nuances, tais como 

seus efeitos e tratamento legal e jurisprudencial. 

Primeiramente, traz-se à tona o conceito de dumping na ordem internacional, ressaltando 

as diversas espécies existentes, entre as quais, o dumping social; enumerando, outrossim, as 

características deste trazida pela doutrina e pela legislação internacional pertinentes.  

Depois se faz uma descrição e uma análise mais profunda dos efeitos do dumping social 

sobre a) o desenvolvimento social e econômico: externalidades negativas, elevação do custo 

social, entre outros; b) as relações de trabalho, tais como precarização das relações de trabalho, 

degradação do meio ambiente de trabalho, entre outros.  

Adiante se destacam os principais organismos internacionais, tais como a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT); a Organização Mundial do Comércio (OMC); e a Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); além de outros instrumentos 

internacionais de combate ao dumping social.  

Finalmente, se enumeram algumas medidas de combate a nível nacional, tais como o 

registro das listas sujas utilizadas pelos Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no combate 

ao trabalho análogo ao de escravo; o trabalho dos auditores fiscais do trabalho e do Ministério 

Público do Trabalho na detecção do dumping social, com especial ênfase dada às ações 

coletivas. 

 

3.1 CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO   

 

Dumping é uma palavra inglesa que deriva do termo "dump" que, entre outros, significa 

despejar ou esvaziar. A palavra é utilizada no comércio internacional, para designar a prática 

de colocar no mercado produtos abaixo do custo, com o intuito de eliminar a concorrência e 

aumentar as quotas de mercado.272  

O dumping tem origem no cenário econômico, como uma prática desleal e proibida em 

termos comerciais. Para a economia, portanto, “o dumping é definido como discriminação de 

                                                 
272 Significado de dumping. Disponível em: https://www.significados.com.br/dumping/. Acesso em 13.06.2018. 

https://www.significados.com.br/dumping/
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preços entre mercados”273. Em outras palavras, quer dizer “prática de comércio internacional 

consistente na venda de mercadorias em praça estrangeira por preço sistematicamente inferior 

ao do mercado interno ou ao de produtos concorrentes, tendo como fito a eliminação da 

concorrência”274. 

O dumping social surgiu do Direito Comercial, em que era utilizado por algumas 

empresas para ganho de mercado, por meio da prática desleal de redução de preços para se 

sobrepor a concorrência, sendo essa diminuição de preços inferior ao valor considerado justo, 

tendo como parâmetros o custo de produção, a distribuição e o lucro. O objetivo dessas 

empresas era prejudicar e liquidar as concorrentes, em busca monopólio do mercado.275 

A abordagem do dumping é antiga, existindo relatos de sua prática desde as últimas 

décadas do século XIX, tendo levado o Canadá a adotar o Act to Amend the Customs Tariffs276, 

em 1904, com o intuito de impedir que grandes empresas norte-americanas levassem à ruína as 

grandes empresas daquele país. 

O conceito de dumping encontra-se consagrado no artigo VI do Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio (GATT), de 1994 – Rodada Uruguai. Este dispositivo reconhece o dumping 

como a introdução de produtos de um país no comércio de outro país por valor abaixo do 

normal. E como anexo da Rodada Uruguai, há o acordo sobre a implementação do artigo VI do 

Acordo sobre Tarifas e Comércio de 1994, que destaca no artigo 2º, o conceito de dumping. 

Além disso, o artigo 7º traz medidas provisórias, enquanto o artigo 9º trata da imposição e 

cobrança de direitos antidumping, além do art. 10 que trata da revisão judicial. 

Percebe-se que para a configuração da ocorrência do dumping condenável, o artigo VI do 

GATT exige o dano aos agentes econômicos e nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, 

trazendo diretrizes de identificação do dano. Nessa esteira, pode-se conceituar o dumping como 

a venda de mercadorias a preços mais baixos aos praticados no mercado, ocasionando danos 

materiais à indústria nacional ou impedindo o seu desenvolvimento. 

                                                 
273 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 81. 
274 PINTO, José Augusto Rodrigues. Dumping social ou delinquência patronal na relação de emprego? Revista do 

Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, v. 77, n. 3, p. 136-153. jul./set. 2011, p. 137-138. Disponível em: 

<https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/26999>. Acesso em 11.06.2018. 
275 ANDRADE, Fernanda Helena Reis; MENDES, Lucas Fernandes. Trabalho análogo ao de escravo, dano moral 

coletivo e o dumping social: uma análise a respeito das recentes decisões da Justiça do Trabalho. Revista Direito 

Izabela Hendrix, v. 19, n. 19, p. 67-79, out. 2017, p. 72. Disponível em: 

<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjMhZLX7MvbAh

VCt1MKHRnECmIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.izabelahendrix.edu.br%2Fojs%2Findex.php%2

Fdih%2Farticle%2Fdownload%2F1386%2F905&usg=AOvVaw1iZtGrMxJIxP-R-diIklkv>. Acesso em 

11.06.2018. 
276 CANADA JUSTICE LAWS WEBSITE. Laws Website Home. Annual Statutes. A.C 2004, c. 13 – Table of 

Contents. A.C 2004, c. 13 – Act to Amend the Customs Tariff. Disponível em: <https://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2004_13/page-1.html>. Acesso em 21.12.2018. 

https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/26999
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjMhZLX7MvbAhVCt1MKHRnECmIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.izabelahendrix.edu.br%2Fojs%2Findex.php%2Fdih%2Farticle%2Fdownload%2F1386%2F905&usg=AOvVaw1iZtGrMxJIxP-R-diIklkv
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjMhZLX7MvbAhVCt1MKHRnECmIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.izabelahendrix.edu.br%2Fojs%2Findex.php%2Fdih%2Farticle%2Fdownload%2F1386%2F905&usg=AOvVaw1iZtGrMxJIxP-R-diIklkv
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O Brasil aprovou a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 

Multilaterais do GATT, por meio do Decreto 30/1994, sendo editada, posteriormente, a Lei 

9.019/1995, que dispõe sobre a aplicação de direitos estabelecidos no Acordo Antidumping da 

Rodada Uruguai. 

Nessa linha, constata Leandro Fernandez, que o ordenamento jurídico brasileiro 

acompanha o conceito internacional de configuração do dumping, ou seja, como a venda de 

bens a valores mais baixos aos praticados no mercado, estando o assunto dos direitos 

antidumping tratado na Lei 9.019/1995, regulamentada pelo Decreto 1.602/1995.277 

Antes de se adentrar na conceituação da expressão “dumping social”, urge-se destacar a 

observação trazida por José Augusto Rodrigues Pinto sobre as extenções conceituais – dumping 

social e dumping jurídico. O autor tenta demonstrar que não existem extensões conceituais do 

dumping, mas sim efeitos colaterais – sociais e jurídicos – de sua prática. Efeitos estes que 

ocasionam deslealdade social e jurídica por conduta empresarial, entretanto, diversos e distantes 

do efeito principal do dumping. Enfim,  

 

o óbvio enlaçamento dos expedientes jurídicos (civis, trabalhistas e consumeristas) 

usados para chegar ao dumping e dos malefícios sociais decorrentes de seu avanço e 

clímax, condicionou o raciocínio analítico a enxergar nesses expedientes uma 

propriedade de extensão conceitual do próprio dumping, quando não passam de meios 

para consumá-lo ou de efeitos danosos de sua consumação.278 (Grifos originais) 

 

A extensão conceitual – dumping social trabalhista –, na realidade, diz respeito “à 

deterioração do contrato individual de emprego em benefício do lucro do empregador com 

sacrifício das obrigações e encargos sociais tutelares do empregado. Obviamente que, de forma 

indireta, isso prejudica as empresas concorrentes, mas não as leva a extinção empresarial, esta, 

sim, caracterizadora do dumping.279 

Com relação às modalidades de dumping, a primeira distinção que pode ser feita se refere 

ao dumping não intencional e ao intencional. O primeiro diz respeito a aspectos circunstanciais, 

temporários, que decorrem do próprio sistema econômico, ou seja, inerente ao modo de 

produção capitalista. Já o dumping intencional é realizado quando uma determinada empresa 

                                                 
277 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 83. 
278 PINTO, José Augusto Rodrigues. Dumping social ou delinquência patronal na relação de emprego? Revista do 

Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, v. 77, n. 3, p. 136-153. jul./set. 2011, p. 140. Disponível em: 

<https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/26999>. Acesso em 11.06.2018. 
279 PINTO, José Augusto Rodrigues. Dumping social ou delinquência patronal na relação de emprego? Revista do 

Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, v. 77, n. 3, p. 136-153. jul./set. 2011, p. 142. Disponível em: 

<https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/26999>. Acesso em 11.06.2018. 
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interfere no normal funcionamento do mercado com a intenção de desequilibrar a 

concorrência.280 

O dumping social constitui uma das espécies de dumping, que “consiste na violação 

institucionalizada e reiterada de direitos trabalhistas com o propósito da obtenção de vantagens 

econômicas, consubstanciando, ainda, a concorrência desleal com empresas que cumprem a 

legislação”281. Portanto, se refere à concorrência desleal perpetrada pela prática de condutas 

reiteradas de desrespeito à ordem jurídica trabalhista, causando um prejuízo à sociedade e ao 

mercado como um todo, com o intuito de obter vantagens perante a concorrência.  

O termo dumping social traz discussões diversas sobre a sua própria terminologia, pois, 

a priori, é tratado como uma expressão de comércio internacional, que se refere à introdução 

no mercado doméstico de um produto a preço mais baixo, prejudicando a indústria nacional. 

Entretanto, vem sendo utilizada, de forma genérica, para se referir a casos de países que se 

aproveitam da liberalização dos mercados decorrente da globalização, no intuito de utilizarem 

mão de obra mais barata de outros países ou de imigrantes, a fim de negar-lhes a proteção 

trabalhista nacional.282 

Leandro Fernandez define dumping social como uma modalidade de concorrência desleal 

“consistente na comercialização de mercadorias ou serviços a preços inferiores àqueles 

normalmente praticados pelo mercado, obtidos mediante a reiterada utilização de mão de obra 

em condições inadequadas a padrões laborais mínimos, gerando danos sociais”283. 

A prática de dumping social, especialmente no ordenamento jurídico brasileiro, também, 

pode ser viabilizada por meio da aplicação branda das leis reguladoras das relações trabalhistas. 

A sua essência consiste na exploração dos trabalhadores, principalmente, nos países em 

desenvolvimento, utilizando meios ilegais – mão-de-obra barata, infantil e escrava –, em prol 

da conquista da competividade no mercado internacional.284 

Para a análise dos padrões trabalhistas, os direitos humanos são aqueles entendidos como 

inalienáveis, pertencentes aos indivíduos, independentemente de nacionalidade ou qualquer 

                                                 
280 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 83-84. 
281 MONTEIRO, Carolina Masotti. Dumping social no Direito Individual do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, 

n. 78-06, p. 706-711, junho.2014, p. 706. 
282 FRAZÃO, Ana. Dano social e dumping social no Direito do Trabalho: perspectivas e limitações. Revista LTr, 

São Paulo, n. 80-03, março.2016, p. 297.  
283 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 85. 
284 GOLDENSTEIN, Alberto Israel Barbosa de Amorim; DUTRA, Lincoln Zub. Impactos do dumping social na 

ordem econômica e ao valor social do trabalho. ANIMA: Revista Eletrônica do Curso de Direito das 

Faculdades OPET, Curitiba, PR - Brasil. Ano VIII, n. 15, p. 73-95, jul./dez. 2016, p. 85-87. ISSN 2175-7119. 

Disponível em http://www.anima-opet.com.br/pdf/anima15/artigo-6.-impactos-do-dumping-social.pdf>. Acesso 

em 11.06.2018. 
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outra condição. Nesse sentido, os padrões trabalhistas são, sob o ponto de vista humano, os 

desejáveis e corretos, devendo ser implementados a qualquer custo.285  

O fundamento do dumping social, portanto, consiste no fato de que a empresa infratora 

se aproveita de vantagem competitiva sobre as demais empresas que supostamente cumprem a 

legislação.  O certo é que a análise da prática concorrencial lesiva requer uma cuidadosa análise 

do mercado, missão para qual os juízes muitas vezes não têm em mãos todas as informações 

para a devida condenação. 

O Projeto de Lei 7.070/2010, de autoria do Deputado Carlos Bezerra, trazia um conceito 

de dumping social, como “a inobservância contumaz da legislação trabalhista que favoreça 

comercialmente a empresa perante a sua concorrência” (art. 1º). Entretanto, a proposta foi 

rejeitada em 31 de janeiro de 2011, tendo sido arquivada pela Mesa da Câmara dos Deputados. 

Como bem Leandro Fernandez, os debates acerca do dumping social apontam para a 

possibilidade de reformulação, no Direito do Trabalho, do próprio conceito do fenômeno, 

“passando a corresponder simplesmente à reiterada submissão de pessoas a condições de 

trabalho inferiores aos padrões laborais mínimos”286, afastando-se a exigência do Direito 

Concorrencial, de comercialização de produtos a preços inferiores aos do mercado.  

Entretanto, José Augusto Rodrigues Pinto lembra o fato de que, no contexto trabalhista, 

a relação de emprego aparece como um dos meios possíveis para o êxito do resultado, quando 

é intenção o exercício do dumping, isso por duas razões:  

 

1ª As facilidades proporcionadas pela inexistência ou fragilidade da legislação social 

de determinados países, ou seu recorrente desrespeito num negócio jurídico em que a 

desigualdade econômica dos sujeitos torna um deles extremamente vulnerável às 

pressões ilícitas do outro. 2ª O considerável peso dos encargos contratuais e sociais 

da mão de obra na composição da planilha de custos do produto a ser oferecido ao 

mercado, devido a uma legislação preocupada em proteger a pessoa do trabalhador.287 
 

Na primeira razão, aparece, nitidamente, a diferenciação entre o dumping e a simples 

execução contratual abusiva – isso porque o comportamento nela firmado, resultado da 

disparidade legislativa no âmbito internacional, que leva ao estabelecimento das empresas em 

                                                 
285 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 

Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de 

Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 20-21. Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 
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286 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 85. 
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outros países, com o intuito de exportação de produtos a preços irresistíveis e visando o 

extermínio da atividade empresarial concorrente – representa o dumping em toda a sua 

plenitude, que não seria apenas o negligenciamento de regras trabalhistas por governos e 

empregadores, embora traga efeitos colaterais (social e jurídico). E o comportamento firmado 

na segunda razão diz respeito ao fato de que o simples descumprimento ilícito de obrigações 

contratuais e encargos sociais, produzem, proporcionalmente, os mesmos efeitos colaterais 

(social e jurídico) do dumping, porém, se distingue pela natureza e pelo fim.288 

Na esteira do Direito do Trabalho, Jorge Luiz Souto Maior trata o dumping social como 

“a realidade de contumaz e reiterado desrespeito aos direitos trabalhistas”289, ou seja, uma 

macro lesão provocada por empregadores, por meio de práticas fraudulentas e corruptivas de 

desrespeito à legislação trabalhista em um reiterado estado de concorrência desleal pela 

exploração da mão de obra. Dessa forma, a empresa atinge o empregado em sua esfera 

patrimonial e pessoal, comprometendo, também, a própria ordem econômica. Nesse sentido, a 

empresa perde a legitimidade de atuação no mercado, pois vai de encontro a função social da 

propriedade, prevista no art. 5º, XXII e XXIII, da CF, como direito fundamental; além de ferir 

os princípios da ordem econômica expressos no art. 170 da CF.   

De outro lado, para Leandro Fernandez, o termo dumping social não se restringe somente 

ao comércio internacional, ocorrendo, também, no âmbito nacional, sendo possível, destacar as 

seguintes repercussões a nível didático: 1) eventuais danos aos concorrentes; 2) ofensa aos 

direitos trabalhistas; 3) potenciais prejuízos a médio e longo prazo aos consumidores em 

consequência do desequilíbrio da concorrência.290 E, ainda, o dumping social é discutido não 

somente no Direito Individual do Trabalho mas também, no Direito Coletivo do Trabalho, uma 

vez que encontra-se disseminado no cenário econômico e trabalhista mundial, alocando, ainda, 

o Direito Internacional, em seu âmbito de discussão.  

 

O dumping social é objeto frequente de discussão no Direito Internacional e no Direito 

Coletivo do Trabalho, tendo em vista que se trata de uma questão recorrente em países 

periféricos ou emergentes, em que as empresas, especialmente voltadas ao mercado 

global, visam reduzir os custos de seus produtos utilizando-se a mão-de-obra mais 

                                                 
288 Para o autor, “Por ambas as formas reprováveis de conduta a realidade mostra como é fácil utilizar o Direito 

(in casu, o do Trabalho), inescrupulosamente, no encalço do macrorresultado econômico do dumping pelo 

esmagamento da concorrência empresarial ou do microrresultado de ampliação do lucro pela inadimplência 

contratual. Esta última hipótese é que está sendo erradamente conceituada, venia permissa, como dumping social” 

(Grifos originais). PINTO, José Augusto Rodrigues. Dumping social ou delinquência patronal na relação de 

emprego? Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, v. 77, n. 3, p. 136-153. jul./set. 2011, p. 

142-143. Disponível em: <https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/26999>. Acesso em 11.06.2018. 
289 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz; MENDES, Ranulio; SEVERO, Valdete Souto. Dumping nas relações de 

trabalho. São Paulo: LTR, 2012, p. 10. 
290 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 86-87. 
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barata, afrontando direitos trabalhistas e previdenciários básicos, e também praticando 

concorrência desleal, com a finalidade de conquistar novas fatias no mercado de bens 

e produtos.291 
 

O dumping social apresenta as seguintes características: a concorrência desleal por meio 

da venda de produtos a valores inferiores ao preço do mercado; a conduta reiterada; a utilização 

de mão de obra em condições inadequadas aos patamares laborais mínimos; e danos sociais.292   

De início, a primeira característica consubstanciada na concorrência desleal desagua em 

uma modalidade de ato ilícito, uma vez que a empresa que a comete viola o princípio da livre 

iniciativa expresso no art. 1º, IV, da CF, em sua finalidade econômica e social; além de ferir a 

livre concorrência exposta no art. 170, IV, da CF, que elegeu o capitalismo como modelo 

econômico a ser adotado no Brasil; e, também, a boa-fé presente no art. 187 do CC. 

A segunda caraterística diz respeito à reiteração da conduta no tempo como elemento 

necessário à configuração do dumping social; ao contrário do dumping, que, em tese, exige 

apenas um único ato. A reiteração da prática lesiva é imprescindível, pois uma conduta isolada 

não terá idoneidade para provocar o dano social, sendo indispensável a continuidade da prática 

ilícita.   

Já a terceira característica diz respeito à ofensa aos direitos trabalhistas, para a obtenção 

de custos de produção baixos. Aqui há desrespeito aos padrões laborais mínimos de acordo com 

padrão adotado em cada país, que, no caso brasileiro, encontram-se dispostos no art. 7º da CF 

e na legislação infraconstitucional, entre essas, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Por último, a quarta característica se refere aos danos sociais, que consistem na lesão a 

direitos ou interesses transindividuais de natureza extrapatrimonial, danos esses abordados mais 

à frente, quando da análise responsabilidade civil reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais 

trabalhistas pátrios, por meio da utilização das ações coletivas. 

Delimitado o conceito de dumping social e explicitadas as suas características, urge-se 

contextualizar os seus efeitos adversos ou deletérios – o denominado dano social – gerado pela 

prática da concorrência desleal. 

 

 

                                                 
291 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O dumping social nas relações de trabalho. Revista Eletrônica do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, ano XII, número 196, p. 76-87, set. 2016, p. 76. 

Disponível em: 

<https://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/acervo/Doutrina/artigos/Revista_Eletronica/2016/Revista%20Eletr%C3%B4n

ica%20%20n.%20196.pdf>. Acesso em 11.06.2018. 
292 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 89-94. 

https://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/acervo/Doutrina/artigos/Revista_Eletronica/2016/Revista%20Eletr%C3%B4nica%20%20n.%20196.pdf
https://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/acervo/Doutrina/artigos/Revista_Eletronica/2016/Revista%20Eletr%C3%B4nica%20%20n.%20196.pdf
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3.2 EFEITOS ADVERSOS OU DELETÉRIOS: DANO SOCIAL 

 

A prática de concorrência desleal ocasiona profundos prejuízos ao funcionamento 

eficiente do mercado como um todo, gerando distorções e obstando a viabilidade e continuidade 

de atuação da concorrência comercial.293 Nessa linha, o dumping social proporciona sérios 

danos à economia de um país e às relações laborais, na geração de um alto custo social, em 

função das externalidades negativas geradas e da precarização das relações laborais 

ocasionadas. 

Sabe-se que no cenário brasileiro são registrados flagrantes de trabalho análogo ao de 

escravo e de trabalho degradante, doenças relacionadas ao trabalho e acidentes de trabalho, 

casos de assédio moral ou sexual, terceirizações ilícitas, entre outras condutas abusivas, que 

causam aumento do custo social, bolsões de miséria e precarização das relações trabalhistas. 

Tal estado de coisas traz desdobramentos nas instituições, tais como o aumento do custo social, 

agravado pela morosidade e ineficácia da atuação jurisdicional.294 

E como resultados dos modelos de acumulação flexível, podem-se destacar a redução do 

empregado fabril estável, com o surgimento de um novo proletariado, conhecidos como 

trabalhadores precarizados, em que podem citar os terceirizados, os subcontratados, os 

trabalhadores a tempo parcial, a utilização de mão de obra feminina em desigualdade de salários 

com a masculina, a exclusão de jovens e idosos do mercado de trabalho e utilização crescente 

de mão de obra infantil.295 

Nesse sentido, considera-se que as externalidades negativas trazidas pelas condutas 

abusivas concorrenciais do sistema capitalista, causadoras de macros-lesões na ordem 

econômica e social do país, que, se não combatidas, acarretarão uma degradação do meio 

ambiente laboral e social, em virtude da precarização das relações de trabalho, e, dos 

consequentes bolsões de miséria criados nas cidades. 

Como bem destaca João Luis Nogueira Matias, “tem-se por certo que a compreensão 

ampla da noção de meio ambiente não significa que qualquer dos aspectos possa ser tomado de 

forma independente, uma vez que é inegável a influência recíproca que é exercida”296. Nessa 

                                                 
293 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 88. 
294 CARVALHO, Augusto César Leite de. O Direito do Trabalho e a crise ética: um tempo de resiliência. Revista 

LTr, São Paulo, v. 80-10, outubro.2016, p. 1.175. 
295 MONTEIRO, Carolina Masotti. Dumping social no Direito Individual do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, 

n. 78-06, p. 706-711, junho.2014, p. 707. 
296 MATIAS, João Luis Nogueira. O conceito de meio ambiente do Direito brasileiro: reflexos sobre a efetivação 

da proteção ao meio ambiente, p. 319-330.   In: MATIAS, João Luis Nogueira. Relações privadas, direitos 

humanos e desenvolvimento nos 30 anos da Constituição de 1988. 1. ed. Fortaleza: Mucuripe, 2018, p. 325. 
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linha, todos os efeitos ocasionados no meio ambiente laboral desaguam, por consequência, no 

meio ambiente social, pela reciprocidade com que interagem. 

O fato é que as agressões reincidentes aos direitos trabalhistas, por meio do dumping 

social, geram um dano à sociedade – um dano social –, na medida que tais práticas vão de 

encontro a estrutura do Estado Social e do próprio modelo capitalista preconizado no art. 170 

da CF, com a obtenção de vantagem indevida. A gravidade do dano social encontra-se, portanto, 

no fato de que não é lesivo somente ao patrimônio material ou moral da vítima, mas atinge toda 

a sociedade.  

O dumping social, portanto, é um dano social, instituto que pertence ao Direito Coletivo 

do Trabalho, uma vez que gera prejuízos que ultrapassam a esfera individual, interferindo na 

própria estrutura econômica capitalista e social, além dos interesses individualmente 

considerados.  

 

Como o dumping social tradicional trata-se de um dano social, de natureza difusa e 

coletiva, que é praticado em determinados lapsos de tempo, para que a empresa possa 

ganhar ou entrar em determinado mercado, tudo indica que não pode ser praticado de 

forma definitiva ou indefinida no tempo, pois isto levaria a empresa à quebra pela 

falta de resultados positivos. E sabemos que sem resultados positivos ou lucrativos a 

empresa não terá como sobreviver em um mercado altamente competitivo. 297 (Grifo 

nosso) 
 

O dano à sociedade configura ato ilícito, por exercício abusivo do direito, já que extrapola 

limites econômicos e sociais, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do CC. Ainda, a 

indenização suplementar advinda do dano social encontra-se fundamentada no art. 404, 

parágrafo único, do CC, no sentido de se impor ao infrator contumaz uma indenização maior. 

Nessa linha, os artigos 652, d, e 832, § 1º, da CLT (Enunciado 4 da 1ª Jornada de Direito 

Material e Processual na Justiça do Trabalho, de 23.11.2007). 

O dumping social, portanto, representa uma atuação negativa das empresas, que 

desrespeita o Direito do Trabalho, atingindo não somente a esfera pessoal e patrimonial dos 

trabalhadores, mas toda a ordem social. Em outras palavras, traz prejuízos aos indivíduos como 

ainda aos demais empregadores por meio de uma concorrência desleal, isso porque a empresa 

                                                 
297 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O dumping social nas relações de trabalho. Revista Eletrônica do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, ano XII, número 196, p. 76-87, set. 2016, p. 80. 

Disponível em: 
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infratora, em não aplicar os direitos trabalhistas, reduz seus custos, tornando-se mais 

competitiva que as suas concorrentes que arcam com todos os custos laborais.298 

O dano social ataca os direitos trabalhistas, mas também, atinge a vida social e econômica, 

não se podendo mais ignorar tais prejuízos sociais, como bem assevera Jorge Luiz Souto Maior:  

 

Não é mais possível conviver com o dano social provocado por empresas que lesam 

diariamente um grande número de trabalhadores, com a prática reiterada de condutas 

ilegais, que utilizam o tempo do processo e as infinitas possibilidades recursais, para 

se eximir de suas obrigações. 299 

 

A cerca do exposto, se pode ver verificar que “[...] o Direito Social não é apenas uma 

normatividade específica. Trata-se de uma regra de caráter transcendental, que impõe valores à 

sociedade e, consequentemente, a todo o ordenamento jurídico”300. Esses valores são a 

solidariedade, a justiça social e a proteção da dignidade humana.  

Nesse sentido, frisa-se que a solidariedade é um dado sociológico perfeitamente 

identificado e pode ser definido, nas palavras de Emilio Willems como a “consistência interna 

de um agregado social”301, variando de acordo com o grau de integração do agregado e com a 

capacidade e a eficiência da organização na defesa contra a agressão externa, também, chamada 

de coesão social.302 

O ordenamento jurídico, portanto, encontra-se ladeado de princípios estruturantes, 

ordenadores do sistema jurídico, e, consequentemente, do sistema social e econômico nacional. 

Entre muitos, se encontram os direitos fundamentais sociais do art. 7º da CF. Nessa esteira, 

destaca-se o fato de que os princípios constitucionais devem traduzir uma ampla vinculatividade 

normativa de tais valores, na linha exposta por Ronald Dworkin, sobre regras e princípios.303 

Na seara do Direito do Trabalho, Maurício Godinho Delgado enumera o grupo principal 

de princípios gerais, composto de três planos de diretrizes. Em um dos planos, o princípio da 

dignidade humana e diversas diretrizes associadas a esta basilar: os princípios da não 

                                                 
298 MASSI, Juliana Machado; VILLATORE, Marco Antônio César. O dumping social e a total possibilidade de 

tutela das minorias na atividade empresarial. Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 

Região, Curitiba, PR, v. 4, n. 43, p. 40-61, ago. 2015, p. 51-52. Disponível em: 

<https://hdl.handle.net/20.500.12178/89994>. Acesso em 05.06.2018. 
299 MAIOR, Jorge Luiz Souto; MENDES, Ranulio; SEVERO, Valdete Souto. Dumping nas relações de trabalho. 

São Paulo: LTR, 2012, p. 33. 
300 MAIOR, Jorge Luiz Souto; MENDES, Ranulio; SEVERO, Valdete Souto. Dumping nas relações de trabalho. 

São Paulo: LTR, 2012, p. 17. 
301 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 4. ed. revista e aumentada. São 

Paulo: LTr, 2012, p. 115.  
302 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 4. ed. rev. e aumentada. São Paulo: 

LTr, 2012, p. 115.  
303 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2002.  
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discriminação, da justiça social e o da equidade. Em outro plano, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Em um terceiro plano, o princípio da boa-fé e seus 

corolários, os princípios do não-enriquecimento sem causa, da vedação ao abuso do direito e da 

não alegação da própria torpeza.304 

Vislumbra-se, ainda, o realce dos princípios constitucionais como instrumentos de 

interpretação das normas processuais trabalhistas, dentro de uma hermenêutica de valores, com 

o objetivo de garantir a celeridade e efetividade processuais na ideia do real acesso à justiça. 

Nesse sentido, deve-se utilizar uma técnica concretizadora, ou seja, há “a necessidade de uma 

operação valorativa, fática e material, que se executa mediante uma nova técnica 

interpretativa”305. 

Trata-se da substituição do paradigma individualista do liberalismo clássico, pelo da 

solidariedade, fruto do Estado Social e prioridade na concretização do Estado Democrático de 

Direito, vetor maior de nossa ordem constitucional, densificado por diversos outros princípios 

constitucionais, que devem ser ponderados no caso concreto, de acordo com o princípio da 

cedência recíproca, de J. J. Gomes Canotilho.306 

Diante disso, pode-se vislumbrar algumas medidas de combate ao dumping social, a 

seguir descritas. 

 

3.3 COMBATE AO DUMPING SOCIAL A NÍVEL INTERNACIONAL 

 

 Na história do capitalismo e na consequente evolução do comércio internacional, a 

competição sempre esteve presente, se avolumando ainda mais no cenário globalizante da 

atualidade. Daí, surge a necessidade de adoção pelos diversos países de normas mínimas de 

trabalho, com disposições de direitos básicos para os trabalhadores, reduzindo-se a 

concorrência desleal gerada pelo baixo preço de seus produtos.  

Diante disso, passa-se a analisar a atuação de diversos organismos internacionais que têm 

competência para solucionar conflitos internacionais de dumping social, assim como a maneira 

como atuam tais organismos. 

 

                                                 
304 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. São Paulo: LTr, 2016. 
305 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 636.  
306 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993.  
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3.3.1 Atuação dos organismos internacionais  

 

A nível internacional se tem buscado suporte, em alguns organismos internacionais, com 

o intuito de auxiliar as multinacionais na promoção dos direitos trabalhistas fundamentais e, 

assim, combater o dumping social. Neste trabalho, vale frisar as iniciativas da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT; da Organização Mundial do Comércio – OMC; da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE; além da Organização 

das Nações Unidas – ONU, por meio do Global Combact. Todas essas organizações 

internacionais têm buscado instituir diretrizes para uma padronização de ações que conduzam 

a resultados positivos. 

De início, pode-se destacar a Organização Internacional do Trabalho (OIT)307, por meio 

da ratificação de Convenções Internacionais do Trabalho impostas a todos os países, que, em 

caso de descumprimento, podem recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC)308, com 

o intuito de verem respeitados os princípios postos nestes tratados, que devem servir de 

diretrizes ao Direito interno.    

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi fundada em 1919, como parte do 

Tratado de Versalhes, para promover a justiça social, sendo a única agência das Nações Unidas 

que tem estrutura tripartite, na qual representantes de governos, de organizações de 

empregadores e de trabalhadores de 187 Estados-membros, participam em situação de 

igualdade das diversas instâncias da Organização. A sua missão está em promover 

oportunidades para que homens e mulheres tenham o devido acesso a um trabalho decente e 

produtivo, em condições de liberdade, de equidade, de segurança e de dignidade. O trabalho 

decente, para a OIT, é condição fundamental para se superar a pobreza, se reduzir as 

desigualdades sociais, e se garantir a governabilidade democrática e o desenvolvimento 

sustentável.309 

                                                 
307 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. Disponível em: 

<https://www.ilo.org/brasilia/lang--es/index.htm>. Acesso em 29.08.2018.  
308 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Organização Mundial do Comércio. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/132-

organizacao-mundial-do-comercio-omc>. Acesso em 30.08.2018. 
309 A OIT, com sede em Genebra (Suíça), realiza o seu trabalho por meio de três organismos principais, compostos 

por representantes de governos, de empregadores e de trabalhadores. A Organização permanente compreende: a) 

a Conferência Internacional do Trabalho (representantes dos Estados membros), que define as normas 

internacionais do trabalho e as políticas gerais da OIT, tendo encontro todos os anos em Genebra; b) o Conselho 

de Administração (representantes dos governos, empregadores e empregados), que representa o conselho 

executivo da OIT, se reunindo três vezes por ano em Genebra e toma decisões sobre as políticas da OIT, além de 

estabelecer o programa e o orçamento que serão submetidos à Conferência para a devida adoção; e c) a Repartição 
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A OIT tem a responsabilidade de formular e aplicar as normas internacionais do trabalho 

(Convenções e Recomendações). As Convenções, sendo ratificadas por decisão soberana de 

um país, passam a compor parte de seu ordenamento jurídico. Os membros tripartites da OIT 

já adotaram 189 Convenções Internacionais do Trabalho e 205 Recomendações sobre temáticas 

diversas. O Brasil encontra-se entre os membros fundadores da OIT, participando da 

Conferência Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião.310 

Dentre as várias conferências e convenções da OIT, pode-se destacar a Conferência 

Internacional do Trabalho de 1998, em sua 86ª Sessão, na qual foi adotada a Declaração dos 

Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho, estes definidos como: “o respeito à liberdade 

sindical e de associação e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a 

eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a efetiva abolição do trabalho 

infantil e a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação”311 –  artigo 2, a, 

b, c e d, da Declaração da OIT de 1998. 

Os quatro princípios fundamentais do trabalho acima descritos são associados 

diretamente a oito Convenções, que passam a ser vistas como fundamentais: as Convenções 87 

e 98 (Liberdade Sindical); as Convenções 29 e 105 (Trabalho Escravo); as Convenções 138 e 

182 (Trabalho Infantil); e as Convenções 111 e 143 (Discriminação em Matéria de Emprego e 

Ocupação).312 

O artigo 2, da Declaração da OIT de 1998, declara, também, que todos os Estados 

membros, por terem aderido à Constituição da OIT, são obrigados a respeitar esses direitos e 

princípios, havendo ou não ratificado as oito Convenções fundamentais que correspondem aos 

quatro direitos e princípios. Nessa senda, a Conferência de 1998 definiu a ratificação universal 

das ditas Convenções como um objetivo, estabelecendo as bases para um amplo programa de 

cooperação técnica da OIT com seus Estados Membros e criando um mecanismo de 

                                                 
Internacional do Trabalho (Escritório Internacional do Trabalho), que é o secretariado permanente da OIT, trata 
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312 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. Convenções. Disponível em: < 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/lang--pt/index.htm>. Acesso em 19.12.2018. 

http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/história/WCMS_336958/lang--pt/index.htm
http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/história/WCMS_336958/lang--pt/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/lang--es/index.htm
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monitoramento dos avanços realizados, com o intuito de contribuição à sua efetiva aplicação.313 

A seguir, o artigo 2º, in verbis: 

 

Artigo 2. Declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as 

convenções aludidas, têm um compromisso derivado do fato de pertencer à 

Organização de respeitar, promover e tornar realidade, de boa fé e de conformidade 

com a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto 

dessas convenções, isto é:  

a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; 

b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório;  

c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e  

d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. 
 

Os tratados da OIT, além de vincular os Estados membros que os ratificaram, valem como 

princípios norteadores das diretrizes a serem adotadas pelos Estados que os não ratificaram. 

Esta é a disposição do artigo 2, da Declaração da OIT de 1998. 

A OIT consta, ainda, com um sistema de controle, regular e provocado, além do especial. 

Pelo sistema regular, os Estados membros, ao ratificarem as Convenções Internacionais, têm o 

compromisso de enviar à OIT, relatórios periódicos anuais sobre as medidas adotadas no âmbito 

nacional (artigo 22, Constituição da OIT), e relatórios informando as Convenções não 

ratificadas. Já o controle provocado diz respeito ao acionamento por um Estado membro (artigo 

26, 1); por decisão de ofício do Conselho de Administração (artigo 26, 4); ou por organizações 

de empregadores ou de trabalhadores, por meio de queixas e reclamações (artigo 24). E, por 

fim, o controle especial se dá pela Comissão de Investigação e Conciliação e pelo Comitê de 

Liberdade Sindical. Tais disposições estão na Constituição da OIT (Declaração da Filadélfia, 

de 1944), ratificada no Brasil pelo Decreto 25.696/1948.314 315 

                                                 
313 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. Conheça a OIT: História da OIT. 

Disponível em: < https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/história/lang--pt/index.htm>. Acesso em 29.08.2018. 
314 “As normas internacionais de trabalho são apoiadas por um sistema de controle que é único no nível 

internacional e que ajuda a assegurar que os países implementem as convenções que ratificam. A OIT examina 

regularmente a aplicação de normas nos Estados membros e aponta as áreas onde elas poderiam ser melhor 

aplicadas. Se houver algum problema na aplicação das normas, a OIT procura ajudar os países através do diálogo 

social e da assistência técnica. [...] A OIT desenvolveu diversos meios para supervisionar a aplicação das 

Convenções e Recomendações na lei e na prática, a partir de sua aprovação pela Conferência Internacional do 

Trabalho e ratificação pelos países”. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. 

Conheça a OIT. Disponível em: < http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/lang--pt/index.htm>. Acesso em 

29.08.2018. 
315 Leandro Fernandez destaca que o sistema de controle da OIT abrange duas espécies: o controle periódico ou 

administrativo e o controle provocado ou jurisdicional. O controle periódico ou administrativo é exercido por meio 

da análise de memórias que os Estados-membros devem apresentar sobre o devido cumprimento das Convenções 

aprovadas pela OIT (art. 22, Constituição da OIT); como, também, por meio da regulamentação nacional acerca 

de temas de Convenções não ratificadas (art. 19, 5, e, Constituição da OIT); enumerando, ainda, as justificativas 

da negativa de ratificação ou de seu atraso; e, enfim, por meio do noticiamento do atual estado de observância das 

Recomendações (art. 19, 6, d, Constituição da OIT) – apresentados todos esses dados, pelo Diretor-Geral da OIT 

à Conferência Internacional do Trabalho (art. 23, I, Constituição da OIT). Já o controle provocado ou jurisdicional 

diz respeito a procedimentos especiais decorrentes da apresentação de reclamações ou de queixas em virtude do 
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Pode-se citar, também, a Declaração da OIT de 2008 – Declaração sobre a Justiça Social 

para uma Globalização Equitativa –, que dispõe sobre a importância dos quatro objetivos 

estratégicos da OIT, sobre os quais se articula a Agenda do Trabalho Decente, e que são 

resumidos da seguinte forma: i) a promoção do emprego, criando um entorno institucional e 

econômico sustentável; ii) a adoção e ampliação de medidas de proteção social; iii) a promoção 

do diálogo social e do tripartismo como os métodos mais apropriados; iv) o respeito, a 

promoção e a aplicação dos princípios e direitos fundamentais do trabalho (artigo I, A, da 

Declaração da OIT de 2008). “Os quatro objetivos estratégicos são indissociáveis, 

interdependentes e se reforçam mutuamente” (artigo I, B), correspondendo a determinação a 

cada Membro para o alcance dos objetivos estratégicos, de acordo com as obrigações 

internacionais que tenham assumido e com os princípios e deveres fundamentais do trabalho 

(artigo I, C). 

Portanto, torna-se permissivo considerar que o Trabalho Decente representa o ponto de 

convergência dos quatro objetivos estratégicos da OIT, aliados que estão ao devido respeito aos 

direitos trabalhistas, em especial os constantes na Declaração da OIT de 1998: a liberdade 

sindical e o reconhecimento o direito à negociação coletiva; a abolição de todas as formas de 

trabalho forçado; a eliminação efetiva do trabalho infantil; a eliminação de todas as formas de 

discriminação no emprego ou na ocupação, a promoção do emprego produtivo e qualitativo, o 

aumento da proteção social e o fortalecimento do diálogo social.316 

Nesse ponto, a teoria do trabalho decente surge como uma resposta à comunidade 

internacional com relação à questão do dumping social, apesar de que a padronização do 

trabalho – como um dos fatores de produção –, não afasta completamente a ideia de 

concorrência desleal, principalmente em um ambiente capitalista selvagem como o da 

atualidade. Entretanto, há de se lembrar que quando se fala em padrões trabalhistas 

fundamentais (presentes em oito convenções da OIT), não se está referindo somente às relações 

                                                 
descumprimento de uma Convenção ratificada – podendo a reclamação ser apresentada por uma organização de 

trabalhadores ou de empregadores à Repartição Internacional do Trabalho (artigos 24 e 25, Constituição da OIT); 

e a queixa, por um Estado-membro em face de outro, também, à Repartição Internacional do Trabalho (art. 26, I, 

Constituição da OIT), com base na inobservância ratificada por ambos os Estados-membros. FERNANDEZ, 

Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 111-112. 
316 ALVES, Paulo Henrique Molina; GUNTHER, Luiz Eduardo. Cidadania e Desenvolvimento – O Papel dos 

Atores no Estado Democrático de Direito: Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações do trabalho, Sociais 

e Empresariais I. Dumping social na ordem jurídica interna: a possibilidade de enquadramento legal para a 

responsabilização das empresas que o praticam. In: XXV CONGRESSO NACIONAL DO CONPENDI, 25, p. 64-

84, dez. 2016, Curitiba-PR. Anais Eletrônicos. Curitiba, PR: UNICURITIBA, dez. 2016, p. 74. ISBN: 978-85-

5505-365-8. Disponível em: 

<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/b4g5qz20/9eP31c81M1aM69PN.pdf>. Acesso em 

11.06.2018. 
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de trabalho ou às normas de observância obrigatória por todas as empresas de qualquer parte 

do mundo, mas, também, está se referindo a critérios de padronização do comércio 

internacional, tendo em vista de que a mão-de-obra humana é o principal fator de produção 

mundial. Aqui a intermediação da OIT torna-se de extrema validade, em que pese os constantes 

casos de desrespeito.317 

Já a Organização Mundial do Comércio (OMC) surgiu em 1º de janeiro de 1995, 

sucedendo o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), de 1947, mecanismo que foi o 

responsável, entre os anos de 1948 a 1994, pela criação e gerenciamento das regras do sistema 

multilateral de comércio. O GATT realizou oito rodadas de negociações comerciais, que 

tiveram por finalidade a promoção de uma progressiva redução de tarifas e de outras barreiras 

ao comércio. A oitava rodada – Rodada Uruguai – deu ensejo à criação da OMC e a um novo 

conjunto de acordos multilaterais que formaram o corpo normativo da nova Organização.318 

A Rodada Uruguai (1986-1994) foi formalizada pela Declaração de Marraquech, de 15 

de abril de 1994, estabelecendo diversas medidas antidumping, e fazendo surgir a ideia de 

regulamentação do comércio internacional no tocante a bens e serviços. Daqui surgiu uma 

preocupação internacional com as questões trabalhistas.319 

Desde sua criação, em 1995, a OMC tem atuado como a principal instância na 

administração do sistema multilateral de comércio, tendo por objetivo o estabelecimento de um 

marco institucional comum para a regulamentação das relações comerciais entre os diversos 

membros que a compõem; estabelecendo um mecanismo de solução pacífica das controvérsias 

comerciais, tomando como base os acordos comerciais em vigor na atualidade; e criando um 

ambiente permissivo para a negociação de novos acordos comerciais entre seus membros. Na 

atualidade, a OMC tem 164 membros, tendo o Brasil como um dos membros fundadores. A sua 

                                                 
317 ALVES, Paulo Henrique Molina; GUNTHER, Luiz Eduardo. Cidadania e Desenvolvimento – O Papel dos 

Atores no Estado Democrático de Direito: Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações do trabalho, Sociais 

e Empresariais I. Dumping social na ordem jurídica interna: a possibilidade de enquadramento legal para a 

responsabilização das empresas que o praticam. In: XXV CONGRESSO NACIONAL DO CONPENDI, 25, p. 64-

84, dez. 2016, Curitiba-PR. Anais Eletrônicos. Curitiba, PR: UNICURITIBA, dez. 2016, p. 74-75. ISBN: 978-

85-5505-365-8. Disponível em: 

<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/b4g5qz20/9eP31c81M1aM69PN.pdf>. Acesso em 

11.06.2018. 
318 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Organização Mundial do Comércio. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/132-

organizacao-mundial-do-comercio-omc>. Acesso em 30.08.2018. 
319 ALVES. Nayara Passos; ÁGUILA, Iara Marthos. Dumping social como instrumento de precarização dos 

direitos trabalhistas no Brasil: necessidade de regulamentação. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de 

Franca, Franca, v. 9, n. 2, p. 187-218, dez. 2014. ISBN 1983-4225. ISSUE DOI: 10.21207/1983.4225.272, p. 195-

196. Disponível em: < http://revista.direitofranca.br/index.php/refdf/article/view/272/219>. Acesso em 

30.08.2018. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/132-organizacao-mundial-do-comercio-omc.
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/132-organizacao-mundial-do-comercio-omc.
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sede encontra-se localizada em Genebra (Suíça) e as suas três línguas oficiais são o inglês, o 

francês e o espanhol.320 

Um conjunto de princípios foi recebido do GATT pela OMC – todos procurando 

fundamentar a regulamentação multilateral do comércio –, podendo-se destacar os seguintes: 

 

o da nação-mais-favorecida, segundo o qual um membro da OMC deve estender a 

todos os seus parceiros comerciais qualquer concessão, benefício ou privilégio 

concedido a outro membro; o do tratamento nacional, pelo qual um produto ou serviço 

importado deve receber o mesmo tratamento que o produto ou serviço similar quando 

entra no território do membro importador; o da consolidação dos compromissos, de 

acordo com o qual um membro deve conferir aos demais tratamento não menos 

favorável que aquele estabelecido na sua lista de compromissos; e o da transparência, 

por meio do qual os membros devem dar publicidade às leis, regulamentos e decisões 

de aplicação geral relacionados a comércio internacional, de modo que possam ser 

amplamente conhecidas por seus destinatários.321 

 

Enfim, como bem destaca Luiz Eduardo Gunther et al, a temática sobre a competência 

para a solução de conflitos de concorrência desleal, em especial as emergentes da utilização do 

labor humano como fator de produção, poderiam relacionar duas organizações internacionais: 

a OIT e a OMC. Ainda, lembra o autor, que a solução dos conflitos, no período do pós-guerra, 

foi tratada precariamente no âmbito do GATT. Porém, já nessa época, os países desenvolvidos 

se mostravam favoráveis ao tema de regulamentação de normas mínimas de trabalho no GATT. 

Isso com o intuito de proteção do comércio internacional, e sob a alegação de minimização dos 

impactos econômicos causados pelas importações de produtos com preços mais baixos e mais 

competitivos vindos de Estados em que as leis trabalhistas são mais flexíveis.322 

                                                 
320 A OMC é composta por diversos órgãos, sendo os principais: a Conferência Ministerial, instância máxima 

composta pelos Ministros das Relações Exteriores ou do Comércio Exterior dos membros; o Conselho Geral, 

composto pelos representantes permanentes dos membros em Genebra, que, às vezes, se reúne como Órgão de 

Solução de Controvérsias (OSC) e, outras vezes, como Órgão de Revisão de Política Comercial; o Conselho para 

o Comércio de Bens; o Conselho para o Comércio de Serviços; o Conselho para os Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio; os diversos Comitês, tais como os Comitês de Acesso a 

Mercados, Agrícola e de Subsídios, entre outros; e o Secretariado, que tem a função de apoiar as atividades da 

organização, sendo composto por cerca de 700 funcionários, chefiados pelo Diretor-Geral da OMC – na 

atualidade, o embaixador Roberto Azevêdo. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Organização 

Mundial do Comércio. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-

economica-comercial-e-financeira/132-organizacao-mundial-do-comercio-omc>. Acesso em 30.08.2018. 
321 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Organização Mundial do Comércio. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/132-

organizacao-mundial-do-comercio-omc>. Acesso em 30.08.2018. 
322 ALVES, Paulo Henrique Molina; GUNTHER, Luiz Eduardo. Cidadania e Desenvolvimento – O Papel dos 

Atores no Estado Democrático de Direito: Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações do trabalho, Sociais 

e Empresariais I. Dumping social na ordem jurídica interna: a possibilidade de enquadramento legal para a 

responsabilização das empresas que o praticam. In: XXV CONGRESSO NACIONAL DO CONPENDI, 25, p. 64-

84, dez. 2016, Curitiba-PR. Anais Eletrônicos. Curitiba, PR: UNICURITIBA, dez. 2016. ISBN: 978-85-5505-

365-8, p. 71-72. Disponível em: 

<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/b4g5qz20/9eP31c81M1aM69PN.pdf>. Acesso em 

11.06.2018. 
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O primeiro documento internacional que teve a preocupação no que se refere a padrões 

trabalhistas mínimos e comércio internacional foi o Tratado de Versalhes, que determinou aos 

países signatários a realização de ações para a garantia de condições mínimas de trabalho, 

embora, não estabelecendo nenhuma sanção em caso de descumprimento. Nessa mesma linha, 

também, a Carta de Havana, de 1947, no âmbito da Conferência Internacional sobre o Comércio 

e o Emprego, quando, além de apresentar a proposta de criação da Organização Internacional 

do Comércio (OMC), consignou o compromisso das nações signatárias em erradicar condições 

degradantes do trabalho em seus territórios. Desde então, as cláusulas sociais vêm sendo 

discutidas nas diversas Rodadas do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), apesar de 

ainda não haver consenso internacional sobre o tema.323 

“A vinculação de padrões trabalhistas à agenda comercial internacional visa, 

fundamentalmente, garantir-lhes compulsoriedade, sob pena de os países transgressores 

suportarem sanções comerciais”324. A necessidade dessas sanções tem como finalidade 

amenizar as pressões internas dos trabalhadores dos países desenvolvidos que se julgam 

prejudicados pela injusta competição internacional, e, também, demonstrar à população local 

que o país em apreço atua na defesa dos direitos humanos dos trabalhadores dos países 

subdesenvolvidos. 

Por conseguinte, a ideia da chamada “cláusula social” apareceu das relações entre o 

comércio e o trabalho e de suas respectivas consequências. Com a crescente busca, no comércio 

internacional, por maiores vantagens a menores custos, se tornou necessário assegurar 

condições dignas de trabalho, no intuito de se evitar conflitos sociais e se garantir a 

concorrência. Por isso, a compreensão do que seja a cláusula social aparece conectada com o 

estabelecimento de padrões trabalhistas, como forma de eliminar as discrepâncias entre os 

direitos trabalhistas assegurados pelos Estados e com a promoção de melhores condições de 

trabalho nas mais diversas partes do globo.325 

 

Para o sistema multilateral de comércio, a cláusula social adquiriu maior relevância 

depois que alguns países passaram a externar seu descontentamento com a prática do 

                                                 
323 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 105. 
324 DI SENA JÚNIOR, Roberto. Padrões trabalhistas e comércio internacional. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília a. 40, n. 159, jul./set. 2003, p. 302. Disponível em: < 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/892/R159-22.pdf?sequence=4>. Acesso em 19.11.2018. 
325 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 

Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de 

Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 09 e 16. Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 

em 30.08.2018. 
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chamado dumping social, ou seja, com as vantagens de preço que um país exportador 

retira de baixos custos de produção alcançados em razão da disparidade do custo de 

mão-de-obra, utilização de trabalho escravo ou infantil, entre outras medidas. Essas 

diferenças trariam benefícios injustos e interfeririam na livre circulação de bens, razão 

pela qual deveriam ser eliminadas por meio da estipulação de padrões trabalhistas 

internacionais, cuja função primordial seria assegurar condições mínimas de trabalho 

a todas as pessoas, independentemente do país em que estão localizadas.326 

 

Portanto, quando se fala de normas laborais diferentes entre países diversos, aparece o 

conceito de dumping social, que está relacionado com a grande exploração do trabalho humano 

nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ocasionando uma concorrência desleal 

frente aos países desenvolvidos. 

Questiona-se, ainda, sobre o foro competente para a aplicação de sanções decorrentes do 

descumprimento de cláusulas sociais, havendo sobre o tema três correntes. A primeira aduz que 

tal competência deve ser dada à OMC; enquanto uma segunda linha considera a OIT a 

organização competente para apreciar questões relativas a cláusulas sociais; e, um terceiro 

entendimento propõe uma atuação conjunta dessas duas organizações internacionais.327 

A defesa dos que consideram competente a OMC para regulamentar o dumping social se 

refere ao fato de que a OIT não teria o necessário poder de sancionamento para os países que 

violarem os seus acordos. Já a OMC, além de tratar das relações comerciais, tem o poder 

coercitivo, ou seja, o poder de impor sanções aos países vinculados aos seus acordos. De outro 

lado, é correto destacar que inexiste na história do GATT e da OMC temáticas sociais e 

trabalhistas.328 

Leandro Fernandez considera não coerente a OMC apreciar questões relativas às 

cláusulas sociais, devido as peculiaridades do dumping social, que não são reduzidas somente 

às questões comerciais, envolvendo um fenômeno bem mais amplo. “O direito ao trabalho 

digno, afinal, constitui-se em verdadeira projeção de direitos humanos”329 (Grifo original). Os 

padrões sociais não se resumem apenas às matérias de ordem financeira e comercial, trazendo, 

                                                 
326 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 
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327 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 108-110. 
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direitos trabalhistas no Brasil: necessidade de regulamentação. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de 
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329 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 109. 
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outrossim, preceitos éticos de reconhecimento do valor intrínseco humano e do valor social do 

trabalho presentes nas Constituições contemporâneas.  

Ainda, despontam dois argumentos de ordem prática pela não competência da OMC. 

Primeiro, pelo fato de não ser necessário o estabelecimento de um acordo específico para se 

acomodar as cláusulas sociais na OMC, pois a maioria das propostas em favor da competência 

da OMC já vislumbra a possibilidade de inserção dessas cláusulas nos acordos comercias 

existentes. E em segundo, a competência exclusiva da OMC para tratar de questões trabalhistas 

significa que as cláusulas sociais e os padrões eventualmente acordados passarão a submeter-

se aos princípios que regem toda a Organização, tais como reciprocidade, tratamento nacional, 

transparência, equilíbrio de direitos e obrigações, respeitadas as preferências asseguradas aos 

países em desenvolvimento, entre outros.330 

Ademais, a competência ofertada à OMC, para aplicar sanções aos países que ferem 

direitos trabalhistas, não traz uma resposta suficiente para a eliminação da violação de direitos 

sociais – advinda da prática de dumping social. Isso porque não basta um regime de sanções, 

sendo necessário, também, uma cooperação, especialmente técnica, entre países. Além do fato 

de que essa competência da OMC pode ser utilizada como instrumento de políticas 

protecionistas.331 

Já com relação à utilização da OIT como foro competente para resolver os conflitos 

decorrentes das cláusulas sociais, Leandro Fernandez enxerga uma série de vantagens para a 

garantia dos direitos sociais. Primeiro, pelo fato de a OIT ser a única organização internacional 

composta por representantes dos governos, dos empresários e dos trabalhadores (art. 3º, 

Constituição da OIT), tendo, assim, maior legitimidade na tomada de decisões em virtude do 

equilíbrio de forças decorrente de sua composição tripartite. Segundo, porque a OIT já trabalha 

com a questão da concorrência desleal exercida por meio do dumping social, dispondo de 

programas de cooperação técnica em vários países, inclusive, no Brasil332, como também, de 

um sistema de controle de observância de padrões sociais postos nas Convenções e 

Recomendações aprovadas.333  

                                                 
330 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 

Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de 

Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 43. Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 

em 30.08.2018. 
331 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 110. 
332 Programas e Projetos no Brasil.  Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/programas-projetos/lang--

pt/index.htm>. Acesso em 10.09.2018.  
333 O sistema de controle da OIT abrange duas modalidades: o controle periódico ou administrativo e o controle 

provocado ou jurisdicional. FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 110-112. 
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No entanto, “a principal crítica daqueles que se opõem à utilização da OIT como órgão 

competente para apreciar questões relativas a cláusulas sociais é a deficiência desta quanto à 

implementação do seu corpo normativo”334. Em outras palavras, a exigibilidade das decisões 

tem sido o grande obstáculo à efetividade da atuação da OIT, pois embora possa-se constatar 

que seu sistema de controle possibilite um bom acompanhamento das condições de trabalho 

nos diversos países, ainda não dispõe de um sistema sancionatório efetivo. 

Uma relativa solução para esse impasse veio durante a Primeira Conferência Ministerial 

da OMC – a Rodada de Cingapura –, em dezembro de 1996, que conferiu competência à OIT 

para o estabelecimento e execução dos padrões trabalhistas fundamentais, deixando à OMC o 

papel de simples colaboradora.335 

Na declaração produzida ao final da Rodada de Cingapura, de 1996, os Membros 

reunidos, reiteraram que os temas sociais ou trabalhistas deveriam continuar sendo discutidos, 

prioritariamente, no âmbito da OIT, fazendo constar isso em seu parágrafo 4º.336
 

No entanto, a OIT não dispõe de poder coercitivo. Por isso, os descontentes com a posição 

adotada na Rodada de Cingapura passaram a vislumbrar um meio de colocar os padrões 

trabalhistas em acordos já firmados – como no Acordo Antidumping, no Acordo sobre Subsídios 

e Medidas Compensatórias, no Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio, entre outros –, 

como também pode-se citar as hipóteses de aplicação dos princípios gerais da OMC ou de 

criação de novos acordos envolvendo cláusulas sociais.337 

                                                 
334 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 113. 
335 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 

Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de 

Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 09. Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 

em 30.08.2018. 
336 “Nós renovamos nosso compromisso para o cumprimento de padrões trabalhistas fundamentais 

internacionalmente reconhecidos. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é o órgão competente para 

estabelecer e lidar com esses padrões, e afirmamos nosso apoio pelo seu trabalho em promovê-los. Acreditamos 

que o crescimento econômico e o desenvolvimento suportado pelo aumento do comércio e a sua liberalização 

contribuem para a promoção desses padrões. Rejeitamos o uso de padrões trabalhistas com fins protecionistas e 

concordamos que a vantagem comparativa dos países, particularmente dos países em desenvolvimento com baixos 

salários, não deve, de maneira alguma, ser colocada em questão. Nesse sentido, notamos que as Secretarias da 

OMC e da OIT continuarão a sua colaboração existente (WOLD TRADE ORGANIZATION, 1996, § 4º)”. DI 

SENA JÚNIOR, Roberto. Padrões trabalhistas e comércio internacional. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília a. 40, n. 159, jul./set. 2003, p. 302. Disponível em: < 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/892/R159-22.pdf?sequence=4>. Acesso em 19.11.2018. 
337 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 

Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de 

Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 09. Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 

em 30.08.2018. 
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É importante destacar que a Rodada de Cingapura (1996) arregimentou o tema do 

dumping social em dois documentos, um deles proposto pelos Estados Unidos – trazendo a 

análise de normas trabalhistas, dando direito à organização, à livre associação e à reivindicação 

coletiva, a proibição de trabalho forçado, a eliminação de formas de exploração de trabalho 

infantil e a não discriminação em empregos e ocupações; e outro, pela Noruega – se 

preocupando com a elevação das condições de trabalho mundiais.338 

Entretanto, as declarações ministeriais que se seguiram a Rodada de Cingapura afirmaram 

ainda mais a competência da OIT e o papel de colaboradora da OMC. A par disso, quando 

frustradas as discussões em âmbito multilateral, os países interessados na regulamentação da 

relação entre comércio internacional e trabalho continuaram a procurar outras alternativas.339 

Nesse momento, registra-se interessante proposta de atuação conjunta da OMC e da OIT 

na resolução de conflitos advindos do descumprimento de cláusulas sociais. Esta é ideia de uma 

terceira corrente, que considera plausível a atuação da OMC e da OIT, conjuntamente 

interligadas, para a resolução de conflitos advindos das cláusulas sociais.340A proposição de um 

sistema multilateral que unisse as competências da OIT e da OMC, em proveito da prevenção 

e combate à violação de direitos trabalhistas no cenário internacional, resultou da existência de 

pontos fracos em ambas as organizações.341 

O debate a respeito da inclusão de cláusulas sociais no âmbito da OMC e da OIT tem 

como objetivo dar uma maior ênfase aos direitos sociais. Esta constitui a justificativa de a OIT 

ter adotado a Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, em 1998, por 

ocasião da Conferência Internacional do Trabalho. “A interligação entre a OMC e a OIT seria 

não somente para o estabelecimento de relações comerciais mais justas, mas principalmente 

                                                 
338 ALVES. Nayara Passos; ÁGUILA, Iara Marthos. Dumping social como instrumento de precarização dos 

direitos trabalhistas no Brasil: necessidade de regulamentação. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de 

Franca, Franca, v. 9, n. 2, p. 187-218, dez. 2014. ISBN 1983-4225. ISSUE DOI: 10.21207/1983.4225.272, p. 196. 

Disponível em: < http://revista.direitofranca.br/index.php/refdf/article/view/272/219>. Acesso em 30.08.2018. 
339 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 

Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de 

Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 09. Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 

em 30.08.2018. 
340 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 110. 
341 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 

Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de 

Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 45. Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 

em 30.08.2018. 
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para uma efetivação do que é essencial ao homem trabalhador”342. O que não parece tarefa fácil 

essa ação interligada, uma vez que os diversos países não agem com transparência no comércio 

internacional: alguns países discursam em favor dos direitos trabalhistas, quando pretendem 

barreiras protecionistas – de acordo com os países contrários; os países em desenvolvimento 

travam a melhoria das condições de trabalho, com o intuito de melhor competirem no mercado 

– segundo os defensores das cláusulas sociais. 

Nessa linha, os casos de descumprimento de direitos fundamentais dos trabalhadores 

seriam remetidos, em primeiro lugar, à OIT, para uma solução negociada entre os Estados em 

conflito. Em caso de permanência do cenário de descaso aos direitos trabalhistas é que o fato 

seria levado à OMC, isso já com a decisão tomada pela OIT de que as relações comerciais do 

respectivo Estado poderiam ser restringidas, no sentido de uma penalização por concorrência 

desleal no mercado internacional à custa da exploração do trabalho humano.343 

 

A OIT contribuiria com seu conhecimento e competência nas áreas de cooperação 

técnica e fiscalização do cumprimento de normas trabalhistas, enquanto a OMC 

participaria com sua experiência em matéria de práticas desleais – o que inclui a 

apuração do impacto que a ocorrência de tais práticas gera sobre os fluxos comerciais 

– e com seu elaborado sistema de solução de controvérsias, inclusive no que se refere 

à implementação das decisões.344 
 

Diante disso, a cooperação entre a OIT e a OMC, a primeira, tratando de questões 

comerciais e a segunda, de direitos trabalhistas, poderia ajudar no efetivo combate ao dumping 

social tanto a nível internacional como nacional. Para tanto, faz-se necessária a regulamentação 

da matéria, tornando-se imprescindíveis as cláusulas sociais.345 

                                                 
342 ALVES. Nayara Passos; ÁGUILA, Iara Marthos. Dumping social como instrumento de precarização dos 

direitos trabalhistas no Brasil: necessidade de regulamentação. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de 

Franca, Franca, v. 9, n. 2, p. 187-218, dez. 2014. ISBN 1983-4225. ISSUE DOI: 10.21207/1983.4225.272, p. 205. 

Disponível em: < http://revista.direitofranca.br/index.php/refdf/article/view/272/219>. Acesso em 30.08.2018. 
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206. Disponível em: < http://revista.direitofranca.br/index.php/refdf/article/view/272/219>. Acesso em 

30.08.2018. 
344 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 
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direitos trabalhistas no Brasil: necessidade de regulamentação. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de 
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Entretanto, a realidade encontra-se distanciada de qualquer sugestão em torno da 

associação conjunta da OIT e da OMC a favor da regulamentação da cláusula social. Como já 

exposto, a Declaração de Cingapura, ao declarar a OIT como foro competente, acabou com 

qualquer tentativa de delegação à OMC para tratar de cláusulas sociais, permanecendo no 

campo acadêmico proposições nesse sentido, não encontrando apoio político para ativar a 

discussão em âmbito multilateral.346 

Em suma, a OIT aparece com a atividade principal do trabalho técnico e progressivo de 

tomada de consciência para a defesa da dignidade do trabalhador, visando melhorar as 

condições sócio laborais mundiais. Nesse sentido, os princípios e propósitos que devem guiar 

a OIT, apresentados na 26ª Conferência da Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1944, que 

representam uma nova fase da organização internacional.347 Em outras palavras, apesar de não 

ter poder sancionador, a OIT representa a organização por excelência para tratar de conflitos 

que envolvam matéria trabalhista em âmbito internacional. 

E a OMC, apesar de não tratar de temas trabalhistas ou sociais, tem poder coercitivo em 

face dos países violadores de seus acordos.348 Além disso, aparece, dentre outras, com a 

importante tarefa de retomada da discussão sobre a inserção de cláusulas sociais de cunho 

trabalhista nos contratos comerciais, iniciada em 1947, por meio da Carta de Havana, e 

continuada pela Rodada de Cingapura, em 1996, devendo, portanto, tentar encontrar a solução 

das controvérsias comerciais por meio de negociações, tendo poderes, para impor sanções ao 

membro descumpridor.  

Além da OIT e da OMC, outra organização internacional aparece nesse cenário – a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) –, que se trata de uma 

organização internacional e intergovernamental, composta por 35 países, dedicado à promoção 

de padrões convergentes em diversos temas, tais como: questões econômicas, financeiras, 
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comerciais, sociais e ambientais, permitindo a troca de experiências e a coordenação de 

políticas em várias áreas da atuação governamental. Representa a OCDE uma das maiores 

organizações internacionais em termos numéricos que atuam e influenciam a realidades dos 

Estados.349 

A OCDE é uma instituição econômica criada para estimular o comércio e o progresso 

econômico mundial, servindo de fórum para países que são comprometidos com a democracia 

e a economia de mercado, e tendo por objetivo o estabelecimento de práticas comerciais 

eficazes e justas, além da coordenação das políticas nacionais e internacionais. Na atualidade, 

a OCDE encontra-se concentrada no auxílio aos governos para o combate contra a pobreza por 

meio da promoção do crescimento econômico e da estabilidade financeira, garantindo, ainda, a 

consideração da dimensão ambiental pelas políticas de desenvolvimento econômico e social.350 

Entre os principais objetivos da OCDE podem ser citados: a maior expansão da economia 

de forma saudável entre os diversos países, membros ou não; do emprego e do progresso e da 

qualidade de vida dos países membros; mantendo a estabilidade financeira e contribuindo para 

o desenvolvimento da economia mundial e a expansão do comércio mundial sobre uma base 

multilateral e não discriminatória.  

A OCDE tem buscado, também, coordenar definições, medidas e conceitos, contribuindo 

para a comparação entre países que enfrentam problemas similares, além do tratamento de 

temas controversos com definição difícil em organismos de vocação universal, como as Nações 

Unidas (ONU) e a OMC. Diante disso, vários países em desenvolvimento têm procurado a 

adesão à OCDE, pois o ingresso nesta organização equivaleria à obtenção de um "selo de 

qualidade", que poderia estimular os investimentos e a consolidação de reformas econômicas.351 

352 

                                                 
349 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
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europeu continuam a aderir, começando pelo Japão em 1964”. SANTIAGO, Emerson. Organização para 
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permanentes da OCDE (reuniões presididas pelo Secretário-Geral da OCDE), sendo a reunião, uma vez por ano, 
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Na década de 1990 teve início a cooperação do Brasil com a OCDE, estreitando-se a 

relação bilateral nos últimos anos, pela decisão tomada pela OCDE de estreitar os laços com 

cinco países emergentes selecionados (África do Sul, Brasil, China, Índia e Indonésia), os 

chamados "Key Partners". Na atualidade, praticamente todos os Ministérios e muitos órgãos da 

Administração Pública Federal e Estadual no Brasil estão, de algum modo, envoltos na 

cooperação com a OCDE. O Governo brasileiro, inclusive, tem participado de cerca de 36 

instâncias da organização, como associado, participante ou convidado, já tendo aderido a 26 

Recomendações e outros instrumentos da OCDE. Em junho de 2015, o Brasil e a OCDE 

assinaram um acordo de cooperação, permitindo o aprofundamento e a sistematização do 

relacionamento bilateral, institucionalizando a participação brasileira em vários foros da OCDE 

e estabelecendo mecanismos para a definição de linhas de trabalho futuras.353 

Enfim, a Organização das Nações Unidas (ONU) constitui uma organização internacional 

composta por países reunidos, de forma voluntária, com o intuito de trabalhar pela paz e pelo 

desenvolvimento mundial. No preâmbulo da Carta das Nações Unidas – documento de 

fundação da Organização – estão expressos os ideais e os propósitos dos povos cujos governos 

se uniram para constituir as Nações Unidas.354 
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baseada em Paris, além de vários integrantes exercendo trabalho especializado em escritórios localizados nos 

países integrantes da organização. No topo da hierarquia encontra-se o Secretário-Geral, responsável pela direção 

do Secretariado da OCDE, assistido por vários Secretários-Gerais Adjuntos. O secretário-geral, também, preside 

o Conselho, assegurando a ligação entre as delegações nacionais e o Secretariado. SANTIAGO, Emerson. 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). InfoEscola: Navegando e Aprendendo. 

Disponível em: <https://www.infoescola.com/economia/organizacao-para-a-cooperacao-e-desenvolvimento-

economico-ocde/>. Acesso em 08.10.2018. 
353 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico. O Brasil e a OCDE. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-

externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/15584-o-brasil-e-a-ocde>. Acesso em 08.10.2018. 
354 Preambulo da Carta das Nações Unidas: “Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações 

vindouras do flagelo da guerra, que, por duas vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à 

humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na 

igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer 

condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito 

internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma 

liberdade mais ampla.” [...] “E para tais fins praticar a tolerância e viver em paz uns com os outros, como bons 

vizinhos, unir nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais, garantir, pela aceitação de princípios 

e a instituição de métodos, que a força armada não será usada a não ser no interesse comum, e empregar um 

mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos os povos.” [...] “Resolvemos 

conjugar nossos esforços para a consecução desses objetivos. Em vista disso, nossos respectivos governos, por 

intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibirem seus plenos poderes, que 

foram achados em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabelecem, por 
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A nomenclatura “Nações Unidas” foi idealizada pelo presidente norte-americano 

Franklin Roosevelt, sendo utilizado, pela primeira vez, na Declaração das Nações Unidas, de 

1º de janeiro de 1942, quando os representantes de 26 países assumiram o compromisso de que 

seus governos continuariam lutando contra as potências do Eixo. A Carta das Nações Unidas 

foi feita pelos representantes dos 50 países presentes à Conferência sobre Organização 

Internacional, que se reuniram em São Francisco, entre 25 de abril e 26 de junho de 1945. 

Entretanto, as Nações Unidas só começaram a existir oficialmente em 24 de outubro de 1945, 

após a ratificação da Carta pela China, pelos Estados Unidos, pela França, pelo Reino Unido e 

pela ex-União Soviética, bem como pela maioria dos signatários.355 356 357 

A ONU é regidas por uma série de princípios básicos aceitos por todos os países membros 

da Organização, tais como: manter a paz e a segurança internacionais; desenvolver relações 

amistosas entre as nações; realizar a cooperação internacional para resolver os problemas 

mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais; ser um centro destinado a harmonizar a ação 

dos povos para a consecução desses objetivos comuns.358 

O Brasil tem participado dos processos de tomada de decisão e do trabalho das ONU, 

principalmente, por meio de quatro representações permanentes, existentes nas cidades de Nova 

York (Estados Unidos), Genebra (Suíça), Roma (Itália) e Paris (França). A função dessas 

representações consiste em acompanhar a agenda da ONU, em ter informações mais específicas 

                                                 
meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo nome de ‘Organização das Nações Unidas.” 

NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL (ONUBR). Conheça a ONU. Disponível em: < 

https://nacoesunidas.org/conheca/>. Acesso em 10.10.2018. 
355 A primeira reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas aconteceu na capital do Reino Unido, Londres, em 

1946, onde restou decidido que a sede permanente da Organização seria nos Estados Unidos. Hoje, a estrutura 

central da ONU encontra-se em Nova York, com sedes também em Genebra (Suíça), Viena (Áustria), Nairóbi 

(Quênia), Addis Abeba (Etiópia), Bangcoc (Tailândia), Beirute (Líbano) e Santiago (Chile), além de escritórios 

espalhados em grande parte do mundo. NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL (ONUBR). Conheça a ONU. História. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/conheca/historia/>. Acesso em 10.10.2018. 
356 De acordo com a Carta das Nações Unidas, a ONU, para que pudesse atender seus múltiplos mandatos, teria 

seis órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho 

de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Na atualidade, os órgãos principais da ONU em 

funcionamento são: o Secretariado; a Corte Internacional de Justiça; o Conselho Econômico e Social; o Conselho 

de Segurança; e a Assembleia Geral. NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL (ONUBR). Conheça a ONU. Como 

funciona. Disponível em: < https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/>. Acesso em 10.10.2018. 
357 Os membros fundadores das Nações Unidas são os países que assinaram a Declaração das Nações Unidas de 

1º de janeiro de 1942 ou que fizeram parte da Conferência de São Francisco, tendo assinado e ratificado a Carta 

das Nações Unidas. Entretanto, outros países podem ingressar nas Nações Unidas por decisão da Assembleia 

Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. A ONU possui, na atualidade, 193 países membros, 

entre os quais, o Brasil. NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL (ONUBR). Conheça a ONU. Países membros. 

Disponível em: < https://nacoesunidas.org/conheca/paises-membros/>. Acesso em 10.10.2018.  
358 NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL (ONUBR). Conheça a ONU. Princípios. Disponível em: < 

https://nacoesunidas.org/conheca/principios/>. Acesso em 10.10.2018. 
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sobre os trabalhos e em ampliar a participação do País no Sistema, sendo suas despesas 

inteiramente custeadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil.359 

Sobre a temática do dumping social, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou, 

por consenso, os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Estes 31 princípios 

correspondem ao resultado de seis anos de trabalho, tendo sido elaborados para implementar os 

parâmetros “proteger, respeitar e reparar” apresentados por John Ruggie, em 2008. Os três 

pilares desses princípios orientadores são: proteger – a obrigação dos Estados de proteger os 

direitos humanos –; respeitar – a responsabilidade das empresas de respeitar os direitos hu-

manos –; e reparar – a necessidade de que existam recursos adequados e eficazes, em caso de 

descumprimento destes direitos pelas empresas.360 

Dentre alguns dos princípios orientadores que se destacam na temática do dumping social, 

citam-se alguns postulados. Primeiro, o princípio 3 traz a ideia geral de cumprimento pelos 

Estados das leis que tenham por objeto ou por efeito fazer as empresas respeitarem os direitos 

humanos. Já o princípio 11 trata da responsabilidade das empresas no respeito aos direitos 

humanos, conduzindo à obrigação de abstenção no infligimento dos direitos humanos de 

terceiros e ao devido enfrentamento dos impactos negativos sobre os direitos humanos que 

estejam envolvidas, direitos humanos estes internacionalmente reconhecidos (princípio 12). 

O princípio 13 enumera as exigências para o devido respeito aos direitos humanos: as 

empresas devem evitar, prevenir ou mitigar os impactos negativos advindos de suas atividades, 

enfrentando as consequências adversas geradas, ainda que não tenham contribuído para tanto. 

Como forma de incorporar a sua responsabilidade em respeitar os direitos humanos E para 

identificar, prevenir, mitigar e reparar os impactos negativos das atividades das empresas sobre 

os direitos humanos, as empresas devem realizar auditorias (due diligence) em matéria de 

direitos humanos – tal dever se encontra expresso no princípio 17, complementados pelos 

princípios orientadores 18, 19, 20 e 21. 

O princípio 22 destaca o dever de reparação impostos às empresas que provocaram ou 

contribuíram para provocar impactos adversos, bem como o dever de prevenção presente no 

princípio 24. Finalmente, a partir do princípio 26 e seguintes é ressaltada a necessidade 

mecanismos operacionais, como parte do dever de proteção contra violações de direitos 

                                                 
359 NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL (ONUBR). Conheça a ONU. Brasil na ONU. Disponível em: < 

https://nacoesunidas.org/conheca/brasil-na-onu/>. Acesso em 10.10.2018. 
360 RUGGIE, John. Empresas e direitos humanos: parâmetros da ONU para proteger, respeitar e reparar. Relatório 

final de John Ruggie (representante especial do secretário-geral). Conectas Direitos Humanos. Disponível em: 

<https://www.conectas.org/publicacoes/download/empresas-e-direitos-humanos-parametros-da-onu>. Acesso em 

11.10.2018. 
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humanos relacionados com atividades empresariais (princípio 25): os mecanismos estatais 

judiciais (princípio 26), estatais extrajudiciais de denúncia (princípio 27), não-estatais de 

denúncia (princípio 28, 29 e 30), como também, os critérios de eficácia dos mecanismos não 

judiciais de denúncia (princípio 31).   

Diante da importante atuação das organizações internacionais exemplificadas acima, 

cumpre-se, a partir de então, fazer uma breve análise de alguns instrumentos internacionais 

pertinentes ao combate ao dumping social, inseridos no âmbito das ditas organizações 

internacionais. 

 

3.3.2 Instrumentos internacionais pertinentes 

 

O combate ao dumping social representa, na atualidade, um dos temas de maior relevância 

do direito internacional, sendo muitos os mecanismos utilizados para o fim de coibir tal prática, 

podendo-se citar, as cláusulas sociais; o selo social; os códigos de conduta; o ISO Social; o 

global compact, das Nações Unidas (ONU); todos explicitados a seguir.361 

Para a devida descrição desses instrumentos, registra-se, inicialmente, a diferença entre 

soft law e hard law. A primeira se referem a declarações e documentos que trazem princípios e 

parâmetros para os Estados com relação ao alcance da promoção de direitos sociais, ou seja, 

são normas programáticas abertas que devem ser utilizadas para aproximar e harmonizar os 

ordenamentos jurídicos dos diversos países. Já a hard law representam as normas vinculantes 

dos diversos países.362 

 

3.3.3.1 Cláusulas sociais  

 

Por cláusula social entende-se a inclusão, em tratados comerciais, de normas que 

estabelecem padrões trabalhistas mínimos a serem respeitados pelas empresas do país 

exportador, com a finalidade de impedir que os trabalhadores desse país possam ser 

prejudicados pela vontade dos empresários na redução de custos e de tornar suas mercadorias 

mais competitivas no cenário internacional.363 Em outras palavras, as cláusulas sociais se 

                                                 
361 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 94-117. 
362 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 94-96. 
363 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 

Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de 

Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 25. Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 

em 30.08.2018. 
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referem a disposições de um tratado, convênio ou acordo comercial, em que as partes se 

obrigam a respeitar, contendo direitos sociais mínimos. 

As cláusulas sociais podem classificadas em positivas ou negativas, ou seja, podem ser 

aplicadas de forma negativa ou positiva. Negativas são as cláusulas que podem levar à aplicação 

de sanções ou retaliações aos países que não obedecesse aos padrões mínimos de trabalho, 

podendo dizer respeito à limitação ou proibição de importações, ordinárias ou preferenciais, de 

produtos vindos de países, atividades ou empresas que adotem condições laborais inferiores aos 

padrões trabalhistas mínimos. E positivas são as cláusulas que trazem benefícios aos países que 

obedeçam aos padrões laborais preestabelecidos, sendo muito raras estas na realidade 

internacional.364 365 

A finalidade das cláusulas sociais diz respeito à melhoria das condições de trabalho nos 

diversos países do globo, possibilitando uma competição mais justa no âmbito internacional. 

Por isso, são utilizadas para combater a prática lesiva de dumping social pelo país exportador. 

 

O combate ao dumping social ocorre por intermédio da inserção de cláusulas sociais 

em atos internacionais (combate prévio) ou por meio de imposição de salvaguardas, 

preponderantemente tarifas fundamentadas no direito compensatório, equivalente à 

diferença do preço de venda e de preço honesto (combate posterior: no momento da 

entrada do produto no país estrangeiro). Observa que nos casos de dumping, o Estado 

importador precisa constatar, em processo perante órgãos governamentais, a 

existência da prática de dumping pelo país exportador.366 
 

As cláusulas sociais constituem importantes instrumentos de tutela de direitos sociais e 

meio de combate à prática de dumping social, quando inseridas em instrumentos internacionais.  

“O grande risco de ampla pactuação de cláusulas sociais está na possibilidade de 

desvirtuamento, por países desenvolvidos, em sua utilização, empreendendo iniciativas 

protecionistas”367. Como bem pontua Leandro Fernandez, a análise da questão pela OIT pode 

contribuir para coibir esse desvirtuamento e para que se possa garantir padrões sociais dignos.368 

                                                 
364 REIS, Jair Teixeira dos. Organização Mundial do Comércio – OMC e o Direito do Trabalho. Disponível 

em: <http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/160107.pdf>. Acesso em 12.11.2018, p. 08. 
365 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 

Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de 

Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 25-26. Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 

em 30.08.2018. 
366 REIS, Jair Teixeira dos. Organização Mundial do Comércio – OMC e o Direito do Trabalho. Disponível 

em: <http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/160107.pdf>. Acesso em 12.11.2018, p. 07. 
367 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 114. 
368 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 114-115. 
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Além da possibilidade de desvirtuamento, o autor destaca outra limitação – a insuficiência 

no âmbito de proteção – no sentido de que a coibição da prática de dumping social somente por 

meio da inserção de cláusulas sociais em instrumentos internacionais seria inviável diante da 

realidade contemporânea. Nesse ponto, se questiona sobre quais medidas poderiam ser adotadas 

quando não houvesse qualquer cláusula social a vincular determinado país, em tratado 

internacional, à adoção de padrões sociais mínimos.369 

Isso porque, em uma primeira análise, não haveria nada que vinculasse países não 

signatários de tratados internacionais detentores de cláusulas sociais. Com essa ideia 

encontram-se alguns países subdesenvolvidos ou emergentes, que não querem se submeter às 

cláusulas sociais, com intuito de obtenção de uma vantagem competitiva no comércio 

internacional. Enquanto, outros, em especial, os países desenvolvidos pregam a proteção dos 

direitos humanos e o novo paradigma do Direito Internacional do Trabalho.370  

Os países desenvolvidos justificam o esforço em assegurar padrões trabalhistas no bojo 

dos acordos da OMC, invocando em defesa dessa ideia os direitos humanos e o efeito 

contaminação. Primeiro, argumentam que alguns padrões trabalhistas – os padrões trabalhistas 

fundamentais – são amplamente reconhecidos como direitos humanos, destacando entre alguns: 

o direito à livre negociação e associação coletiva; a condenação de trabalho forçado e escravo; 

a proibição de trabalho infantil e a igualdade de oportunidades no emprego para homens e 

mulheres (não-discriminação). E com relação ao efeito contaminação, dizem que os padrões 

laborais devem ser adotados por todos na comunidade internacional, para que esta não seja 

prejudicada pelos baixos padrões trabalhistas em prática em alguns países.371 

Os adeptos dessa corrente defendem que os países desenvolvidos, por possuírem padrões 

laborais mais avançados, são ameaçados pela transferência de investimentos e pelo 

deslocamento de suas indústrias para localidades em que os padrões laborais são mais 

amenos.372 É o denominado “rate to boom” – “corrida de ladeira abaixo” – ou efeito 

contaminação, que se refere aos efeitos negativos adversos gerados na comunidade 

internacional pela prática de padrões trabalhistas baixos.  

                                                 
369 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 115. 
370 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 115. 
371 DI SENA JÚNIOR, Roberto. Padrões trabalhistas e comércio internacional. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília a. 40, n. 159, jul./set. 2003, p. 303. Disponível em: < 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/892/R159-22.pdf?sequence=4>. Acesso em 19.11.2018. 
372 DI SENA JÚNIOR, Roberto. Padrões trabalhistas e comércio internacional. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília a. 40, n. 159, jul./set. 2003, p. 303. Disponível em: < 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/892/R159-22.pdf?sequence=4>. Acesso em 19.11.2018. 
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Em outras palavras, a pressão é sofrida pelas empresas dos países de padrões trabalhistas 

elevados, para que estes sejam diminuídos, sob ameaça dessas organizações se instalarem em 

países com padrões laborais mais baixos, com a finalidade de obter maior competitividade no 

comércio mundial.373 

A expressão “corrida ladeira abaixo” vem sendo usada para descrever a pressão sofrida 

pelos países com padrões laborais elevados, com o intuito de reduzi-los, devido ao fato de que 

isso prejudicaria a sua economia e seus trabalhadores, por falta de competitividade com 

produtos importados de países que não garantem os mesmos padrões trabalhistas. Isso em prol 

de uma maior vantagem competitiva no mercado internacional, pois, os padrões sociais baixos 

existentes em países em desenvolvimento acarretariam uma “corrida ladeira abaixo”, 

desencadeando a redução generalizada das conquistas sociais já alcançadas pelos países 

desenvolvidos.374 

Diante disso, os Estados Unidos e alguns membros da União Europeia passaram a ser os 

maiores defensores da ampla inclusão de cláusulas sociais em instrumentos de comércio 

internacional, propugnando pela aplicação de sanções comerciais aos países descumpridores de 

tais cláusulas. Isso porque nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, as baixas 

condições trabalho desaguam em uma concorrência desleal no âmbito do comércio 

internacional.375  

Porém, todos os outros países, principalmente, aqueles com padrões trabalhistas 

reduzidos, se tornaram contrários às cláusulas sociais, aduzindo que estas, na verdade, não 

passavam de novas medidas protecionistas para manter a predominância econômica daqueles 

                                                 
373 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 

Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de 

Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 23. Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 

em 30.08.2018. 
374 “Contudo, apesar da possibilidade teórica, a ocorrência efetiva dessa “corrida ladeira abaixo” reclama duas 

situações que ainda não foram empiricamente demonstradas pelos defensores desse argumento: 1- reação do 

capital aos padrões trabalhistas; e 2- competição por capital por meio da redução de padrões trabalhistas”. O autor 

explica o seguinte: sobre a primeira questão, destaca que não existe relatos de que haja uma reação na alocação de 

capital à elevação ou diminuição dos padrões laborais; e sobre a segunda questão, acha difícil crer que os diversos 

países concorram no mercado internacional globalizado em prol da redução de padrões laborais, o que se pode 

observar é a competição por meio da elevação das barreiras tarifárias, concessão de empréstimos com juros 

menores, concessão de subsídios, fornecimento de insumos a custo baixo, entre outros artifícios. DI SENA 

JÚNIOR, Roberto. Padrões trabalhistas e comércio internacional. Revista de Informação Legislativa, Brasília a. 

40, n. 159, jul./set. 2003, p. 303-304. Disponível em: < 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/892/R159-22.pdf?sequence=4>. Acesso em 19.11.2018. 
375 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 108. 
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países, em especial, dos Estados Unidos, sendo mais uma prática violadora da livre-

concorrência.376 De acordo com os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento: 

 
A aplicação de sanções comerciais às hipóteses de descumprimento de padrões 

trabalhistas fundamentais não passaria de uma estratégia protecionista, pois 

problemas como trabalho escravo, discriminação de raça ou de gênero, emprego de 

mão-de-obra infantil, entre outros, não se resolvem por meio da imposição de tarifas, 

mas principalmente pela promoção de políticas sociais a serem conduzidas por outras 

organizações internacionais que não a Organização Mundial do Comércio (OMC), a 

quem caberia tão-somente reger o sistema internacional de comércio e não lidar com 

questões sociais.377 
 

Por isso, a necessidade de regulação estatal defendida, principalmente, pelos Estados 

Unidos, encontrou grande resistência nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o 

que deu origem a uma grande polarização. De um lado, os que defendiam a cláusula social, 

considerando que devia se evitar o máximo possível o baixo valor do trabalho nos países 

concorrentes; e, de outro, os que consignavam uma lógica inversa, a de que quanto menor o 

valor do trabalho no cenário interno maior a vantagem competitiva no comércio 

internacional.378 

A par dessas dissenções, tem-se observado duas tendências: “a utilização de atos 

unilaterais no âmbito do comércio internacional e a inclusão, em acordos regionais, de cláusulas 

sociais”379. A primeira tendência, praticada pelos Estados Unidos, diz respeito à adoção de 

inúmeros mecanismos jurídicos e políticos para incentivar o comércio com nações cumpridoras 

do labour standarts (padrões trabalhistas), e para impor restrições e até sanções aos que não 

observarem os padrões laborais impostos. Já a segunda tendência se refere à adoção de cláusulas 

regionais, diante da dificuldade em se adotar cláusulas sociais de âmbito internacional, 

podendo-se citar os seguintes exemplos: o Protocolo sobre Política Social, de 1992, celebrado 
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Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 
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pelos países membros da União Europeia; e o Acordo Paralelo de Cooperação Trabalhista, de 

1993, feito pelos países integrantes do NAFTA.380 

Os Estados Unidos ocuparam-se, portanto, além da inclusão de disposições laborais em 

seu sistema geral de preferências, também, e, especialmente, em acordos bilaterais e regionais 

de comércio. A par disso, é dito que, além da defesa em prol dos direitos trabalhistas, há outros 

interesses econômicos em jogo. 

 

Sua estratégia, apesar de ser justificada pela promoção de direitos trabalhistas 

fundamentais, nunca escondeu o verdadeiro interesse em proteger a economia e os 

empregos ameaçados com a transferência de parques industriais para outros países e 

de reverter o declínio social e econômico enfrentado há algumas décadas.381 

 

Em suma, existe  a concepção tradicional, que consigna a ideia de que os objetivos do 

Direito Internacional do Trabalho  obrigam as nações a agir contrariamente aos seus próprios 

interesses econômicos, ocasionando o fracasso dos preceitos desse ramo do Direito; e outra 

perspectiva de entendimento do Direito Internacional do Trabalho, como aquele capaz de 

demonstrar aos diversos Estados que a observância dos direitos humanos não conduz a uma 

tarifação sobre a atividade econômica, ao invés, leva a construção de uma sociedade mais justa 

e duradoura.382  

Em ambos os sentidos, se multiplicam os argumentos e, no decorrer do tempo, o embate 

entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, como entre os benefícios e 

malefícios das sanções comerciais, cresce e aumenta de intensidade, ocasionando uma 

indefinição sobre os meios a serem empregados para a proteção dos trabalhadores.383 

Para os países em desenvolvimento, “o ‘dumping social’ argumentado pelos países 

desenvolvidos aqui passa a ser encarado como uma nova modalidade de protecionismo advinda 
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de pressões dos sindicatos trabalhistas para diminuir o desemprego em seus países e as 

importações que recebe dos demais”384 (Grifo original).  

A existência de padrões trabalhistas defendidos pelos países desenvolvidos – com a 

consequente sanção aos que não os cumprirem –, segundo os países em desenvolvimento, 

apenas conduziram a uma perpetuação da pobreza e a um retrocesso nos esforços 

desenvolvimentistas, incluindo aqueles que objetivam a melhoria das condições de trabalho, e 

muito menos acarretará a extinção do trabalho infantil. “Não é o comércio, mas a pobreza a 

responsável por péssimas condições de trabalho e esta só é vencida com mais comércio. Por 

isso, faz-se necessário a adoção pelos diversos Estados da Declaração da OIT Sobre os 

Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho de 1998”385 

Roberto Di Sena Júnior considera que, apesar de toda essa discussão no âmbito 

internacional, existe um consenso sobre um rol mínimo de direitos trabalhistas reconhecido e 

aplicado entre muitos países, o que o faz asseverar o seguinte: 

 

Apesar de muitos países concordarem que um rol mínimo de garantias trabalhistas 

deva ser globalmente reconhecido e aplicado, há pouco consenso quando se trata da 

forma como essas garantias devam ser asseguradas. Em matéria de padrões 

trabalhistas e comércio internacional, a discussão gira em torno, principalmente, dos 

seguintes temas: 1- liberdade de associação (sindicalização) e negociação coletiva; 2- 

trabalho infantil; 3 - trabalho escravo ou forçado; e 4 - não-discriminação no 

emprego.386 
 

Leandro Fernandez pontua que, possivelmente, a melhor solução para essa questão 

consiste “na utilização dos direitos laborais consagrados pela Organização Internacional do 

Trabalho como patamar mínimo a ser observado internacionalmente, aliando-se a tal a fixação 

a intensificação dos mecanismos de cooperação e de sanção adotados pela Organização”387.  

                                                 
384 REIS, Jair Teixeira dos. Organização Mundial do Comércio – OMC e o Direito do Trabalho. Disponível 
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385 “Os países desenvolvidos insistem na inserção das cláusulas sociais a vigorarem como normas supranacionais, 

impostas a todos, sendo fiscalizadas pela Organização Mundial de Comércio (OMC). Os países em 

desenvolvimento concordam que há necessidade de progredir no campo das condições de trabalho; todavia, não 

corroboram as idéias de controle da aplicação das cláusulas sociais pela OMC e de aplicação de sanções comerciais 

aos países infratores. Indicam ser a Organização Internacional do Trabalho (OIT) o órgão competente para 

instituir e fiscaliza tais normas, diante de sua pressão moral e outros mecanismos de persuasão” (Grifos 

originais). REIS, Jair Teixeira dos. Organização Mundial do Comércio – OMC e o Direito do Trabalho. 
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Registra, ainda, o autor, que o tema em apreço se reveste de alta complexidade, e que, 

portanto, não será solucionado, de forma breve, no cenário das discussões internacionais. 

Esboçado, assim, o cenário do tema do dumping social no âmbito internacional, sobressai a sua 

importância na contemporaneidade, em que as diversas nações têm empreendido esforços com 

o intuito de eliminar a sua prática, utilizando-se, para tal intento, dos diversos mecanismos de 

hard law e de soft law. Isso com o intuito de coibição da prática de dumping social em seus 

próprios territórios, com o fim de viabilização da efetiva tutela dos direitos sociais.388 

A questão em análise tem se tornado cada vez mais importante no contexto econômico 

da atualidade, uma vez que impera uma verdadeira desregulamentação e flexibilização do 

Direito do Trabalho no cenário mundial como um todo, em virtude das diversas crises 

econômicas e do crescimento do desemprego, aliado à crescente precarização trabalhista, em 

que os direitos são flexibilizados em prol da economia, ocasionando o dumping social. Em 

outras palavras, ressurge aqui a dita dicotomia entre o livre mercado e a valorização social do 

trabalho em ação a partir da modernidade. 

 

O pólo contrário à adoção de uma cláusula social nos tratados da OMC é ocupado, em 

sua maioria, pelos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos e pelas empresas 

transnacionais dos países desenvolvidos. Estes adotam a tese do livre mercado, 

segundo a qual a melhora das condições de trabalho será uma conseqüência do 

crescimento do nível de renda, e não o contrário. Eles argumentam que a globalização 

não atingiu as pessoas, mas somente bens, capitais e serviços e que diferenças salariais 

não são privilégio da relação países desenvolvidos – em 

desenvolvimento/subdesenvolvidos, mas também podem ser encontradas dentro 

destes, variando entre suas regiões e cidades. [...]. Os países desenvolvidos insistem 

na inserção das cláusulas sociais a vigorarem como normas supranacionais, impostas 

a todos, sendo fiscalizadas pela Organização Mundial de Comércio (OMC). Os países 

em desenvolvimento concordam que há necessidade de progredir no campo das 

condições de trabalho; todavia, não corroboram as idéias de controle da aplicação das 

cláusulas sociais pela OMC e de aplicação de sanções comerciais aos países infratores. 

Indicam ser a Organização Internacional do Trabalho (OIT) o órgão competente para 

instituir e fiscalizar tais normas, diante de sua pressão moral e outros mecanismos de 

persuasão.389 (Grifo nosso) 

 

Como bem destacado por Carmen Valor Martínez, a correta implantação de uma cláusula 

social passa por sua aplicação de forma universal, o que exige a sua introdução em acordos 

internacionais, não regionais. Este objetivo é de difícil consecução a curto e médio prazo, tendo 

uma forte oposição de alguns países membros da OMC, sendo necessário realizar mais estudos 

que mostrem as consequências da introdução de tais cláusulas, tanto econômicas – que afetam 
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a vantagem competitiva dos países subdesenvolvidos, como sociais – valoram sua efetividade 

para melhor os padrões laborais em todo o mundo.390 

 

A pesar de todo, las actuales cláusulas sociales pueden tener un impacto en la 

estrategia de internacionalización de las empresas. Los estudios realizados muestran 

que la publicidad negativa derivada de la resolución de conflictos han supuesto un 

acicate para que las empresas se decidieran a emprender iniciativas para mejorar la 

protección de sus trabajadores y de los trabajadores de sus proveedores.391 (Grifos 

originais) 
 

O Brasil, no tocante à inserção de cláusulas sociais nos tratados multilaterais de comércio 

e ao estabelecimento de sanções para o caso de descumprimento, adota a ideia dos países que 

rejeitam essa ideia. Na Rodada Uruguai de negociações multilaterais, o país já expressava sua 

posição no sentido de que o alargamento da agenda da OMC para alcançar assuntos sociais não 

contribuiria para a melhora das condições socioeconômicas dos países em desenvolvimento, 

apenas servindo para transferir o desemprego dos Estados mais desenvolvidos para os países 

menos desenvolvidos e para consagrar uma forma de protecionismo global que privilegia 

exportações de produtos de uso intensivo de tecnologia.392  

Na Conferência Ministerial de Cingapura, em 1996, o Brasil reafirmou a sua posição, 

condenando a posição dos EUA, da França e da Noruega – os países que mais defendiam a 

inclusão de cláusula social na OMC.393 

E no contexto brasileiro, a partir de 2019, em que foi eleito o novo presidente da 

República Jair Bolsonaro, parece que essa posição vai continuar a ser adotada – isso pelo perfil 

consignado pelo novo governo. 
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3.3.3.2 Selo social 

 

“O selo social ou etiqueta social a ser colocada nos produtos fabricados pelos países que 

respeitam as normas internacionais do trabalho – é uma proposta alternativa à adoção da 

cláusula social”394, com a ideia de deixar claro que o país que produziu a mercadoria, respeita 

as normas internacionais do trabalho. A proposta, portanto, diz respeito a vinculação de uma 

etiqueta social aos produtos e marcas das empresas que aderirem, de forma voluntária, ao 

sistema, demonstrando que observam as normas laborais fundamentais.395  

O selo social constitui um instrumento proposto, em 1997, pelo então Diretor-Geral da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), Michel Hansenne, que consiste na vinculação de 

uma “etiqueta social” a produtos e marcas que observarem as normas laborais fundamentais, 

com o objetivo de evitar os inconvenientes advindos da pactuação de cláusulas sociais em 

tratados de comércio internacional.396  

Leandro Fernandez preconiza que esse sistema de verificação do desempenho social de 

determinadas empresas encontra-se revertido, essencialmente, ao público consumidor de seus 

produtos, o qual tenderia à escolha de bens que tiverem sido produzidos em concordância com 

padrões (standarts) sociais básicos. E que a maior dificuldade de uma implementação séria e 

transparente está no mecanismo de adesão voluntária incentivada pela perspectiva de vendas 

futuras. Complementa aduzindo que o seguinte: 

 

Diante disso, não é difícil imaginar a deturpação dos selos de um sistema que 

reconhecidamente se fundamenta na ideia de atrelar desempenho social a desempenho 

econômico, objetivando com isso alcançar expressiva adesão do empresariado em 

apenas mais um recurso de marketing empresarial, para inserção em mercados mais 

exigentes, sem a correspondente proteção efetiva dos direitos sociais.397 (Grifo 

original) 

 

O autor, ainda, observa outras três dificuldades com respeito à utilização dos selos sociais 

como um instrumento internacional para promover os direitos sociais e combater o dumping 

social. A primeira dificuldade diz respeito ao fato de a efetivação dos objetivos pretendidos 

com a implantação das etiquetas sociais requerem um mercado consumidor consciente da 
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importância do selo social para proteção dos direitos sociais, ou seja, uma responsabilidade 

social do público consumidor. A segunda relaciona-se com o caráter de voluntariedade das 

etiquetas sociais, que faz com que algumas empresas transnacionais continuem violando os 

direitos trabalhistas básicos. E a terceira está na ausência de sanções reais no sistema de etiqueta 

social, uma vez que há somente a perda do selo social, caso a empresa deixe de respeitar os 

padrões sociais mínimos que se comprometera a garantir. Por isso, “os selos sociais, de um 

lado, não são capazes de vincular as companhias a respeitar standarts trabalhistas e, de outro, 

não são efetivos para evitar que as empresas aderentes deixem de cumprir os compromissos 

assumidos”398 (Grifo original). 

 

3.3.3.3 Códigos de conduta 

 

Outra proposta alternativa à adoção das cláusulas sociais se refere aos códigos 

corporativos de conduta, que obrigam as empresas multinacionais a aplicar no país que atuarem 

as mesmas normas trabalhistas que são aplicadas em seu país de origem.399 

Os códigos de conduta “são declarações por meio das quais empresas assumem 

voluntariamente o compromisso de observância de padrões laborais mínimos, consagrando 

princípios e práticas corporativas que deverão ser seguidas tanto pelos atores internos da própria 

estrutura empresarial quanto pelas subcontratadas com as quais mantiveram relações”400. 

Constituem um documento de alto valor para a orientação da atuação da empresa no mercado, 

com base nos parâmetros trabalhistas asseguradores da promoção dos direitos fundamentais.  

Diante do exposto, os códigos de conduta podem ser internos ou externos. Internos são 

os códigos adotados pelas próprias empresas transnacionais com a finalidade de contar com 

regras para as suas subsidiárias, acionistas, clientes provedores e subcontratadas. E externos são 

os códigos confeccionados por instâncias externas à empresa, mas que se dirigem às 

transnacionais, tais como a Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas 

Multinacionais e a Política Social da OIT ou as diretrizes trazidas pela OCDE.401 

Os códigos de conduta, apesar de apresentam aspectos positivos – no que que se refere a 

consagração, pelos particulares, de padrões trabalhistas condizentes com a dignidade humana, 
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a vinculação das empresas contratantes a esses padrões laborais e, com isso, a melhora da 

qualidade de vida do trabalhador –, têm sido alvo de críticas severas. A primeira delas diz 

respeito a ausência de uma fiscalização real dos compromissos sociais declarados, uma vez as 

empresas transnacionais não são efetivamente monitoradas, podendo publicar códigos de 

condutas apenas com intuito de marketing. A segunda crítica se concentra no conteúdo dos 

códigos, pois tratando de códigos internos, seu conteúdo é escolhido pelas empresas, que 

selecionarão os temas que melhor aprouverem aos seus interesses econômicos.402 

 

3.3.3.4 ISO social 

 

No final da década de 1990, as discussões sobre a inclusão das cláusulas sociais nos 

tratados internacionais aguçaram-se, decorrendo daí a proposta pela OIT da adoção de uma 

etiqueta social. Por isso, e com o mesmo fundamento ideológico do selo social, foi criada a ISO 

social – SA 8000 (Social Accountability), em 1997, pelo Conselho de Prioridades Econômicas. 

“A ideia consiste na apreciação, por meio de um programa de qualidade, da concretização de 

parâmetros laborais básicos, fixados pela OIT, e compromissos assumidos por empresas 

transnacionais em seus códigos de conduta”403.  

Algumas das graves limitações observadas no selo social são, também, aqui verificadas, 

no que diz respeito ao efetivo combate à prática de dumping social: a ausência de sanções reais 

com relação ao descumprimento dos padrões laborais (labour standarts) e risco de sua 

utilização apenas como instrumento de marketing pelas empresas.404 

 

3.3.3.5 Pacto global (Global compact) 

 

O pacto global ou global compact é um projeto, de iniciativa do então Secretário-Geral 

da ONU, Kofi Annan, desenvolvido a partir de 1999 pela ONU, visando à incorporação de 

princípios de responsabilidade humanitária, social e ambiental ao planejamento estratégico das 

companhias transnacionais.405 Como incentivo à adesão a tal projeto, a ONU criou o Selo das 

Nações Unidas para as empresas que participarem, abrangendo, além da observância aos 
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403 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 101. 
404 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 101. 
405 Disponível em: < http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_brochure_FINAL.pdf>. 
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direitos fundamentais exigida pelo Selo Social, também, a observância a direitos humanos, 

preservação ambiental e corrupção, conforme dez princípios enunciados.406 

O global compact representa um dos instrumentos mais ambiciosos de promoção de 

direitos trabalhistas em vigor no setor privado. Por esse instrumento, as empresas são 

convocadas a, juntamente com algumas agências das ONU, entre elas a OIT, entre outros atores 

sociais, dar uma contribuição para o avanço da prática da responsabilidade social corporativa, 

com o objetivo de alcançar uma economia global sustentável e inclusiva. Para esse intento, o 

global compact assevera a necessidade de se respeitar dez princípios universais, entre os quais, 

quatro advêm da Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho: 

liberdade de associação no trabalho; abolição do trabalho forçado; abolição do trabalho infantil 

e eliminação da discriminação no ambiente de trabalho.407 

Os princípios foram retirados de declarações internacionais consagradoras de direitos 

fundamentais, tais como: a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH); a Declaração 

de Princípios Fundamentais no Trabalho de 1998, da OIT; Declaração do Rio de Janeiro sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento; e a Convenção da ONU contra a Corrupção.408 

No Brasil, o pacto global restou introduzido, em 2000, por meio de um processo de 

engajamento das empresas brasileiras, tendo sido desenvolvido pelo Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social. À época, 206 empresas tornaram-se signatárias do 

compromisso. Em 2003, foi criado o Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG) – um grupo 

voluntário que tinha a finalidade de promoção, adoção e incorporação dos princípios do global 

compact na gestão dos negócios das empresas que operavam no Brasil.409 

Finalmente, podem-se citar outros instrumentos internacionais de combate ao dumping 

social, tais como: o Pacto de Bandung (Conferência de Bandung), 1955; a Declaração Tripartite 

                                                 
406 Disponível em: < http://www.unglobalcompact.org/AbouttheCG/TheTENPrinciples/indez.html>. 
407 OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula social no Direito Internacional contemporâneo. 

Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – Programa de Mestrado em Direito e Políticas 

Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de 

Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 29-30, p. 86. Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 

em 30.08.2018. 
408 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 101. 
409 O CBPG, apesar de só poder ter na composição, no mínimo 15 e no máximo 35 organizações convidadas ou 

candidatas, na atualidade encontra-se formado por 30 membros, dentre os quais bancos, fundações voltadas ao 

ensino, empresas de consultoria, varejistas, entre outras. OLIVEIRA E SILVA, Eveline de Andrade. A cláusula 

social no Direito Internacional contemporâneo. Brasília: UNICEUB, 2012, 110 p. (Dissertação de Mestrado – 

Programa de Mestrado em Direito e Políticas Públicas – Centro Universitário de Brasília – UNICEUB). In: 

Coleção Biblioteca de Dissertações e Teses de Excelência do UNICEUB. Brasília, 2012, p. 29-30, p. 86. 

Disponível em: 

<https://www.uniceub.br/media/415159/ebookaclausulasocialnodireitointernacionalcontemporaneo.pdf>. Acesso 

em 30.08.2018. 
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de Princípios sobre as Empresas Multinacionais e a Política Social (EMN), da OIT; e a Rodada 

Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, do GATT. 

 

3.4 DUMPING SOCIAL NO BRASIL: UMA BREVE ANÁLISE  

 

Como bem destaca Leandro Fernandez, “os efeitos nefastos – do ponto de vista social e 

econômico – do dumping social revelam a interdependência dos países também no que diz 

respeito aos direitos laborais”410. Daí faz-se necessária a adoção de medidas, também, em 

âmbito nacional, com a finalidade de coibição do dumping social.  

Nessa perspectiva, no âmbito nacional brasileiro, pode-se destacar umas das medidas 

adotadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, em parceria com a Secretaria de 

Direitos Humanos, no âmbito da terceirização de trabalhadores que vivem em condições 

análogas a de escravo, consistente na criação das listas sujas, que ocasiona diversos efeitos 

sobre a empresa infratora inscrita na lista. O mesmo poderia ser feito quando fosse detectada a 

prática de dumping social, que é até mais amplo que a configuração de trabalho análogo ao de 

escravo. 

Pode-se citar a atuação dos auditores fiscais do trabalho e dos membros do Ministério 

Público do Trabalho, na detecção da prática de dumping social. Entretanto, destaca-se que o 

Ministério do Trabalho e Emprego, no governo do presidente Jair Bolsonaro, terá suas 

atribuições fatiadas e distribuídas para outras três Pastas: Economia (geração de emprego, 

gestão dos recursos do FAT e FGTS); Justiça (fiscalização das normas trabalhistas, concessão 

de cartas sindicais) e Cidadania (formação profissional). Isso dificultará, sobremaneira, a 

fiscalização do trabalho escravo e a respectiva detecção da prática de dumping social. 

Outras medidas, ainda, podem ser tomadas para o efetivo combate ao dumping social, 

pelo Estado, pelos juízes, membros do Ministério Público do Trabalho, pela sociedade e pelas 

próprias empresas que concorrem no mercado.  

O movimento de publicização do Direito Privado tornou-se crescente e pautado na 

elaboração da categoria dos interesses e direitos coletivos e difusos, além da funcionalização 

de institutos de Direito Privado, como a consagração da função social da propriedade, da função 

social do contrato e da função social da empresa, que trazem limitações com base no interesse 

                                                 
410 FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 116. 
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público, obrigações positivas ou negativas que derivam do meio em que se insere a propriedade, 

o contrato ou a empresa.411 

Aqui, pode-se frisar a importância das ações coletivas, como instrumentos garantidores 

dos direitos sociais, na perspectiva dos princípios do acesso à justiça, da celeridade e da 

efetividade processuais, além da consecução dos princípios da ordem econômica previstos no 

art. 170 da CF, um dos quais pode-se enquadrar o devido combate ao dumping social. Sabe-se 

que “preferem-se hoje as ações coletivas às ações individuais; as ações coletivas têm aptidão 

para promover isonomia endoprocessual e extraprocessual e para cessar o ilícito enquanto ele 

ainda ocorre e não se transformou em dano ou expressão monetária (...)”412, na perspectiva do 

pleno acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), descrito por Cappelletti e Garth413.  

No Brasil, a ação civil pública surgiu com a Lei nº 7.347/1985 – Lei de Ação Civil Pública 

(LACP). O nosso legislador, ao disciplinar a tutela coletiva, primeiro, disciplinou a defesa dos 

interesses de natureza indivisível (difusos e coletivos), por meio da LACP, inicialmente, 

limitada à defesa do meio ambiente, do consumidor e do patrimônio cultural. Depois, a 

Constituição Federal (CF) de 1988, em seu art. 129, inciso III, veio a admitir a defesa de “outros 

interesses difusos e coletivos” para a utilização da ação civil pública.414 

Nesse cenário, destaca-se a ação civil pública ou a ação coletiva como instrumentos de 

efetivo combate ao dumping social, por ser este instituto do Direito Coletivo do Trabalho. 

Assim, apenas as instituições descritas no art.  5º da LACP e no art. 82 do CDC – legitimados 

ope legis – estão legitimadas para postular em juízo direitos e interesses advindos da prática de 

dumping social, na medida que a coisa julgada produzirá efeitos erga omnes e ultra partes. Tais 

legitimados poderão, por uma ação molecular, requerer o provimento judicial genérico para a 

classe de trabalhadores lesada no ambiente laboral, podendo o trabalhador, individualmente 

                                                 
411 ARONNE, Ricardo. Os direitos reais na constitucionalização do Direito Civil. Direito e justiça, Porto Alegre, 

v. 39, n. 02, jul.-dez. 2013, p. 175-196. 
412 CARVALHO, Augusto César Leite de. O Direito do Trabalho e a crise ética: um tempo de resiliência. Revista 

LTr, São Paulo, v. 80-10, outubro.2016, p. 1.177. 
413 CAPPELLETTI, Mauro; GATH, Bryant. Acesso à justiça. 1. ed. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2002. 
414 O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 110, ampliou a utilização da ação civil pública para a 

tutela de qualquer interesse difuso e coletivo, inclusive, já previsto no art. 129, III, da CF. Acrescentou, com isso, 

ao inciso IV ao art. 1º da LACP, a expressão “a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”. E em seu art. 91 e 

seguintes, o CDC criou um novo procedimento para a defesa específica de interesses e direitos individuais 

homogêneos, qual seja a ação civil coletiva. Posteriormente, a Lei Complementar 75/1993 (Lei de Organização do 

Ministério Público da União – LOMPU), em seu art. 6º, XII, seguindo a orientação do CDC, inseriu a ação civil 

pública no âmbito de atuação do Ministério Público (MP). Entretanto, ressalta-se que a LACP, em seu art. 21 (nova 

redação dada pelo art. 117 do CDC), considera a ação civil pública um meio apto a proteger os interesses 

individuais homogêneos. Nesse sentido, a LC 75, de 1993 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 

seu art. 210, e a Lei 8.625/1993 dispõe em seu art. 25, IV. 
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considerado, postular seus direitos na ação de liquidação genérica, de acordo com os artigos 95 

e seguintes do CDC.415  

A jurisprudência do TST416 é pacífica no sentido do não reconhecimento dos pedidos de 

indenização por danos sociais em sede de ações individuais, em razão da falta de legitimidade 

ativa dos autores, isso porque a demanda versa sobre direitos transindividuais, devendo ser 

ajuizada pelos legitimados para a ação coletiva. Ademais, pode-se registrar que as ações 

individuais não discutem questões transindividuais dos casos concretos, não se respeitando, 

portanto, o devido processo legal e o contraditório se forem concedidos reparação por danos 

sociais. Ainda, pode-se acrescer o fato de que múltiplas condenações individuais poderiam 

gerar cumulações indevidas, em manifesta contrariedade à vedação do bis in idem.417 

Entre as diversas medidas possíveis, as ações coletivas representam importantes 

instrumentos de minimização do dano social. Aqui, pode-se destacar a possibilidade de fixação 

de punitive damages em situações em configuração de dumping social.418 

O dumping social é visto como uma espécie de dano social que “tem como fundamento a 

ideia de que o ilícito também teria uma dimensão concorrencial, propiciando ao ofensor 

                                                 
415 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O dumping social nas relações de trabalho. Revista Eletrônica do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, ano XII, número 196, p. 76-87, set. 2016, p. 78 e 80. 

Disponível em: 

<https://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/acervo/Doutrina/artigos/Revista_Eletronica/2016/Revista%20Eletr%C3%B4n

ica%20%20n.%20196.pdf>. Acesso em 11.06.2018. 
416 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA AIRR 8154720135090654 (TST). Data de 

publicação: 13/11/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. DUMPING SOCIAL. I. O dumping social na esfera trabalhista se trata de agressões reincidentes 

e inescusáveis aos direitos dos trabalhadores, que resultam em danos à sociedade. II. O Reclamante não possui 

legitimidade para requerer indenização por dumping social, uma vez que é direcionada à tutela de interesses 

difusos e coletivos, ultrapassando a esfera pessoal do autor. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que 

se nega provimento. (Grifos nossos) 
417 Nesse sentido, também, o seguinte julgado da 1ª Turma do TRT2-SP: PROCESSO nº 1002154-

46.2014.5.02.0472 (RO) – RECORRENTE: QUATRO K TEXTIL LTDA, VERONICA NASCIMENTO DE 

ALMEIDA – RECORRIDO: VERONICA NASCIMENTO DE ALMEIDA, QUATRO K TEXTIL LTDA – 

RELATORA: ADRIANA PRADO LIMA. EMENTA: COMISSÕES "POR FORA" - Incumbia à autora, nos 

termos do art. 818 da CLT c/c art. 333, I do CPC, comprovar sua alegação de que recebia comissões "extra recibo", 

e desse encargo se desincumbiu a contento. Recurso a que se nega provimento. TRECHO DA 

FUNDAMENTAÇÃO DO ACORDÃO: “Pleiteou a reclamante o pagamento de indenização a título de dumping 

social, como meio de inibir a Reclamada a agir agredindo aos direitos trabalhistas, impingindo, desta forma, 

concorrência desleal às demais empresas reclamadas. O r. Juízo de origem julgou o pedido extinto, sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, por ausência de legitimidade da reclamante para pleitear a 

condenação da ré na prática de dumping social, uma vez que o dano social repercute em toda a sociedade e pode 

gerar danos à coletividade. Em suas razões de recurso, a reclamante insiste no pagamento da indenização e sustenta 

que a indenização por dumping pode ser objeto de ação coletiva ou individual, conforme possibilita o Código de 

Defesa do Consumidor, em seus artigos 103 e 104. No entanto, a sentença deve ser mantida”. (Grifos nossos) 
418 A teoria do punitive damages consiste na aplicação de sanções pecuniárias concedidas ao autor da ação como 

forma de punição do réu, tendo sido aplicada, pela primeira vez, na Inglaterra, em 1763, em que o júri aplicou um 

valor excedente, a título de punitive damage, com a finalidade de não repetição da conduta. Tal teoria tem como 

primeiro precedente, nos Estados Unidos, o caso Genay x Norris, de 1784, em que houve a punição excedente em 

decorrência da quebra de promessa de casamento. Há, ainda, quem chame de teoria do desestímulo (Salomão 

Resedá). FERNANDEZ, Leandro. Dumping social. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 139. 

https://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/acervo/Doutrina/artigos/Revista_Eletronica/2016/Revista%20Eletr%C3%B4nica%20%20n.%20196.pdf
https://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/acervo/Doutrina/artigos/Revista_Eletronica/2016/Revista%20Eletr%C3%B4nica%20%20n.%20196.pdf
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/255997819/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-airr-8154720135090654
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vantagem indevida que distorceria a competição”419, sendo certo que os chamados danos sociais 

vêm sendo reconhecidos com frequência em várias decisões recentes das cortes trabalhistas, 

sinal de que a responsabilidade civil pode se adaptar às crescentes transformações sociais e 

econômicas da sociedade de massa.  

Em reforço à condenação dos ofensores ao pagamento de indenização por danos 

coletivos, o Enunciado nº 4 da 1ª Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do 

Trabalho, ocorrido em 2007 no TST, dispõe que essa violação reincidente e inescusável aos 

direitos trabalhistas gera dano coletivo, já que, com tal prática, desconsidera-se, 

propositalmente, "a estrutura do Estado social e do próprio modelo capitalista com a obtenção 

de vantagem indevida perante a concorrência".420 Nesse sentido, bem lembra Carolina Masotti 

Monteiro: 

 

A indenização pela prática de dumping social possui a função, além de punitiva, 

pedagógica, de incentivo às demais empresas para cumprirem a legislação trabalhista, 

para que se torne economicamente inviável a continuidade de obter lucro a custa da 

exploração da mão de obra de trabalho.421 

 

O fato é que a indenização por dano social representa um desestímulo à prática do 

dumping social e serve como prevenção da repetição do comportamento no futuro, agindo com 

uma função punitiva, além de pedagógica.422 

                                                 
419 FRAZÃO, Ana. Dano social e dumping social no Direito do Trabalho: perspectivas e limitações. Revista LTr, 

São Paulo, v. 80-03, março.2016, p. 284.  
420 ENUNCIADO 4 DA 1ª JORNADA DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL NA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. “DUMPING SOCIAL”. DANO À SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. As 

agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à sociedade, pois com tal prática 

desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do Estado social e do próprio modelo capitalista com a obtenção de 

vantagem indevida perante a concorrência. A prática, portanto, reflete o conhecido “dumping social”, motivando 

a necessária reação do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura ato ilícito, por exercício 

abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e sociais, nos exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do 

Código Civil. Encontra-se no art. 404, parágrafo único do Código Civil, o fundamento de ordem positiva para 

impingir ao agressor contumaz uma indenização suplementar, como, aliás, já previam os artigos 652, d, e 832, § 

1º, da CLT. 
421 MONTEIRO, Carolina Masotti. Dumping social no Direito Individual do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, 

n. 78-06, p. 706-711, junho.2014, p. 711. 
422 A jurisprudência do TST tem sido criteriosa, no sentido de que é necessária demonstração efetiva da prática de 

agressões reincidentes e inescusáveis à legislação trabalhista, em função das quais a empresa infratora tenha 

conseguido oferecer produtos com preços muito abaixo da média de mercado. TST – DANO MORAL 

COLETIVO. DUMPING SOCIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. A Corte 

regional consignou, na decisão recorrida, de forma taxativa que "não foi demonstrada, de outro modo, a prática de 

agressões reincidentes e inescusáveis à legislação trabalhista, em função das quais a ré tenha conseguido oferecer 

produtos com preços muito abaixo da média de mercado". Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria 

necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, análise impossível nesta instância recursal de natureza 

extraordinária, na forma da Súmula nº 126 do TST. Recurso de revista não conhecido. Processo: ARR - 170-

66.2013.5.09.0025, Data de Julgamento: 05/04/2017, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, 

Data de Publicação: DEJT 11/04/2017. (Grifos nossos) 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718759/artigo-186-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10718722/artigo-187-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10677854/artigo-927-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/código-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10705507/artigo-404-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10705462/parágrafo-1-artigo-404-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/código-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676147/artigo-652-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10646915/artigo-832-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10646866/parágrafo-1-artigo-832-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10646866/parágrafo-1-artigo-832-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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O dumping social, portanto, além de sujeitar a empresa infratora à condenação de natureza 

individual decorrente da reclamação formulada, em que o trabalhador pleiteia os direitos 

trabalhistas, acarreta, também, uma indenização de ordem coletiva pelo dano causado à 

sociedade – isso até em ações individuais. Entretanto, nas ações coletivas – no caso, a ação civil 

pública – haverá uma ampla reparação do dano social, uma vez que atingirá um grande número 

de trabalhadores, além da própria sociedade lesada, na linha da função punitiva da indenização. 

Ademais, a reparação do dano em caso de dumping social, por ter natureza social, e não 

meramente individual, ao atingir diversos trabalhadores e a própria sociedade, torna-se um 

modo de coibição da reincidência de tal prática abusiva, no sentido de que haverá a publicidade 

necessária ao seu desestímulo, na esteira da função pedagógica da responsabilidade.    

A indenização por dumping social, portanto, visa a coibição de práticas ilícitas reiteradas 

de algumas empresas, com a finalidade de maximização de seus lucros, por meio da supressão 

a direitos trabalhistas, inviabilizando uma leal e igualitária concorrência e prejudicando as 

outras empresas cumpridoras das obrigações tributárias e trabalhistas.423 

Outro problema ocorre com as condenações de ofício por dumping social em ações 

coletivas e, muitas vezes, até em ações individuais, em total desconsideração ao devido 

processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.424 Nessa linha, Ana Frazão aduz: 

 

Realmente, em qualquer hipótese, jamais se poderá cogitar da condenação por dano 

social ex officio, pois se tratará de condenação ultra ou até mesmo extra petita, sem 

qualquer observância das garantias mínimas do acusado, o que é necessário como 

regra, para o exercício de qualquer poder punitivo estatal, especialmente quando este 

não é devidamente regulamentado pela lei, não havendo clareza nem mesmo quanto 

aos fatos típicos que justificam a punição.425 

 

De outro lado, outros defendem a condenação de ofício pelo juiz, como base nos artigos 

765 da CLT, 84 do CDC, 404, parágrafo único do CC, e 461 do CPC (arts. 497 e 536, 

                                                 
423 ANDRADE, Fernanda Helena Reis; MENDES, Lucas Fernandes. Trabalho análogo ao de escravo, dano moral 

coletivo e o dumping social: uma análise a respeito das recentes decisões da Justiça do Trabalho. Revista Direito 

Izabela Hendrix, v. 19, n. 19, p. 67-79, out. 2017, p. 76. Disponível em: 

<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjMhZLX7MvbAh

VCt1MKHRnECmIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.izabelahendrix.edu.br%2Fojs%2Findex.php%2

Fdih%2Farticle%2Fdownload%2F1386%2F905&usg=AOvVaw1iZtGrMxJIxP-R-diIklkv>. Acesso em 

11.06.2018. 
424 Notícias do TST (Sex, 25 Jan 2013, 10h): o TST, no julgamento do processo RR-78200-58.2009.5.04.0005, 

ocorrido em novembro de 2012, o relator, ministro Ives Gandra Martins Filho, da 7ª Turma, reformou decisão do 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), que havia determinado o pagamento de indenização por 

dumping social, mesmo não havendo pedido do trabalhador na petição inicial. 
425 FRAZÃO, Ana. Dano social e dumping social no Direito do Trabalho: perspectivas e limitações. Revista LTr, 

São Paulo, v. 80-03, março.2016, p. 296.  

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjMhZLX7MvbAhVCt1MKHRnECmIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.izabelahendrix.edu.br%2Fojs%2Findex.php%2Fdih%2Farticle%2Fdownload%2F1386%2F905&usg=AOvVaw1iZtGrMxJIxP-R-diIklkv
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjMhZLX7MvbAhVCt1MKHRnECmIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.izabelahendrix.edu.br%2Fojs%2Findex.php%2Fdih%2Farticle%2Fdownload%2F1386%2F905&usg=AOvVaw1iZtGrMxJIxP-R-diIklkv
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjMhZLX7MvbAhVCt1MKHRnECmIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.izabelahendrix.edu.br%2Fojs%2Findex.php%2Fdih%2Farticle%2Fdownload%2F1386%2F905&usg=AOvVaw1iZtGrMxJIxP-R-diIklkv
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CPC/2015), instituindo a devida indenização por dano social, independentemente de pedido da 

parte.426  

É importante registrar que os valores decorrentes da condenação por dano social, por sua 

generalidade, são destinados a um fundo próprio gerido por um conselho estadual ou federal, 

conforme o art. 13 da Lei 7.347/1985, participando, obrigatoriamente, da gestão desse fundo, o 

Ministério Público e membros da comunidade. Esses valores devem ser revertidos à 

reconstituição dos bens lesados. 

No Direito do Trabalho, como bem adverte Raimundo Simão de Melo, como “ramo 

especial e específico do Direito, requer-se, pelas suas peculiaridades e caraterísticas, a criação 

de fundos próprios. Como tal ainda não ocorreu, os recursos ora analisados vêm sendo 

revertidos, na maioria dos casos, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT”427, fundo 

criado pela Lei 7.998/1990 e que tem por finalidade de custeio do Programa Seguro-

Desemprego, do pagamento do Abono Salarial (PIS) e do financiamento de programas de 

desenvolvimento econômico e social de interesse dos trabalhadores.  

Diante do exposto, torna-se imprescindível a devida utilização das ações coletivas no 

processo do trabalho, como meio de combate ao dumping social, garantindo-se a celeridade e a 

efetividade da prestação jurisdicional, a diminuição do custo social e o consequente 

desenvolvimento social e econômico do país, por meio da imputação de pesadas multas e 

indenizações, como forma de se combater essa prática abusiva, tornando-a inviável 

economicamente para os infratores da ordem jurídica. 

Com relação à prescrição extintiva, sabe-se que o Direito do Trabalho surgiu como uma 

forma de atenuar a exploração da mão de obra advinda do capitalismo, ainda mais no mercado 

competitivo atual, marcado pela flexibilização das contratações e dispensas, em não há garantia 

do direito de ação do empregado durante o contrato de trabalho, em virtude do medo de perda 

do emprego. 

Sendo assim, a prescritibilidade das ações trabalhistas gera uma realidade de extrema 

insegurança jurídica aos empregados, que não têm a efetiva garantia de emprego. E isso, na 

perspectiva do dano social, ganha ainda mais relevância, uma vez que se tratam de condutas 

reiteradas de descumprimento de direitos trabalhistas por determinadas empresas em função de 

uma maior lucratividade. “É inegável que essa realidade estimula o descumprimento da 

                                                 
426 MONTEIRO, Carolina Masotti. Dumping social no Direito Individual do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, 

n. 78-06, p. 706-711, junho.2014, p. 711. 
427 MELO, Raimundo Simão de. Ação civil pública na Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 2012, p. 178. 
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legislação, viola a boa-fé, configura ato ilícito e gera dano social material e moral ao 

trabalhador, os quais devem ser ressarcidos”428. 

A tese da imprescritibilidade em caso de dumping social, pela importância da devida 

reparação à sociedade lesada, vai ao encontro da dignidade da pessoa humana, dos valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, III e IV, CF), mesmo que não se aceite a tese da 

imprescritibilidade dos direitos trabalhistas durante o contrato de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
428 MONTEIRO, Carolina Masotti. A prescrição na perspectiva do dumping social. Revista LTr, São Paulo, n. 

79-05, p. 584-604, maio.2015, p. 603. 
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4 NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NA PREVENÇÃO E COMBATE 

AO DUMPING SOCIAL  

 

No presente e último capítulo, finalmente, discorre-se sobre a negociação coletiva como 

instrumento de efetivo combate à prática de dumping social.  

De início, discorre-se sobre o instituto da negociação coletiva lato sensu, considerando 

os padrões de estruturação jurídica existente – modelo legislado e modelo negociado, bem como 

a definição, a natureza jurídica, o conteúdo, os efeitos e as especificidades da negociação 

coletiva, em especial, aa negociação coletiva de trabalho, para o devido entendimento do 

instituto no âmbito trabalhista, ressaltando a autonomia privada coletiva como origem daquela.  

 Após, faz-se um contraponto entre as funções do Direito do Trabalho – individual e 

coletivo – e o papel da negociação coletiva como mecanismos de efetivação dos direitos 

trabalhistas e combate ao dumping social. Logo após, enumera-se os princípios relacionados 

com negociação coletiva de trabalho, destacando, em seguida, as funções específicas da 

negociação coletiva de trabalho. Após, discorre-se sobre o tratamento convencional, 

constitucional e legal da negociação coletiva de trabalho.  

Prontamente, qualifica-se adequadamente o acordo e a convenção coletiva de trabalho, 

como principais instrumentos da negociação coletiva trabalhista, enumerando as mudanças 

trazidas pela Lei 13.467/2017 – Lei da Reforma Trabalhista –, inclusive, a ideia da prevalência 

do negociado sobre o legislado. A responsabilidade sindical é, também, evidenciada, 

registrando-se a importância das entidades sindicais para a melhora da condição social do 

trabalhador e da própria sociedade, trazendo a realce, a importância do papel dos sindicatos 

transnacionais. 

Em termos conclusivos, ainda no quarto capítulo, discorre-se sobre os impactos da 

negociação coletiva de trabalho no equilíbrio concorrencial das empresas, registrando-se as 

vantagens da utilização da negociação coletiva de trabalho para o efetivo combate à prática de 

dumping social, ganhando destaque a ideia de uma flexibilização qualitativa e da importância 

da normatização coletiva setorial, por meio aplicação dos mecanismos da convenção coletiva 

de trabalho, complementada com o acordo coletivo de trabalho. Por fim, traz-se a realce o tema 

dos custos do trabalho e preço final,  

Por fim, traz-se a realce a temática dos custos do trabalho e preço final, ressaltando a 

influência que os custos dos direitos trabalhistas exercem na formação do preço, e, 

consequentemente, na prática do dumping social pelas empresas. E, como, a autonomia privada 
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coletiva – a negociação coletiva de trabalho – pode agir nessa seara, amenizando a atuação 

estatal. 

 

4.1 NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO LATO SENSU  

 

O Direito do Trabalho, nos contextos democráticos, segundo Mauricio Godinho Delgado, 

realiza-se em conformidade com dois padrões de estruturação jurídica, o modelo de 

normatização autônoma e privatística (ou modelo negociado) e o modelo de normatização 

privatística subordinada (ou modelo legislado). O modelo negociado, originário da Inglaterra, 

pressupõe reconhecimento à força organizacional e às prerrogativas sindicais, além de respeito 

significativo às organizações de empregados nas empresas. Já o modelo legislado, de matriz 

europeia continental, presente na a França, e de certa forma, na Alemanha, como, também, no 

Brasil, especialmente, após a Constituição Federal (CF) de 1988, encontra-se baseado na forte 

presença da legislação estatal, harmonizando-se com a organização sindical e com a negociação 

coletiva presentes no sistema jurídico.429 

Qualquer que seja o modelo adotado, vão existir normas legisladas e normas negociadas, 

diferenciando-se somente na prevalência de uma ou outra no respectivo modelo adotado. Se o 

modelo for o negociado, haverá um reconhecimento maior às regras negociadas; já se o modelo 

for o legislado, as regras legisladas serão as mais incentivadas no modelo democrático existente. 

O fato é que a negociação coletiva sempre existirá em ambos os padrões de estruturação 

jurídica.   

Seja no modelo de normatização autônoma e privatística ou no modelo de normatização 

privatística subordinada, a negociação coletiva sempre continuará a representar a essência do 

Direito do Trabalho. “E, na negociação coletiva, surge o inusitado efeito de serem alcançadas 

pessoas estranhas às tratativas, inexistentes à época da elaboração da norma coletiva e, tanto, 

mais assombroso, com a possibilidade de alteração de preceitos legais”430. Representa, por isso, 

um dos mais importantes métodos de auto composição presentes na sociedade contemporânea, 

utilizados na resolução de conflitos trabalhistas de natureza coletiva, transcendendo o próprio 

Direito do Trabalho.431 

                                                 
429 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Constituição da República e direitos 

fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 

78.  
430 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho aplicado: volume 7 – Direito Coletivo do 

Trabalho. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, v. 7, p. 158. 
431 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.629-1.631. 
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A origem da autonomia privada coletiva se confunde com a das negociações coletivas, 

das quais é pressuposto básico, e é remetida à fase em que o Estado tinha uma conduta omissiva 

diante das questões sociais, com uma política liberalista, cenário em que surgiu a necessidade 

de organização dos trabalhadores.432 A autonomia privada coletiva tem por objetivo a captação 

do interesse do grupo profissional e não dos associados, individualmente considerados, 

havendo, portanto, prevalência do interesse coletivo em face do individual.433 

A negociação coletiva representa um sistema fundamental de solução de conflitos de 

trabalho em uma sociedade dita democrática. Somente um poder de negociação forte poderá 

dar ensejo a um equilíbrio de poderes entre o sistema patronal e o dos sindicatos, tornando-se 

imperativa a existência de sindicatos fortes, independentes e representativos para uma 

negociação eficaz. Nessa linha, Enoque Ribeiro dos Santos, diante de vários doutrinadores 

estrangeiros e nacionais, conceitua a negociação coletiva: 

 

 [...] como o processo por meio do qual os trabalhadores e as empresas, ou seus 

representantes, debatem uma agenda de direitos e obrigações, de forma democrática 

e transparente, envolvendo as matérias pertinentes à relação trabalho – capital, na 

busca de um acordo que possibilite o alcance de uma convivência pacífica, em que 

impere o equilíbrio, a boa-fé e a solidariedade humana.434 
 

Quando se assevera que a negociação será coletiva, considera-se que está acontecerá 

dentro do Direito Coletivo, que representa uma face dos direitos metaindividuais, subdividindo-

se em direito difuso, coletivo e individual homogêneo. Assim, para se reputar como coletivo 

deve-se perquirir o titular do direito a ser tutelado.435  

Com relação à natureza jurídica da negociação coletiva, a doutrina apresenta várias 

teorias. A maioria delas tenta enquadrar esse instituto dentro dos princípios da teoria 

contratualista, ou seja, os instrumentos da negociação coletiva seriam contratos. Em oposição 

a esta teoria, tem-se os defensores da teoria normativista, que consideram que os instrumentos 

da negociação coletiva seriam fontes criadoras de normas jurídicas.436 

                                                 
432 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 83. 
433 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 105. 
434 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 99. 
435 SOARES, Rodrigo Chagas. Negociação coletiva de trabalho com o comitê de representantes dos 

trabalhadores da empresa. São Paulo: LTr, 2015, p. 33. 
436 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 108. 
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Para Arnaldo Süsseskind, os instrumentos da negociação coletiva contêm cláusulas 

normativas – que representam sua normatividade abstrata –, ao lado de cláusulas contratuais – 

que trazem obrigações concretas para as partes. Sendo que as cláusulas normativas configuram 

o principal objetivo da negociação coletiva núcleo essencial do instrumento que a formaliza. 

Nessa linha, as convenções e acordos coletivos são fontes formais do Direito, sendo 

incorporadas aos contratos individuais de trabalho vigentes.437  

Assim, “no livre exercício da negociação coletiva, as organizações de trabalhadores e de 

empresários poderão criar normas jurídicas trabalhistas, que serão inseridas nos contratos 

individuais de trabalho da categoria”, se manifestando essa autonomia coletiva por meio de 

acordos e convenções coletivas, além dos contratos coletivos que, após a sua legitimação, 

passam a ter efeito erga omnes, inseridos no princípio do pacta sunt servanda.438 

Orlando Gomes, tentando explicar a natureza jurídica da negociação coletiva, enxergava 

neste instituto um cunho revolucionário de renovação e rejuvenescimento do Direito, uma 

reação em face da principiologia individualista, vinda do Direito Romano, elaborada em uma 

sociedade escravagista. O autor, entretanto, ao invés de estudar a negociação coletiva em 

sentido amplo, focou em um de seus instrumentos – a convenção coletiva –, sendo seu objeto, 

a regulação das condições de trabalho, o que, por si só, já a distingue de outras figuras jurídicas 

assemelhadas.439 

A negociação coletiva – acordo coletivo, convenção coletiva ou contrato coletivo – dá 

ensejo à criação de normas, por meio convencional, tendo efeitos diversos daqueles produzidos 

pelos contratos regidos pelo Direito Civil. “Na pluralidade de ordenamentos e na coexistência 

de todos eles no âmbito do ordenamento jurídico estatal, o produto da negociação coletiva traz 

algo de totalmente original e heterônomo”440. A sua originalidade consiste na sua capacidade 

de influência sobre os contratos individuais de trabalho, de associados, e, também, de não 

associados, ou seja, com eficácia normativa erga omnes, equilibrando os interesses 

convergentes da relação de trabalho, inclusive, na adição de direitos sociais novos à legislação 

trabalhista vigente.  

É na negociação coletiva que ocorre o efeito de serem alcançadas pessoas estranhas às 

respectivas tratativas, que não existiam à época da elaboração da norma coletiva, além do efeito 

                                                 
437 SÜSSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 412. 
438 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 108. 
439 GOMES, Orlando. A convenção coletiva de trabalho. São Paulo: LTr, 1995, p. 12-13. 
440 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 112. 
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de ser possível a alteração de preceitos legais depois de ser concretizada. “A negociação 

coletiva tem diversos níveis, desde aqueles restritos ao âmbito das empresas até aqueles de 

âmbito nacional, comunitário ou global, passando pela forma mais corriqueira do acerto entre 

duas entidades sindicais de campos opostos”441. 

Para efeito deste trabalho, desde logo, realça-se que a negociação coletiva aqui enfocada 

é a de trabalho, para se diferenciar da negociação coletiva de consumo, regulada pelo art. 107 

da Lei 8.078/ 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC).  

A negociação coletiva de trabalho encontra sua base na teoria da autonomia privada 

coletiva, também denominada de autonomia sindical, que concerne: 

 

 [...] à autonomia do sindicato quanto à sua criação, elaboração de seus estatutos, 

registro sindical, autonomia e garantias constitucionais contra a ingerência 

governamental, assim, como a autonomia do sindicato estabelecer normas, 

culminando nos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) e Convenções Coletivas de 

Trabalho (CCT).442 
 

Várias teorias tentam explicar a natureza jurídica da negociação coletiva de trabalho, 

estando a maioria delas enquadrada nos princípios das teorias contratualistas, oriundas do 

Direito Civil. Outras teorizações, ainda, consideram o caráter obrigacional como fruto da 

autonomia privada coletiva. E em oposição às contratualistas, as teorias normativistas, que 

advogam que os instrumentos da negociação coletiva são fontes criadoras de normas jurídicas, 

não contratos.443 

Diante do exposto, “a negociação coletiva de trabalho pode ser definida como um ato 

jurídico complexo paramétrico comportamental, compreendido num duplo sentido, jurídico e 

sociológico”444 (Grifos originais). Em outras palavras, tem-se a seguinte definição da 

negociação coletiva de trabalho, recentemente, sintetizada por Enoque Ribeiro dos Santos: 

 

                                                 
441 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho aplicado: volume 7 – Direito Coletivo do 

Trabalho. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, v. 7, p. 157. 
442 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 169. 
443 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 172. 
444 “Juridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que disciplinam um procedimento pacífico de 

configuração do diálogo, a conversação espontânea e direta a ser observada pelos protagonistas sociais 

relacionados ao mundo do trabalho na produção regular comportamental, que se subdivide em atos do cotidiano e 

atos normativos sobre condições de trabalho, derivados de princípios emanados diretamente pela Constituição. 

[...]. Sociologicamente, podemos defini-la como o conjunto de fatores reais que impulsiona interdependências 

estruturais, de acordo com comportamentos divergentes, absorção de incertezas, formação social de expectativas 

e direciona os atores sociais a exercitarem suas tarefas de positivação do direito, positivação essa que não se 

restringe à simples normatização” (Grifos originais). AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de 

trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 94-95. 
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 Processo dialético por meio do qual os seres coletivos (sindicatos e empresas) 

discutem uma pauta de reinvindicações devidamente homologada pela Assembleia 

Geral respectiva, no sentido de estabelecer novas condições de trabalho e de 

remuneração para as respectivas categorias.445 
 

Em síntese, “a resultante contratual da negociação coletiva de trabalho implica um 

processo de instituição de normas jurídicas, um modelo de direito no sentido de transferência, 

com a exteriorização de um poder normativo”446 (Grifos originais), sendo concretizada de 

forma imediata e com aplicação erga omnes, como fonte de Direito não estatal. A negociação 

coletiva de trabalho é revelada aqui, portanto, como fonte formal de direito, pois “[...] sedimenta 

um processo dialético de evolução jurídica adaptado às necessidades do direito do trabalho, 

principalmente quanto ao conteúdo dúctil das normas jurídicas que produz”447. 

 

Diante do exposto, podemos conceituar a negociação coletiva de trabalho como o 

processo por meio do qual os seres coletivos, sindicatos profissionais e sindicatos 

econômicos ou empresas, devidamente autorizados pelas respectivas assembleias 

gerais, entabulam uma série de discussões, a partir de 60 dias anteriormente à 

respectiva data base, com o objetivo de fixar novas condições de trabalho e de 

remuneração para as respectivas categorias.448  
 

Por conseguinte, os desdobramentos da negociação coletiva de trabalho são os seguintes: 

“se bem sucedida, engendrará a formação dos instrumentos coletivos representativos do acordo, 

convenção ou contrato coletivo (dos portuários); se malsucedida, poderá acabar na arbitragem, 

greve ou nos dissídios coletivos de natureza econômica”449. Isso é que consta dos artigos 7º, 

XXVI, 8º, VI, combinado com o art. 114, §§ 1º e 2º, da CF. 

Determinada essas noções preliminares, urge-se fazer um contraponto entre as funções 

do Direito do Trabalho, no âmbito individual e coletivo com o instituto da negociação coletiva 

de trabalho, em uma tentativa de demonstrar-se a convergência das funções desse ramo especial 

do Direito no combate à prática do dumping social, com a utilização dos instrumentos da 

negociação coletiva de trabalho. 

 

                                                 
445 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 171. 
446 AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 

126-127. 
447 AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 
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448 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 113. 
449 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 113. 



137 

 

 

4.1.1. As funções do Direito do Trabalho e a negociação coletiva de trabalho 

 

O fenômeno da negociação coletiva de trabalho é criador de dois movimentos 

importantes: primeiro, contribui para a pacificação social, resolvendo os conflitos sociais; e, 

segundo, cria normas jurídicas, regulando as relações entre trabalhadores e empresas.450  

Nessa trilha, a negociação coletiva de trabalho contribui para a consecução das funções 

específicas do Direito do Trabalho – individual e coletivo, enumeradas por Mauricio Godinho 

Delgado, que toma como base a experiência capitalista dos países democráticos: a) procurar a 

melhoria das condições de pactuação e gestão do trabalho na vida socioeconômica; b) assegurar 

uma evolução econômica do tipo progressista no plano do capitalismo; c) garantir uma 

influência civilizatória e democrática no contexto da no contexto da sociedade civil e da 

sociedade política. Além de uma quarta função conservadora, aparentemente contrária às três 

funções antecedentes: d) propiciar as bases da continuidade das próprias sociedades e 

economias capitalistas.451 

Ao cumprir a sua função central – a de assegurar a melhoria das condições de contratação 

e gestão da força de trabalho no sistema econômico e social –, “o Direito do Trabalho, 

transformou-se no único veículo realmente eficiente de desmercantilização do trabalho no 

sistema econômico capitalista, diminuindo a tendência incessante do sistema de subordinar a 

seu império a pessoa humana e sua força laborativa”452. Sem esse ramo especial do Direito, 

teria sido impossível obstar a conversão do trabalho em simples mercadoria na história dos 

últimos 150 anos. E para que haja a melhoria das condições de trabalho, segundo Luiz Eduardo 

Gunther:  

 

 A negociação coletiva apresenta a grande justificativa de poder ser rápida e eficiente, 

solucionando-se eventual conflito pelos próprios interlocutores sociais, os sindicatos 

à frente, como verdadeiros entes coletivos, para justificarem o equilíbrio 

relativamente ao poder empresarial.453 
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Já a função econômica e modernizante se manifesta em quatro dimensões. A primeira se 

refere ao fato de que a legislação trabalhista ou as normas coletivas negociadas (dependendo se 

o modelo adotado for o legislado ou o negociado, respectivamente), generaliza a toda a 

comunidade trabalhista de certo país as práticas mais modernas dos segmentos mais avançados 

da economia, permitindo uma crescente universalização dessas práticas modernizantes na 

contratação e na gestão da força de trabalho. Com isso, o Direito do Trabalho alcança um papel 

de racionalização do mercado, evitando a concorrência desleal – o dumping social – dos setores 

mais atrasados em face dos segmentos econômicos mais modernos e civilizados do mercado.454  

A segunda dimensão diz respeito ao fato de que o Direito do Trabalho estimula às 

empresas ao investimento tecnológico e ao aperfeiçoamento de mão-de-obra, com o objetivo 

da elevação da produtividade do trabalho, induzindo à melhoria da capacitação dos 

trabalhadores. Já a terceira está centrada na circunstância de que o Direito do Trabalho traz 

consigo o incremento direto ou indireto da adoção de formas de gestão trabalhista mais 

eficientes. E a quarta e última dimensão diz respeito ao fato de que o ramo trabalhista acarreta 

a distribuição de renda na sociedade e nos países envolvidos, pela valorização do trabalho 

humano.455 

Aliado às quatro dimensões da função econômica e modernizante, o Direito Trabalhista 

auxilia no fortalecimento do mercado interno e externo de cada país, impedindo a prática de 

dumping social na economia e no mundo do trabalho. Para esse intento, a negociação coletiva 

de trabalho representa o instrumento mais moderno de resolução de conflitos existente no 

mundo capitalista globalizado, trazendo inúmeros benefícios às partes envolvidas e à sociedade 

como um todo. Isso porque estimula o investimento tecnológico, a capacitação da mão-de-obra, 

a adoção de fórmulas de gestão trabalhista mais modernas eficientes, e, com isso, a efetiva 

distribuição de renda na sociedade – a função econômica e modernizante do Direito do 

Trabalho. 

Diante das novas relações de trabalho existentes, das constantes inovações tecnológicas 

e sociais, dos intermitentes ciclos de expansão e crise do capitalismo e das mudanças advindas 
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fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 

80-81. 
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com a globalização da economia, “a negociação coletiva, nesse passo, se apresenta como o 

processo de autocomposição dos interesses relacionados com o trabalho pelos próprios atores 

sociais que atende da maneira mais célere e eficiente à necessidade de regulação dos conflitos 

entre Capital e Trabalho”456.  

A função civilizatória e democrática do Direito do Trabalho se refere à ideia de o Direito 

do Trabalho ser um instrumento eficaz de gestão e moderação da relação de emprego –

considerada como uma das mais importantes relações de poder na sociedade contemporânea. 

Sem o ramo especializado trabalhista, “[...] ter-se-ia uma Democracia meramente formal, no 

plano da política e das instituições estatais (no plano da sociedade política, portanto), em 

contraponto com império unilateral do poder privado, no plano da economia e das instituições 

privadas (no plano da sociedade civil, em suma).457 

E nada mais civilizatório e democrático do que a instrumentalização dos conflitos de 

interesses trabalhistas por meio da negociação coletiva, que “[...] tem por objetivo regular as 

condições de trabalho aplicáveis a uma coletividade de empregados, seja em face de uma 

determinada empresa, seja em face de uma categoria econômica, bem como pode estabelecer 

as relações de poder entre as entidades signatárias”458.  

E, por fim, a função conservadora, que tem relação com o papel do Direito do Trabalho 

em consolidar as bases da continuidade da sociedade e economia capitalistas, isso porque na 

medida que confere legitimidade à relação de emprego contribui para a preservação do sistema 

capitalista.459 

Todas as funções específicas do ramo jurídico especial trabalhista convergem contra a 

prática do dumping social, na medida que eleva as condições de pactuação e gestão da força de 

trabalho, além de cumprir papel civilizatório e democrático a favor dos trabalhadores. Nesse 
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cenário, a negociação coletiva de trabalho aparece como instrumento efetivo e eficaz no 

cumprimento de ditas funções do Direito do Trabalho.  

Corroborando com o entendimento exposto acima, João Leal Amado assegura que “a 

função de tutela do trabalhador, a função promocional, a função de melhoria das condições de 

trabalho, tudo isto não desmente o carácter compromissório deste ramo do direito e a 

diversidade de funções a ele atribuídas, inclusive por meio da negociação coletiva”460.  

Em síntese, as funções do Direito do Trabalho têm cooperado para a desmercantilização 

da força de trabalho no sistema econômico capitalista, para a preservação da dignidade da 

pessoa humana e do valor social do trabalho, para a igualitária distribuição de renda na 

sociedade, bem como para o controle e aperfeiçoamento do exercício de poder no âmbito das 

relações empregatícias e laborais conexas.461  

Sendo a negociação coletiva de trabalho um importante instrumento para a consecução 

das funções do Direito do Trabalho, é de se observar que naquela sempre esteve presente a 

mesma dualidade existente neste ramo jurídico especial. No tocante ao Direito do Trabalho, 

além de sua função central e nuclear, sempre teve outras funções, como a de ser instrumento de 

gestão econômica para a manutenção da eficiência e da competitividade das empresas. No que 

se refere à negociação coletiva, a dualidade consiste na existência da sua função principal de 

melhoria das condições de trabalho e de reforço das garantias mínimas previstas em lei, aliada 

à sua missão secundária de flexibilizar e de adaptar essas condições de trabalho de acordo com 

as necessidades, a sobrevivência e a competitividade da empresa, ainda mais em tempos de 

crise econômica.462 

A negociação coletiva de trabalho, portanto, encontra-se umbilicalmente conectada ao 

Direito do Trabalho em sentido amplo – tanto individual como coletivo –, pela sua função 

histórica de melhoria das condições trabalhistas, em primeiro lugar; aliada à de garantia da 

eficiência econômica das empresas, em segundo plano. Embora, hoje, em virtude da 

globalização capitalista, possa se dizer que tanto o Direito do Trabalho, como a negociação 

coletiva de trabalho, parecem flexibilizar com mais veemência a sua principal função de 
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melhoria das condições de trabalho em prol dos interesses da empresa e da economia de 

mercado, acarretando um desequilíbrio na promoção da equidade nas relações trabalhistas. 

 

4.1.2. Princípios relacionados com a negociação coletiva de trabalho 

 

Todo o contexto histórico de mudanças registradas, até o momento, nas relações de 

trabalho mundiais e nacionais, ressaltou cada vez mais a importância dúctil da negociação 

coletiva de trabalho, como instrumento de resiliência para conformar interesses divergentes. 

Nessa senda, os princípios que antes se mostraram aptos a regular e viabilizar as relações 

sociais, hoje, não necessariamente, continuam a sê-lo, em virtude das motivações históricas 

específicas de cada época em que foram estabelecidos.463 

Como princípios tradicionais do Direito do Trabalho, que podem ser aplicados à 

negociação coletiva de trabalho, pode-se citar a classificação de Américo Plá Rodriguez, que 

dispõe sobre os seguintes postulados: a) o princípio da proteção, que se desdobra em três 

postulados fundamentais, quais sejam, o da aplicação da norma mais favorável, o da condição 

mais benéfica, e o do in dubio pro operário; b) o princípio da irrenunciabilidade de direitos; c) 

o princípio da continuidade da relação de emprego; d) o princípio da primazia da realidade; e) 

o princípio da razoabilidade; e f) o princípio da boa-fé.464 Luiz de Pinho Pedreira da Silva 

acrescenta outro postulado tradicional a essa classificação, qual seja, o princípio da igualdade 

de tratamento.465 João de Lima Teixeira Filho enumera os seguintes princípios da negociação 

coletiva de trabalho: a) o princípio da inescusabilidade negocial; b) o princípio da boa-fé; c) o 

direito à informação; d) o princípio da razoabilidade; e e) o princípio da paz social.466 467 

A negociação coletiva, segundo Enoque Ribeiro dos Santos possui alguns princípios 

específicos que orientam a relação dialética entre os sujeitos da estipulação coletiva. “Na 

verdade, esses princípios constituem verdadeiros postulados éticos e vivenciais, delineando o 
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processo negocial, que vai se aperfeiçoando a cada nova rodada de negociação”468. São 

princípios próprios da negociação coletiva, visualizados pela doutrina como a viga mestra do 

sistema negocial coletivo: o princípio da compulsoriedade negocial; o princípio do 

contraditório; o princípio da boa-fé; o princípio da igualdade; o direito à informação; o princípio 

da razoabilidade; o princípio da paz social; e o princípio da colaboração.469  

O princípio da inescusabilidade negocial diz respeito ao fato de que é exigida a tarefa de 

negociar, sob pena da negação da própria existência, autonomia e poder da atividade coletiva.470 

Também denominado de princípio da compulsoriedade negocial, tem por fundamento a 

imperativa necessidade de que as partes do processo de negociação não devem se negar a 

negociar, uma vez que a própria Constituição de 1988 a erigiu a direito constitucional, tendo 

colocado o constituinte à disposição dos sindicatos.471 

Já o princípio da boa-fé é um princípio geral do Direito, ganhando ainda mais importância 

perante a negociação coletiva de trabalho, uma vez que não se pode negociar sem confiança ou 

falta de lealdade, sendo imprescindível o comportamento ético das partes negociantes para uma 

composição eficaz e efetiva.472 A boa-fé aplica-se a todos os contratos em geral, adequando a 

conduta social a um tipo social médio, estando disposto no art. 113 do Código Civil (CC) de 

2002, que passou a dispor sobre o princípio da boa-fé. Trata-se de um princípio ético, com a 

finalidade de uma convivência pacífica e frutífera entre as partes no curso da negociação, 

individual ou coletiva.473 

O direito à informação representa orientação expressa da OIT, em especial, para as 

empresas multinacionais474, fazendo parte da natureza do processo de entendimento da 

negociação coletiva de trabalho.475 “A organização de trabalhadores tem o direito de que haja 

transparência nas informações oferecidas pelos empregadores, para que formule a pauta de 
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negociações que dará início ao processo da negociação coletiva de trabalho”476. O acesso à 

informação é princípio geral constitucional, previsto no art. 5º, XXXIII, CF, correspondendo 

ao princípio da transparência e da lealdade das partes, postulados éticos que devem existir em 

qualquer relação jurídica. 

E o princípio da razoabilidade corresponde a outro postulado geral do Direito com 

aplicação no processo negocial coletivo, que se refere à racionalidade que deve estar presente 

nas postulações apresentadas nas negociações coletivas de trabalho.477 É princípio geral 

previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF, erigido constitucionalmente pela Emenda Constitucional 

(EC) 45/2004, se encontrando interligado com o devido processo legal, e, portanto, com o 

princípio da proporcionalidade. 

A negociação coletiva é um processo que deve ser caracterizado pelo poder e pela 

racionalidade, pois para se chegar a um acordo de interesses, torna-se necessário que a pauta de 

reivindicações do sindicato dos trabalhadores seja razoável e exequível, e que a apresentação 

de contrapropostas pela empresa não seja muito aquém de suas possibilidades, sob pena de 

comprometer o processo negocial. Esse princípio, também, restará comprometido se as 

empresas passarem a adotar uma atitude unilateral de maximização de valor para os acionistas, 

com a utilização de atividades agressivas de restruturação, redução dos custos e reengenharias 

na estrutura da empresa, com ideia de que a palavra final deve ser sempre delas, pois às 

empresas cabe o risco do empreendimento.478  

Em outras palavras, a prática de dumping social pelas empresas comprometerá, 

sobremaneira, a eficácia do processo negocial coletivo de trabalho, pois irá contra a 

razoabilidade que deve haver na negociação coletiva de trabalho. 

Outro postulado é o princípio da paz social, escorado na essência do processo negocial 

coletivo trabalhista, uma vez que a negociação coletiva de trabalho é considerada como 

instrumento de equilíbrio, de conformação de interesses, e, enfim, de paz social479. Representa 

esse postulado, outrossim, o objetivo mais importante para o êxito da negociação coletiva, 
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devendo ser vista como motivo de trégua das partes, para uma boa solução do conflito480. Tal 

postulado, igualmente, encontra-se na Constituição Federal, em seu art. 4º, VI e VII, que trata, 

respectivamente, da defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos. 

 O princípio da igualdade de tratamento, segundo Luiz de Pinho Pedreira da Silva, 

representa um dos princípios fundamentais do Direito do Trabalho, mesmo sendo um postulado 

comum a todas as outras disciplinas do Direito.481 O princípio da igualdade diz respeito ao fato 

de que, na negociação coletiva, os dois polos contratantes estão em patamar de igualdade, de 

nível de poder e de capacidade de persuasão, diferentemente da relação individual de trabalho, 

em que um dos polos da relação se encontra em desigualdade jurídica.482 A igualdade, como 

postulado geral, está prevista no art. 5º, caput, da CF, tendo duas vertentes – a igualdade formal 

e a material.  

O princípio do contraditório representa um dos principais elementos da negociação 

coletiva, fazendo parte da própria dialética inerente ao processo negocial, em que as partes 

deveram chegar a um acordo de interesses. Faz parte do diálogo social travado entre interesses 

antagônicos emergentes nas relações trabalhistas, mesmo que exista convergência em alguns 

aspectos, como o desejo de harmonia, paz, manutenção da empresa, entre outros.483 Esse 

princípio encontra-se expresso no art. 5º, LV, do texto constitucional, garantia geral do 

contraditório e da ampla defesa.  

E, finalmente, o princípio da colaboração, também, denominado de princípio da 

solidariedade, simboliza a ideia de revitalização do Direito do Trabalho, nesses tempos de nova 

configuração do emprego e do trabalho, frente à globalização econômica. Capital e trabalho, 

empregadores e empregados ou sindicatos, todos devem cooperar entre si, para a solução do 

conflito.484 Esse princípio é vetor expresso no art. 6º do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 

13.105/2015), como o princípio da cooperação das partes. 

                                                 
480  O princípio da paz social não é um postulado absoluto, pois, ocorrendo fatos supervenientes que alterem o 

equilíbrio contratual inicial e ocasionem uma onerosidade excessiva a uma das partes da convenção ou acordo 

coletivo, a parte lesada poderá pedir a revisão do pacto e a volta ao status quo ante bellum (situação de equilíbrio 

anterior), com base da teoria da imprevisão dos contratos (cláusula rebus sic stantibus). SANTOS, Enoque Ribeiro 

dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 126. 
481 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. Principiologia do Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo, LTr, 1999, p. 

165. 
482 O autor considera, ainda, que “na seara do Direito Coletivo do Trabalho não há lugar para o princípio da 

proteção e sua tríplice vertente, nem dos demais princípios do direito individual, pois que regido por princípios, 

normas e instituições próprias e peculiaridades”. SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho 

nos setores público e privado. 2. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 122. 
483 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 117-118. 
484 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 127. 
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Outra classificação que pode ser contemplada é do jurista Mauricio Godinho Delgado, 

que enumera três grandes grupos de princípios referentes ao Direito Coletivo do Trabalho.485 

Entre esses princípios, alguns são mais específicos para a negociação coletiva, tais como: o da 

interveniência sindical na normatização coletiva; o da equivalência entre os contratantes 

coletivos; o da lealdade; o da transparência na negociação coletiva; o da criatividade jurídica 

da negociação coletiva e o da adequação setorial negociada. 486 

 O princípio da interveniência sindical na normatização coletiva dispõe sobre a 

necessidade da intervenção do ser coletivo – o sindicato – para a validade do processo negocial 

coletivo (art. 8º, III e VI, CF), visando assegurar a equivalência dos contratantes contrapostos 

– empregado (sindicato) e empregador. Esse postulado visa assegurar uma efetiva equivalência 

entre os sujeitos em contraposição, com o intuito de evitar uma negociação informal do 

empregador com o ser coletivo obreiro, sem força institucionalizada democrática como o 

sindicato obreiro, que dispõe de prerrogativas especiais, tais como a garantia de emprego, entre 

outras. Dessa forma, os poderes que têm a autonomia privada coletiva brasileira, passam, 

obrigatoriamente, pelas entidades sindicais dos trabalhadores, atuando esse princípio como 

verdadeiro princípio de resistência trabalhista.487 

Já o princípio da equivalência entre os contratantes coletivos requer o reconhecimento de 

estatuto sociojurídico semelhante ao ser coletivo obreiro e ao ser coletivo empresarial, 

resultando essa equivalência da natureza e dos processos dos seres coletivos. Primeiro, com 

relação aos sujeitos coletivos, há equivalência pelo fato de que os trabalhadores não agem 

isoladamente, e sim, por meio da entidade sindical, portanto, coletivamente, assim como a 

entidade empresarial, que, por sua própria natureza, já é um ser coletivo. Segundo, no que se 

                                                 
485 Primeiro, um grupo de princípios assecuratórios da existência do ser coletivo obreiro: o princípio da liberdade 

associativa e sindical e o princípio da autonomia sindical. Em segundo lugar, um grupo de princípios que regem 

as relações entre os seres coletivos trabalhistas: o princípio da interveniência sindical na normatização coletiva; o 

princípio da equivalência entre os contratantes coletivos; o princípio da lealdade e o princípio da transparência na 

negociação coletiva. E terceiro, um grupo de princípios regentes das relações entre normas coletivas negociadas e 

normas estatais: o princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva; e o princípio da adequação setorial 

negociada. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: 

LTr, 2018, p. 1.544. 
486 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.555-1.569. 
487 Nesse cenário, se o ajuste for feito, de modo informal, entre empregador e empregado, terá apenas natureza de 

mera cláusula contratual, sem ser poder ser considerada norma jurídica coletiva negociada. Assim, na qualidade 

de cláusula contratual, o ajuste entabulado sujeita-se às restrições impostas, pelo Direito do Trabalho, às alterações 

do contrato de trabalho, inclusive, ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva. DELGADO, Mauricio 

Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 2018, p. 1.555-1556. 
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refere ao processo, os dois seres coletivos contam com instrumentos eficazes de atuação e 

pressão – a negociação coletiva de trabalho.488 

E o princípio da lealdade e o princípio da transparência na negociação coletiva tem como 

objetivo assegurar a concretização prática do princípio da equivalência dos contratantes 

coletivos. A lealdade e a transparência são premissas fundamentais ao desenvolvimento 

democrático e eficaz da negociação coletiva de trabalho, que quer dizer a lisura que deve existir 

no processo negocial coletivo.489 

O princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva é traduzido na noção de que o 

processo negocial coletivo e seus respectivos instrumentos – acordo coletivo, convenção 

coletiva e contrato coletivo – detém poder de criação de verdadeiras normas jurídicas, em 

verdadeira harmonia com a normatividade heterônoma estatal.490 

O princípio da adequação setorial negociada diz que as normas autônomas coletivas, 

podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, desde que sejam respeitados dois critérios 

objetivos e cumulativos: primeiro, as normas autônomas coletivas devem implementar um 

padrão setorial de direitos superior ao padrão geral vindo da legislação heterônoma; segundo, 

as normas autônomas coletivas devem somente transacionar parcelas trabalhistas de 

indisponibilidade apenas relativa. O primeiro critério atende ao princípio da indisponibilidade 

de direitos, elevando, ainda, o padrão setorial de direitos; enquanto o segundo critério, apenas 

afronta este princípio, com relação às parcelas de indisponibilidade relativa – que se qualificam 

quer pela qualidade intrínseca da própria parcela, quer por permissivo expresso na lei 

heterônoma.491 

Ivani Bramante Contini destaca os seguintes princípios do Direito Coletivo do Trabalho: 

o da inafastabilidade da tutela sindical (art. 8º, III e IV, CF); o da boa-fé; do acesso à informação 

(art. 5º, XIV, CF); o da democracia interna sindical; o da razoabilidade; o da paz social; o da 

                                                 
488 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.557. 
489 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.562. 
490 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.563. 
491 Apesar do atendimento a tais critérios objetivamente fixados, há, ainda, limites jurídicos objetivos à adequação 

negocial setorizada, quais sejam: não deve haver renúncia de direitos, somente transação; não deve serem 

negociados parcelas de indisponibilidade absoluta – que representa um patamar civilizatório mínimo. DELGADO, 

Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 2018, p. 1.668-

1.669.  
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proteção; o da irrenunciabilidade de direitos; o da continuidade da relação de emprego; e da 

primazia do interesse público.492  

Todos esses valores principiológicos informam o processo negocial coletivo, porém não 

se esgotam aí, uma vez que outros princípios trabalhistas podem ser aplicados aqui. Isso devido 

ao fato de que a negociação coletiva representa um processo dialético em constante mutação, 

tanto pelos fatos como pelo próprio Direito.  

 

4.1.3. Funções específicas da negociação coletiva de trabalho 

 

 A negociação coletiva tem como finalidade principal a consecução da melhoria das 

condições de trabalho para os trabalhadores, especialmente, a manutenção dos empregos – 

objetivos principais da luta das associações de trabalhadores não só individualmente, mas 

coletivamente considerados.493 

A par dessa finalidade principal, a negociação coletiva possui várias outras funções 

tradicionais, elencadas por vários doutrinadores. Amauri Mascaro Nascimento as divide em 

funções jurídicas e não jurídicas.494 Sendo as primeiras direcionadas para a composição dos 

conflitos coletivos e constituição de vínculos normativos e obrigacionais, destinados à regência 

dos direitos e deveres dos empregadores e empregados. E as segundas caracterizadas pela: a) 

função política, formada pelo diálogo entre os grupos sociais em uma sociedade democrática; 

b) função econômica, mecanismo de distribuição de riquezas em uma economia em crise; 

função social, garantia de participação dos trabalhadores no processo decisório empresarial.495 

Enoque Ribeiro dos Santos enumera cinco grandes grupos de funções específicas da 

negociação coletiva: a) a função jurídica, que se se subdivide nas funções normativa, 

obrigacional e compositiva; b) a função política; c) a função econômica; d) a função social e f) 

a função participativa; e g) a função pedagógica.496 

A função jurídica normativa diz respeito à criação de normas que serão aplicáveis aos 

contratos individuais de trabalho, em alguns casos, até mesmo in pejus. Isso pode ser inferido 

                                                 
492 BRAMANTE, Ivani Contini. Reforma trabalhista: prevalência do negociado sobre o legislado. In: MARTINS, 

Juliane Caravieri; BARBOSA, Magno Luiz; MONTAL, Zélia Maria Cardoso (Coordenadores). Reforma 

trabalhista em debate: Direito Individual, Coletivo e Processual do Trabalho. São Paulo: LTr, 2017, p. 136. 
493 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 131. 
494 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito sindical. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 293-295 
495 AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 

129. 
496 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 133-142. 
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do art. 7º, VI, da CF, que estabelece a possibilidade de criação de normas e regras, direito e 

obrigações ainda não previstos em lei. Nesse sentido, a negociação coletiva encontra atuação 

no vazio normativo, no que pode complementar a lei, na criação de cláusulas normativas. A 

função jurídica obrigacional se refere à capacidade dos instrumentos coletivos – acordo, 

convenção e contrato coletivo – criar cláusulas obrigacionais, determinados os direitos e 

obrigações dos sindicatos convenentes, na imposição de penalidades em caso de 

descumprimento. E a função jurídica compositiva diz respeito à ideia de que a negociação 

coletiva, quando bem-sucedida dar ensejo a um acordo de vontades, instrumentalizado no 

acordo, na convenção ou no contrato coletivo de trabalho.497 

Já a função política traz à tona a concepção da negociação coletiva como um processo, 

pelo qual as partes convenentes, por meio do diálogo social, exercitam o poder, com o intuito 

de resolução das divergências. A função econômica já representa a principal reinvindicação dos 

trabalhadores, principalmente, em função de aumento de salários e de benefícios, além da 

melhoria das condições de trabalho. E a função social reside na busca da harmonização e do 

equilíbrio entre os grupos – empresas e trabalhadores – e, em outras palavras, sua efetiva 

participação.498  

A função participativa tem a ver com o fato de que negociação coletiva, realizada no 

âmbito da empresa ou nos demais níveis – municipal, regional, estadual ou nacional – é uma 

forma de aproximação entre as partes, seja em nível amplo ou até superficial. E, finalmente, a 

função pedagógica é tem por base o fato de que, em cada data base, a cada ano, as partes devem 

dar prosseguimento a uma nova rodada de negociações, com o objetivo de ser produzido um 

novo ajustamento, isso se ao longo do termo fixado não ocorrerem fatos imprevisíveis que 

alterem o equilíbrio contratual.499 

Antonio Carlos Aguiar faz uma releitura contemporânea das funções da negociação 

coletiva, destacando as seguintes: a) função de flexibilização / adaptação; b) função de 

instrumento de gestão empresarial; c) função de certificação quanto à responsabilidade social 

das empresas; e d) função de ouvidoria.500 

                                                 
497 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 133-136. 
498 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 137-140. 
499 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 141-142. 
500 AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 

131-145. 
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A primeira corresponde à função de flexibilização, que tem como finalidade principal 

fazer com que a negociação coletiva de trabalho alcance uma adaptação em face das novas 

exigências do mundo do trabalho contemporâneo. Tal conceito traz em si a ideia de acomodação 

das formas rígidas, bem como se apresenta como um modelo de adaptação das relações 

trabalhistas. Essa função ganha destaque especial quando é utilizada para solução de situações 

emergenciais que decorrem de crises econômicas e financeiras graves, em que uma determinada 

empresa se socorre para a garantia da sobrevivência e a preservação de empregos. Portanto, se 

refere à capacidade de adaptação contínua das empresas frente a imprevistos.501 

A segunda é função de instrumento de gestão empresarial traz a ideia da negociação 

coletiva de trabalho como fator essencial da organização do trabalho. Tal função ganha grande 

destaque diante em face do avanço tecnológico, cenário em que deve haver a atuação conjunta 

dos atores sociais e dos trabalhadores, de forma direta ou indireta, tanto nas decisões como nas 

outras etapas da negociação.502 

 A terceira representa a função de certificação quanto à responsabilidade social das 

empresas (RSE) destaca uma específica atitude das empresas com relação a certos valores 

sociais, tais como os direitos humanos, o trabalho e o meio ambiente. Assim, as empresas 

assumem uma responsabilidade social perante a sociedade. Isso significa uma conformação da 

conduta empresarial com normas e relações jurídicas relacionados a diversos ramos do Direito, 

entre os quais: Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Ambiental, Direito da 

Concorrência, Direito do Consumidor e Direito Fiscal.503  

Toda essa atuação social das empresas, outrossim, encontra-se interligada com a 

negociação coletiva de trabalho, no que toca à preocupação com a concretização dos direitos 

fundamentais e o equilíbrio entre a livre iniciativa e a dignidade da pessoa humana, o valor 

social do trabalho, o meio ambiente de trabalho saudável, além de uma remuneração adequada 

aos empregados. Essa função ressalta a atuação da negociação coletiva de trabalho como um 

processo direcionado ao lado social, que assume um papel regulatório no que diz respeito à 

responsabilidade social das empresas, além dos objetivos do sistema político do trabalho.504 

                                                 
501 O autor lembra que a flexibilidade negocial não tem como parâmetro levar a situações de precariedade das 

relações de trabalho, e sim, como objetivo adaptar às novas exigências da realidade econômica e social mundial. 

AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 131 e 

133. 
502 AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 

136. 
503 AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 

138. 
504 Na Europa existe o chamado Livro Verde, que trata de metas e propostas sobre a Agenda Social Europeia, 

destacando comportamentos sociais e ecológicos, que, mesmo não tendo uma definição normativa de 

responsabilidade social das empresas (RSE), traz um conceito igual ao da negociação coletiva de trabalho. 
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E, enfim, a quarta, a função de ouvidoria ressalta a figura do ombudsman, que se refere a 

ideia de um ouvidor, revestido de plenas garantias de emprego, apto ao desenvolvimento da 

concretização dos direitos fundamentais e materializando-os em função dos modernos 

conceitos de empresa cidadã e valorização social. Aqui entra em jogo variantes de ordem 

diversas, tais como a qualidade dos produtos, à ética com que as empresas fazem suas 

transações comerciais, até a forma como contratam e tratam seus empregados.505 

Assim, postas todas as funções específicas da negociação coletiva de trabalho, trata-se 

agora em diante de elucidar o tratamento internacional, constitucional e legal da negociação 

coletiva de trabalho, enumerando seus respectivos instrumentos legais. 

 

4.1.4. Tratamento convencional, constitucional e legal da negociação coletiva de 

trabalho 

 

A Declaração de Filadélfia, de 1944, traz uma imposição à Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) no sentido de fomentação da negociação coletiva em todas as nações do mundo, 

mediante programas que a reconheçam como direito.  

O instituto da negociação coletiva encontra-se regulado nas Convenções 87, 98, 131 e 

154, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Recomendação 163 da OIT, além da 

Convenção 151 e a Recomendação 159 da OIT, que tratam de relações trabalhistas na 

Administração Pública.  

A Convenção 87 da OIT506, de 17 de junho de 1948, não ratificada pelo Brasil, que versa 

sobre liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização, em seu artigo 3º, traz uma das 

expressões do conceito de negociação coletiva, ressaltando que as atividades sindicais e o 

programa de ação dos sindicatos são livres, não cabendo a intervenção estatal limitadora ou 

enfraquecedora em seu exercício. 

 

 Artigo 3º. As organizações de trabalhadores e de empregadores têm o direito de redigir 

seus estatutos e regulamentos administrativos, o de eleger livremente seus 

representantes, o de organizar sua administração e suas atividades e o de formular seu 

                                                 
Também, pode-se enumerar outros instrumentos, tais como o AS 8000 (Social Accountability 8000), que 

representa um sistema de auditoria parecido com a norma ISO 9000 (norma voluntária para as condições laborais, 

associado a um sistema de verificação. AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 140-143. 
505 AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 

143-145. 
506 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. Convenções. Convenções não 

ratificadas. C087. Disponível em: < https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_239608/lang--

pt/index.htm>. Acesso em 18.12.2018. 
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programa de ação. 2. As autoridades públicas deverão abster-se de toda intervenção 

que tenha por objetivo limitar este direito ou entorpecer seu exercício legal. 
 

A Convenção 98 da OIT507, de 01 de junho de 1949, sobre o direito de sindicalização e 

de negociação coletiva, em seu artigo 4º, estimula e fomenta a negociação coletiva, ressaltando 

o seu caráter voluntário no Informe 614 e 615. 

 

 Artigo 4º. Deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às condições 

nacionais para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização de meios 

de negociação voluntária entre empregadores ou organizações de empregadores e 

organizações de trabalhadores, com o objetivo de regular, por meio de convenções 

coletivas, os termos e condições de emprego. 
 

Seguindo a linha do tempo, pode-se citar a Declaração Tripartite de Princípios sobre as 

Empresas Multinacionais e a Política Social508, aprovada pelo Conselho de Administração da 

OIT, em novembro de 1977, na 204ª Reunião, revista na 279ª Reunião, em novembro de 2000, 

que embora não tenha força vinculante de tratado, traz um conjunto de princípios que devem 

nortear o comportamento social, inclusive no tocante à negociação coletiva. 

Entre os instrumentos da OIT aprovados, posteriormente, sobre negociação coletiva, têm-

se a Convenção 154 e a Recomendação 163, de 1981, da OIT. De acordo com a Convenção 154 

                                                 
507 A Convenção 98 da OIT foi aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo 49, de 27/08/1952 – DOU 

28/08/1952; retificado DOU 30/08/1952, retificado DOU 02/10/1952 – e promulgada pelo Decreto 33.196, de 

19/06/1953 – DOU 04/07/1953, sobre o tema: Aplicação dos Princípios do Direito de Organização e de Negociação 

Coletiva. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. Convenções. C098. Disponível 

em: < https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235188/lang--pt/index.htm>. Acesso em 18.12.2018. 
508 Com relação à negociação coletiva, a Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas Multinacionais e 

a Política Social traz a seguinte previsão para as empresas multinacionais: a) direito de seus trabalhadores 

empregados terem, de acordo com a legislação e a prática nacionais, organizações representativas reconhecidas 

para fins de negociação coletiva (nº 49); b) dever de tomar medidas compatíveis com as condições nacionais para 

incentivar e promover os procedimentos de negociação voluntária entre empregadores ou suas organizações e as 

organizações de trabalhadores, para regulamentar, por meio de convenções coletivas, as condições de emprego (nº 

50); c) dever das empresas multinacionais e nacionais de proporcionar aos representantes dos trabalhadores a 

devida assistência na conclusão das convenções coletivas (nº 51); d) facultar aos representantes autorizados dos 

seus trabalhadores empregados, a condução de negociações com os representantes da direção, devidamente 

autorizados a tomar decisões sobre as questões objeto de negociação (nº 52); e) proporcionar o livre exercício de 

sindicalização aos seus trabalhadores (nº 53); f) as convenções coletivas devem incluir disposições para a solução 

dos conflitos resultantes da interpretação e da aplicação dessas convenções e para assegurar o respeito mútuo de 

direitos e responsabilidades (nº 54); g) dever de conceder aos representantes dos trabalhadores as informações 

necessárias para celebrar negociações eficazes com a entidade em causa e, se compatível com a legislação e a 

prática locais, dever também de proporcionar informações para que os trabalhadores possam dispor de dados 

adequados e confiáveis sobre as atividades da unidade em que trabalham ou, quando for o caso, da empresa como 

um todo (nº 55); h) os governos devem proporcionar aos representantes das organizações de trabalhadores, a 

pedido deles e na medida em que permita a legislação e a prática, informações sobre os setores em que a empresa 

opera, para criar critérios objetivos no processo da negociação coletiva, no que tanto as empresas multinacionais 

como as nacionais devem atender às solicitações dos governos de informações pertinentes sobre suas operações. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. Publicações. Disponível em: 

<https://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_227046/lang--pt/index.htm>. Acesso em 19.12.2018. 
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da OIT509, de 19 de junho de 1981, de fomento à negociação coletiva, em seu artigo 2º, a 

expressão “negociação coletiva” compreende o seguinte: 

 

 Artigo 2º. Para efeito da presente Convenção, a expressão "negociação coletiva" 

compreende todas as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, um 

empregador, um grupo de empregadores ou uma organização ou várias organizações 

de empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações de trabalhadores, com 

o fim de: a) fixar as condições de trabalho e emprego; ou b) regular as relações entre 

empregadores e trabalhadores; ou c) regular as relações entre os empregadores ou suas 

organizações e uma ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos estes 

objetivos de uma só vez. 

 

A Convenção 154 da OIT destaca, ainda, em seu artigo 5º, 1, que “deverão ser adotadas 

medidas adequadas às condições nacionais no estímulo à negociação coletiva”, e que “as 

medidas previstas com o fito de estimular a negociação coletiva não deverão ser concedidas ou 

aplicadas de modo a obstruir a liberdade de negociação coletiva” (artigo 8º). 

Já a Recomendação 163 da OIT510, de 1981, sobre a promoção da negociação coletiva, 

declara que o direito de negociação deve ser e assegurado a todas as organizações, em qualquer 

nível, e que, quando vários os níveis, haja a devida coordenação pelas partes (Item II, 4). Além 

disso, assinala a necessidade de haver acesso às informações das negociações significativas, a 

serem facilitadas pelas partes (Item II, 7, 1). Ainda, o documento sugere que exista, nas 

convenções coletivas, a previsão de mecanismos de solução de controvérsias, como a 

arbitragem e a mediação (II, 8). 

 

 Item II, 4. (1) Medidas condizentes com as condições nacionais devem ser tomadas, 

se necessário, para que a negociação coletiva seja possível em qualquer nível, 

inclusive o do estabelecimento, da empresa, do ramo de atividade, da indústria, ou nos 

níveis regional ou nacional. (2) Nos países em que a negociação coletiva se 

desenvolve em vários níveis, as partes da negociação devem procurar assegurar-se de 

que haja coordenação entre esses níveis. 

 [...] 

 Item II, 7. (1) Medidas condizentes com as condições nacionais devem ser tomadas, 

se necessário, para que as partes tenham acesso à informação necessária a negociações 

significativas. 

 Item II, 8. Se necessárias, devem ser tomadas medidas condizentes com as condições 

nacionais para que os procedimentos para a solução deconflitos trabalhistas ajudem 

as partes a encontrar elas próprias a solução da disputa, quer o conflito tenha surgido 

durante a negociação de acordos, quer tenha surgido com relação à interpretação e à 

                                                 
509 A Convenção 154 da OIT foi aprovada, no Brasil, pelo Decreto Legislativo 22, de 22/05/1992 – DOU 

13/05/1992 – e promulgada pelo Decreto 1.256, de 29/09/1994 – DOU 30/09/1994, sobre o tema: Incentivo à 

Negociação Coletiva. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. Convenções. 

C154. Disponível em: <https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236162/lang--pt/index.htm>. Acesso em 

18.12.2018. 
510 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. Convenções. Recomendações. R163. 

Disponível em: <https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_242737/lang--pt/index.htm>. Acesso em 

18.12.2018. 
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aplicação de acordos ou esteja coberto pela Recomendação sobre o Exame de 

Queixas, de 1967. 
  

A Declaração da OIT de 1998, sobre princípios e direitos fundamentais do trabalho, 

aprovada na 86ª Reunião da Conferência Geral, realizada em Genebra, em junho de 1998, 

chama os Estados membros a respeitar a liberdade sindical e a negociação coletiva, 

compromisso esse decorrente de sua participação na Organização.511 

A OIT, na Recompilação de Decisões do Comitê de Liberdade Sindical, em sua mais 

recente edição de 2018, verbete 54, continua a esclarecer que na Declaração Tripartite de 

Princípios sobre as Empresas Multinacionais e as Políticas Sociais foi estabelecido que, 

“cuando los gobiernos de los países de acogida ofrezcan incentivos especiales para atraer la 

inversión extranjera, estos incentivos no deberían incluir ninguna limitación a la libertad 

sindical de los trabajadores ni al derecho de sindicación y de negociación colectiva”512 (Grifos 

nossos). 

A Recompilação da OIT, ao tratar especificamente da negociação coletiva, estimula e 

fomenta as organizações de empregados e de empregadores, e a respectiva utilização de 

procedimentos de negociação voluntária por meio de contratos coletivos, com o objetivo de 

regulamentar as condições de emprego, no seguinte verbete: 

 

 1231. Debería estimularse y fomentarse entre los empleadores y las organizaciones 

de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el 

pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de 

reglamentar por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.513 (Grifo 

nosso) 

 

Por fim, ressalta-se a publicação da OIT, de 26 de abril de 2018, que reúne a síntese de 

quatro Diálogos Nacionais Tripartites, realizados no Brasil nos anos 2016 e 2017, no marco da 

Iniciativa sobre o Futuro do Trabalho, preparatório à comemoração do centenário da OIT em 

2019.514 

                                                 
511 O artigo 2, da Declaração da OIT de 1998, declara que todos os Estados membros, por terem aderido à 

Constituição da OIT, estão obrigados a respeitar referidos direitos e princípios, havendo ou não ratificado as oito 

Convenções fundamentais que correspondem aos quatro direitos e princípios. ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. Conheça a OIT: História da OIT. Disponível em: < 

https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/história/lang--pt/index.htm>. Acesso em 29.08.2018. 
512 La libertad sindical. Recolilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical. Oficina Internacional del 

Trabajo, Ginebra: OIT, 6. ed., 2018, verbete 54, p. 14. 
513 La libertad sindical. Recolilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical. Oficina Internacional del 

Trabajo, Ginebra: OIT, 6. ed., 2018, verbete 1231, p. 235. 
514 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. OIT Brasília. Publicações. Futuro do trabalho no 

Brasil: perspectivas e diálogos tripartites, 2018. Disponível em: 

https://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_626908/lang--pt/index.htm>. Acesso em 19.12.2018. 
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No ordenamento jurídico brasileiro, a negociação coletiva foi criada com o Decreto 

21.761, de 23.08.1932, sendo seguido pela Constituição Federal de 1934, que trouxe a 

negociação coletiva, em seu art. 121, § 1º, j. E a Constituição Federal de 1937, no art. 137, a, 

estendeu os efeitos dos contratos coletivos a sócios e não sócios dos sindicatos estipulantes, 

fixando um conteúdo mínimo obrigatório para eles. Logo após, veio o Decreto-lei 1.237, de 

02.05.1939, em seu art. 28, d, organizou a Justiça do Trabalho, investindo o Conselho Nacional 

do Trabalho, com poderes, nos casos expressos em lei, para expandir a toda a categoria os 

contratos coletivos de trabalho. 

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) de 1943 regulou, de modo amplo, a 

convenção coletiva de trabalho, como instrumento normativo de efeito erga omnes sobre toda 

a categoria representada pelo sindicato único”515 (Grifo original), sendo seguida pela 

Constituição Federal de 1946, que em seu art. 157, XIII, continuou a reconhecer as convenções 

coletivas de trabalho, inserindo a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, ao passo 

que investiu-a do poder normativo para o estabelecimento de normas e condições de trabalho, 

por meio dos dissídios coletivos (art. 123, § 2º). Em 1967, o Decreto-lei 229 criou o nível de 

negociação coletiva referente ao acordo coletivo entre sindicato da categoria e uma ou mais 

empresas. 

Entretanto, foi a Constituição Federal de 1988, como instrumento de democratização da 

sociedade, que reconheceu e estimulou a negociação coletiva de trabalho, em diversas de suas 

normas: art. 7º, VI, XIII, XIV e XXVI; art. 8º, III e VI; art. 9º, 114, § 2º (EC 45/2004). O 

estímulo constitucional do processo negocial coletivo pode ser visualizado no reconhecimento 

da ampla atuação coletiva das entidades sindicais por meio da substituição processual (art. 8º, 

III); na obrigação dos sindicatos em participar das negociações coletivas de trabalho (art. 8º, 

VI); na incorporação do direito coletivo fundamental de greve (art. 9º); na generalização da 

estrutura da Justiça do Trabalho por todo o território brasileiro (art. 114); na preferência pela 

negociação coletiva que, uma vez frustrada, dá ensejo às partes à eleição de árbitros para a 

resolução do conflito. 

O texto constitucional de 1988 traz a previsão, também, de certos direitos fundamentais 

do trabalhador que poderão ser negociados, tais como a redução de salários, a compensação ou 

a redução de jornada de trabalho e de sua duração, quando o trabalho for feito em turnos 

ininterruptos de revezamento (art. 7º, VI, XIII e XIV). Pode-se citar, ainda, o art. 11 da CF, que 

estabelece que à empresa com mais de duzentos empregados seja assegurada a eleição de um 

                                                 
515 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 144. 
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representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com 

os empregados, podendo-se entender essa disposição como um processo de negociação 

coletiva.516 

 

 A Constituição de 1988 é o mais relevante ponto de mudança no modelo trabalhista e 

sindical brasileiro, desde 1930/45. A parte mais significativa dessas modificações foi 

deflagrada pelo próprio texto original da Constituição; duas outras significativas 

mudanças foram, contudo, realizadas vários anos após 1988, por meio de Emendas 

Constitucionais. [...]. Os estímulos constitucionais produziram resultado exponencial, 

transformando, profundamente, essa dimensão do Direito Coletivo do Trabalho e da 

realidade socioeconômica das relações coletivas trabalhistas brasileiras. Ou seja, a 

Constituição retirou do limbo e inércia factuais a dinâmica das negociações coletivas 

trabalhistas em todo território pátrio, abrindo-lhe espaço de desenvolvimento que 

ainda não experimentara no período histórico precedente a 1988.517  
 

A Constituição, ao estruturar um Estado Democrático de Direito, tendo na sua 

centralidade a pessoa humana, garantindo direitos individuais e sociais trabalhistas mínimos e 

dispondo sobre princípios humanísticos e sociais, forma um todo o conjunto normativo 

constitucional, que se aplica, também, à negociação coletiva de trabalho. Até porque, a 

negociação coletiva de trabalho tem se mostrado o mecanismo mais adequado para a 

concretização dos direitos fundamentais dos trabalhadores. “A negociação coletiva de trabalho 

apresenta-se como instrumento de medida e concretização desses direitos, que são as 

necessidades da vida social e as circunstâncias que os tempos exigem [...]”518. 

 

 Por essa razão, em vista do disposto na Constituição da República, ostenta a 

negociação coletiva amplos poderes; porém, não se trata jamais de um superpoder da 

sociedade civil, apto a desconsiderar, objetivamente, os princípios humanísticos e 

sociais da própria Constituição Federal, ou de, inusitadamente, rebaixar ou 

negligenciar o patamar de direitos individuais e sociais fundamentais dos direitos 

trabalhistas que sejam imperativamente fixados pela ordem jurídica do País. [...]. 

Afinal, a negociação coletiva trabalhista consiste em um instrumento de 

democratização do poder e da riqueza no âmbito da sociedade civil; é importante 

veículo institucionalizado para a busca da maior democratização e inclusão 

socioeconômica das pessoas humanas na sociedade civil. Entretanto, se não exercer 

esse papel – ao invés, passando a se transmutar em mecanismo de rebaixamento das 

condições de vida e trabalho da pessoa humana trabalhadora –, ela se encontrará 

                                                 
516 Entretanto, Enoque Ribeiro dos Santos leciona que, apesar de todo a valorização da Constituição Federal de 

1988 dada à negociação coletiva, ainda existem alguns entraves institucionais que causam sérios obstáculos ao 

pleno desenvolvimento da negociação no Brasil, se referindo ao poder normativo atribuído à Justiça do Trabalho. 

O poder normativo não estimula a negociação entre os atores sociais até a exaustão, em que as partes preferem 

remeter a lide ao Judiciário, ao invés de dar aprofundamento ao processo negocial trabalhista. A atual Constituição, 

nesse sentido, inclusive, vai de encontro ao disposto no art. 616, § 4º, da CLT, que prevê o esgotamento do das 

medidas relativas à formalização da convenção ou acordo coletivo, antes da interposição do dissidio coletivo de 

natureza econômica correspondente. SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores 

público e privado. 2. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 145. 
517 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.619 e 1.636. 
518 AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 75. 
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desfigurada, descaracterizada, posta distante de sua função histórica, lógica e 

teleológica no Direito Coletivo do Trabalho.519 (Grifo original) 
  

Em suma, a Constituição Federal de 1988 veio a dar uma valorização ao instituto da 

negociação coletiva, não apenas erigindo-a a verdadeiro direito humano social fundamental, 

bem como atribuindo-lhe a função de administração de crises na empresa, isso quando admite 

a redução dos salários por acordos e convenções coletivas e condicionando a proposição de 

dissídio coletivo à prévia negociação coletiva (art. 114, CF).520 

 A par do exposto, a Lei 13.467/2017 – Lei da Reforma Trabalhista – trouxe inúmeras 

mudanças tanto do Direito Individual como no Direito Coletivo do Trabalho brasileiro, 

alterando profundamente o cenário trabalhista reinante desde a Constituição Federal de 1988, 

aperfeiçoada pelas EC’s 24/1988 e 45/2004, diversas leis democráticas posteriores, além das 

Convenções internacionais aprovadas posteriormente. Conforme o jurista Mauricio Godinho 

Delgado: 

 

 Acolhendo as teses ultraliberais do Estado Mínimo e do império genérico e 

incontrastável dos interesses do poder econômico nas diversas searas da economia, da 

sociedade e das políticas públicas, a nova legislação, de maneira célere e compulsiva, 

deflagrou agressivo processo de desregulamentação e flexibilização trabalhistas, 

complementado por severas restrições ao acesso à Justiça do Trabalho por parte do 

trabalhador brasileiro.521 
 

No Direito Coletivo e Sindical do Trabalho, os sistemas da negociação coletiva, da 

responsabilidade sindical e o das relações entre empregados e empregadores foram alvo de 

profundas transformações trazidas pela Reforma Trabalhista de 2017. Uma dessas mudanças 

consiste na prevalência do negociado sobre o legislado, quando acrescentou os artigos 611-A e 

611-B à CLT. Outra alteração diz respeito à retirada da ultratividade das normas coletivas (novo 

§ 3º do art. 614, CLT), entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF 

323-DF, de 14.10.2016.  

 

 

 

                                                 
519 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.639. 
520 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 144. 
521 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 155. 
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4.2 ACORDO E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO: CONTORNOS ATUAIS  

 

 O processo negocial coletivo, no Brasil, quando bem-sucedido, dá ensejo aos seguintes 

instrumentos jurídicos: acordo coletivo; convenção coletiva ou contrato coletivo – fontes 

formais do Direito –, cuja aplicação incide obrigatoriamente sobre os contratos individuais do 

trabalho, pelo menos durante o seu período de vigência, podendo resultar, inclusive, obrigações 

punitivas, além das obrigacionais.522 523 

 A negociação coletiva lato sensu se desmembra, portanto, em dois instrumentos 

coletivos principais: o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho. Nesse sentido, a 

Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXVI reconhece as convenções e acordos coletivos 

de trabalho, portanto, as negociações coletivas de trabalho lato sensu. 

A CLT define a convenção coletiva de trabalho, em seu art. 611, caput, como o acordo 

normativo celebrado entre dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e 

profissionais, que estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito de suas representações. 

E o acordo coletivo de trabalho, em seu art. 611, § 1º, como o acordo coletivo celebrado entre 

sindicatos profissionais com uma ou mais empresas da respectiva categoria econômica, 

estipulando condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas 

acordantes.524 

Daí decorre que a convenção coletiva de trabalho resulta de negociações feitas por 

entidades sindicais – a econômica e a profissional –, e que o acordo coletivo de trabalho decorre 

de negociações entabuladas entre sindicato profissional e uma ou mais empresas da respectiva 

categoria econômica. O acordo coletivo tem, portanto, alcance menor, sendo intraempresarial, 

atinge somente os empregados vinculados à uma ou mais empresas; enquanto a convenção 

coletiva é mais ampla, por ser intersindical, alcançando toda a base profissional e econômica. 

Os instrumentos negociais coletivos – a convenção e o acordo coletivo de trabalho – 

contém regras jurídicas (dispositivos normativos) e cláusulas contratuais (dispositivos 

obrigacionais). As regras jurídicas são as que criam direitos e obrigações que se integrarão aos 

contratos individuais de trabalho das respectivas bases representadas. E as cláusulas contratuais 

                                                 
522 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 131. 
523 O contrato coletivo de trabalho encontra-se previsto na Lei 12.815/2013 – Lei dos Portuários. A nova leis  
524 Art. 611, CLT. Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais 

Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, 

no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.                      

§ 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma 

ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no 

âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho.      
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são as que geram direitos e obrigações para as respectivas partes convenentes: no caso de acordo 

coletivo de trabalho, sindicato e empresa; e no caso de convenção coletiva de trabalho, sindicato 

profissional e sindicato empresarial.525 

Com relação aos efeitos jurídicos, os diplomas negociais coletivos atuam em duas esferas 

de sujeitos: entre as partes convenentes, que recebem repercussões diretas das cláusulas 

obrigacionais; e entre as bases profissionais e econômicas, que geram repercussões diretas dos 

dispositivos normativos feitos. As cláusulas contratuais (dispositivos obrigacionais) geram, 

portanto, apenas efeitos inter partes. Ao contrário, as regras jurídicas (preceitos normativos) 

têm efeitos erga omnes, respeitando-se os limites da respectiva representação e da base 

territorial.526 

Nessa temática, a Lei da Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017 – acarretou além de 

outras mudanças no Direito Coletivo do Trabalho, a ideia da prevalência do negociado sobre o 

legislado, nos novos artigos 611-A e 611-B da CLT.527 

O art. 611-A da CLT estabelece o rol de matérias que podem ser objeto de negociação, 

que deverá se efetuar em sede de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Assim, de 

início, a negociação é coletiva, ou seja, não é efetivada entre empregado e empresa somente, 

havendo a presença obrigatória do sindicato da categoria do trabalhador. No caso de convenção 

coletiva, entre sindicatos de empregados e patronais; e no caso de acordo coletivo, entre 

sindicatos de empregados e empresas. 

Há uma exceção a essa regra prevista no art. 444 da CLT, que traz a possibilidade de 

negociação direta entre empregado e empresa, quando de se tratar daquele empregado com 

                                                 
525 As regras jurídicas são a razão de ser da negociação coletiva, no sentido de ser criador de normas autônomas 

do Direito do Trabalho, compondo a maior parte dos instrumentos coletivos trabalhistas. Já as cláusulas 

contratuais, em geral, encontram-se de maneira reduzida nos instrumentos coletivos. DELGADO, Mauricio 

Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 2018, p. 1.649. 
526 Destaca-se que a Súmula 374 do TST restringiu os efeitos erga omnes dos preceitos normativos da convenção 

coletiva de trabalho de categoria diferenciada, considerando vinculantes para o empregador apenas se estiver sido, 

também, representado, na respectiva celebração da convenção coletiva de trabalho. SUM-374, TST. NORMA 

COLETIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. ABRANGÊNCIA (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 

55 da SBDI-I) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005: Empregado integrante de categoria profissional 

diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a 

empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. (ex-OJ nº 55 da SBDI-I - inserida em 

25.11.1996). DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São 

Paulo: LTr, 2018, p. 1.655. 
527 Pode se observar que o Projeto de Lei 4.692/2016 já trazia uma proposta de mudança normativa consistente na 

ideia da prevalência do negociado sobre o pactuado, embora com a existência de uma cláusula aberta limitada 

(sugestão do art. 618, caput, CLT), principalmente, em função do art. 7º da CF e das normas de segurança e 

medicina do trabalho. ARAÚJO, Adriane Reis de; D’AMBROSO, Marcelo José Ferlin. Os limites do negociado 

sobre o legislado na reforma trabalhista. Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e do 

Ministério Público do Trabalho – IPETREA, 30.nov./2017, p. 05. Disponível em: < 

http://www.ipeatra.org.br/site/artigos/2017/11/os_limites_do_negociado_sobre_o_legislado_na_reforma_trabalhi

sta>. Acesso em 05.12.2018. 

http://www.ipeatra.org.br/site/artigos/2017/11/os_limites_do_negociado_sobre_o_legislado_na_reforma_trabalhista
http://www.ipeatra.org.br/site/artigos/2017/11/os_limites_do_negociado_sobre_o_legislado_na_reforma_trabalhista
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nível superior e percepção de um salário mensal no valor do piso indicado na respectiva lei, 

com valor equivalente à uma convenção coletiva ou a um acordo coletivo de trabalho, ou seja, 

superior à norma legal. Nesse caso, o empregador deve obedecer ao rol do art. 611-A da CLT, 

matérias que podem ser transacionadas em sede de convenção coletiva e acordo coletivo. 

No tocante às nulidades, a Reforma Trabalhista brasileira destaca que a convenção 

coletiva ou o acordo coletivo só podem ser verificados pela Justiça do Trabalho com relação 

aos elementos essenciais do negócio jurídico, nos moldes do art. 104 do CC, quais sejam: se o 

agente é capaz; se o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável; e se a forma é 

prescrita ou não defesa em lei. Em outras palavras, a Justiça trabalhista não poderá analisar o 

mérito, somente os requisitos formais e seus efeitos. O § 5º do art. 611-A da CLT destaca, ainda, 

a obrigatoriedade de litisconsórcio necessário do sindicato subscritor da convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho. 

Nessa seara, resta indagar “[...] se há um balizamento legitimatório seguro para se 

privilegiar a concertação interdialógica de interesses com o fim de conferir segurança às partes 

no exercício da autonomia coletiva da vontade evitando a jurisdicionalização das questões 

envoltas na negociação coletiva?”528. Primeiramente, a jurisdicionalização das controvérsias 

referentes às negociações coletivas nunca poderá ser renegada, em vista do direito fundamental 

de ação e do amplo acesso à justiça. Em segundo, deve ser levado em conta o ambiente fático 

em que são negociadas as propostas e reordenadas as obrigações trabalhistas. Enfim, o caráter 

que deve dar legitimidade ao negociado será, primordialmente, a Constituição Federal.    

O art. 611-B da CLT, quando pontua o rol de matérias que não podem ser transacionadas 

por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, o fez, acertadamente, pois o art. 611-A 

da CLT, quando enumera as matérias que podem ser negociadas coletivamente, utiliza no final 

a expressão “entre outros”, abrindo margem para um alargamento do objeto da negociação. São 

direitos de indisponibilidade absoluta que não podem ser objeto de transação, pois tratam de 

matérias que asseguram um patamar mínimo de direitos aos trabalhadores.529 

A par do exposto, o STF já vinha aceitando a prevalência do negociado sobre o legislado, 

desde 18.03.2015, no julgamento do RE 590.415-SC, quando resolveu pela quitação geral de 

todas as parcelas do contrato de trabalho. Em confirmação a esse entendimento, decisão 

                                                 
528 MACHADO, Marcelo Ferreira. Prevalência do negociado sobre o legislado: ensaio sobre uma proposta de 

legitimação da concertação interdialógica trabalhista perante a teoria dos direitos fundamentais. Revista dos 

Tribunais Online – Revista de Direito do Trabalho, v. 175/2017, p. 17-43, mar./2017, p. 12. DRT/2017/457. 
529 CAMARGO, Aurélio Franco de. Coordenador Ricardo Calcini. Reforma trabalhista: o negociado sobre o 

legislado, à luz da Lei 13.467/2017. Empório do Direito, Florianópolis, SC, 22 ago. 2017, p. 03. Disponível em: 

<http://emporiododireito.com.br/leitura/reforma-trabalhista-o-negociado-sobre-o-legislado-a-luz-da-lei-13-467-

2017-por-aurelio-franco-de-camargo>. Acesso em 11.06.2018. 

http://emporiododireito.com.br/leitura/reforma-trabalhista-o-negociado-sobre-o-legislado-a-luz-da-lei-13-467-2017-por-aurelio-franco-de-camargo
http://emporiododireito.com.br/leitura/reforma-trabalhista-o-negociado-sobre-o-legislado-a-luz-da-lei-13-467-2017-por-aurelio-franco-de-camargo
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monocrática do Ministro Teori Zavaski, publicada em 13.09.2016. Também a recente decisão 

no julgamento da ADI 4.842, de 19.09.2016, em que o Plenário do STF entendeu constitucional 

a jornada 12x36 horas para o bombeiro civil estipulada em dispositivo da Lei 11.901/2009, 

entendendo, portanto, que a norma em apreço não é lesiva à saúde nem viola regras de medicina 

e saúde do trabalho. 

Diante disso, questiona-se até que ponto a negociação coletiva pode ter um valor maior 

que a própria lei, mesmo que somente trate de determinadas matérias elencadas na lei? 

Sobre o assunto, inclusive, existe uma teoria geral no que diz respeito à hierarquia 

normativa, no Direito Comum; e uma teoria especial, no Direito do Trabalho. No Direito 

Comum, os diplomas normativos são classificados de acordo com a extensão da eficácia e a 

intensidade normativa, na Constituição e nos diplomas normativos inferiores. Já no Direito do 

Trabalho, há uma especificidade, uma vez que o critério hierárquico preponderante é diverso: 

primeiro, a hierarquia existente é a de regras jurídicas (autônomas e heterônomas); segundo, o 

critério informador da hierarquia trabalhista não é rígido e inflexível como o do Direito Comum. 

No ramo trabalhista, portanto, vige o princípio da norma mais favorável, construindo-se a 

pirâmide normativa de modo mais plástico e variável, tendo em vista o caráter teleológico 

(finalístico) que tem alicerce constitucional (art. 7º, caput, CF).530  

O Direito do Trabalho é regido por toda uma principiologia própria. O vetor maior se 

encontra no princípio da proteção, que se desdobra em três postulados fundamentais, segundo 

a tradicional classificação de Américo Plá Rodriguez, quais sejam: o princípio da aplicação da 

norma mais favorável; o princípio da condição mais benéfica; e o princípio do in dubio pro 

operário.531 Nesse sentido, o princípio da norma mais favorável ao trabalhador constitui um 

princípio nuclear de todo o ramo justrabalhista, sendo, nessa linha, “uma diretriz principiológica 

que governa as relações entre a lei e a convenção coletiva, sempre que estas duas fontes de 

direito laboral se encontram em concorrência”532.  

A própria Constituição, em seu art. 7º, caput enumera um rol de direitos trabalhistas, além 

de outros que visem à melhoria das condições sociais dos trabalhadores. Assim, a negociação 

coletiva pode sobressair à lei, desde que acarrete uma melhora das condições de trabalho, não 

podendo, portanto, trazer prejuízos aos trabalhadores.  

                                                 
530 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios constitucionais do trabalho do Direito Individual e Coletivo do 

Trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2017. 
531 RODRIGUEZ, Américo Plá. Tradução de Wagner D. Giglio. Princípios de Direito do Trabalho. 3. ed. São 

Paulo: LTr, 2000. 
532 AMADO, João Leal. Negociado x legislado – a experiência portuguesa e a reforma trabalhista brasileira: 

algumas notas. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, v. 83, n. 3, p. 138-159, jul./set. 2017, p. 

138. Disponível em: < https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/115873>. Acesso em 11.06.2018. 
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Esse debate traz a realce, ainda, o princípio de Direito Coletivo do Trabalho, instituído 

por Mauricio Godinho Delgado – o princípio da adequação setorial negociada, que diz que as 

normas autônomas coletivas somente podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, se 

atendidos dois critérios objetivos e cumulativos: primeiro, devem implementar um padrão 

setorial de direitos superior ao padrão geral vindo da legislação heterônoma; e segundo, 

somente podem transacionar parcelas trabalhistas de indisponibilidade apenas relativa.533 

 

 Nesse quadro, a negociação coletiva trabalhista pode instituir parcelas novas, não 

decorrentes de lei, e, nessa dimensão, formular os contornos, a extensão e as 

repercussões jurídicas dessas parcelas novas criadas. [...] pode, também, transacionar 

aspectos efetivamente duvidosos existentes em certa comunidade trabalhista 

validamente representada pelos seres coletivos laborais, desde que se trate realmente 

de parcela de disponibilidade relativa.534 (Grifos originais) 
 

Assim, não prevalece a adequação setorial negociada se feita mediante ato estrito de 

renúncia (e não de transação); se dizer respeito a direitos de indisponibilidade absoluta, sobre 

os quais não podem ser transacionados nem mesmo por negociação coletiva sindical, por ser 

considerado um patamar civilizatório mínimo que toda sociedade democrática deve respeitar. 

Esse patamar civilizatório mínimo é dado por três grupos de normas trabalhistas heterônomas: 

as normas constitucionais, com a ressalvas da própria Constituição; as normas de tratados e 

convenções internacionais que estejam em vigor no Direito brasileiro; e as normas legais 

infraconstitucionais que protegem patamares de cidadania econômica e social aos 

trabalhadores.535 

Ivani Contini Bramante destaca a necessidade de um sopesamento entre os princípios da 

melhoria das condições de trabalho e o da adequação setorial negociada, sem esquecer-se dos 

valores da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da livre inciativa 

econômica, da livre concorrência e da função social da empresa, que, também, devem ser 

conciliados. Nessa linha, registra que:  

 

 O texto constitucional traz, de um lado, o princípio da melhoria das condições de 

trabalho ou da negociação in mellius (art. 7º, caput) e, de outro lado, o princípio da 

adequação setorial negociada ou negociação de gestão de crise, na intenção de 

                                                 
533 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.668-1.669.  
534 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.672. 
535 Como exemplos de normas legais infraconstitucionais que asseguram patamares de cidadania econômica e 

social ao trabalhador tem-se: normas relativas à saúde e segurança do trabalho; normas que concernem a bases 

salariais mínimas; normas de identificação profissional; normas contra a discriminação; ou seja, todas as normas 

que tenham imperatividade quando incidentes no contrato de trabalho. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de 

Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 2018, p. 1.668-1.669.  
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melhorar a produtividade em cotejo com a lucratividade, bem como a relação custo e 

benefício (art. 7º, VI; XIII; XIV).536 
 

Os limites trazidos pela Constituição Federal à negociação coletiva de trabalho estão, 

portanto, explicitados pelo princípio da adequação setorial negociada e seus limites, que devem 

ser observados na prática concreta do Direito Coletivo do Trabalho brasileiro.537 

Só que a Lei da Reforma Trabalhista ampliou as parcelas de indisponibilidade trabalhista 

relativa que poderão, agora, ser transacionadas por negociação coletiva trabalhista, passando a 

envolver 15 grandes temas especificados no art. 611-A da CLT, alguns, inclusive, com caráter 

multidimensional, que afetará outras áreas ou parcelas. O art. 611-B, ao contrário, traz, em seus 

30 incisos, destaca os temas e verbas que se encontram vedados à negociação coletiva 

trabalhista, ou seja, tais parcelas não podem ser objeto de acordo ou convenção coletiva de 

trabalho, sendo, portanto, normas de indisponibilidade absoluta.538 

Tendo em conta os princípios e a especificidade do Direito do Trabalho, a ideia da 

prevalência do negociado sobre o legislado pode ser perigosa nesses tempos de crise econômica 

e de flexibilização trabalhista. Nesse ponto, pondera o professor Francisco Gerson Marques de 

Lima, sobre a Lei 13.467/2017: 

 

 Considerando a imensa abertura ocasionada pela dita Reforma Trabalhista à 

negociação coletiva, sob o discurso pouco verídico da geração de emprego e de sua 

formalização, o legislador estimulou, na verdade o dumping social, porquanto a 

concorrência entre as empresas, no oferecimento e venda de produtos e serviços, terá 

como elemento definidor o preço da mão-de-obra.539 (Grifo original) 
 

Assim, pode-se questionar se o negociado pode prevalecer sobre o legislado, mesmo que 

acarrete dumping social e, consequentemente, desequilíbrio na concorrência entre as empresas, 

tanto a nível nacional como internacional, mesmo que, diante da crise da economia globalizada 

do século XXI? Esse é o questionamento de extrema relevância na atualidade, máxime, diante 

das reformas legislativas que aparecem no cenário econômico como um todo.  

                                                 
536 BRAMANTE, Ivani Contini. Reforma trabalhista: prevalência do negociado sobre o legislado. In: MARTINS, 

Juliane Caravieri; BARBOSA, Magno Luiz; MONTAL, Zélia Maria Cardoso (Coordenadores). Reforma 

trabalhista em debate: Direito Individual, Coletivo e Processual do Trabalho. São Paulo: LTr, 2017, p. 136. 
537 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.639. 
538 Como exemplo, depois da Lei 13.467/2017, as normas sobre duração do trabalho (art. 611-A, I e II, CLT) e as 

regras sobre intervalos do trabalho (art. 611-A, III, CLT) não têm mais natureza de normas de saúde, higiene e 

segurança do trabalho, para fins de negociação coletiva de trabalho. Isso vem confirmado pelo novo art. 611-B, 

parágrafo único, da CLT. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e 

atual.  São Paulo: LTr, 2018, p. 1.681. 
539 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 383. 
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Em uma tentativa de resposta, Georgenor de Souza Franco Filho considera que “o Direito 

do Trabalho será, agora e sobretudo, o que as partes criarem”540. A negociação, portanto, será 

livre entre as partes – empregado e empregador. Assim, o Direito do Trabalho será uma 

compilação de convenções e acordos coletivos de trabalho e, ainda, de acordos individuais de 

trabalho, sendo estas regras autônomas que irão, agora, primordialmente, reger as relações 

individuais de trabalho. Entretanto, “as normas heterônomas, todavia, não devem ser 

consideradas supletivas dessas autônomas. Terão papel de contrapeso, de fiel da balança, para 

equilibrar as diferenças que demonstrarem a desigualdade entre as partes”541. 

A Lei 13.467/2017 considera, ainda, que os acordos coletivos sempre prevalecerão sobre 

as convenções coletivas (art. 620, CLT), com a ideia de se atender, nas negociações coletivas, 

as peculiaridades e a condição econômica do empregador. Assim, os acordos coletivos (normas 

mais específicos) prevalecerão sobre a convenção coletiva e a lei (normas mais genéricas e 

abstratas). 542 543 

A regra anterior consignava que “as condições estabelecidas em convenção quando mais 

favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo”, como maneira se atender ao princípio 

da norma mais favorável (art. 7º, caput, CF), critério específico do Direito do Trabalho, que se 

afasta do critério geral do Direito Civil. Nessa ideia, se o acordo coletivo for mais favorável, 

este deverá prevalecer sobre a convenção coletiva. Essa lógica é explicada: “é que interessa ao 

Direito Coletivo valorizar os diplomas negociais mais amplos (como as convenções coletivas), 

pelo suposto de que contém maiores garantias aos trabalhadores”544 (Grifos originais). Isso 

devido ao fato de que a negociação coletiva efetivada no contexto estritamente empresarial, 

embora com a participação do sindicato profissional, reduz a força coletiva dos trabalhadores. 

Só que, agora, com a Lei 13.467/2017, a equação foi invertida, em desrespeito ao 

princípio constitucional da norma mais favorável. O novo texto consagra regra inversa, com a 

ideia de que as regras estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre 

as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.  

                                                 
540 FRANCO FILHO, Georgenor de Souza. Reforma trabalhista: o futuro do Trabalho, do Direito do Trabalho e 

da Justiça do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, n. 81-09, p. 1.048-1.053, set.2017, p. 1.050. 
541 FRANCO FILHO, Georgenor de Souza. Reforma trabalhista: o futuro do Trabalho, do Direito do Trabalho e 

da Justiça do Trabalho. Revista LTr, São Paulo, n. 81-09, p. 1.048-1.053, set.2017, p. 1.050. 
542 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 386. 
543 Art. 620, CLT. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as 

estipuladas em convenção coletiva de trabalho. 
544 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.662. 
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Outra mudança trazida pela Lei 13.467/2017 consiste na retirada da ultratividade dos 

acordos e das convenções coletivas (novo § 3º do art. 614, CLT), entendimento sufragado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF 323-DF, de 14.10.2016. O que significa que os 

efeitos desses instrumentos coletivos terminam com o fim do prazo estipulado, não aderindo os 

contratos de trabalho, de forma permanente ou transitória. 

Sobre o tema, existem três teorias na doutrina trabalhista: a da aderência irrestrita 

(ultratividade plena); a aderência limitada pelo prazo (sem ultratividade); e a da aderência 

limitada por revogação (ultratividade relativa ou provisória). A teoria da aderência irrestrita, já 

prestigiada na jurisprudência brasileira, quando se reconhecia à negociação coletiva o poder de 

criar normas jurídicas, diz que os dispositivos dos diplomas coletivos aderem para sempre aos 

contratos de trabalho, não podendo mais serem suprimidos. Já a teoria da aderência limitada 

pelo prazo considera que os preceitos dos diplomas coletivos vigoram no prazo constante no 

instrumento coletivo, não aderindo em definitivo a ele (texto original da Súmula 277 do 

TST).545 

E, finalmente, a teoria da aderência limitada por revogação assevera que os dispositivos 

dos diplomas coletivos negociados vigoram até que haja revogação, expressa ou tácita, por novo 

diploma negocial coletivo. Tal teorização vigorou na jurisprudência trabalhista a partir de 2008; 

sendo transformada em Precedente Normativo da SDC do TST, em 2011; e, depois, restou 

adotada pela nova redação da Súmula 277 do TST, em 2012.546 

Entretanto, em outubro de 2016, o STF, na ADPF 323-DF, de 14.10.2016, por medida 

liminar, suspendeu os efeitos da Súmula 277 do TST547, em sua redação de 2012. Logo depois, 

em julho de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista trouxe a vedação à ultratividade relativa das 

normas coletivas, inserindo o § 3º ao art. 614 da CLT. Isso significa que os efeitos dos diplomas 

                                                 
545 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1663.  
546 “Tal posição se mostra, tecnicamente, mais correta, por se estar tratando de norma jurídica – e norma provisória 

é, regra geral, uma excepcionalidade. Doutrinariamente é também mais sábia, por ser mais harmônica aos objetivos 

do Direito Coletivo do Trabalho, que são buscar a paz social, aperfeiçoar as condições laborativas e promover a 

adequação setorial justrabalhista. Ora, a provisoriedade conspira contra esses objetivos, ao passo que o critério da 

aderência por revogação instara natural incentivo à negociação coletiva”.  DELGADO, Mauricio Godinho. Curso 

de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 2018, p. 1664. 
547 Súmula 277, TST. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos 

individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de 

trabalho. Redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012 – DEJT 

divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. Histórico: Súmula alterada – (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno em 

16.11.2009) - Res. 161/2009, DEJT 23, 24 e 25.11.2009. 
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coletivos findam no prazo neles estipulado, não aderindo aos contratos de trabalho, sendo 

benéficos ou não.548 

O entendimento do STF parece afrontar o art. 114, § 2º, da CF, além de pouco contribuir 

para a pacificação dos conflitos sociais, uma vez que as negociações coletivas irão promover 

uma paz efêmera e frágil entre as empresas, suas representações e os sindicatos profissionais, 

assim considera Francisco Gérson Marques de Lima, se reascendendo os ânimos a cada data-

base das categorias.549 

Por conseguinte, é correto afirmar, como bem registra Mauricio Godinho Delgado, que a 

vedação à ultratividade acarreta significativo obstáculo a efetividade do princípio jurídico da 

equivalência entre os contratantes coletivos e, dessa forma, também, impede à evolução da 

negociação coletiva trabalhista brasileira. Sobre a ADPF 323-DF, de outubro de 2016, o autor 

considera que, “com tal decisão monocrática, inseriu-se obstáculo significativo à busca da real 

efetividade para o princípio jurídico fundamental da equivalência entre os contratantes coletivos 

e para a equilibrada evolução da negociação coletiva trabalhista no País”550, pelo fato de o poder 

econômico vai ter a vantagem jurídica de serem suprimidas, em uma data prefixada, todas as 

cláusulas normativas do acordo ou da convenção coletiva, sem que seja concedido o antigo 

espaço de tempo para que os trabalhadores pudessem interpor o dissídio coletivo de natureza 

econômica na Justiça do Trabalho. 

Nesse ponto, em 13.07.2017, a Reforma Trabalhista vedou, expressamente, a 

ultratividade (novo art. 614, § 3º, CLT), confirmando a decisão monocrática do STF na ADPF 

323/DF. 

Francisco Gérson Marques de Lima frisa que “conquanto o STF tenha se pronunciado 

contra a ultratividade dos efeitos das cláusulas coletivas (ADPF 323-DF, 14.10.2016), nada 

impede que as partes pactuem entre si a projeção dos instrumentos coletivos para além do 

período de vigência”551. Dessa forma, mesmo que sobrevenha o fim da vigência do instrumento 

                                                 
548 Para amenizar essa situação, a jurisprudência tem considerado que o patamar salarial resultante de instrumentos 

coletivos que fixam reajustes salariais adere, de forma permanente, aos contratos de trabalho que em estejam em 

vigor no período de vigência do respectivo diploma normativo, mesmo que este tenha cessado sua vigência. Isso 

pelo princípio da irredutibilidade salarial. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. 

ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 2018, p. 1.667. 
549 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 376. 
550 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1666. 
551 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 378. 
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coletivo, suas disposições vão continuar tendo projeção nos contratos individuais (ou coletivos) 

de trabalho, isso se os legitimados assim o desejarem. Esse entendimento vai ao encontro da 

ideia da prevalência do negociado sobre o legislado, trazida pela Lei 13.467/2017. 

Postas essas ideias, cumpre-se no próximo item se analisar a questão da responsabilidade 

das entidades sindicais na contemporaneidade, destacando as mudanças trazidas pela Reforma 

Trabalhista de 2017. 

 

4.3 RESPONSABILIDADE SINDICAL NA ATUALIDADE 

 

O sindicato, pessoa jurídica de direito privado interno, é uma espécie de associação com 

finalidades específicas, sendo apenas uma entidade de primeiro grau na estrutura sindical 

brasileira – a base da pirâmide –, ao passo que a expressão entidade sindical abarca as três 

esferas da estrutura nacional – o sindicato, a federação e a confederação. Nesse sentido, o art. 

8º da CF c/c com os artigos 561 e 592 da CLT.552 

Os sindicatos poderão constituir-se por categoria econômica (sindicato de empregadores) 

ou por categoria profissional (sindicato de trabalhadores), conforme a diapasão do art. 570 da 

CLT, de acordo com o conceito de categoria econômica presente no art. 511, § 1º, da CLT e o 

conceito de categoria profissional disposto no art. 511, § 2º da CLT. 

Os sindicatos, além de ostentarem natureza jurídica de associação civil, também, são 

considerados instituições constitucionais (art. 8º, CF), sendo, outrossim, legitimado nas ações 

coletivas (art. 5º, Lei 7.347/1985 e art. 82, Lei 8.078/1990), com amplo poder de substituição 

processual dos trabalhadores da respectiva categoria profissional. Atuam, portanto, na defesa 

dos direitos sociais indisponíveis da classe trabalhadora, que se incluem entre os direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Passadas essas premissas iniciais, tem-se o fato de que os sindicatos possuem 

prerrogativas e deveres, respectivamente, diante das disposições legais dos artigos 513 e 514 

da CLT, cabendo ao sindicato de trabalhadores, constitucionalmente, a tarefa primordial de 

defesa da categoria profissional respectiva (art. 8º, CF), na busca da melhoria das condições de 

vida e de trabalho. 

As entidades sindicais possuem funções clássicas reconhecidas pelo Direito Coletivo do 

Trabalho, tais como: a função representativa lato sensu; a função negocial e a função 

assistencial. A principal é a de representação lato sensu de suas bases trabalhistas, em que o 

                                                 
552 SILVA, Homero Batista Mateus da. Curso de Direito do Trabalho aplicado: volume 7 – Direito Coletivo do 
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sindicato se organiza e age em nome da sua categoria, no intuito de defender seus interesses 

(art. 8º, III, CF), abrange inúmeras dimensões – a privada, a administrativa e a judicial. Já a 

função negocial busca o diálogo com os empregadores e/ou sindicatos de empresa, com o 

objetivo de celebração de acordos coletivos lato sensu, sendo exclusiva das entidades sindicais 

(art. 8º, IV, CF). E a assistencial se refere a prestação de serviços dos sindicatos a seus 

associados ou, em casos especiais, aos membros da categoria.553  

Além das funções tradicionais dos sindicatos, ainda, podem ser citadas outras, embora 

haja divergência sobre elas: as funções econômicas e as funções políticas.  A controvérsia se dá 

pelo fato de ambas estarem vedadas, expressamente, pelo art. 564 da CLT, que proíbe a 

atividade econômica pelo sindicato; e pelos artigos 511 e 521, d, da CLT, que proíbe atividades 

políticas. Só que, diante da Constituição Federal de 1988, não há como restringir as atividades 

sindicais, em virtude da vigência dos princípios da liberdade de associação e da autonomia 

sindical. Assim, os sindicatos podem exercer atividades econômicas e políticas, com o fim de 

melhor prover as suas funções sindicais, combinando tal ideia, inclusive, com a noção de 

sindicato livre, dotado de personalidade jurídica de direito privado.554 

 

 Além dessas tradicionais funções econômicas, sociais, jurídicas e políticas, os 

sindicatos têm prestado importante papel como veículos da democracia em vários 

países do mundo e atualmente estão sendo chamados a participar de intenso debate 

nacional, em vários temas que perpassam a dimensão social e penetram em todos os 

demais setores da coletividade, para colaborarem com o Estado na formulação e 

implementação de políticas macro e microeconômicas, que levam à modernização das 

instituições democráticas.555 
 

Em síntese, em uma democracia pluralista, em que existem diversos grupos 

intermediários nacionais – partidos políticos, entidades religiosas, associações civis, entidades 

comunitárias, filantrópicas, entre outras – e internacionais – organizações sindicais 

internacionais e associações ou entidades comunitárias internacionais –, “[...] os sindicatos 

desempenham funções vitais na sociedade multifacetária atual, contribuindo eficazmente para 

a busca da justiça social e consolidação dos direitos fundamentais da pessoa humana”.556 

                                                 
553 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.597. 
554 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 
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Paulo: LTr, 2016, p. 223. 
556 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 
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Na atualidade, os sindicatos de trabalhadores representam umas das únicas instituições 

que têm a capacidade de defesa efetiva dos interesses individuais e coletivos dos seus 

associados, porque detêm a legitimidade, a representatividade, o poder político, e o 

reconhecimento empresarial, estatal e social necessário. Exercendo as suas obrigações 

contratuais, como na elaboração de cláusulas normativas resultantes da negociação coletiva de 

trabalho, desenvolvem sua função principal, qual seja, a melhoria das condições de trabalho, de 

remuneração e de outros benefícios à classe trabalhadora.557 

Em outras palavras, os sindicatos de trabalhadores atuam no fortalecimento do processo 

negocial coletivo, uma vez que lhe dão o devido suporte institucional, garantindo, outrossim, 

os direitos fundamentais dos trabalhadores, considerados individual ou coletivamente.  

Entretanto, no âmbito nacional brasileiro, é correto afirmar que Reforma Trabalhista de 

2017 – Lei 13.467/2017 – enfraqueceu, de certa forma, mais ainda o poder de representação 

dos trabalhadores, além de ter esvaziado as funções clássicas dos sindicatos, quais sejam, a 

função representativa, a função negocial, a função assistencial, além da função econômica e 

função política, conforme exposição a seguir.558 

Com relação a função representativa, a Lei 13.467/2017 a flexibilizou, pelo fato de o 

legislador ter previsto a possibilidade de acordo individual no tocante ao empregado 

considerado “hiperssuficiente” (art. 444, parágrafo único, CLT), se sobrepondo ao previsto em 

norma coletiva. Já a função negocial ganhou destaque, no sentido de que se passou a permitir 

aos sindicatos negociarem direitos antes considerados irrenunciáveis (art. 611-A, CLT), desde 

que respeitado o art. 104 do CC.  

E, por fim, a função assistencial restou esvaziada, quando da revogação dos artigos 477, 

§§ 1º, 3º e 7º e 7º da CLT, liberando-se os sindicatos da homologação das verbas rescisórias, 

isso mesmo com a previsão da quitação anual das obrigações trabalhistas perante o sindicato da 

categoria (art. 507-B, CLT). 

Sobre essa última função sindical, no tocante à figura da quitação anual das obrigações 

trabalhistas, é interessante destacar que a Reforma Trabalhista de 2017 criou uma faculdade 

para a quitação anual, mas destaca que se as partes optarem por exercê-la, deverá haver a 

presença obrigatória do sindicato da categoria profissional (art. 507-B, CLT e art. 8º, III, CF), 
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como requisito específico de validade do negócio jurídico, sob pena de nulidade ou inexistência, 

dependendo da teoria adotada.559  

Francisco Gérson Marques de Lima observa, ainda, que na quitação anual, o sindicato 

deve certificar se a plena liberdade do empregado foi plenamente satisfeita, além de conferir os 

documentos e comprovantes, frisando que a:  

 

 Plena liberdade do trabalhador é expressão que se deve analisar no contexto da 

situação, porque plena, no rigor da palavra, não será essa tal liberdade. A rigor, na 

quase totalidade das vezes, o empregado não comparecerá de livre e espontânea 

vontade, pois a empresa é que o levará (e somente se o sindicato exigir sua presença, 

conforme a experiência demonstrará), sabe-se lá sob que argumento.560 (Grifo 

original) 
 

Já a função econômica – exercício pelo sindicato de atividades econômicas, com a 

finalidade de melhor dar provimento às suas atividades –, restou, também, enfraquecida, pela 

extinção da contribuição sindical obrigatória proporcionada pela Reforma Trabalhista de 2017 

(art. 545, CLT). E a função política – agir político do sindicato em prol de seus representados, 

na busca da melhoria de suas condições de vida e de trabalho –, também, restou atenuada pela 

Lei 13.467/2017, pois o art. 611-A, § 1º, da CLT reforçou o princípio da intervenção mínima 

na negociação coletiva, além do fato que o art. 611-A, § 2º, da CLT aumentou ainda mais o 

desinteresse pela função política, em face da inexistência de vício do negócio jurídico se não 

houver expressa indicação de contrapartidas recíprocas em acordo ou convenção coletiva.561 

Diante do exposto, registra-se que além do enfraquecimento de todas as funções sindicais, 

acarretada pela Reforma Trabalhista de 2017, a participação dos sindicatos nas negociações 

coletivas pode vir a ocasionar dumping social trabalhista. Isso devido a força de grande parte 

dos sindicatos brasileiros ser extremamente discutível, não conseguindo, muitos, cumprir o seu 

papel de tutela eficazmente. Assim, as negociações coletivas de trabalho podem vir a provocar 

prejuízos aos obreiros, em especial, pelo número de matérias ampliadas pelo legislador de 2017 

como objeto da negociação coletiva, além da redução do controle judicial das cláusulas dos 
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instrumentos coletivos. Amplia-se, assim, a possibilidade de práticas desumanas de trabalho, 

com o fim de diminuição de custos e aumento de lucratividade das empresas.562 

Nesse cenário, a responsabilidade das entidades sindicais se sobressai sobremaneira, uma 

vez que “[...] ele presta-se ao importante papel de suscitar melhores padrões de justiça social, 

maior equilíbrio nas relações trabalhistas e valorização da dignidade da pessoa do trabalhador, 

em obediência à famosa tríade da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e solidariedade”563. 

Por fim, registra-se que têm aumentado os movimentos em prol dos sindicatos 

transnacionais e pelos acordos globais, na busca de uma tutela mais globalizada das relações de 

trabalho, além de uma uniformidade dos padrões mínimos exigidos pela OIT quanto ao trabalho 

decente. Isso em razão de dois fatores principais: primeiro, pela necessidade de fortalecimento 

de países em que a liberdade sindical é fraca, sendo constantemente violada; segundo, para se 

evitar o dumping social e econômico, facilitado por países em que não são respeitados os 

direitos mínimos dos trabalhadores e dos dirigentes sindicais, existindo violação constante aos 

direitos políticos e civis daqueles.564 

Sabe-se que o século XX representou o século da internacionalização das estruturas 

econômicas, políticas, sociais e sindicais. Segundo Georges Spyropoulos existiram duas fases 

desse processo: uma primeira, durante a primeira metade do século XX, em que o conceito de 

Estado e da cooperação interestatal permaneceram no centro dos intercâmbios internacionais e 

da ação dos sindicatos correspondente; e uma segunda, a partir dos anos 50, em que o processo 

de internacionalização inaugura uma nova fase, caracterizada por mecanismos transnacionais 

novos, como por exemplo, as empresas multinacionais e os tratados de integração e de 

cooperação econômica regional.565 

Assim sendo, os sindicatos internacionais detêm a importante tarefa de cooperar com os 

sindicatos nacionais, possibilitando, inclusive, uma maior independência das entidades 
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sindicais locais, principalmente, em localidades (países) em que a liberdade sindical e o direito 

à negociação coletiva são vulneráveis.566 

A defesa dos direitos dos trabalhadores, nesses novos tempos de flexibilização trabalhista, 

necessitará de novas adaptações – uma nova postura sindical tanto à nível nacional como 

internacional –, em face dos novos sistemas de mundialização da economia e do capital.  

 

4.4 IMPACTOS DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NO EQUILÍBRIO 

CONCORRENCIAL DAS EMPRESAS 

 

Nesses tempos de flexibilização trabalhista, a prática de dumping social tem se alastrado 

sobremaneira,  máxime pela crescente crise econômica mundial e, consequentemente, nacional. 

Como instrumentos de combate à essa prática lesiva, tem-se inúmeros instrumentos, 

principalmente, os advindos das ações coletivas em sentido amplo. Entretanto, um instituto se 

sobressai nesse arsenal – a negociação coletiva lato sensu, por meio do acordo e da convenção 

coletiva de trabalho. 

Conforme explicitado antes, a Lei da Reforma Trabalhista implementou a tendência 

mundial da prevalência do negociado sobre o legislado, em seus artigos 611-A e 611-B da CLT, 

ganhando destaque o instituto da negociação coletiva de trabalho e seus respectivos 

instrumentos – o acordo e a convenção coletiva de trabalho. 

A ideia da prevalência do negociado sobre o legislado pode vir a causar o dumping social. 

No entanto, a negociação coletiva de trabalho, também, pode ser utilizada como instrumento de 

combate ao próprio dumping social, uma vez que pode se sobressair à lei flexibilizadora, no 

caso brasileiro, a própria Lei 13.467/2017, criando, inclusive, novos direitos trabalhistas. Isso 

se forem respeitados os direitos fundamentais sociais descritos na Constituição Federal de 1988, 

considerando-se, como norte, a principiologia especializada do Direito do Trabalho no embate 

entre a livre inciativa e o valor social do trabalho. 

Como se sabe, “o mecanismo principal de democratização do poder na esfera da 

sociedade civil é, sem dúvida, o Direito do Trabalho, com suas regras, garantias, travas e 

princípios atenuadores de democratizantes do poder empresarial”.567 “Além disso, o Direito do 

Trabalho potencia o mercado interno, permitindo o alargamento do número de seus efetivos 
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componentes, pela elevação das condições de pactuação da força de trabalho que propicia” 568, 

conduzindo, outrossim, a que as empresas passem a investir em novos avanços tanto 

tecnológicos como organizacionais, para o aumento da produtividade e do lucro. 

A negociação coletiva, como frisa Enoque dos Santos Ribeiro, representa “[...] um dos 

meios mais eficazes para diminuir as desigualdades sociais e fortalecer a autoestima e a 

capacidade dos cidadãos, posto que facilita sua participação, pelo sindicato, no processo de 

tomada e implementação de decisões que afetam o seu próprio desenvolvimento”569. Assim, as 

entidades sindicais e a negociação coletiva de trabalho estão voltadas para a evolução humana 

pelo fato de buscarem a consecução de fins individuais e coletivos. 

Dentre outras vantagens, a negociação coletiva de trabalho privilegia a autonomia privada 

coletiva e, consequentemente, a auto-regulamentação de interesses trabalhistas, melhorando a 

condição social do trabalhador e, com isso, a efetividade dos direitos fundamentais sociais, 

saindo-se como meio eficiente de solução pacífica dos conflitos trabalhistas, além de valorizar 

socialmente o trabalho humano. Nesse sentido, assevera Ivani Contini Bramante o seguinte: 

 

 A negociação coletiva é o processo de diálogo social entre patrões e empregados, na 

busca de um consenso e da elaboração de normas coletivas para serem aplicadas nas 

relações individuais de trabalho, podendo ser considerada a melhor e mais legítima 

forma de solução de conflitos sociais nas relações de trabalho.570 
 

Dentre as novas funções da negociação enumeradas por Antonio Carlos Aguiar, ganha 

destaque a flexibilização qualitativa, que incide sobre as qualificações dos trabalhadores e sobre 

o grau de adaptabilidade da organização empresarial, permitindo aos trabalhadores a obtenção 

de ferramentas adequadas para a manutenção da empregabilidade, mesmo com as novas 

tecnologias nascentes. Trata-se de uma maneira de mudar a organização do trabalho, deixando-

a com capacidade de acompanhar as transformações de longo prazo, providenciando, também, 

o desenvolvimento das competências e habilidades dos empregados, para o devido 

enfrentamento dessa nova realidade.571 
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A negociação coletiva de trabalho representa o instrumento efetivo para que haja a 

flexibilização qualitativa – prática relacionada à formação de competências e habilidades –, 

assumindo, portanto, um papel de regulação do equilíbrio sociolaboral, tendo como finalidade 

a melhoria das condições de trabalho – produção e emprego –, em especial em países 

subdesenvolvidos, e, principalmente, nas micro, pequenas e médias empresas.572 

Há, inclusive, casos de flexibilização, por meio da negociação coletiva de trabalho, 

autorizados pela própria Constituição Federal brasileira, como exemplos: a redução de salários 

(art. 7º, VI, CF); a compensação de jornada (art. 7º, XIII, CF) e a jornada em turno ininterrupto 

de revezamento (art. 7º, XIV, CF). E, ainda, jurisprudência pacificada do TST, autorizando a 

flexibilização trabalhista: Súmulas 85, 331, 349, 423, 437, 444 e 449. 

A negociação coletiva de trabalho consubstancia a maior fonte autônoma de criação de 

normas jurídicas para reger as relações individuais e coletivas de trabalho, havendo, no Direito 

brasileiro, um instrumento de extrema importância para a normatização coletiva setorial: a 

convenção coletiva de trabalho, por mais abrangente que o acordo coletivo de trabalho.  

Nesse novo quadro de relações de trabalho, “a Convenção Coletiva de Trabalho assume 

papel importante na regulação setorial. Cada setor econômico possui peculiaridades e 

características próprias, que exigem tratamento comum e com marcos regulatórios 

específicos”573. Em geral, o próprio mercado impõe as normas que irão disciplinar o 

funcionamento das empresas; e cada setor específico, de acordo com a suas peculiaridades, 

reclamará uma disciplina específica; e dentro desses setores, vão existir subsetores que irão 

exigir disciplinamento mais específico ainda.  

E para essa homogeneização do trabalho humano, é que a convenção coletiva de trabalho 

servirá, agindo na regulação de salários, da jornada, dos benefícios, da responsabilidade 

empresarial, entre outros. Uma convenção coletiva de trabalho bem-feita pode vir a equilibrar 

o setor produtivo, gerando uma concorrência positiva, uma vez que os custos da mão-de-obra 

manipulam o preço dos produtos e serviços das empresas.574 

“A regulamentação coletiva de patamares mínimos de condições de trabalho e de salário 

afetará, indubitavelmente, o direito econômico, repercutindo no direito de concorrência e na 

                                                 
572 Sobre o assunto, forma-se a ideia de organização qualificante, que se caracteriza em transformar o trabalho em 

uma relação duradoura e evolutiva. AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018, p. 134-135. 
573 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 384. 
574 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 384-385. 
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lealdade que regula o mercado, mesmo que parcialmente”575. A mão-de-obra ruim irá tender a 

ser mais barata e de fácil acesso, enquanto a mão-de-obra mais qualificada será mais disputada 

por determinados segmentos do mercado. Assim, o trabalhador melhor qualificado terá mais 

condição de escolha do local de trabalho, escolhendo a que lhe oferecer melhores condições de 

trabalho e de salário. 

Só que patamares mínimos são esses, ou melhor, que matérias ou parcelas poderão ser 

negociadas coletivamente? Como bem destaca Ivani Contini Bramanti, “a negociação pode 

produzir a redução de direitos trabalhistas para manter a atividade empresarial e os postos de 

trabalho. Contudo, existe um patamar de direitos mínimos aos trabalhadores que deve ser 

resguardado [...]”576. Há, portanto, temas que não podem ser mexidos nem mesmo por reforma 

legislativa. 

Entretanto, é de se ressaltar que, nesse ponto, a Lei 13.467/2017 ampliou as parcelas de 

indisponibilidade trabalhista relativa que poderão ser transacionadas por negociação coletiva 

trabalhista (art. 611-A, CLT), enquanto que o novo art. 611-B enumera as parcelas e temas que 

não podem ser negociadas coletivamente – normas de indisponibilidade absoluta. Nesse cotejo 

de normas, percebe-se que houve um aumento muito grande das parcelas e temas de 

indisponibilidade relativa autorizadas a serem negociadas. 

 

 Naturalmente, que a doutrina científica e a jurisprudência consistente haverão de 

cotejar os objetivos precarizadores dos preceitos examinados, onde couber, com o 

conjunto dos princípios e regras do próprio Direito do Trabalho, a par do conjunto de 

princípios e regras da Constituição da República, além dos princípios e regras 

advindos dos Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos 

Econômicos, Sociais e Culturais, inclusive trabalhistas, no sentido de ajustar, pelo 

processo interpretativo e/ou pelo processo hierárquico, a natureza e o sentido 

regressivos do diploma legal novo à matriz civilizatória da Constituição de 1988, das 

normas internacionais de Direitos Humanos vigorantes no Brasil, além do próprio 

conjunto geral do Direito do Trabalho. Essa é uma tarefa para o ano de 2017 e períodos 

seguintes.577 
 

Nos parâmetros consignados por Mauricio Godinho Delgado, a negociação coletiva de 

trabalho, seja por meio da convenção coletiva ou por meio do acordo coletivo de trabalho, 

restará satisfatória ao combate efetivo ao dumping social, uma vez que age de maneira 

                                                 
575 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 385. 
576 BRAMANTE, Ivani Contini. Reforma trabalhista: prevalência do negociado sobre o legislado. In: MARTINS, 

Juliane Caravieri; BARBOSA, Magno Luiz; MONTAL, Zélia Maria Cardoso (Coordenadores). Reforma 

trabalhista em debate: Direito Individual, Coletivo e Processual do Trabalho. São Paulo: LTr, 2017, p. 140. 
577 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 17. ed. rev., ampl. e atual.  São Paulo: LTr, 

2018, p. 1.682. 
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preventiva ao dano social que poderia ser gerado. Isso pela normatização coletiva setorial que, 

de forma eficaz, se anteveem ao eminente conflito e possível dano social. Nessa linha, não se 

vai de encontro à lei, nem tampouco aos valores maiores da ordem jurídica trabalhista, 

respeitando-se, outrossim, a Constituição da República, os Tratados e as Convenções 

Internacionais pertinentes, além da principiologia do próprio Direito do Trabalho. 

 

 Como se vê, a ordem jurídica não autoriza concluir que os modos de solução de 

conflitos trabalhistas possam ser utilizados como instrumentos de meras reduções dos 

direitos dos trabalhadores, sendo relevante realçar os fundamentos que lhe são 

próprios, conforme acima destacado: a) fixar parâmetros específicos para efetivação, 

em concreto, dos preceitos normativos de caráter genérico referentes aos valores 

humanísticos afirmados na experiência histórica; b) melhorar, progressivamente, as 

condições sociais e econômicas do trabalhador.578 
 

Com relação ao trâmite, na prática trabalhista, da negociação coletiva de trabalho, 

primeiro, esta é efetivada, internamente, entre o sindicato da empresa e os membros da própria 

categoria, na definição das cláusulas que serão negociadas com o sindicato profissional. Depois 

da categoria profissional definir os ditames da liberdade do setor, a entidade patronal 

encaminhará as propostas ao sindicato profissional, para começar daí a negociação coletiva 

propriamente externa. Por isso, é que incumbe à representação da empresa tentar aprimorar os 

canais negociais com os trabalhadores, colocando em pauta as cláusulas de interesse geral do 

setor ou do segmento econômico.579 

A teoria da negociação coletiva, segundo Alan da Silva Esteves, envolve os seguintes 

itens da equação social: a produtividade e o lucro; o trabalho e a remuneração; os direitos 

trabalhistas e o poder de compra do salário dos trabalhadores. Estes configuram os elementos 

básicos que se tem quando há uma barganha coletiva, operando-se todos como em um círculo. 

Assim, se algo não for bem trabalhado, pela média, nas diversas etapas da negociação coletiva, 

todos perdem. São variáveis que devem ser bem manejadas para que todos saiam ganhando.580 

                                                 
578 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Negociação coletiva de trabalho em tempos de crise econômica. Migalhas de Peso, 

21.jan./2009, p. 06. ISSN 1983-392X. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI76615,81042-

Negociacao+Coletiva+de+Trabalho+em+tempos+de+crise+economica>. Acesso em 09.12.2018. 
579 “Não raramente, cláusulas sociais, assim entendidas aquelas que não acarretem desembolso pecuniário imediato 

pelos empregadores, poderão ter influência sobre o trabalhador tanto ou mais do que as de natureza econômica”. 

LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 385. 
580 “Na verdade, a otimicidade da negociação coletiva envolverá desde a produtividade crescente, preservação do 

trabalho-remuneração adequada, manutenção negociada de direitos com trocas por outros benefícios, isso para 

assegurar o básico da remuneração do poder dos ganhos já obtidos. Se algo der errado nessa equação, todos são 

perdedores, inclusive o próprio Estado que precisa arrecadar”. ESTEVES, Alan da Silva. Reforma trabalhista 
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A normatização coletiva setorial, portanto, quando bem elaborada e efetivada, de maneira 

transparente e ética, conduz à diminuição ou mesmo eliminação do dumping social, 

favorecendo as empresas, aos trabalhadores, enfim, a própria sociedade como um todo. As 

tenções sociais, inclusive, o possível dano social, pode ser, portanto, minimizado ou 

neutralizado, com a utilização da negociação coletiva de trabalho. 

 “A negociação coletiva permite aos atores coletivos o itinerário de originalidades para 

solução de conflitos”581. Estes conflitos causam tensões localizadas com repercussões, muitas 

vezes, na própria sociedade, assim, as partes são provocadas a solucionar rapidamente tais 

conflitos e, assim, minimiza-se os possíveis prejuízos.  

 

 O certo, por conseguinte, é pensar que os ganhos jurídicos e sociais dos trabalhadores 

no século XXI podem até ser flexibilizados mediante negociação coletiva, mas que 

seja dentro do razoável, do proporcional e do adequado, constitucionalmente falando, 

a partir de uma recomposição evidente de melhorias compensatórias.582 
 

Sobre a nova disposição trazida pela Lei 13.467/2017, que aduz que os acordos coletivos 

sempre prevalecerão sobre as convenções coletivas (art. 620, CLT), estabelecendo a solução 

para caso de conflitos de regras normativas, com a ideia de se atender as necessidades da 

empresa, deve-se se atentar que “esta inteligência não desconsidera direitos indisponíveis, casos 

de nulidade ou mesmo as hipóteses em que a convenção coletiva não possa ser desfigurada por 

acordos destrutivos”583. Assim, o equilíbrio negocial, agora, deve ser o orientador de todas as 

negociações coletivas de trabalho, de maneira que a flexibilização de direitos trabalhistas 

dispostos em convenções e na lei deve ter um fundamento plausível. Isso porque se não for 

encontrado o equilíbrio negocial, o instrumento coletivo poderá ser debatido politicamente na 

respectiva categoria ou na Justiça, se for comprovada simples renúncia de direitos. 

Como bem considera João Leal Amado, “a ideia que prevalece é, pois, dos dois lados do 

atlântico, a de flexibilizar a norma legal, a de a tornar menos rígida em relação à autonomia 

                                                 
brasileira de 2017 e o Direito Coletivo do Trabalho: ideias para justificar a prevalência do negociado sobre o 

legislado. Revista dos Tribunais Online, v. 984/2017, p. 163-188, out./2017, p. 13. DRT/2017/6428. 
581 ESTEVES, Alan da Silva. Reforma trabalhista brasileira de 2017 e o Direito Coletivo do Trabalho: ideias para 

justificar a prevalência do negociado sobre o legislado. Revista dos Tribunais Online, v. 984/2017, p. 163-188, 

out./2017, p. 06. DRT/2017/6428. 
582 ESTEVES, Alan da Silva. Reforma trabalhista brasileira de 2017 e o Direito Coletivo do Trabalho: ideias para 

justificar a prevalência do negociado sobre o legislado. Revista dos Tribunais Online, v. 984/2017, p. 163-188, 

out./2017, p. 14. DRT/2017/6428. 
583 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 386. 
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coletiva, a de admitir que as partes transacionem sobre os direitos emergentes da lei”584. Nesse 

sentido, o art. 611-A, § 2º, da CLT, que considera que “a inexistência de expressa indicação de 

contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará 

nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico”. 

Em contraponto, Alan da Silva Esteves assevera que, “com efeito, o ponto que importa é 

o princípio da compensação adequada e evidente que impõe que, a partir da ideia de o negociado 

prevalecer sobre o legislado, haja oferecimento de benefícios compensatórios por equidade, 

nem que seja o mínimo para uma existência digna”585, isso se efetivado de maneira específica 

e justificada, e não de modo genérico. 

Os acordos coletivos que causem uma grande onerosidade para a empresa poderão 

atrapalhar o seu pleno desenvolvimento econômico ou mesmo lhe causar a quebra, e, 

consequentemente, a perda dos empregos dos trabalhadores. Por isso, a finalidade do acordo 

coletivo de trabalho reside na ideia de promover ajustes no âmbito da empresa, reduzindo, 

inclusive, eventualmente, a jornada e os salários (art. 7º, VI, CF).586 

Outra ideia é que, apesar do disposto no art. 620 da CLT, os acordos coletivos não podem 

ser utilizados em benefício da empresa signatária e em prejuízo da paridade do mercado, o que 

ocorreria se os benefícios negociados entre a empresa (ou grupo de empresas) e o sindicato 

profissional fossem utilizados para propiciar uma excepcional concorrência desleal, e, portanto, 

dumping social. Essa prova poderia ser conseguida, inclusive, do próprio instrumento coletivo 

de negociação, analisando-se o real equilíbrio negocial e as vantagens dadas aos 

trabalhadores.587 

Francisco Gerson Marques de Lima frisa, ainda, que se fosse possível negociar tudo e a 

qualquer custo em sede de acordo coletivo, então, não teria sentido a utilização da convenção 

coletiva de trabalho, pois um grupo de empresas, ou apenas uma com grande poder econômico, 

poderia celebrar um acordo coletivo bem proveitoso para si com o sindicato da categoria 

                                                 
584 AMADO, João Leal. Negociado x legislado – a experiência portuguesa e a reforma trabalhista brasileira: 

algumas notas. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, v. 83, n. 3, p. 138-159, jul./set. 2017, p. 

156. Disponível em: < https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/115873>. Acesso em 11.06.2018. 
585 ESTEVES, Alan da Silva. Reforma trabalhista brasileira de 2017 e o Direito Coletivo do Trabalho: ideias para 

justificar a prevalência do negociado sobre o legislado. Revista dos Tribunais Online, v. 984/2017, p. 163-188, 

out./2017, p. 05. DRT/2017/6428. 
586 Nesse sentido, o voto do Ministro Roberto Barroso no RE 590.415-MG, STF, que, em seu voto, considera que 

“[...] a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual”. 

LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 386. 
587 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 387. 
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profissional, alterando o equilíbrio do mercado, e, até levando à quebra outras empresas. Isso 

configuraria uma concorrência desleal, e, portanto, dumping social.588 

A ideia da prevalência do negociado sobre o legislado não deve ser vista como algo 

contraditório, mas que leve em consideração o encontro das similitudes e diferenças entre a 

negociação e a lei – “A proporcionalidade entre ambos na aplicação em cada caso concreto. 

[...] Um encontro entre o negociado e o legislado, para fins de eficácia e eficiência jurídicas”589 

(Grifos originais). Um encontro entre o Direito hipotético e público, criador de regras gerais 

para resolução de conflitos, com o um direito vivo e específico, criado pelos próprios 

interessados.  

É percebido que a ultratividade das normas coletivas se torna mais aceitável no tocante 

às convenções coletivas de trabalho, pelo fato de que os setores ou segmentos econômicos 

serem mais estáveis que as unidades empresariais. Isso resultará em normas negociadas mais 

duradouras, principalmente, as que influenciam diretamente na regulação do mercado.590 

A ultratividade das normas coletivas, portanto, pode ser pactuada pelos próprios 

signatários do acordo ou da convenção coletiva de trabalho, estendendo a sua vigência, isso 

pelo princípio da paz social e da autonomia da vontade coletiva. 

A vedação legal da ultratividade das normas coletivas não é impeditivo para que as 

próprias partes, nos acordos e nas convenções coletiva de trabalho, façam uma projeção das 

cláusulas coletivas além do prazo de vigência. Isso atende à autonomia privada coletiva e ao 

espírito da lei. Nessa senda, a ultratividade é temática própria de cláusulas coletivas – normas 

jurídicas –, e não de contratos individuais de trabalho, não tendo nenhuma validade a sua 

vedação em acordos individuais de trabalho. Apesar do disposto no art. 614, § 3º, da CLT, a 

ultratividade pode vir a ser negociada coletivamente pelos sindicatos e empresas, 

expressamente, nos acordos e convenções de trabalho.591 

                                                 
588 Isso poderia dar ensejo a medidas antidumping, como as ações coletivas para a devida reparação do dano social, 

anulação do acordo coletivo e responsabilização de seus participantes, incluindo, aqui, até o sindicato profissional 

(art. 611-A, § 5º, CLT). LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto 

de reforma trabalhista. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 

375-394, jul./dez. 2017, p. 387. 
589 AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 

162. 
590 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 387. 
591 LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto de reforma trabalhista. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, 

p. 392. 
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O novo contexto brasileiro trazido pela Reforma Trabalhista de 2017 acarretou a 

necessidade de instrumentos coletivos bem mais elaborados, com cláusulas novas, uma vez que 

cláusulas que antes eram vistas como de barganha negocial, hoje, já não o são, não sendo mais 

possível trocá-las por benefícios trabalhistas. Isso porque “[...] ditas cláusulas saíram do âmbito 

primário das negociações coletivas para os acordos individuais, o que diminuiu a força de 

barganha negocial dos sindicatos de trabalhadores”592.  

Interessante, também, é a ideia da negociação coletiva internacional para o eficiente e 

eficaz combate à prática de dumping social. Isso sugere a direção de um ordenamento mínimo, 

que irá estabelecer regras mínimas para reger a relação entre o capital e o trabalho, sendo tarefa 

a ser conferida à OIT e aos blocos supranacionais (União Europeia, Mercosul, entre outros). 

“Chegou a hora, pois, de reelaborar 593 

Para implementação da negociação coletiva transnacional, torna-se necessário, segundo 

Gonzalo Oscar Cuartango, absorver as profundas mudanças experimentadas pelo globo, entre 

as quais as seguintes: a) a aceitação geral da economia de mercado após a queda do muro de 

Berlim; b) a diminuição do setor público; c) a redefinição do papel estatal; d) a restruturação e 

a mundialização da economia; e) a generalização das técnicas para agir contra a inflação de 

maneira eficaz; f) a expansão das formas atípicas de trabalho e dos contratos temporários; g) os 

processos de democratização política e social; e g) o crescimento da autonomia dos 

sindicatos.594 

A negociação coletiva, por meio de seu instrumento mais abrangente, a convenção 

coletiva de trabalho, “[...] funcionará com disposição guarda-chuva, sem prejuízo de adequação 

complementar nos acordos coletivos”595. Nessa linha, o acordo coletivo se torna instrumento 

complementar à convenção coletiva de trabalho, na normatização coletiva setorial. 

                                                 
592 Como exemplos de cláusulas que eram vistas, antes, como de barganha comercial: cláusula sobre jornada de 

12h por 36h, que merecia maior regulação em face da repercussão nos repousos, na participação nos lucros e 

resultados (PLR), nos feriados e nas horas extras; cláusula de banco de horas, que não podia ser firmada de forma 

individual; entre outras. LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num contexto 

de reforma trabalhista. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, n. 2, p. 

375-394, jul./dez. 2017, p. 387. 
593 GUNTHER, Luiz Eduardo. A negociação coletiva do trabalho como direito fundamental: necessidade de 

afirmação da tutela dos direitos de personalidade na atividade empresarial mundializada. Revista Jurídica - 

UNICURITIBA, Curitiba, n. 21, n. 5, p. 95-121, 2008, p. 117. ISBN 2316-753X. Disponível: 

<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/118>. Acesso em 11.06.2018. 
594 CUARTANGO, Gonzalo Oscar. La negociación coletiva transnacional em el Mercosur: observaciónes y 

perspectivas. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 27, n. 104, out.-dez.2001, 

p. 193. 
595 Uma cláusula setorial, por exemplo, que tem capacidade para evitar o dumping social seria a fixação de regras 

sobre o contrato e a jornada intermitentes (art. 443, § 3º; e art. 452-A e incisos, CLT), podendo ser criada por meio 

de convenção coletiva de trabalho. LIMA, Francisco Gérson Marques de. Instrumentos coletivos de trabalho num 

contexto de reforma trabalhista. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 37, 

n. 2, p. 375-394, jul./dez. 2017, p. 389. 
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Postas todas essas ideias, insta-se a feitura de uma análise final sobre o papel dos custos 

do trabalho e da formação dos preços para a economia de um país e, de como o efetivo combate 

à prática de dumping social, principalmente, de forma preventiva, pode interferir nessa equação 

social.  

 

4.5 CUSTOS DO TRABALHO, PREÇO FINAL E AUTONOMIA PRIVADA COLETIVA: 

BREVE ANÁLISE CONCLUSIVA  

 

 A importância das relações trabalhistas nas sociedades capitalistas torna-se indiscutível 

nos tempos contemporâneos, influenciando e interferindo na regulação do mercado e da 

economia como um todo. A globalização age nesse contexto no sentido de impor a redução dos 

custos de produção, estimulando a prática de dumping social, para favorecer a lucratividade das 

empresas, e, assim, a competividade empresarial.  

Nesse ponto, diante da transformação radical do mundo do trabalho com a completa 

descentralização física e produtiva, a OIT tem se mostrado preocupada com o dumping social, 

que passa a ser a nova estratégia das empresas para redução de custos.596  

O custo dos direitos trabalhistas tem influência direta na formação do preço final e, 

portanto, as empresas podem deliberadamente descumprir normas trabalhistas, com o objetivo 

de conquistar ou manter-se no mercado, prejudicando outras empresas que atuam conforme a 

legislação trabalhista. Nessa linha, a redução dos custos, mediante o descumprimento da lei 

trabalhista, força outras empresas a fazerem o mesmo, para se manterem no mercado, o que 

ocasionaria a condições de trabalho precarizantes e desfavoráveis.597 

Nesse cenário, a gestão dos riscos operacionais aparece como um instrumento de gestão 

empresarial, consistente na reflexão e na ponderação sobre as consequências das condutas a 

serem implementadas com relação ao cumprimento da legislação trabalhista. Isso para se evitar 

a prática do dumping social no contexto da crescente globalização econômica, evitando-se a 

exposição da empresa a passivos trabalhistas desnecessários.598 

Finalmente, a busca pela diminuição dos custos do trabalho não deve servir de artifício 

para o não investimento no trabalho humano. O trabalho decente e sustentável deve ser o 

                                                 
596 AGUIAR, Antonio Carlos. Negociação coletiva de trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 17. 
597 CRUZ, Alisson Westarb Cruz; SILVA, Wesley Vieira da; SOIERO, Susan Emily Iancoski. A gestão dos riscos 

operacionais e o dumping social. Cadernos de Estudos Sociais, n. 29, v. 1, p. 159-177, jan.-jun./ 2014, p. 161. 

Disponível em: <https://fundaj.emnuvens.com.br/CAD/article/download/69/1245>. Acesso em 05.12.2018. 
598 CRUZ, Alisson Westarb Cruz; SILVA, Wesley Vieira da; SOIERO, Susan Emily Iancoski. A gestão dos riscos 

operacionais e o dumping social. Cadernos de Estudos Sociais, n. 29, v. 1, p. 159-177, jan.-jun./ 2014, p. 161. 

Disponível em: <https://fundaj.emnuvens.com.br/CAD/article/download/69/1245>. Acesso em 05.12.2018. 

https://fundaj.emnuvens.com.br/CAD/article/download/69/1245
https://fundaj.emnuvens.com.br/CAD/article/download/69/1245
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objetivo maior a ser buscado pelas empresas e instituições, uma vez que novas forças estão 

modificando o mundo do trabalho na atualidade. E essa nova transição envolve a chamada de 

por ações decisivas nessa seara. Sobre o assunto, “we need to seize the opportunities presented 

by these transformative changes to create a brighter future and deliver economic security, equal 

opportunity and social justice – and ultimately reinforce the fabric of our societies”599 (Grifos 

nossos), assim considera a publicação da Global Commission on the Future of Work – Work 

for a Brighter Future –, da Internacional Labour Office (ILO), de 2019, em Geneva. 

A referida publicação traz a ideia de um contrato social – uma agenda centrada no ser 

humano –, recomendando três pontos que devem ser efetivados pelos diversos países: o 

aumento dos investimentos nas capacidades das pessoas; o aumento dos investimentos nas 

instituições de trabalho; e o aumento de investimentos no trabalho decente e sustentável. Isso, 

além da responsabilidade da própria Internacional Labour Office (ILO) e dos sistemas 

multilaterais no revigoramento desse contrato social.600 

Nesse sentido, os custos trabalhistas são importantes, mas não o fim em si mesmo, uma 

vez ser indiscutível a importância das relações trabalhistas em toda sociedade capitalista, 

podendo infrações à legislação trabalhista, além de uma legislação precarizante nessa seara, 

acarretar o denominado dumping social, ensejando inúmeros outros custos, tais como a 

reparação do dano coletivo e o impacto financeiro individual e coletivo gerado pelos efeitos 

adversos. Assim, ressalta-se uma gestão bem-feita dos riscos operacionais envolvidos, além de 

da mudança de mentalidade empresarial na busca por uma transformação no mundo do trabalho, 

em vez da ideia simplista de diminuição de custos do trabalho. 

A análise dos custos de transação é feita por Ronald H. Coase. O Teorema de Coase 

propõe que a regulamentação governamental deve, primeiramente, tentar reduzir os custos de 

transação, em vez de substituir-se à vontade das partes. Em outras palavras, o Estado regulador 

deve ter cautela para não prejudicar a autonomia da vontade e a capacidade de conciliação dos 

                                                 
599 GLOBAL COMMISSION ON THE FUTURE OF WORK. Work for a brighter future. Geneva: ILO, 2019, 

p. 10.  
600 Em conclusão, a Comissão considera o seu relatório apenas como o início da viagem, esperando que essa 

jornada seja levada adiante, pelo maior número possível de participantes, tanto, nacionalmente como 

internacionalmente. Tem como tarefa identificar o que acreditam ser os principais desafios para o futuro do 

trabalho e recomendar como abordá-los. Tais questões estão sendo examinadas em outros locais, esperando-se que 

suas opiniões sejam as únicas a serem ouvidas. A Comissão está certas de duas conclusões. Primeiro, a ILO está 

bem preparada para agir como bússola e guia desta jornada, por reunir os governos, empregadores e trabalhadores 

do mundo e também por causa do seu mandato. Segundo, quaisquer que sejam os méritos de seu próprio relatório, 

as questões que foram solicitadas a serem consideradas são importantes para as pessoas em todos os lugares do 

nosso planeta e para o planeta em si. Embora haja dificuldades, essas pessoas não podem ser ignoradas, podendo 

a Comissão chegar a boas respostas, ajudando a abrir extraordinárias novas perspectivas para as próximas gerações 

no trabalho. GLOBAL COMMISSION ON THE FUTURE OF WORK. Work for a brighter future. Geneva: 

ILO, 2019, p. 27-57.  
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particulares. O autor aduz que se a ação governamental fosse mínima e houvesse uma livre 

negociação privada, resultaria em custos de transação mais baixos, havendo interferência estatal 

somente nos casos em que os custos de transação obstassem a negociação entre os atores 

privados.601  

 

 As políticas públicas para a efetivação de direitos sociais demandam, na grande 

maioria das vezes, gasto de recursos públicos. E esse é o ponto central no debate a 

respeito da exigibilidade judicial dos direitos sociais, pois uma decisão judicial para a 

tutela de um determinado direito social no caso concreto pode obrigar o Estado a 

realizar gastos públicos e, uma vez que os recursos públicos disponíveis são menores 

do que o necessário para oferecer a todos os cidadãos todos os direitos que a 

Constituição prevê, muitas vezes a Administração não tem ou não pode dispor dos 

recursos necessários para atender a decisão judicial sem prejudicar a tutela de um 

outro direito que o Poder Público entendeu ser mais importante. [...] A escassez de 

recursos exige que o Estado faça escolhas, o que pressupõe preferências e que, por 

sua vez, pressupõe preteridos. O grande debate que a exigibilidade judicial dos 

direitos sociais suscita é a possibilidade daqueles que foram preteridos de buscarem, 

por meio do poder Judiciário, a tutela de seus direitos, e se esse Poder teria 

legitimidade democrática, competência constitucional e formação técnica para 

realizar essa tarefa.
602 

 

 Nessa seara, a exigibilidade judicial dos direitos sociais encontra um limite fático, qual 

seja, a dependência da capacidade econômica, financeira e orçamentária do Estado – a reserva 

do possível. A escassez dos recursos e o custo dos direitos entram em cena, principalmente, em 

tempos de crise econômica mundial e nacional frente ao mínimo existencial e à efetividade dos 

direitos sociais fundamentais. 

 Não havendo como se adentrar, em face de temática diversa aqui estudada, nos mais 

diversos aspectos sobre a teoria dos custos dos direitos, sendo também não viável, neste tópico, 

considerar as principais concepções e argumentos desenvolvidos sobre o tema na doutrina e na 

jurisprudência, prioriza-se neste tópico, apenas citar a matéria como forma de ressaltar a negociação 

coletiva de trabalho, como efetivo instrumento da autonomia privada coletiva. 

A negociação coletiva de trabalho entra nesse contexto como um mecanismo eficiente 

e eficaz no combate à prática do dumping social, uma vez que privilegia a autonomia da vontade 

coletiva privada e a livre iniciativa, sem se esquecer do valor social do trabalho. Ademais, afasta 

a interferência estatal demasiada nas relações sociais, tanto em termos de políticas públicas 

como na seara judicial, economizando-se, dessa forma, os recursos públicos. 

                                                 
601 COASE, Ronald. H. Coleção Paulo Bonavides. Tradução Heloisa Gonçalves Barbosa. A firma, o mercado e 

o Direito. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016, p. 93. 
602 WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de recursos, custos dos direitos e reserva do possível na atual 

jurisprudência do STF. Revista de Direito GV, São Paulo, v. 4, n. 2, p.- 539-568, jul./dez. 2008, p. 540. Disponível 

em: < http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35163/33968>. Acesso em 

13.01.2019. 
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Em consideração com as inovações adquiridas pelo Direito Coletivo do Trabalho, “[...] 

à negociação coletiva de trabalho está sendo reservado um papel de destaque até então sem 

precedentes na resolução de conflitos coletivos no Brasil [...]”603, posição já considerada de 

soberana, há décadas, em outros países, principalmente na União Europeia e nos Estados 

Unidos da América, como a modalidade mais eficaz de solução dos problemas entre o capital 

e o trabalho.  

Nesse cenário, a negociação coletiva de trabalho, se bem trabalhada, age de maneira 

preventiva, indo ao encontro da ideia de transformação do mundo do trabalho, consignada, 

recentemente (2019), na publicação Work for a Brighter Future, da Global Commission on the 

Future of Work, da Internacional Labour Office (ILO), em Geneva. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
603 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Negociação coletiva de trabalho nos setores público e privado. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2016, p. 228. 
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CONCLUSÃO 

 

 A globalização econômica, aliada a revolução tecnológica crescente, vem 

transformando a sociedade, e, consequentemente, as relações de trabalho, fazendo nascer uma 

economia global, com fulcro na competitividade e no individualismo, fragilizando todas as 

relações sociais, em uma total desregulamentação da economia. 

A teoria do dumping social teve origem no contexto da globalização da economia, em que 

as empresas, em busca de maior lucratividade, começaram a praticar uma concorrência desleal 

em face de outras empresas, desrespeitando os direitos trabalhistas fundamentais. Entretanto, 

também, o dumping social pode ser concretizado por meio de uma legislação flexibilizadora, 

em virtude da possível redução dos direitos trabalhistas que pode acarretar, atraindo uma 

precarização trabalhista no cenário social. 

As agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à 

sociedade, pois configura a prática do denominado dumping social, desconsiderando-se, de 

forma proposital, a estrutura do Estado Democrático de Direito e o próprio sistema capitalista 

de produção, uma vez que gera a obtenção de uma vantagem indevida.  

A prática de dumping social pelas empresas desencadeia sérios distúrbios em todo o 

sistema capitalista de produção, alcançando, inclusive, o sistema econômico e social, com danos 

graves aos trabalhadores e à sociedade como um todo, especialmente, no momento em que traz 

prejuízos à efetividade dos direitos fundamentais sociais.  

O dumping social, por desencadear um prejuízo a toda a sociedade – dano social, é 

instituto de Direito Coletivo, devendo ser combatido pelos instrumentos pertinentes, tanto de 

forma preventiva como repressiva.  

A ordem econômica brasileira é regulada pelo princípio da lealdade concorrencial, de 

maneira a prevenir e a reprimir as infrações à ordem econômica (Lei 8.884/1994), assim como 

encontra-se fundamentada no valor social do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, IV, CF), tendo 

como objetivo assegurar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, e 170, CF).  

Nesse cenário, há necessidade da atuação repressiva do Poder Judiciário trabalhista, 

visando a coibição de práticas ilícitas de vilipêndio dos direitos sociais e à efetiva concretização 

dos direitos fundamentais. Em se tratando de práticas ilícitas que gerem grande repercussão 

social, a indenização é fixada como meio de desestímulo a continuação do ilícito, bem como 

com vistas à efetiva reparação do dano social gerado.  
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Não somente o Estado-juiz, mas também, outros setores da sociedade são chamados ao 

combater do dumping social, tais como o Ministério Público do Trabalho, auditores fiscais do 

trabalho, além de outros atores sociais. 

A atuação preventiva, no entanto, deve ser buscada, veementemente, de forma a evitar o 

dano social, e, assim, a própria ocorrência da prática lesiva do dumping social. Nessa senda, a 

Lei 13.467/2017 incentivou os mecanismos de solução extrajudicial de conflitos – 

autocomposição de interesses –, tornando-se aconselhável a utilização dos acordos e das 

convenções coletivas de trabalho, e, ainda, a conciliação, a mediação e a arbitragem, 

instrumentos de Direito Coletivo de Trabalho.  

A negociação coletiva de trabalho apresenta-se como o meio preventivo mais eficiente e 

eficaz para solucionar conflitos entre o capital e o trabalho, em que trabalhadores e 

empregadores estabelecem condições de trabalho e de remuneração, como resolvem vários 

conflitos de interesses, utilizando-se de um processo dialético, definido pelas próprias partes, 

que devem se pautar pela lealdade, boa-fé, proporcionalidade, razoabilidade e senso de 

equilíbrio.  

O Estado Democrático de Direito tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana 

e o valor social do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, III e IV, da CF). Nesse quadro, a 

autonomia da vontade coletiva deve ser exercida de maneira a melhorar as condições sociais 

dos trabalhadores, adaptando-se o sistema jurídico às necessidades dos tempos 

contemporâneos, e, não de forma a precarizar as relações de trabalho. Até porque os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil são a construção de uma sociedade, livre, justa 

e solidária, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos (art. 3º, CF). 

A Consolidação da Leis do Trabalho – CLT – traz normas de Direito do Trabalho e 

Processo do Trabalho que regulamentam as relações de trabalho, sejam elas individuais ou 

coletivas. A Lei 13.467/2017 – Lei da Reforma Trabalhista – acarretou mudanças em inúmeros 

dispositivos, trazendo, em muitos sentidos, uma flexibilização dos direitos sociais trabalhistas.  

A flexibilização, sem dúvida, reduz direitos trabalhistas, mas não quer dizer que haja uma 

desregulamentação do Direito do Trabalho, uma vez que a ordem jurídica consagra direitos 

mínimos (art. 7º, CF) que devem ser respeitados. Com a flexibilização trabalhista tem-se em 

mente a preservação dos empregos, uma vez que a rigidez extrema resulta em quebra de 

empresas e em desemprego. Mas isso não conduz a ideia da precarização trabalhista, em que o 

homem passe a ser visto como mais uma “mola” do sistema econômico.  

Não se defende que os direitos trabalhistas devam permanecer intactos e que não possam 

ser flexibilizados ou relativizados em algumas situações, quando a empresa necessitar de ajuda 
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extraordinária para melhorar a sua condição financeira. A própria Constituição Federal de 1988 

já previu essa possibilidade de flexibilização legal (art. 7º, VI, XIII e XIV, CF), autorizando a 

negociação coletiva de trabalho em prejuízo da lei. 

A ideia da prevalência do negociado sobre o legislado, trazido pela Reforma Trabalhista 

de 2017, deve ser encarada como o encontro entre o negociado e o legislado, em uma 

ponderação de interesses, que leve em conta a proporcionalidade na aplicação em cada caso 

concreto, sem se afastar dos princípios constitucionais e direitos fundamentais sociais. Não 

devem ser afastados os princípios próprios do Direito do Trabalho, como o da norma mais 

favorável ao trabalhador – princípio nuclear de todo o ramo justrabalhista –, além do disposto 

no art. 7º, caput, da CF, que consagra a ideia da melhoria crescente das condições sociais dos 

trabalhadores. 

Assim, o negociado pode vir a prevalecer sobre o legislado, na seara trabalhista, mas, 

desde que se tenha como norte primordial os princípios trabalhistas e, primordialmente, a 

Constituição, como valor supremo de todo sistema democrático.  

Ainda, se a própria Constituição Federal de 1988 assegura a inafastabilidade do controle 

jurisdicional, o Poder Judiciário nunca poderá ser afastado de dar a sua interpretação sobre o 

caso em apreço, conferindo segurança jurídica às partes em conflito. Isso em vista do direito de 

ação e do amplo acesso à justiça, constitucionalmente assegurados. 

As convenções coletivas de trabalho aparecem, na atualidade, como importantes 

instrumentos de regulação setorial, e, portanto, de combate ao dumping social. A normatização 

coletiva setorial aparece, nesse cenário de crise econômica e flexibilização na legislação 

trabalhista, como procedimento eficaz para o embate com as práticas de concorrência desleal.  

Os acordos coletivos de trabalho continuam sendo um instrumento de grande valia para 

se adequar as necessidades da empresa e de seus trabalhadores, mas, deve ser utilizado em 

complementação à convenção coletiva de trabalho, pelo fato desta ser mais abrangente, tendo 

capacidade de normatizar o setor pertinente, em complementação e até em adição à lei 

trabalhista flexibilizadora. 

A ultratividade das normas coletivas, embora vedada pela lei infraconstitucional 

reformista de 2017, pode vir a ser estabelecida, expressamente, nos instrumentos coletivos de 

trabalho, em especial nas convenções coletivas de trabalho, pela durabilidade maior de suas 

normas negociadas e maior capacidade de influência na regulação do mercado. Portanto, a 

cláusula de ultratividade pode ser pactuada pelos próprios signatários do acordo ou da 

convenção coletiva de trabalho, estendendo a sua vigência, isso pelo princípio da paz social e 

da autonomia da vontade coletiva. 
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Os sindicatos, por serem institucionalizados constitucionalmente, devem ter uma maior 

participação em todas as relações quem envolvam o trabalho humano, inclusive, para lhes 

conceder maior legitimidade, como nas negociações coletivas de trabalho – acordos e 

convenções coletivas de trabalho. Também, deve haver um revigoramento da assistência 

sindical nas rescisões contratuais, com intuito de obtenção de uma eficácia liberatória geral do 

contrato de trabalho extinto. Ainda, a quitação das obrigações trabalhistas convém ser 

regulamentada em instrumentos coletivos de trabalho, com a participação sindical, para lhe dar 

maior credibilidade. 

A negociação coletiva de trabalho pode servir de instrumento preventivo no efetivo 

combate ao dumping social, uma vez que privilegia a autonomia da vontade coletiva privada e 

a livre iniciativa, sem se esquecer do valor social do trabalho, afastando a interferência estatal, 

e, assim, acerta conflitos de interesses de forma mais duradoura e pacífica, diminuindo, 

outrossim, os custos de transação envolvidos em sua intervenção, tanto, em termos de políticas 

públicas como em termos de atuação judicial. 

É de se presumir que, após a Reforma Trabalhista de 2017, traga a necessidade de novas 

adaptações e uma instrumentalização coletiva bem mais elaborada, ensejando a construção de 

cláusulas novas, tais como as envolventes a temáticas flexibilizadas em demasiado pela lei 

trabalhista: jornada intermitente, quitação anual do contrato de trabalho, assistência sindical nas 

rescisões contratuais, sem se olvidar a estipulação de alguma taxa para as empresas em caso de 

descumprimento. 

A negociação coletiva internacional torna-se essencial, na atualidade, para o efetivo 

combate à prática de dumping social nos diversos locais do globo, trazendo à tona a ideia de 

normas internacionais negociadas entre os Estados para reger a relação entre o capital e o 

trabalho. 

Finalmente, para se resolver uma crise de natureza econômica, necessita-se de um diálogo 

social – um verdadeiro pacto social –, que envolva os setores da produção, do trabalho e do 

consumo, acompanhado pelo Estado, que deve ser o gerenciador maior para a construção de 

uma justiça social. Precisa-se, acima de tudo, de uma solidariedade comunitária, um projeto de 

sociedade solidária para minimizar os efeitos de uma crise cuja profundidade e extensão não se 

conhecem. 
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