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1. Introdução 

O presente ensaio visa a debater a baixa efetividade dos direitos e deveres trabalhistas 

estabelecidos pelas comunidades e organizações internacionais, num contexto de 

globalização da economia. 

A pesquisa se justifica em face da importância dos direitos e deveres com objeto 

trabalhista na sociedade e tem grande relevância, pois, entre outros atributos, privilegia a 

discussão da sociedade, sob uma perspectiva transdisciplinar ligada à noção de 

complexidade e mediante o influxo da globalização.  

                                                           
1 Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestre em Direito pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 
Grande do e da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil. E-mail: rodrigo.coimbra@terra.com.br 
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Dentre outras questões, o problema principal é investigar quais são algumas das 

razões que levam a baixa efetividade dos direitos e deveres trabalhistas estabelecidos pelas 

comunidades e organizações internacionais? 

A hipótese proposta é de que a baixa efetividade dos direitos e deveres trabalhistas 

estabelecidos pelas comunidades e organizações internacionais, entre outras razões, possui 

os seguintes desdobramentos: a) no âmbito internacional: a.1) se deve a falta de um 

mecanismo dotado de força e capaz de fazer valer suas decisões, no âmbito da Organização 

Internacional do Trabalho; a.2) resulta da dificuldade Organização Internacional do 

Trabalho de fiscalizar os Estados aderentes ao seu sistema normativo; a.3) expõe a 

necessidade de se iniciar um diálogo entre os tribunais internos e os tribunais internacionais 

de modo que a internacionalização dos direitos humanos com objeto trabalhista não fique 

restrita aos tratados, mas que a interpretação deles também seja internacional; b) no âmbito 

nacional, se trata de um problema sistêmico, de dificuldade de comunicação entre os 

sistemas do Direito e da Economia, para o qual se propõe a negociação coletiva de trabalho 

como instrumento mais adequado para realizar essa comunicação. 

O estudo está dividido, em seu desenvolvimento, em três partes, iniciando pela 

definição do marco simbólico que impulsionou o surgimento da globalização nos moldes 

atuais e da apreciação concisa das fases da globalização, que não é um processo novo, mas 

está sendo retomado com novas características, dando-se ênfase a alguns reflexos da 

globalização no Direito do Trabalho. Nessa parte faz-se referência também a ideia de 

transnacionalização do Direito, notadamente a emancipação das grandes empresas 

transnacionais da tutela do Estado. Após, analisa-se a efetividade ou da atuação da 

Organização Internacional do Trabalho que estabelece um padrão mínimo de Direitos 

Trabalhistas, a partir da declaração dos princípios e direitos fundamentais do trabalho, 

alicerçados na necessidade de um trabalho digno aos trabalhadores em contraponto a 

precarização do trabalho gerada pela priorização da economia. Nessa parte adverte-se para a 

necessidade de avançarmos na efetivação dos direitos trabalhistas no âmbito internacional e 

algumas dificuldades. Na última parte do desenvolvimento defende-se que a baixa 
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efetividade dos direitos e deveres com objeto trabalhista estabelecidos nos tratados 

internacionais se deve a dificuldade de comunicação, e visando a melhorar a comunicação 

entre os sistemas do Direito e da Economia proveniente das diretrizes e dos tratados 

internacionais e comunitários envolvendo a tutela jurídica do trabalho humano, propõe-se 

dar maior efetividade no direito interno, em última análise aos trabalhadores e 

empregadores, por meio de um elemento comum aos dois sistemas: a negociação coletiva de 

trabalho. 

Para desenvolver essa proposta usar-se-á o método de abordagem sistêmico-

construtivista;   métodos de procedimento: histórico, comparativo, funcionalista e estudo de 

caso; técnicas de pesquisa: pesquisa bibliográfica, jurisprudencial, legislativa e tratados 

internacionais. 

 

2. Globalização da economia, pluralismo e diferentes formas de 

observação das normas envolvendo relações de trabalho estabelecidas em tratados 

internacionais e diretrizes das comunidades internacionais.  

A globalização, ou “os processos de globalização”, na expressão que dá maior 

dinâmica a este fenômeno que segue em andamento nos dias atuais, cunhada por 

Boaventura de Souza Santos2, é um tema que tem adquirido grande importância, sobretudo 

nas últimas décadas, tendo se caracterizado mais recentemente por um fenômeno 

multifacetado com dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais e jurídicas 

interligadas de modo complexo. O sociólogo português acrescenta que a globalização das 

últimas três décadas, em vez de encaixar no padrão moderno ocidental de globalização, 

parece combinar a universalização e a eliminação das fronteiras nacionais, por um lado, o 

                                                           
2 SANTOS, Boaventura de Souza. Os processos de globalização. In: A globalização e as ciências sociais. 
SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 25. 
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particularismo, da diversidade local, a identidade étnica e o regresso ao comunitarismo, por 

outro3. 

Impulsionada por elementos econômicos e por fatores políticos neoliberais, a 

globalização tem reclamado um dos ajustes estruturais mais selvagens, conforme Rodolfo 

Capón Filas4, modificando toda ordem econômica e social e gerando o deslocamento do 

trabalho (desemprego crescente em alguns países e aumento de postos de trabalho em 

outros), precarização de trabalho, deterioração da qualidade de vida, entre outros reflexos, 

como o crescimento da dívida externa nos países periféricos. 

Do mesmo modo como o Direito do Trabalho não surgiu na revolução industrial, que 

foi na célebre expressão de Segadas Viana5 a “fermentação” que daria origem ao surgimento 

das posteriores normatizações iniciais tutelando as relações de trabalho de forma lenta e 

gradual, também a “fermentação” ou o marco simbólico inicial impulsionador do fenômeno 

denominado de globalização, cuja efetivação nos moldes atuais se dá por volta dos anos 

2000, foi a queda do muro de Berlim em 09/11/1989 (existente desde 13/08/1961), que marca o 

final da guerra fria e a superação do conflito ideológico, de dimensão universal6. Foi um 

momento histórico e de grande impacto7.  

A queda do muro de Berlim não contribuiu apenas para o achatamento das 

alternativas ao capitalismo de livre mercado e a libertação de gigantescas reservas 

reprimidas de energia de centenas de milhões de pessoas de lugares como Índia, Brasil, 

China e o antigo Império Soviético: permitiu-nos encarar o mundo como um todo de uma 

                                                           
3 SANTOS, Boaventura de Souza. Os processos de globalização. In: A globalização e as ciências sociais. 
SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 26. 
4 FILAS, Rodolfo Capón. Trabajo y globalizacion propuesta para una praxis popular alternativa. Justiça do 
Trabalho. Porto Alegre: HS, ano 18, n. 205, p. 10, jan. 2001. 
5 SUSSEKIND, Arnaldo... .et  al.. Instituições de Direito do Trabalho. V. 1. 20. ed. São Paulo : Ltr, 2002, p. 41.  
6 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: o mundo globalizado no século XXI. 3. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009, p. 66-69; Nesse sentido, no âmbito do Direito do Trabalho ver: SUSSEKIND, Arnaldo. A globalização da 
economia e o Direito do Trabalho. Revista Ltr. São Paulo: Ltr, v. 61, p. 40, jan. 1997.  
7 COIMBRA, Rodrigo. Globalização e internacionalização dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Revista 
de Direito do Trabalho. n. 146. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 411-431, p. 413, abr.-jun. 2012. 
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nova forma, vendo-o como uma unidade mais homogênea8. A partir da queda do muro do 

Berlim, tem-se um novo ciclo da globalização, que, vale lembrar, não é algo novo, trata-se de 

um processo que está sendo retomado com novos moldes. Friedman9, com uma visão 

americana do fenômeno, sustenta que a globalização atravessou três grandes eras ou fases: 

1ª) De 1492, quando Cristóvão Colombo embarcou, inaugurando comércio internacional 

entre o velho mundo e o novo, até por volta de 1800, e se caracterizou basicamente pelo 

envolvimento de países; 2ª) Aproximadamente de 1800 a 2000 (sendo interrompida pela 

                                                           
8 Enfatiza Thomas Friedman que “o muro não somente bloqueava a passagem, como também a visão, isto é, 
nossa capacidade de ver o mundo como um único mercado, um só ecossistema, uma mesma comunidade” 
(FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: o mundo globalizado no século XXI. 3. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009, p. 69).  
9 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: o mundo globalizado no século XXI. 3. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009, p. 19-21; Domenico De Masi, com um visão europeia do fenômeno, também destaca que a globalização 
não é fenômeno recente e aponta dez formas e/ou fases de globalização: 1ª) A globalização como descoberta: a 
progressiva exploração do planeta e do universo para conhecê-lo, mapeá-lo e desfrutar dos seus recursos. Os 
grandes exploradores e as grandes explorações – de Ulisses a Magalhães, de Colombo a Gagárin, de Armstrong 
às recentes sondas marcianas – deslocaram aos poucos os limites do mundo; 2ª) A globalização como troca: os 
mercadores da Mesopotâmia, os gregos e venezianos exerceram a sua astúcia levantina para penetrar 
territórios cada vez mais vastos, trocando matérias-primas e produtos de terras e climas diversos; 3ª) A 
globalização como colonização: a tentativa de colonizar militarmente os povos limítrofes e depois, aos poucos, 
os povos cada vez mais distantes, até abranger o planeta inteiro; 4ª) A globalização como colonização de todos 
os mercados: invadindo-os com as suas mercadorias, os petroleiros árabes, os estilistas italianos, a Intel, com os 
seus microchips, a Bayer com a sua aspirina, a Microsoft com os seus programas, por exemplo; 5ª) A 
globalização como expansão do raio de ação e de influência dos seus capitais e das suas moedas: a rede 
financeira dos banqueiros de Florença, a Comunidade Britânica, os tratados de Bretton Woods, o dólar como 
moeda de referência, o euro como moeda unificante, a rede de comércio financeiro que passa pelas bolsas são 
alguns dentre outros tantos movimentos de ordem político econômica derivados desse impulso; 6ª) A 
globalização como deslocamento de parte das próprias estruturas produtivas a regiões cada vez mais distantes: 
por meio de multinacionais que transpõem as fronteiras e os poderes de cada Estado com o superpoder de suas 
redes operadoras. Por exemplo, a fabricante de computadores Hewlett Packard tem a sua sede central na 
Califórnia. O seu centro de fama mundial de implantes médicos está na costa oeste americana, o de 
microcomputadores na Suíça, o de fibras óticas na Alemanha e o de impressoras a laser em Cingapura; 7ª) A 
globalização de invasão de ideias: a Igreja, com os seus missionários; o Iluminismo, com a sua Enciclopédia; a 
América, com a sua CNN, os seus filmes e os seus telefilmes, constituem do mesmo modo tentativas de 
substituir as crenças, as linguagens e os modelos de vida locais por uma cultura universal. 8ª) A globalização 
como regulamento: através da criação de organismos internacionais para regular as políticas de cada país, o seu 
comércio, os seus conflitos, as pesquisas, a defesa do ambiente, da arte, da infância, a polícia, os serviços 
secretos, as estruturas econômicas, sindicais, religiosas, escolares, militares, humanitárias e esportivas; 9ª) A 
predisposição das grandes empresas a criar estruturas multinacionais: visando abrandar, por meio de acordos e 
trocas internacionais, a perigosa fluidez que a competição global constitui; 10ª) A globalização atual: somando-
se e potencializando-se alternadamente, produzem o tipo de globalização que a maioria das pessoas hoje 
entende quando escuta ou pronuncia a palavra “globalização” (DE MASI, Domenico. O futuro do trabalho: 
fadiga e ócio na sociedade pós industrial. 5. ed. Brasília: Unb, 2000, 147-155). 
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Grande Depressão e pela primeira e segunda guerras mundiais), tendo como principal 

agente de mudança as empresas multinacionais, que se expandiram em busca de mercados e 

mão-de-obra, movimento encabeçado pelas sociedades por ações inglesas e holandesas e 

pela revolução industrial; 3ª) Iniciou por volta do ano 2000 e em encontra-se em plena 

expansão na atualidade, tendo por diferencial a capacidade de indivíduos, e não mais apenas 

países ou empresas, por meio de um computador pessoal, colaborarem e concorrerem no 

âmbito mundial, a se “tornarem atores globais”, na expressão do autor. 

Uma diferença importante da fase atual da globalização é de que as duas primeiras 

foram lideradas basicamente por europeus e americanos, pessoas e empresas. Em virtude do 

que Friedman chama de “achatamento e encolhimento do mundo”, está fase será cada vez 

mais movida não somente por indivíduos, mas também “por um grupo muito mais 

diferenciado de ocidentais e não brancos”. Pessoas de todos os cantos do mundo estão 

adquirindo poder10.  Conforme a concepção de Friedman11 a plataforma do mundo plano é 

produto de uma convergência entre: a) o computador pessoal, que subitamente permitiu a 

cada indivíduo tornar-se autor de seu próprio conteúdo digital; b) o cabo de fibra ótica, que 

viabilizou a tais indivíduos o acesso cada vez maior a conteúdo digital no mundo, por quase 

nada; c) o aumento de softwares de trabalho, que possibilitou aos indivíduos, de todo o 

mundo, se relacionar e colaborar com esse conteúdo digital em muito aumentado, estando 

em qualquer lugar, independente da distância entre eles12. Ninguém previu essa 

convergência, ela simplesmente aconteceu por volta dos anos 2000.   

                                                           
10 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: o mundo globalizado no século XXI. 3. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009, p. 22.      
11 FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: o mundo globalizado no século XXI. 3. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009, p. 22.      
12 Esse elemento da convergência relaciona-se diretamente com o teletrabalho, o qual se constitui em 
modalidade surgida da Revolução Informacional. Não se constitui em fenômeno tão recente quanto quer 
parecer a nós brasileiros. Para um estudo detalhado dessa cada vez mais importante forma de trabalho ver: 
FINCATO, Denise Pires. Teletrabalho: uma análise juslaboral. In: Questões controvertidas de Direito do 
Trabalho e outros estudos. Gilberto Sturmer (Org). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 45-62; 
FINCATO, Denise Pires. Internet e relação de emprego: reflexões sobre a espionagem e o cyberbullying. Justiça 
do Trabalho. Porto Alegre: HS Editora, n. 305, p. 39-42, mai. 2009. 
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Os processos de globalização têm exigido outros tipos de observação a partir da 

constatação de que há muitas outras possibilidades de produção de direitos na sociedade13. 

E, o Direito, nesse cenário, necessariamente deve ser observado de uma forma diferente – 

não apenas normativista –, a fim de promover uma visão plural do mundo (pluralismo)14.  

Nesse quadro de alta complexidade evidencia-se a grande importância da realização 

de diferentes formas de observação sobre o modelo normativo estabelecido por meio de 

tratados internacionais e diretrizes das comunidades internacionais no tocante a tutela 

jurídica do trabalho humano e seus reflexos no âmbito comunitário15 e internacional16. 

A globalização, conforme ressalta Leonel Severo Rocha17, exige que se acrescente à 

dogmática jurídica mecanismos paraestatais (organizações internacionais) que permitam a 

influência de outras culturas, de outras estruturas, de uma diversidade social maior, para se 

poder auto-reproduzir o Direito a partir de critérios mais abrangentes, constituindo-se com 

isso em um  Direito estruturalmente aberto para uma diversidade cultural mais ampla.  

É preciso se pensar em novos tipos de observação sobre direitos que surgiram na 

periferia, mas que também têm autonomia, como os direitos produzidos pelas organizações 

                                                           
13 Nesse sentido, Wilson Engelman chama atenção para a importância do diálogo entre todas as fontes do 
direito (ENGELMANN, Wilson. O diálogo entre as fontes do direito e a gestão do risco empresarial gerado 
pelas nanotecnologias: construindo as bases à juridicização do risco. Constituição, Sistemas Sociais e 
Hermenêutica: Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2012, p. 329-331). 
14 ROCHA, Leonel Severo. Observações sobre autopoiese, normativismo e pluralismo jurídico. Constituição, 
Sistemas Sociais e Hermenêutica: Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e 
doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 177.  
15 Essa matéria especializada é chamada Direito Comunitário do Trabalho ou Direito Social Comunitário, cujas 
raízes encontram-se nos Tratados de Roma de 1957 e no Tratado de Maastricht de 1992 e se dedica ao estudo 
das relações trabalhistas nas comunidades internacionais, à política social, dentre outros aspectos, conforme 
CHIARELLI, Carlos Alberto. CHIARELLI, Matteo Rota. Integração: direito e dever – Mercosul e Mercado Comum 
Europeu. São Paulo: Ltr, 1992, p. 205-206; Supiot usa essa expressão SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio 
sobre a função antropológica do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 132. 
16 Sobre o Direito Internacional do Trabalho, sugeres a leitura, entre outras obras, do clássico escrito por 
SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 2.ed. São Paulo: Ltr, 1987. 
17 O autor usa a expressão policontexturalidade para se referir a “proposta que se permite que se observem a 
partir das categorias da teoria dos sistemas, os novos sentidos do Direito” (ROCHA, Leonel Severo. Uma nova 
forma para a observação do direito globalizado: policontexturalidade jurídica e estado ambiental. Constituição, 
Sistemas Sociais e Hermenêutica: Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e 
doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 149).  
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internacionais e nas comunidades internacionais, pois possuem uma lógica própria e, 

conforme Leonel Severo Rocha18 começam a surgir paralelo ao Estado, na globalização. Nas 

sociedades complexas, está surgindo, assim uma nova cultura jurídica, que merece ser 

observada com atenção. 

O mundo do trabalho passou por muitas mudanças nos últimos trinta anos em todos 

países europeus. A produção industrial encolheu, enquanto o setor de serviços ganhou 

maior importância. Este efeito se faz sentir não só no número total de empresas de serviço e 

de produção, mas também pelo fato de que no setor produtivo tradicional diminuiu a 

importância relativa do trabalho na máquina em relação ao trabalho administrativo e 

organizacional19. Esta mudança encontra sua expressão na redução do número de operários 

em relação aos empregados administrativos nos escritórios, um fato de grande importância 

nos sistemas jurídicos que prevêem diferenças significativas quanto aos direitos desses tipos 

de trabalhadores20.  

A introdução da informática modificou as atividades em todas as áreas, levando ao 

mesmo tempo a uma redução do quadro de pessoal, o uso do computador facilitou o 

controle dos empregados e a introdução de novas tecnologias exigiu dos empregados um 

grande esforço de adaptação. As novas tecnologias trouxeram, além disso, uma nova divisão 

dos trabalhos entre as empresas. A terceirização de certas funções, da limpeza à entrega de 

componentes na indústria automobilística, revelou-se mais econômica e uma tendência 

mundial. Muitas empresas passaram a limitar-se a funções básicas, com conseqüências sobre 

o número de funcionários21. Empresas isoladas integraram-se em verdadeiras “redes” de 

unidades interligadas, de modo que uma greve pode paralisar não só um certo grupo de 

                                                           
18 ROCHA, Leonel Severo. Uma nova forma para a observação do direito globalizado: policontexturalidade 
jurídica e estado ambiental. Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: Programa de Pós-Graduação em 
Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 149.  
19 COIMBRA, Rodrigo; ARAÚJO, Francisco Rossal de. Direito do Trabalho: evolução do modelo normativo e 
tendências atuais na Europa. Revista Ltr. São Paulo: Ltr, ano 73, t. II, n. 08, p. 961, ago. 2009. 
20 WOLFANG, Daubler. In O mundo do trabalho – Crise e mudança no final do século. São Paulo: Scritta, 1994, 
p. 42.  
21 COIMBRA, Rodrigo; ARAÚJO, Francisco Rossal de. Direito do Trabalho: evolução do modelo normativo e 
tendências atuais na Europa. Revista Ltr. São Paulo: Ltr, ano 73, t. II, n. 08, p. 961, ago. 2009. 
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empresas, mas todas as atividades econômicas, um fenômeno que em muitos países ainda 

não foi percebido como problema, porque o número de greves diminuiu muito e porque 

greves rápidas não costumam produzir efeitos22. 

As trajetórias das mudanças técnicas e os novos paradigmas de produção e 

organização do trabalho vêm revolucionando o perfil do trabalhador e as relações de 

produção, conforme estudo de Baiardi e Mendes23 sobre a inovação tecnológica no trabalho. 

Conforme os autores, os efeitos dessas mudanças – potencializadas por novos clusters de 

inovações em processos, produtos, técnicas gerenciais, etc – têm adicionalmente sido 

devastadoras sobre os empregos ditos diretos pelas seguintes razões: a) redução do uso de 

componentes de produtos através do crescente uso de micro-computadores; b) emprego da 

automação robótica; c) intensificação do uso de aparelhos eletrônicos em substituição aos 

mecânicos; d) banalização da informação e e) um aumento mais que proporcional da 

produtividade em relação à demanda agregada. Além das inovações que stricto sensu podem 

ser consideradas tecnológicas, surgem as gerenciais como a flexibilização funcional 

(trabalhadores ocupantes de postos estáveis desempenhando várias funções) e a 

flexibilização numérica (fazer gravitar em torno de um núcleo um número muito maior de 

trabalhadores temporários), que reforçam a tendência ao desemprego estrutural e que 

ensejam novas relações de trabalho para os trabalhadores que permanecem diretamente 

ligados às plantas industriais. 

A Organização Internação do Trabalho publicou, em junho de 2008 (na 97ª Sessão), 

em Genebra, texto específico sobre o tema: “Declaração sobre Justiça Social para uma 

Globalização Justa”24, expressando a visão contemporânea da OIT na era da globalização, 

                                                           
22 WOLFANG, Daubler. In O mundo do trabalho – Crise e mudança no final do século. São Paulo: Scritta, 1994, 
p. 42.  
23 BAIARDI, Amilcar; MENDES, Janúzia. Inovação tecnológica e trabalho: evolução e um breve enfoque sobre a 
contemporaneidade do relacionamento. Disponível em: 
<http://www.sep.org.br/artigo/9_congresso_old/ixcongresso60.pdf>. Acesso em 16 nov. 2011. 
24 Disponível em: <http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/resolucao_justicasocial.pdf>. 
Acesso em 10 ago. 2012. 
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articulada com a concepção de trabalho digno e com os princípios e direitos fundamentais 

no trabalho acima. 

Um dos remédios sugeridos para a globalização, notadamente utilizados em alguns 

países da Europa e nos Estados Unidos, é a chamada cláusula social no comércio 

internacional: consiste em incluir nos tratados comerciais uma cláusula (social) impondo, 

no direito interno, o respeito a um mínimo de regras relacionadas com as condições de 

trabalho (proibição de trabalho forçado, liberdade de associação sindical, proibição de 

trabalho infantil). Não obstante, alguns países asiáticos, como Taiwan e Hon Kong, 

primeiros alcançados por essas normas, se mostram reticentes em adotá-las25. Pastore26 diz 

que essa ideia de se implantar normas trabalhistas nos acordos comerciais é antiga, com a 

aplicação de sanções comerciais aos infratores, inclusive, com a suspensão de importações. 

Segundo o autor, essa tese nunca vingou, pois os países em desenvolvimento, inclusive o 

Brasil, veem essa tentativa como manobra protecionista. 

Alguns autores juslaboralistas, como, por exemplo, Jorge Luiz Souto Maior27, arrolam 

a globalização dentre as causas nefastas da precarização das condições de trabalho, 

advertindo que é necessário ter em mente “que os direitos sociais são o fruto do 

compromisso firmado pela humanidade para que se pudesse produzir, concretamente, 

justiça social dentro de uma sociedade capitalista”, e que “quebrar esse pacto significa, 

portanto, um erro histórico, uma traição com nossos antepassados e também assumir uma 

atitude de descompromisso com relação às gerações futuras”.  

                                                           
25 LYON-CAEN, Gerard. Derecho del trabajo o derecho del emprego?. In: Evolucion del pensamento 
juslaboralista. Montevideo: Fundacion de Cultura Universitária, 1997, p. 283; BLANPAIN, Roger.  Europa: 
politicas laborales y de empleo. In: Evolucion del pensamento juslaboralista. Montevideo: Fundacion de Cultura 
Universitária, 1997, p. 71.  
26 PASTORE, José.  Cláusulas trabalhistas na China? O Estado de São Paulo, 01/11/2005. Disponível 
em:<http://www.josepastore.com.br/artigos/rt/rt_280.htm>. Acesso em 20 nov. 2011. 
27 MAIOR, Jorge Luiz Souto. O dano social e sua reparação. Justiça do Trabalho. Porto Alegre: HS, n. 288, p. 10, 
dez. 2007. 
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Outra questão que merece destaque no contexto da globalização é a noção de 

transnacionalização28. Alain Supiot29 destaca a emancipação das grandes empresas 

transnacionais da tutela do Estado, cujas funções particulares (pesquisa, desenvolvimento, 

concepção, engenharia, fabricação e marketing) são organizadas a partir de um plano 

transnacional. 

Na discussão científica, segue sendo abordado a necessidade de treinamento para 

lidar com inovações tecnológicas. Fala-se, também, na necessidade da existência de uma 

efetiva representação sindical e de segurança nos empregos30. 

No âmbito científico uma das principais questões que segue em debate gira em torno 

do Direito do Trabalho fundado sobre o trabalho subordinado (emprego) ter perdido sua 

identidade, gerando a seguinte indagação: pode um Direito do Trabalho limitado em outros 

tempos ao trabalhador subordinado (também chamado de assalariado) ser transformado em 

Direito aplicável a todas atividades? Segundo explica Gerard Lyon-Caen o Direito do 

Trabalho convertido em instrumento da política de emprego fracassou e se encontra em 

retrocesso frente ao trabalho chamado independente (ou autônomo, em sentido amplo). 

Além disso, a terceirização de serviços também modificou sensivelmente as relações de 

trabalho. Os critérios para distinguir diferentes relações de trabalho não são sólidos, 

gerando controvérsias, pois “a fronteira é indefinida e as referências movediças”31. 

Nessa linha, Javillier chama a atenção para a emergência de novas modalidades de 

regulação social, tutelando trabalhadores que não são empregados, sob pena das relações de 

                                                           
28 De acordo com Leonel Severo Rocha transnacionalização é “a união de dois polos espaciais inconciliáveis na 
lógica tradicional: o local e o universal”. Segundo o autor “trata-se da produção da simultaneidade entre a 
presença e a ausência, que somente é possível devido a sua impossibilidade. Esse paradoxo é constitutivo da 
nova forma de sociedade que começamos  a experimentar, e nesse sentido, é um conite para reinventar, uma 
vez mais, o político e o Direito” (ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao 
construtivismo sistêmico II..In: Introdução à teoria do sistema autopoiéico do Direito. ROCHA, Leonel Severo; 
SCHWARTZ, Germano; CLAM, Jean. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,  2013,  p. 42. 
29 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. 210. 
30 WOLFANG, Daubler. In O mundo do trabalho – Crise e mudança no final do século. São Paulo: Scritta, 1994, 
p. 43.  
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trabalho sem ou com parca proteção jurídica transformar novamente o trabalho em 

mercadoria32.   

Em outras palavras, a vocação hegemônica do modelo normativo está debilitada. A 

realidade é que o crescimento do trabalho informal é um problema complexo e difícil de 

combater, mas não se soluciona simplesmente retirando as normas trabalhistas. 

Nessa trilha, Romagnoli adverte que a ameaça mais séria contra a qual o Direito do 

Trabalho deverá defender-se “é a desintegração ao contato com um mundo da produção 

extremadamente diversificado em uma pluralidade de interesses que se negam a adequar-se 

a lógica de harmonização” 33. 

Talvez o grande desafio do Direito do Trabalho seja se renovar para abranger uma 

proteção social mais ampla, mesmo que, para tanto, tenha de trabalhar com patamares 

mínimos relacionados com as prestações de previdência social. Dito de outra maneira, para 

que o Direito do trabalho permaneça na sua função de elevação da dignidade dos 

trabalhadores, é preciso um consenso mínimo sobre sua importância na esfera pública, e não 

exclusivamente privada. Relações de Trabalho com dignidade são também um interesse do 

Estado, para diminuir tensões sociais e diminuir o peso das prestações previdenciárias34.  

Também existe o interesse do próprio sistema econômico capitalista, pois o Direito 

do Trabalho funciona como regulador indireto da concorrência e competitividade das 

empresas, além de ser um poderoso elemento motivador para ganhos de produtividade. Do 

encontro dos interesses públicos e privados é que surge o consenso da necessidade de um 

direito que regule com eficácia as relações de trabalho. 

 

                                                                                                                                                                                                 
31 LYON-CAEN, Gerard. Derecho del trabajo o derecho del emprego?. In Evolucion del pensamento 
juslaboralista. Montevideo: Fundacion de Cultura Universitária, 1997, p. 281.  
32 JAVILLIER, Jean-Claude, in Evolucion del pensamento juslaboralista. Montevideo: Fundacion de Cultura 
Universitária, 1997, p. 223.  
33 ROMAGNOLI, Umberto. El Derecho del trabajo: Qué Futuro?. In Evolucion del pensamento juslaboralista. 
Montevideo: Fundacion de Cultura Universitária, 1997, p. 437.  
34 COIMBRA, Rodrigo; ARAÚJO, Francisco Rossal de. Direito do Trabalho: evolução do modelo normativo e 
tendências atuais na Europa. Revista Ltr. São Paulo: Ltr, ano 73, t. II, n. 08, p. 962, ago. 2009. 
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3. Efetividade, no âmbito internacional, dos direitos sociais produzidos no 

âmbito das organizações e das comunidades internacionais. O papel da Organização 

Internacional do Trabalho e o problema da falta de poderes de fazer valer suas 

decisões. Diálogo entre os tribunais internacionais e os tribunais internos. 

Por um lado, o processo de cooperação e integração econômicas tem ajudado vários 

países a atingir elevadas taxas de crescimento econômico e criação de emprego, a integrar 

muitos dos pobres das zonas rurais na economia urbana moderna, bem como na persecução, 

das suas metas de desenvolvimento, promoção da inovação no desenvolvimento de produtos 

e circulação de idéias. Por outro, a integração econômica à escala mundial colocou muitos 

países e setores perante importantes desafios como 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 um 

impacto na relação de trabalho e na proteção que a mesma pode proporcionar35. 

Os direitos sociais, e mais especificamente os dos trabalhadores, não podem ser 

reduzidos a uma questão de custo36.  Adverte Sarlet que a efetividade dos direitos sociais 

como fundamentais “é um compromisso de todos, Estado e sociedade, e o êxito na sua 

concretização pressupõe a superação das posturas maniqueístas e fundamentalistas, assim 

como o abandono do tão difundido jogo do ‘empurra-empurra’, que assola o cenário político 

nacional”37. 

A Organização Internacional do Trabalho procura estabelecer esse padrão mínimo de 

direitos trabalhistas, por meio das suas convenções, recomendações, resoluções e 

declarações38. Por exemplo, a Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais 

                                                           
35 Disponível em: <http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/resolucao_justicasocial.pdf>. 
Acesso em 10 ago. 2012. 
36 COIMBRA, Rodrigo. Globalização e internacionalização dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Revista 
de Direito do Trabalho. n. 146. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 411-431, p. 421, abr.-jun. 2012. 
37 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos sociais como direitos fundamentais: seu conteúdo, eficácia, e 
efetividade no atual marco jurídico-constitucional brasileiro. Justiça do Trabalho. Porto Alegre: HS Editora, n. 
305, p. 38, mai. 2009. 
38 As convenções internacionais, da Organização Internacional do Trabalho – OIT são muito importantes no 
âmbito do Direito do Trabalho. As convenções são tratados multilateriais, abertos à ratificação dos Estados-
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no trabalho e seu seguimento39, publicada em junho de 1998 (na 86ª. Sessão), em Genebra, 

declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as Convenções (atente-se 

para essa observação), têm um compromisso derivado do simples 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, indicando-os: (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 efetiva abolição do trabalho infantil; e (d) a eliminação da discriminação em matéria de 

emprego e ocupação, a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da 

proteção social e o fortalecimento do diálogo social. 

O trabalho digno40 é ponto de convergência desses quatro princípios e direitos 

fundamentais no trabalho que representam os objetivos estratégicos da Organização 

Internacional do Trabalho. Dito de um outro modo, para a Organização Internacional do 

Trabalho, trabalho digno é a chave do progresso social e sua efetivação um dos principais 

objetivos atuais desse organismo internacional. O conceito de trabalho digno resume as 

aspirações do ser humano na sua vida profissional: oportunidades e remuneração; direitos, 

voz e reconhecimento; estabilidade familiar e desenvolvimento pessoal; justiça e igualdade 

                                                                                                                                                                                                 
membros, que, uma vez ratificadas, integram a respectiva legislação nacional. Além de convenções, a 
Conferência Internacional do Trabalho, órgão supremo da OIT, responsável pela regulamentação internacional 
do trabalho, pode expedir recomendações e resoluções, que, ao contrário das convenções, não são objeto de 
ratificação e com isso não criam obrigações para os Estados-membros, servindo de mera sugestão aos Estados. 
Os tratados, convenções e atos internacionais, uma vez ratificados, são fontes formais de direito, conforme 
COIMBRA, Rodrigo; ARAÚJO, Francisco Rossal de; Equilíbrio instável das fontes formais do Direito do 
Trabalho. Justiça do Trabalho. v. 324, p. 61-62, dez. 2010; Nesse sentido: SUSSEKIND, Arnaldo. Direito 
Internacional do Trabalho. 2.ed. São Paulo: Ltr, 1987, p. 174 e SUSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT e outros 
tratados. 3.ed. São Paulo: Ltr, 2007, p. 379-383.  
39<http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/international_labour_standards/pub/declaracao_direito
s_fundamentais_294.pdf>. Acesso em 10 ago. 2012. 
40 A agência brasileira da Organização Internacional do Trabalho optou pela expressão trabalho decente. 
Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/content/o-que-e-trabalho-decente>. Acesso em 10 ago. 2012. 
Entende-se mais adequada a tradução da agência portuguesa: trabalho digno 
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de gênero, conforme apresentado pelo Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, no seu relatório 

à 87ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho de 199941.  

Os direitos trabalhistas ligados diretamente à dignidade da pessoa humana como os 

garantidos pela Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho42, têm natureza de direitos humanos43. 

Na linha contemporânea de universalização dos direitos sociais dos trabalhadores, os 

acordos e tratados internacionais com os organismos internacionais, como os que são 

reconhecidos junto à Organização Internacional do Trabalho, consistem em avanço 

significativo para países como a China (vários países dos chamados “tigres asiáticos” ainda 

estão bastante atrasados nesse sentido), mas também cabe a advertência de que de nada 

adianta aceitar a internacionalização dos direitos humanos sem acatar a interpretação 

internacional dos órgãos previstos nos próprios tratados já ratificados, pois não é suficiente 

assinalar formalmente os direitos previstos no direito internacional, e interpretar os casos 

com base no seu estatuto normativo de cunho constitucional, gerando o “fla-flu” jurídico na 

expressão cunhada por André de Carvalho Ramos44.  

Todavia, os direitos humanos relacionados com o trabalho não recebem da 

comunidade internacional o mesmo tratamento dispensado aos demais direitos humanos 

civis e políticos, tanto no momento de lhes reconhecer como parte essencial no 

                                                           
41 Disponível em: < http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/issuepaper_0.pdf>. Acesso 
em 10 ago. 2012. 
42 Na Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho, a Conferência Internacional do Trabalho lembra que no momento de incorporarem-se livremente à 
OIT, todos os membros aceitaram os princípios e direitos enunciados em sua Constituição e na Declaração de 
Filadélfia, e se comprometeram a esforçarem-se por alcançar os objetivos gerais da Organização na medida de 
suas possibilidades e atendendo suas condições específicas.  
43 Nesse sentido, Rubia Zanotelli de Alvarenga, em dissertação orientada por Maurício Godinho Delgado, 
defende o direito do trabalho como dimensão dos direitos humanos, enquanto “direitos naturais, inatos, 
imutáveis e inderrogáveis, de inspiração jusnaturalista, que ultrapassam a esfera positiva do Ordenamento 
Jurídico por emanarem da própria natureza ética do homem, independentemente de reconhecimento perante 
o Estado” (ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O direito do trabalho como dimensão dos direitos humanos. São 
Paulo: Ltr, 2009, p. 43 e 172). 
44 CARVALHO RAMOS, André de. Crimes da ditadura militar: a ADPF 153 e a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. In: Crimes da Ditadura Militar: Uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de 
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desenvolvimento, como no momento de sua efetivação, conforme destaca Patrícia Gonçalves 

dos Santos45 em estudo detalhado sobre o tema, concluindo que “é visível que as violações 

dos direitos dos trabalhadores não sensibilizam a opinião pública mundial como 

sensibilizam, por exemplo, as violações dos direitos civis: um prisioneiro torturado causa 

mais debate na comunidade internacional do que um trabalhador escravizado”. O 

tratamento diferenciado dado aos direitos humanos relacionados com o trabalho em 

detrimento aos direitos civis e políticos realmente não é mais aceitável que continuem 

assim. Consoante fundamenta a autora, “a dignidade de um homem não é apenas ter direito 

à proteção da família, mas também o direito de sustentá-la. Do que adianta o direito à vida 

se o homem não tem condições de mantê-la? Para que ter direito à nacionalidade se o 

Estado não é capaz de reprimir os abusos do empregador?”.  

                                                                                                                                                                                                 
Direitos Humanos. GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira (orgs.). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 178-179 e 224. 
45 SANTOS, Patrícia Gonçalves dos. A responsabilidade internacional do Estado pela violação dos direitos 
humanos relacionados ao trabalho. Núcleo Trabalhista Calvet. Disponível em: 
<http://www.nucleotrabalhistacalvet.com.br/artigos/A%20Responsabilidade%20Internacional%20do%20Estad
o%20pela%20Viola%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20Humanos%20Relacionaos%20aos%20Trabalho
%20-%20Patr%C3%ADcia%20Gon%C3%A7alves%20dos%20Santos.pdf>. Acesso em 23 nov. 2011. Tratando da 
jurisprudência do sistema interamericano de direitos humanos em relação à proteção dos direitos sociais 
relacionados ao trabalho, e mais especificamente relativo à atuação do Sistema Interamericano relacionada 
com os direitos dos trabalhadores no Brasil, a autora esclarece que a Comissão Interamericana analisou o Caso 
11.289 [Informe nº 95/03, Petición 11.289, Solución amistosa, José Pereira v. Brasil, 24 de Octubre de 2003] que 
tratava da situação de José Pereira, um menor de idade que trabalhava em condição análoga à de escravo numa 
fazenda no sul do Pará, no Brasil, para onde os trabalhadores eram levados com falsas promessas de altos 
salários e boas condições de trabalho. A denúncia foi apresentada, pelo Centro pela Justiça e o Direito 
Internacional (CEJIL) e pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), contra o Estado brasileiro pela omissão em 
investigar e punir de forma efetiva a prática de trabalho escravo. Diante dessa situação, a Estado brasileiro 
assinou pela primeira vez, em setembro de 2003, um acordo de solução amistosa reconhecendo sua 
responsabilidade internacional pela violação dos direitos humanos praticada por particulares. O 
reconhecimento público da responsabilidade do Estado brasileiro teve lugar com a solenidade de criação da 
Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE em 18 de setembro de 2003, ao mesmo 
tempo em que assumiu o compromisso de continuar com os esforços para o cumprimento dos mandatos 
judiciais. Para a indenização de danos materiais e morais, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 10.706, de 30 
de julho 2003, que determinou o pagamento de R$ 52.000,00 a José Pereira. A partir do acordo feito entre o 
Estado brasileiro e a Comissão Internacional de Direitos Humanos em razão do Caso José Pereira, inúmeras 
medidas têm sido adotadas no sentido de coibir esse tipo penal, que vai desde o combate ao aliciamento de 
trabalhadores para as fazendas, incluindo modificações legislativas até medidas de sensibilização contra 
trabalho escravo”.   
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É necessário que avancemos na efetivação dos direitos trabalhistas no âmbito 

internacional. A falta de um tribunal ou mecanismo dotado de força e capaz de fazer valer 

suas decisões (dotado de poder de coerção), no âmbito da organização internacional 

específica no assunto, a Organização Internacional do Trabalho - OIT, aliada a sua 

dificuldade de fiscalizar os Estados aderentes ao seu sistema normativo, contribuem para a 

não efetivação dos direitos relacionados ao trabalho no âmbito internacional46.  

Também é necessário que se inicie um diálogo47 entre os tribunais internos e os 

tribunais internacionais. Dito de outro modo, a internacionalização dos direitos humanos 

não pode ser restrita a tratados: a interpretação deles também deve ser internacional, rumo 

ao desiderato da concretização real da universalização dos direitos humanos, há tanto 

tempo preconizada, mas ainda muito pouco efetivada pelos Estados. 

Quando da sua atuação, a Corte Interamericana de Direitos Humanos realiza o 

controle de convencionalidade, no qual são apreciados todos os dispositivos internos, 

inclusive as normas constitucionais originárias do país em análise, sendo aferida a 

compatibilidade destes com os textos internacionais de direitos humanos48.  

Esse é o papel da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o Brasil já reconheceu 

da jurisdição da Corte Interamericana Americana de Direitos Humanos (Decreto Legislativo 

89/1998 e Decreto 4.463/2002). Note-se que a República Federativa do Brasil rege-se nas 

                                                           
46 SANTOS, Patrícia Gonçalves dos. A responsabilidade internacional do Estado pela violação dos direitos 
humanos relacionados ao trabalho. Núcleo Trabalhista Calvet. Disponível em: 
<http://www.nucleotrabalhistacalvet.com.br/artigos/A%20Responsabilidade%20Internacional%20do%20Estad
o%20pela%20Viola%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Direitos%20Humanos%20Relacionaos%20aos%20Trabalho
%20-%20Patr%C3%ADcia%20Gon%C3%A7alves%20dos%20Santos.pdf>. Acesso em 23 nov. 2011.  
47 Analisando criticamente a matéria no Brasil, cabe dizer que até o momento, são raros os casos nos quais o 
Supremo Tribunal Federal dialoga com os tribunais internacionais, e, em especial, com a Corte Interamericana 
Americana de Direitos Humanos, apesar de o Brasil ter reconhecido da jurisdição da Corte Interamericana 
Americana de Direitos Humanos (Decreto Legislativo 89/1998 e Decreto 4.463/2002), conforme CARVALHO 
RAMOS, André de. Crimes da ditadura militar: a ADPF 153 e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. In: 
Crimes da Ditadura Militar: Uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira (orgs.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, 
p. 177 e 179. 
48 CARVALHO RAMOS, André de. Crimes da ditadura militar: a ADPF 153 e a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. In: Crimes da Ditadura Militar: Uma análise à luz da jurisprudência atual da Corte Interamericana de 
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suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, 

da Constituição Federal de 1988). Assim, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais 

Superiores e os juízos locais também devem zelar pelo cumprimento dos dispositivos 

convencionais e expurgar as normas internas que conflitem com as normas internacionais 

de direitos humanos49.  

Dentro dessa linha de universalização do Direito do Trabalho em meio à globalização 

da economia e à nova ordem econômica e social, Arnaldo Sussekind50 lembra a necessidade 

de intervenção básica do Estado nas relações de Trabalho e conclui com uma proposta de 

solução ao mesmo tempo humanizadora e co-responsabilizadora: “É preciso que a fase de 

transição nos conduza a um novo renascimento. O dos séculos XV e XVI  fizeram do homem 

o centro de todas as coisas. Hoje, no entanto, o alvo deve ser a humanidade, com 

reconhecimento dos direitos coletivos, difusos e abrangentes, a exigir a co-responsabilidade 

global para consecução da tão sonhada Justiça Social”. 

Da plena aplicação prática das normas de direito comunitário e internacional, em 

benefício de todos os seres humanos, dependerá em grande parte o futuro desses 

importantes ramos do Direito, avançando o processo de humanização do Direito, que passa 

a se ocupar mais diretamente da realização de metas comuns superiores51. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
Direitos Humanos. GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira (orgs.). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 177. 
49 COIMBRA, Rodrigo. Globalização e internacionalização dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Revista 
de Direito do Trabalho. n. 146. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 411-431, em especial p. 426, abr.-jun. 2012. 
50 SUSSEKIND, Arnaldo. A globalização da economia e o Direito do Trabalho. Revista Ltr. São Paulo: Ltr, v. 61, 
p. 44, jan. 1997. 
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4. Efetividade, no âmbito nacional, dos direitos sociais produzidos no 

âmbito das organizações e das comunidades internacionais. A negociação coletiva 

de trabalho como instrumento de comunicação entre os sistemas do Direito e da 

Economia. 

Atualmente existem, cada vez mais, espaços locais de poder com comportamentos 

obrigatórios, regras para serem cumpridas e critérios de controle temporal das expectativas 

normativas da sociedade que não derivam do Estado. Tais espaços de poder são variados, 

tais como os que se dão em sindicatos e Organizações não governamentais – ONGs –, e, no 

âmbito internacional, em comunidades internacionais (como a União Européia e o 

Mercosul) e organizações internacionais (como a Organização das Nações Unidas – ONU, a 

Organização Mundial do Comércio – OIT e a Organização Mundial do Comércio – OMC), os 

quais têm regras próprias para a tomada de decisões para grupos de pessoas que as seguem. 

Trata-se de normas que de certa maneira sempre existiram, mas que estão surgindo na nossa 

observação.52  

De acordo com Leonel Severo da Rocha53 toda a construção da teoria do Direito está 

ligada a uma teoria do Estado, a partir de um conceito de validade fundamentado na força 

obrigatória do poder do Estado. Nesse contexto, a constatação de que o Estado deixou de ser 

o fundamento único de validade do poder e do Direito provoca um conjunto de 

transformações significativas, exigindo novas observações, pois entre outras questões não se 

pode mais pensar em decisões isoladas: “as decisões não dependem somente dos indivíduos, 

mas das organizações”.  

                                                                                                                                                                                                 
51 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. O Direito Internacional em um mundo em transformação. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002, p. 13-14. 
52 “Não é que as coisas não existiam, nós não as observávamos”, conforme ROCHA, Leonel Severo. Observações 
sobre autopoiese, normativismo e pluralismo jurídico. Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008, p. 177.  
53 ROCHA, Leonel Severo. Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico II..In: 
Introdução à teoria do sistema autopoiéico do Direito. ROCHA, Leonel Severo; SCHWARTZ, Germano; CLAM, 
Jean. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,  2013,  p. 42-43.  



A baixa efetividade dos direitos e deveres trabalhistas… 
 

Rodrigo Coimbra 

 
 

 

 Online, fevereiro de 2016 | 20 

A partir da premissa o Direito é uma técnica de humanização da técnica (função 

antropológica do Direito) e como tal cumpre uma função de interposição entre os seres 

humanos e suas ferramentas, cujo uso é submetido a proibições específicas que variam com 

os riscos que elas o fazem correr, Alain Supiot54 aduz que o Direito Comunitário resumiu 

admiravelmente essa função ao estabelecer o “princípio geral da adaptação do trabalho ao 

homem” (Diretriz da Comunidade Européia 93-104 de 23/11/1993, art. 13), diretriz 

significativa e que deveria estender seus efeitos no campo social, no qual o Direito do 

Trabalho é um observador privilegiado das relações entre o Direito e a técnica, inclusive em 

problemas hoje levantados pelas “novas tecnologias da informação e da comunicação”. 

Um dos grandes problemas quando se quer relacionar a globalização da economia ou 

mundialização55 e o Direito do Trabalho é que a internacionalização, ou planificação do 

mundo56, no âmbito econômico, não é seguida da mesma forma pelo Direito do Trabalho. 

Não é somente um problema de velocidade, pois o Direito, via de regra, vem após os fatos, 

para regular as relações sociais e jurídicas decorrentes das necessidades da sociedade. Trata-

se de uma questão muito mais complexa (hipercomplexa), que envolve em última análise a 

internacionalização e/ou universalização dos direitos humanos, cuja necessidade de 

efetividade são tão antigas quanto necessárias, ainda mais em tempos de globalização.  

Em outras palavras, a globalização da economia não tem correspondido, em geral, à 

globalização do Direito do Trabalho57. O juslaboralista argentino Rodolfo Capón Filas58, 

                                                           
54 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. 144 e 162. 
55 Não há unanimidade na utilização dessas expressões. Alain Supiot, por exemplo, usa a expressão 
mundialização como sinônimo de globalização da economia (SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a 
função antropológica do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 104). 
56 Expressão utilizada, entre outros, por FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: o mundo globalizado no 
século XXI. 3. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 22.      
57 COIMBRA, Rodrigo. Globalização e internacionalização dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Revista 
de Direito do Trabalho. n. 146. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 411-431, em especial p. 416, abr.-jun. 2012. 
58 “A la globalización debe responder la inter/nacionalización del derecho laboral. Si la acción de los 
trabajadores y de los sindicatos frenó la explotación y limitó las pretensiones de los empleadores, cuando esa 
explotación y esas pretensiones se globalizan, solamente la acción inter/nacional de trabajadores y sindicatos 
constituye la mejor defensa posible de la dignidad del hombre. Como recuerdan el Consejo de la Iglesia 
Evangélica de Alemania y la Conferencia de los Obispos Alemanes, en este eón globalizador se deben 
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enfrentando o tema, concluiu que à globalização deve responder a internacionalização59 do 

direito laboral. Concorda-se que esse é o caminho a ser perseguido, mas o fato é que, até o 

presente momento, a globalização da economia não tem correspondido, a não ser muito 

parcialmente, a uma globalização do Direito do Trabalho, pois ainda existem países, como 

alguns da Ásia, por exemplo, Taiwan e Hon Kong60, que se mostram reticentes em adotar as 

normas de Direito do Trabalho de países desenvolvidos da Europa ou dos Estados Unidos, 

assim como as diretrizes recomendadas pela Organização Internacional do Trabalho. Neste 

contexto, se assim permanecer, a desigualdade do custo de trabalho está fadada a durar 

muito tempo61, causando inúmeros problemas tanto nos países com custo maior quanto nos 

de custo menor. 

Trata-se de um problema sistêmico, entre o sistema do Direito e da Economia. A 

partir dessa constatação, entende-se que o aporte teórico mais adequado para seu 

enfrentamento é a teoria dos sistemas autopoiéticos desenvolvida por Luhmann62, que se 

constitui numa sofisticada teoria sociológica para a observação da complexidade da 

sociedade, a partir de um pressuposto básico da sociologia de que “tudo está incluído na 

                                                                                                                                                                                                 
consolidar la solidaridad y la justicia para que el hombre ocupe el lugar que le corresponde”, conforme FILAS, 
Rodolfo Capón. Trabajo y globalizacion propuesta para una praxis popular alternativa. Justiça do Trabalho. 
Porto Alegre: HS, ano 18, n. 205, p. 26, jan. 2001. 
59 Internacionalização e globalização não são expressões sinônimas, ainda que freqüentemente ocorram de 
forma simultânea no mesmo caso concreto. A internacionalização é o ato ou o efeito de difundir-se por vários 
países, verificando-se no âmbito laboral quando uma empresa expande suas atividades para países diversos 
daquele em que iniciou sua atuação no mercado; A globalização é um neologismo da palavra global que 
significa tomado em globo, por inteiro, integral (BUENO, Francisco Silveira. Dicionário escolar da língua 
portuguesa. 11.ed. Rio de Janeiro: FAE, 1992, p. 535 e 611), significando atualmente uma complexa interação de 
atividades, sem limites geográficos, mercadológicos, comerciais, econômicos, etc., que pode afetar “tudo, da 
aquisição de poder à cultura e ao funcionamento das instituições hierárquicas” (FRIEDMAN, Thomas L. O 
mundo é plano: o mundo globalizado no século XXI. 3. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 10).  
60 Taiwan e Hon kong, por exemplo, não são países membros da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 
A relação dos 183 países membros da OIT está em disponível 
em:<.http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_01c_pt.htm>. 
Acesso em 08 ago. 2012. 
61 COIMBRA, Rodrigo; ARAÚJO, Francisco Rossal de. Direito do Trabalho: evolução do modelo normativo e 
tendências atuais na Europa. Revista Ltr. São Paulo: Ltr, ano 73, t. II, n. 08, p. 961, ago. 2009. 
62 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas: aulas publicadas por Javier Torres Nafarrate. 
Petrópolis: Vozes, 2010, p. 119-120. 
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sociedade”. A gênese da ordem social e sua manutenção são designadas por dois conceitos 

fundamentais em sua obra: complexidade63 e dupla contingência64. 

O caminho apontado por Luhmann para se construir um mínimo de racionalidade 

num mundo altamente complexo, onde se têm milhares de sentidos possíveis, é a 

observação do mundo a partir do sistema65, sendo que o grande diferencial da teoria 

sistêmica de Luhmann está na autopoiese66, segundo a qual “um sistema só pode produzir 

operações na rede de suas próprias operações, sendo que a rede na qual essas operações se 

                                                           
63 A complexidade na teoria luhmaniana consiste no conjunto de todos os eventos possíveis, um mundo de 
possibilidades que não é um mundo real até que uma dessas possibilidades se torne uma concretude no mundo 
real. Dito de outro modo, a sociedade é altamente complexa em virtude da possibilidade de ocorrer qualquer 
coisa. Em virtude dessa complexidade, surgem (ou foram criados) os sistemas para enfrentar o excesso de 
possibilidades que podem ocorrer na sociedade (ROCHA, Leonel Severo. Observações sobre autopoiese, 
normativismo e pluralismo jurídico. Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: Programa de Pós-
Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado,  2008, p. 167-
168). Reduzindo-se a complexidade, inicia-se a existência da sociedade. Justamente nessa redução da 
complexidade que Luhmann localiza a gênese evolutiva dos sistemas sociais. 
64 O mundo social, para Luhmann, está também caracterizado pela contingência, derivada tanto do fato de que 
as possibilidades selecionadas pelo sistema podem realizar-se de um modo distinto do previsto, como da 
possibilidade sempre existente de alternativas funcionalmente equivalentes para lidar com uma realidade 
complexa. Em outras palavras, contingência é tudo “aquilo que não é nem necessário nem impossível, senão 
meramente possível” (AMADO, Juan Antonio Garcia. A sociedade e o direito na obra de Niklas Luhmann. In: 
ARNAUD, André-Jean; LOPES JÚNIOR, Dalmir (Org.). Niklas Luhmann: do sistema social à sociologia jurídica. 
Tradução de Dalmir Lopes Júnior, Daniele Andréa da Silva Manão e Flávio Elias Riche. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004, p. 302).  
65 ROCHA, Leonel Severo. Observações sobre autopoiese, normativismo e pluralismo jurídico. Constituição, 
Sistemas Sociais e Hermenêutica: Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e 
doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 179.   
66 Conceito advindo da biologia, a partir do trabalho realizado pelos biólogos Humberto Maturana e Francisco 
Varela quando buscavam um termo para designar estruturas circulares para explicar a reprodução celular, por 
entenderem que a designação “circular” não seria suficiente para explicar o processo. Então, criaram o termo 
autopoiese a partir da diferença entre práxis e poiesis. A práxis representa a paixão da vida estética na 
concepção aristotélica, o trabalho que não se centra na obtenção de um resultado, mas apenas e por si, no fato 
de se realizar. E, a poiesis contém algo que se produz de fora de si mesmo, ou seja: uma ação feita não tem 
sentido apenas por ter sido feita, mas porque o objetivo é produzir algo. Com base nesses conceitos 
aristotélicos, Maturana formulou a expressão com o acréscimo de “auto” para designar a produção de um efeito 
perseguido (e não da práxis). Assim, a produção na autopoiese é o produzir-se a si mesmo (MATURANA, 
Humberto; VARELA, Francisco. El arbor del conocimiento: las bases biológicas del conocimiento humano. 3. ed. 
Madrid: Debate, 1999, p. 28). 
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realizam é produzida por essas mesmas operações”67. Os sistemas sociais na teoria 

luhminiana são operativamente fechados68 e cognitivamente abertos.  

A partir da teoria dos sistemas autopoiéticas desenvolvida por Luhmann, Rocha e 

Dutra69 sustentam as influências entre o sistema do Direito e o sistema da Economia podem 

ser enfrentadas por meio do contrato, atuará como acoplamento estrutural entre os dois 

sistemas. O contrato, nesse contexto, passa a ser visto como “um evento capaz de irritar e 

desencadear alterações determinadas pelas estruturas independentes de ambos”. De acordo 

com os autores70 o contrato pode servir de instrumento para realizar a comunicação entre o 

sistema econômico e o sistema jurídico, sem pertencer de forma isolada a nenhum deles: “a 

comunicação contratual surge da criação de expectativas que reúnem estruturas jurídicas e 

econômicas, cumprindo prestações em ambos os sistemas e auxiliando cada qual a exercer 

sua função na sociedade”.    

A baixa efetividade dos direitos e deveres com objeto trabalhista produzidos pelas 

comunidades e organizações internacionais, entre outras razões, se deve a dificuldade de 

comunicação entre os sistemas do Direito e da Economia. A comunicação – única operação 

                                                           
67 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas: aulas publicadas por Javier Torres Nafarrate. 
Petrópolis: Vozes, 2010, p. 119-120. 
68 O fechamento operativo dos sistemas sociais é um elemento conceitual importante na compreensão da 
teoria dos sistemas, sobretudo porque esse fechamento proporciona a construção de estruturas que, de 
maneira muito específica, podem encaminhar problemáticas comunitárias conforme e sempre relacionadas 
com as estruturas do próprio sistema, o que revela dificuldades de ordem sistêmica para o entendimento e 
encaminhamento de alternativas para tais problemas. O sistema autopoiético parte de um espaço próprio de 
sentido e se auto-reproduz a partir de um código e de uma programação próprias, que no caso do Direito, 
consiste no código Direito/não-Direito (ROCHA, Leonel Severo. A produção sistêmica do sentido do direito: da 
semiótica à autopoiese. Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: Programa de Pós-Graduação em Direito 
da UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre; São Leopoldo, 2010, p. 169-170, 172-174 e 179).  
69 ROCHA, Leonel Severo; DUTRA, Jeferson Luiz Della Valle. Notas introdutórias à concepção sistemista de 
contrato. Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: Programa de Pós-Graduação em Direito da 
UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 295-296; Alain Supiot fala na 
“missão civilizadora do contrato” no contexto da análise da função antropológica do Direito (SUPIOT, Alain. 
Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 99).  
70 ROCHA, Leonel Severo; DUTRA, Jeferson Luiz Della Valle. Notas introdutórias à concepção sistemista de 
contrato. Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: Programa de Pós-Graduação em Direito da 
UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 301-302.  
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genuinamente social, segundo Luhmann71  –  é ponto central dessa teoria e se dá de forma 

específica em cada sistema.  

De fato, a relação entre os sistemas é hipercomplexa. O Direito não fala a mesma 

língua que fala a economia e vice-versa. Não havendo comunicação direta entre os sistemas 

é preciso uma tradução, na expressão de Leonel Severo Rocha72, ou um acoplamento 

estrutural, numa perspectiva autopoiética, capaz de otimizar uma comunicação entre os 

sistemas, a fim de pretender algum tipo de repercussão com as decisões tomadas hoje e que 

repercutirão de forma definidora e conformadora da realidade no futuro.73 

Nesse contexto, para melhorar a comunicação entre os sistemas do Direito e da 

Economia proveniente das diretrizes e dos tratados internacionais e comunitários 

envolvendo a tutela jurídica do trabalho humano, propõe-se dar maior efetividade no direito 

interno, em última análise aos trabalhadores e empregadores, por meio de um elemento 

comum aos dois sistemas: a negociação coletiva de trabalho. 

A negociação coletiva de trabalho tem por base o princípio da autonomia coletiva, 

que privilegia a autonomia negocial dos entes coletivos (sindicato dos empregados, sindicato 

dos empregadores ou uma ou mais empresas), sendo um dos diferenciais desse ramo da 

ciência jurídica, à medida que é considerada umas das fontes mais típicas do Direito do 

Trabalho74, tendo em vista que é estabelecida pelos próprios destinatários da norma jurídica, 

proporcionando a melhoria das condições de trabalho de forma mais dinâmica e eficaz, por 

                                                           
71 LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas: aulas publicadas por Javier Torres Nafarrate. Petrópolis: 
Vozes, 2010, p. 292. 
72 ROCHA, Leonel Severo. Sistema do direito e transdisciplinaridade: de Pontes de Miranda a autopiese. 
Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: 
mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 191.  
73 LUHMANN, Niklas. Observaciones de la modernidad: racionalidad y contingencia en la sociedad moderna. 
Tradução: Carlos Fortea Gil. Barcelona: Paidós, 1997, p. 128. 
74 O Direito Coletivo do Trabalho “formula princípios e normas que mantêm o sistema sindical de cada país e 
coordena todos os processos de sua atuação, dirigida no sentido do equilíbrio e da tutela dos direitos do 
trabalhador. Enquanto o Direito Individual do Trabalho regulamenta o trabalho e disciplina o exercício dos 
direitos dos empregados e dos empregadores, o Direito Coletivo protege esses direitos, procurando ampliá-los 
e participando das lutas e dos conflitos dos trabalhadores modernos. Isso significa dizer que, em última análise, 
o Direito Coletivo, robustece, completa e revitaliza o Direito Individual”, conforme por todos RUSSOMANO, 
Mozart Victor. Princípios Gerais de Direito Sindical. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 47.  
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meio dos mecanismos de solução de conflitos coletivos negociados (acordo e convenção 

coletiva de trabalho, no Direito brasileiro).  

O principal ponto de conflito que surge do mundo dos fatos e reflete diretamente no 

Direito do Trabalho se dá entre a autonomia da vontade e a liberdade de mercado. Não se 

pode negar o fato de que o Direito do Trabalho surge no bojo de um sistema econômico 

capitalista e vive até hoje nesse sistema. Essa ressalva é feita para que não se tenha a ingênua 

ilusão de que o Direito do Trabalho serviria como panacéia para todos os males decorrentes 

dos conflitos entre trabalho e capital. Na verdade, seus limites são bem definidos75. 

Enquanto no plano individual o Direito do Trabalho parte da premissa da 

hipossuficiência do sujeito empregado, no plano coletivo a premissa é outra: a 

autossuficiência dos sujeitos. O trabalhador individualmente considerado é hipossuficiente, 

tendo menor poder de negociação e demandando maior proteção, que se dá por meio da 

limitação das vontades do sujeito, mediante a intervenção do Estado fixando limites que 

estabelecem direitos trabalhistas mínimos, também chamados de “patamar jurídico 

básico”76, “contrato mínimo legal” ou “núcleo duro irredutível”77. 

A coletividade organizada historicamente se revelou apta para contrabalançar o poder 

negocial do empregador e possui papel de destaque na formação do Direito do Trabalho78. A 

autonomia coletiva79 foi a base do movimento sindical e das normas trabalhistas80. Trata-se 

                                                           
75 COIMBRA, Rodrigo; ARAÚJO, Francisco Rossal de. Desfazendo um mito constantemente repetido: no 
Direito do Trabalho não há quebra da hierarquia das normas. Revista de Direito do Trabalho. v. 145. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, p. 13-30, jan.-mar. 2012. 
76 DORNELES, Leandro do Amaral Dorneles de. O direito das relações coletivas de trabalho e seus 
fundamentos principais: a liberdade associativa laboral. Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Brasília, v. 
76, n. 2, p. 84-108, em especial p. 90, abr.jun. 2010. 
77 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Curso crítico de Direito do Trabalho: Teoria Geral do Direito do 
Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 256. 
78 “Sem a luta dos sindicatos, possivelmente sequer existiria o Direito do Trabalho, ao menos tal como se o 
conhece hoje” (DORNELES, Leandro do Amaral D. de. O direito das relações coletivas de trabalho e seus 
fundamentos principais: a liberdade associativa laboral. Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Brasília, v. 
76, n. 2, p. 84-108, em especial p. 90, abr.jun. 2010). 
79 Como é comum acerca das terminologias, os autores divergem acerca da terminologia do princípio da 
autonomia coletiva. Utilizam a expressão “autonomia privada coletiva”: MARTINS, Sérgio Pinto. O pluralismo 
do Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 2001, p. 116) e SANTOS, Ronaldo Lima dos. Teoria das Normas Coletivas. 
São Paulo: Ltr, 2007, p. 130; Maurício Godinho Delgado usa a terminologia “princípio da autonomia sindical” 
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da máxima de regulamentação normativa das condições de trabalho pelos próprios 

interessados. 81 

Nos países da common Law a autonomia coletiva é o princípio de Direito do Trabalho 

ainda mais prestigiado. 82  

A autonomia coletiva é a pedra angular em matéria de relações coletivas de 

trabalho83. Ronaldo Lima dos Santos84 define-a como “o poder de auto-regulamentação das 

relações de trabalho, ou de matérias correlatas, pelos grupos profissionais e econômicos, por 

meio de suas organizações representativas. A negociação coletiva é o seu instrumento, as 

normas coletivas de trabalho o seu produto”. 

Assim, à luz do princípio da autonomia coletiva e da premissa de auto-suficiência das 

partes, eventuais e estratégicos retrocessos sejam compensados por outros avanços sociais 

trabalhistas. Por isso que no âmbito do direito coletivo do trabalho não se fala em renúncia 

de direitos, mas em transação, tendo em vista que a renúncia é um ato unilateral, ao 

contrário da transação, que é um ato bilateral, e pressupõe concessões recíprocas de 

                                                                                                                                                                                                 
(DELGADO, Maurício Godinho. Princípios de Direito individual e coletivo do trabalho. 3.ed. São Paulo: Ltr, 2010, 
p. 126); Dorneles prefere o termo “princípio da autodeterminação das vontades coletivas” (DORNELES, 
Leandro do Amaral Dorneles. de. O direito das relações coletivas de trabalho e seus fundamentos principais: a 
liberdade associativa laboral. Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Brasília, v. 76, n. 2, p. 84-108, em 
especial p. 91-96, abr.jun. 2010).  
80 COIMBRA, Rodrigo; ARAÚJO, Francisco Rossal de. Direito do Trabalho: evolução do modelo normativo e 
tendências atuais na Europa. Revista Ltr. São Paulo: Ltr, ano 73, t. II, n. 08, p. 953-62, em especial p. 955, ago. 
200; Para um aprofundando estudo sobre a formação do Direito do Trabalho na Europa, ver HEPLE, Bob. La 
formación del Derecho del Trabajo em Europa. Madrid: Ministério de Trabajo y Seguridad Social, 1994, em 
especial sobre a matéria p. 337. 
81 HUECK, Alfred e NIPPERDEY, H. C. Compendio de Derecho del Trabajo. Madrid: Editorial Revista de Derecho 
Privado, 1963, p. 250. 
 82 Kahn-Freund , considerado o pai do Direito do Trabalho na Inglaterra, demonstra, desde o sumário de sua 
obra, a importância do direito coletivo do trabalho no sistema de common Law, em especial, na Inglaterra, que 
pode ser sintetizado nessa passagem: “L’evoluzione di um ordinato e sino ad oggi ben funzionante (soprattuto 
se messo a confronto con altri paesi) sistema di relazioni sindacali, è certo uma delle più grandi conquiste della 
civiltà britannica” (KAHN-FREUND, Otto. Il lavoro e La legge. Milano: Giuffrè, 1974, p. 5).  
83 Conforme BELTRAN, Ari Possidonio. A auto tutela nas relações de trabalho. São Paulo: Ltr, 1996, p. 97; 
Tratando Direito do Trabalho na França, Alain Supiot assevera que a negociação coletiva é o fenômeno da “lei 
negociada” que não cessou de ganhar importância faz trinta anos, acrescentando que a negociação coletiva 
pode participar  também da elaboração e da execução de leis (SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a 
função antropológica do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 201 e 203).. 
84 SANTOS, Ronaldo Lima dos. Teoria das Normas Coletivas. São Paulo: Ltr, 2007, p. 130. 
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direito85.  Nesse quadro, os acordos e as convenções coletivas de trabalho devem ser 

norteados pelo princípio da comutatividade, segundo a qual eventual direito transacionado 

numa cláusula contou com a correspondente compensação em outra, por isso precisam ser 

consideradas em seu todo86.  

Com o fito de estimular ainda mais a autonomia coletiva no Direito do Trabalho 

brasileiro vale frisar a simbólica alteração da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, 

em 2012, cuja nova redação permite a modificação ou supressão de cláusulas de acordos 

coletivos ou convenções coletivas somente por negociação coletiva de trabalho87. 

Anteriormente, o entendimento que predominava no Tribunal Superior do Trabalho era de 

que os instrumentos coletivos negociados vigoravam no prazo de vigência dos mesmos, não 

aderindo indefinidamente a eles (chamada de teoria da aderência limitada pelo prazo), com 

fundamento na aplicação analógica da então Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho 

(analógica, porque ela se referia exclusivamente a sentença normativa). A crítica que a 

redação anterior da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho sofria era de que tal 

posição fragilizava a negociação coletiva e a posição dos trabalhadores, pois ao não 

permanecerem em vigor as cláusulas da Convenção ou do Acordo Coletivo após a sua 

vigência, ou, pelo menos, enquanto dura a nova negociação coletiva, os trabalhadores 

retornavam ao ponto de partida inicial, à estaca zero, sem nenhuma garantia de que serão 

mantidas, pelo menos, as conquistas históricas da categoria profissional.    

                                                           
85 SUSSEKIND, Arnaldo... [et  al.]. Instituições de Direito do Trabalho. V. 1. 20.ed. São Paulo : Ltr, 2002, p. 207-
208.  
 86 É a chamada teoria do conglobamento, segundo a qual  não se deve fracionar preceitos ou institutos 
jurídicos. Cada conjunto normativo é apreciado globalmente, considerado o mesmo universo temático; 
respeitada essa seleção, é o referido conjunto comparado aos demais, também globalmente apreendidos, 
encaminhando-se, então, pelo cotejo analítico, à determinação do conjunto normativo mais favorável. Essa é a 
teoria mais adequada, conforme DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 3.ed. São Paulo: 
Ltr, 2004, p. 1394-1395. 
87 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. 
ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT 
divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.   As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas 
integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificados ou suprimidas mediante 
negociação coletiva de trabalho.  
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É importante destacar que a pactuação das normas coletivas é de natureza privada, 

mas deve ser dentro dos limites da legislação, quanto ao conteúdo e abrangência. Uma vez 

observados esses requisitos, a norma coletiva resultante tem coercitividade como qualquer 

outra, no ordenamento jurídico brasileiro, podendo, inclusive ser objeto de demanda 

judicial, por meio das chamadas ações de cumprimento88 (que podem ser individuais ou 

coletivas) 89.  

A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho são instrumentos negociados 

utilizados amplamente no sistema jurídico brasileiro, como resultado de negociações 

coletivas, a partir do comando da assembléia geral que define os interesses coletivos.  Nos 

chamados instrumentos normativos negociados, os próprios interessados chegam a um 

consenso sobre determinadas normas (o que é chamado de autocomposição), de caráter 

irrevogável, que vão reger as relações entre os indivíduos componentes das categorias 

envolvidas durante um determinado lapso de tempo.  

A existência de concessões mútuas é a marca da negociação coletiva e a importância 

da observância dessa diretriz revela-se decisiva no processo do trabalho, quando o judiciário 

trabalhista é provocado a analisar a validade da negociação coletiva quando pretendido a 

nulidade de cláusula de acordo ou convenção coletiva.   

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 trabalho90.  As convenções coletivas de trabalho são os instrumentos de 

solução de conflitos coletivos celebrados entre: um ou mais sindicatos dos empregados e um 

                                                           
88 A ação de cumprimento é uma ação de conhecimento, do tipo condenatória, que visa obrigar o(s) 
empregador(es) a satisfazer os direitos abstratos criados por sentença normativa, acordo coletivo ou convenção 
coletiva de trabalho não observados espontaneamente pelas partes (art. 872 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, combinado com o art. 1º da Lei n. 8.984/95 e a Súmula n. 286 do Tribunal Superior do Trabalho). 
89 COIMBRA, Rodrigo; ARAÚJO, Francisco Rossal de. A natureza jurídica do Direito do Trabalho. Justiça do 
Trabalho. Porto Alegre, n. 308, p. 97, ago. 2009. 
90 Consolidação das Leis do Trabalho, art. 611. 
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ou mais sindicatos de empregadores. Suas normas se aplicam a toda(s) categoria(s) de 

trabalhadores e empregadores que firmaram o pacto. 

Os acordos coletivos são os instrumentos de solução de conflitos coletivos celebrados 

entre: um ou mais sindicatos dos empregados e um ou mais sindicatos de empregadores. 

Dito de outro modo, 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 trabalho91. As Federações e, na falta desta, as 

Confederações representativas de categorias  econômicas ou profissionais poderão celebrar 

convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, não 

organizadas em Sindicatos, no âmbito de  suas representações.  

Os efeitos dos os instrumentos de solução de conflitos coletivos atingem a todos os 

integrantes da categoria profissional, e não apenas os trabalhadores associados ao sindicato 

representativo da categoria (conforme art. 8º, III, da Constituição Federal). Isso significa que 

tem direito e deveres sobre as normas coletivas não apenas os filiados (sócios do sindicato), 

mas todos que integrem a coletividade dos trabalhadores que compõem a categoria 

(convenção coletiva) ou que trabalham nas empresas que celebraram o pacto (acordo 

coletivo). 

Possuem direitos e deveres sobre as normas coletivas não apenas os filiados (sócios 

do sindicato), mas todos que integrem a coletividade dos trabalhadores que compõem a 

categoria (convenção coletiva) ou que trabalham nas empresas que celebraram o pacto 

(acordo coletivo). 

Trata-se de efeito “erga omnes” que torna as convenções e os acordos coletivos fontes 

do Direito e não apenas uma cláusula contratual (efeitos entre as partes contratantes). No 

Direito Coletivo, se foge à idéia contratual irradiada pelo princípio da relatividade dos 

contratos, segundo a qual os contratos somente obrigam as partes contratantes, uma vez 

                                                           
91 Consolidação das Leis do Trabalho, art. 611, parágrafo 1º. 
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que nesse âmbito do Direito do Trabalho as partes que negociam geram direitos e 

obrigações para terceiros, integrantes da categoria profissional ou categoria econômica, 

independentemente de sua anuência com o processo de negociação, de serem associados ou 

não, e do resultado da negociação. A validade da norma coletiva está relacionada apenas à 

observância dos requisitos legais para legitimidade de participação e regularidade formal do 

processo92.  

Nesse sentido, Alain Supiot93 esclarece que o princípio do efeito relativo das 

convenções fica prejudicado com o desenvolvimento dos acordos que, baseados no modelo 

da convenção coletiva, não vinculam somente as pessoas contratantes, mas comprometem 

as coletividades representadas por elas, concluindo que a noção de contrato se hibridiza e 

estende seus efeitos “a um número indeterminado e flutuante de pessoas”. 

Esse é o grande diferencial do Direito Coletivo do Trabalho: a possibilidade de gerar 

normas de validade e eficácia erga omnes especial em relação aos integrantes das categorias 

envolvidas na negociação coletiva e/ou na ação de dissídio coletivo94. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 COIMBRA, Rodrigo; ARAÚJO, Francisco Rossal de. A natureza jurídica do Direito do Trabalho. Justiça do 
Trabalho. Porto Alegre, n. 308, p. 98, ago. 2009; As convenções e dos acordos coletivos, no Brasil, não 
necessitam da homologação dos Tribunais do Trabalho, nem do Ministério do Trabalho e Emprego, para terem 
validade e eficácia, passando a ter vigência em 3 (três) dias após a data de entrega dos mesmos no Ministério 
do Trabalho, sendo que os Sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou 
separadamente, dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou Acordo, o depósito de uma via do 
mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de 
instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e 
Emprego (Consolidação das Leis do Trabalho, art. 614). 
93 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. 129. 
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5. Considerações finais  

Em face do exposto no presente artigo cabem as seguintes considerações finais: 

1. Os processos de globalização são irreversíveis, tendo se caracterizado mais 

recentemente por um fenômeno multifacetado com dimensões econômicas, sociais, 

políticas, culturais e jurídicas interligadas de modo complexo, tendo gerado uma nova 

ordem econômica mundial e a consequente necessidade de reestruturação global e do papel 

do Direito do Trabalho na sociedade hipercomplexa em que vivemos. 

2. A globalização da economia não tem correspondido a globalização do Direito do 

Trabalho, ainda que deva. Esse é o caminho a ser perseguido, mas o fato é que, até o 

presente momento, à globalização da economia não tem correspondido, a não ser muito 

parcialmente, a uma globalização do Direito do Trabalho, pois ainda existem muito países, 

como alguns da Ásia, por exemplo, Taiwan e Hon Kong, que se mostram reticentes em 

adotar as normas de Direito do Trabalho de países desenvolvidos da Europa ou dos Estados 

Unidos, assim como as diretrizes recomendadas pela Organização Internacional do Trabalho 

e pelas Comunidades internacionais.  

3. O fato dos países terem cultura própria, religião própria, ordenamento jurídico 

próprio, etc., não pode lhes eximir de oferecer condições de trabalho adequadas à respectiva 

atividade e um mínimo de direitos trabalhistas que lhe garantam a dignidade humana, que 

consiste no conjunto de prestações materiais e imateriais indispensáveis ao exercício de um 

trabalho digno.  

Para que o Direito do trabalho permaneça na sua função de elevação da dignidade 

dos trabalhadores, é preciso um consenso mínimo sobre sua importância na esfera pública, e 

não exclusivamente privada. Relações de Trabalho com dignidade são também um interesse 

do Estado, para diminuir tensões sociais e diminuir o peso das prestações previdenciárias. 

A globalização precisa caminhar de maneira mais articulada com a concepção de 

trabalho digno e com os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Para isso é 

                                                                                                                                                                                                 
94 COIMBRA, Rodrigo; ARAÚJO, Francisco Rossal de. A natureza jurídica do Direito do Trabalho. Justiça do 
Trabalho. Porto Alegre, n. 308, p. 98, ago. 2009. 
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fundamental uma participação mais ativa da Organização Internacional do Trabalho e de 

todas as instituições nacionais que atuam nessa matéria. 

4. É necessário que avancemos na efetivação dos direitos trabalhistas no âmbito 

internacional. É inaceitável que a Organização Internacional do Trabalho não tenha um 

mecanismo dotado de força e capaz de fazer valer suas decisões, assim como uma forma 

adequada de fiscalizar os Estados aderentes ao seu sistema normativo.  

Considerando que a não observância de um núcleo mínimo de direitos que perfazem 

a dignidade humana do trabalhador viola direitos humanos, e que a Organização 

Internacional do Trabalho não possui mecanismo dotado de força e capaz de fazer valer suas 

decisões, as violações de direitos humanos relacionados ao trabalho devem ser denunciadas 

perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pode inclusive considerar um 

acórdão definitivo de qualquer Tribunal interno como “ofensivo aos direitos humanos”, 

determinando reparações das mais diferentes espécies.  

Também é necessário que se inicie um diálogo entre os tribunais internos e os 

tribunais internacionais, pois a internacionalização dos direitos humanos não pode ser 

restrita a tratados: a interpretação deles também deve ser internacional. 

5. A baixa efetividade dos direitos e deveres trabalhistas produzidos pelas 

comunidades e organizações internacionais, entre outras razões, se deve a dificuldade de 

comunicação entre os sistemas do Direito e da Economia. Nesse contexto, visando a 

melhorar a comunicação entre os sistemas do Direito e da Economia proveniente das 

diretrizes e dos tratados internacionais e comunitários, envolvendo a tutela jurídica do 

trabalho humano, propõe-se dar maior efetividade no direito interno (âmbito nacional), em 

última análise aos trabalhadores e empregadores, por meio de um elemento comum aos dois 

sistemas: a negociação coletiva de trabalho. 

A negociação coletiva de trabalho tem por base o princípio da autonomia coletiva, 

que privilegia a autonomia negocial dos entes coletivos (sindicato dos empregados, sindicato 

dos empregadores ou uma ou mais empresas), sendo uma das fontes formais mais típicas e 

diferenciadoras do Direito do Trabalho, efetivando a produção de normas de validade e 
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eficácia que abrange todos integrantes das categorias envolvidas na negociação coletiva, 

independentemente de que quem é associado ou filiado. Trata-se de uma proposta 

harmonizadora que leva em conta por um lado a dinâmica e a complexidade das relações 

trabalhistas, e por outro, a elevação da dignidade dos trabalhadores. 

 


