
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
PUC-SP 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALDO JOSÉ FOSSA DE SOUSA LIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA COMO INSTRUMENTO  
DE INCREMENTO DO MERCADO DE TRABALHO 

NO ÂMBITO DO MERCOSUL 
 
 
 
 
 
 
 

DOUTORADO EM DIREITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2012



 

ALDO JOSÉ FOSSA DE SOUSA LIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOUTORADO EM DIREITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA COMO INSTRUMENTO  
DE INCREMENTO DO MERCADO DE TRABALHO 

NO ÂMBITO DO MERCOSUL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tese de Doutorado apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, como exigência parcial para a obtenção 
do título de Doutor em Direito, sob a orientação do 
Professor Doutor Renato Rua de Almeida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2012 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Prof. Dr. Renato Rua de Almeida 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Prof. Dr. Gézio Duarte Medrado 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Profa. Dra. Suely Ester Gitelman 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Profa. Dra. Mirta Lerena Misailidis 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Prof. Dr. Celso Antonio de Almeida 
 
 
 
 
 

   São Paulo, 15 de junho de 2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais, Airam e Diva por terem estabelecido 
como prioridade absoluta a minha educação e 
formação, a despeito de qualquer sacrifício. 

 

Ao meu irmão Airam Jr. referência de estímulo à 
busca do conhecimento. 

 

À Rachel, minha sempre companheira, essencial 
para minha vida. 

 

Aos meus amigos-irmãos que são imprescindíveis 
para a minha caminhada, Daniel Blikstein e Silvana 
Machado Cella. 



 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização 

desse estudo: 

À minha família, suporte incondicional e estímulo para perseverar na busca do 

constante aperfeiçoamento. 

Ao professor Dr. Renato Rua de Almeida, mestre nos ensinamentos, 

orientador no presente trabalho e exemplo de profissional dedicado e prestativo. 

À “família da advocacia” constituída no escritório Blikstein, Cella e Sousa 

Lima, pela imensa cumplicidade e alegria, vivenciadas diariamente. 

Ao professor e amigo Dr. Izidoro Blikstein pelo incentivo, confiança e exemplo 

constante de caráter e cordialidade, presença fundamental para o desenvolvimento 

desse trabalho. 

À professora Mirta Lerena Misailidis que com toda a gentileza disponibilizou 

seu acervo e seu conhecimento como auxílio para realização do presente trabalho. 

Aos professores Gézio Medrado e Suely Gitelman pelas preciosas indicações 

apresentadas em minha qualificação. 

Aos amigos e professores que muito me ajudaram no início da minha 

trajetória acadêmica, Sérgio Ruggiero, José Alberto Sallum, Estela Regina e Andréa 

Carpino. 

Ao professor Celso Almeida, presente em minha formação acadêmica, grande 



 

incentivador no desenvolvimento dos meus estudos. 

A todos meus amigos que não tenho como enumerar, presenças 

indispensáveis na minha vida. 

E, principalmente, a Deus pela minha vida, pela Sua misericórdia infinita, por 

todas as bênçãos que Tem concedido e por tem me dado a oportunidade para que 

pudesse desenvolver o presente trabalho. 

A todos, meu muito obrigado! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não quero que a minha casa seja cercada de muros 
por todos os lados nem que as minhas janelas sejam 
tapadas. Quero que as Culturas de todas as terras 
sejam sopradas para dentro da minha casa, o mais 
livremente possível. Mas recuso-me a ser 
desapossado da minha, por qualquer outra.” 

(Mahatma Ghandi) 

http://pensador.uol.com.br/autor/mahatma_ghandi/


 

RESUMO 
 

Diante de um cenário hoje vivenciado onde os Estados estão cada vez mais 

fragilizados pela força do capital, época em que, notadamente em razão da crise que 

assola países europeus, o mundo começa a voltar suas atenções para a América, 

momento em que a união das nações é necessária e inevitável para fortalecimento 

das respectivas regiões do planeta, parece fundamental tornar viável o incremento 

das relações entre os países que, há mais de vinte anos, resolveram criar o Mercado 

Comum do Sul e traçaram como um de seus fundamentos a livre circulação de bens 

e serviços. E a livre circulação dos trabalhadores entre esses Estados apresenta-se 

como uma possibilidade efetiva para maior integração da região, viabilizando da 

mesma forma o desenvolvimento econômico e social. Analisamos esses aspectos e 

verificamos que a ausência de regramento legal pode ser um óbice para o 

desenvolvimento do mercado de trabalho na região, motivo pelo qual a negociação 

coletiva surge como o mais rápido e eficiente instrumento para viabilizar essa 

integração. Verificamos que os fundamentos sobre os quais foram constituídos o 

Mercosul, bem como a legislação interna dos países integrantes, acrescida de uma 

efetiva vontade política, podem permitir que esta possibilidade se torne realidade em 

breve. Assim, poderemos assistir a um crescimento das relações estabelecidas entre 

estes países com maiores oportunidades para os cidadãos e possibilidade de 

desenvolvimento integral do bloco econômico. 

 

Palavras-chave: Globalização. Mercosul. Negociação coletiva. Empregos.  



 

ABSTRACT 
 

Faced with a scenario where states experienced today are increasingly weakened  

by capital strength, at which time, especially because of the crisis  in European 

countries, the world starts to turn their attention to America, when the union of 

nations is inevitable and necessary for strengthening the respective regions of the 

planet, it seems essential to make possible the increase of relations between 

countries, for over twenty years, decided to create the Southern Common Market and 

plotted as one of its foundations the free movement of goods and services. And the 

free movement of workers between these states is presented as a real 

possibility for increased regional integration, enabling the same way the social and 

economic development. We analyze these issues and found that the absence 

of law can be an obstacle to the development of the labor market in the region, which 

is why the group negotiation emerged as the fastest and most efficient instrument for 

achieving this integration. We found that the grounds on which they were 

recorded Mercosul, as well as the domestic laws of member countries, plus 

an effective political will, can allow this possibility becomes a reality soon. Thus, 

we see a growth of relations between these countries with greater opportunities for 

citizens and the possibility of integral development of the economic bloc. 

 

Keywords: Globalization. Mercosul. Group negotiation. Jobs. 
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INTRODUÇÃO 
 

A constante evolução das relações de trabalho, a necessidade de ampliação 

das fronteiras do mercado, o fortalecimento dos blocos comunitários e o 

aquecimento da economia nos países emergentes como o Brasil, são alguns dos 

fatores que sugerem a atenção dos estudiosos do Direito para que novas relações 

de emprego possam surgir de forma eficaz e segura. 

O processo de integração econômica que se iniciou em 1991 com a criação 

do Mercado Comum do Sul (Mercosul), aboliu algumas fronteiras entre os países 

componentes e, ainda que não tenha produzido o mesmo efeito na mesma 

velocidade que o agrupamento pactuado pela União Europeia ou pelo Tratado de 

Livre Comércio da América do Norte (TLCAN) e a Associação de Livre Comércio da 

América (ALCA), gradativamente vem ganhando importância no cenário mundial 

que, a cada nova crise, volta os olhos para a América Latina. 

Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai deram início a essa integração regional 

que tem como princípio norteador a comunhão de interesses econômicos e produziu 

efeitos muito positivos para unir países que, em outras épocas, enfrentaram séria 

rivalidade. 

A abolição de fronteiras entre esses países tem sido crescente, mesmo diante 

de algumas questões econômicas que exigiram e exigem algumas concessões entre 

seus membros. 

Outros países da América do Sul já estão prestes a se tornar membros 

efetivos do bloco, caso da Venezuela, ou já são associados, como Chile, Bolívia, 
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Peru e Equador. 

A despeito da questão econômica como vertente da criação do bloco 

comunitário, é certo que os trabalhadores também, pelo menos em tese, podem 

passar a desfrutar de livre acesso entre esses países, ao contrário do que ocorre 

com os considerados estrangeiros. 

Mas a possibilidade de livre circulação de mão de obra ainda que seja 

louvável, carece de uma regulamentação mínima, inclusive para incentivar que as 

próprias empresas com sede em mais de um desses países possam contar com 

uma efetiva segurança jurídica para transferência e deslocamento de seus 

trabalhadores. 

Cabe, portanto, buscar formas de facilitar esse processo de intercâmbio de 

mão de obra, notadamente dentro de um grupo econômico, em que, entre seus 

fundamentos está a livre circulação não apenas de bens, mas também de serviços, o 

que implica a necessidade de desenvolvimento do mercado de trabalho para a 

região. 

Evidente que as diversidades nas legislações internas, a insegurança jurídica 

pela ausência de regramentos específicos e, sobretudo, a necessidade de proteção 

aos trabalhadores, levam à necessidade de alguma forma de regulamentação. Ainda 

que a uniformização das legislações não seja possível de imediato, a harmonização 

das mesmas pelo fomento das negociações coletivas, parece ser o melhor caminho 

para o consenso de um regramento transnacional. 

A validade e os obstáculos jurídicos para a negociação coletiva no processo 
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de integração em que está inserido o Mercosul, demonstram a evidente relevância 

do presente tema, visto que muito se questiona quanto aos limites que podem ser 

negociados. 

A internacionalização das relações de trabalho, a possibilidade de uma 

mesma empresa, com sede em mais de um desses países, estabelecer um único 

acordo que regulamente as atividades daquela determinada categoria profissional 

torna instigante e relevante o presente tema, até porque, ainda, muito pouco 

debatido. 

Mas, não obstante a questão das transnacionais, a efetiva possibilidade de 

circulação de trabalhadores na área de serviços e saúde, também revela uma 

oportunidade viável pela comunidade constituída e pode significar uma efetiva 

integração e união de esforços para o desenvolvimento harmônico dos países 

coligados.  

O Mercosul, apesar das dificuldades no seu desenvolvimento, consiste na 

mais significativa possibilidade de os países do Cone Sul criarem um mercado 

competitivo e viável para o crescimento integral, bem como pode significar a 

possibilidade de criar viabilidades formais de auxílio mútuo entre esses. 

E tal desenvolvimento passa pelas relações de emprego. Conforme a 

integração intergovernamental dos países componentes, poderão ser viabilizados 

um crescimento do mercado de trabalho, uma regularização equânime das relações 

estabelecidas, atraindo um maior número de investidores e, consequentemente, 

gerando uma melhor distribuição de renda.  
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Contudo, decorre daí a necessidade de análise do sistema de integração 

econômica dos países, da institucionalização dos aspectos trabalhistas e, 

consequentemente, dos limites a serem observados. 

A negociação coletiva, sem dúvida alguma é uma das principais fontes de 

regulamentação de trabalho, mas ao contrário dos fins a que se destina, muitas 

vezes têm sido utilizada como simples instrumento de barganha entre uma classe de 

trabalhadores, nem sempre regularmente representada e uma classe empresarial 

que, quando não se vê refém das exigências impostas pela legislação, objetiva o 

lucro indiscriminado na realização de suas atividades. 

O sistema de representação dos trabalhadores também há muito vem sendo 

questionado. A necessidade de uma representatividade forte, além das fronteiras 

dos Estados, também é uma necessidade até para que as negociações coletivas 

possam ser efetivadas. 

A adequação do sistema sindical, a mobilização dessas lideranças de 

trabalhadores e a adoção do princípio da liberdade sindical representam uma 

possibilidade de fortalecimento da representatividade. 

Do mesmo modo, outras formas de representação podem surgir e ser 

legitimadas como é o caso das intituladas “comissões de fábrica”, que nada mais 

são que representantes dos trabalhadores, dentro do ambiente da empresa. Esse 

tipo de representação, embora previsto na Constituição Federal Brasileira (CF) 

(BRASIL, 1988), não está regulamentado, mas pode se tornar, notadamente no 

âmbito transnacional, mecanismo que assegure a observância das garantias das 

relações de emprego, em equilíbrio aos interesses financeiros, políticos e 
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econômicos. 

Necessário, portanto, dedicar a devida importância às negociações coletivas 

e, sem dúvida, atribuir a essas, a grande alternativa para o desenvolvimento do 

mercado de trabalho, com a efetiva observância das garantias mínimas, 

reconhecidas, inclusive, por convenções e tratados internacionais. 

No caso específico do Mercosul, não apenas a legislação interna dos países 

membros, mas as Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

ratificadas por esses e a própria Declaração Sociolaboral devem ser os parâmetros 

para a formatação das normas coletivas transnacionais. 

Como é cediço, as negociações coletivas são imprescindíveis no âmbito das 

empresas, onde acordos coletivos podem adaptar uma realidade específica a uma 

condição de trabalho mais favorável ao trabalhador e menos onerosa ao 

empregador. Nesse mesmo sentido, podem se tornar instrumento hábil para o 

desenvolvimento das relações de trabalho em nível internacional. 

A possibilidade de essas negociações se estenderem para outros países da 

América do Sul pode ser fator determinante para maior fortalecimento da classe 

trabalhadora e a imposição de uma maior segurança jurídica nas relações entre 

empregado e empregador. 

O presente estudo buscará analisar o contexto atual dos Estados dentro de 

um mundo globalizado, a influência das transnacionais no desenvolvimento 

econômico dos países e a possibilidade de desenvolvimento das relações de 

trabalho dentro desse contexto com enfoque específico para o Mercosul. 
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E, a partir da análise da possibilidade do desenvolvimento das relações de 

trabalho no âmbito do Mercosul, buscará destacar a viabilidade das negociações 

coletivas no sentido de permitir um efetivo intercâmbio de mão de obra que atenda 

não apenas interesses econômicos, mas sociais e de desenvolvimento integral de 

todo o bloco comunitário. 

Será possível concluir que muitas alternativas podem surgir a partir da 

proposta inicial de criação do bloco econômico, de livre circulação de bens e 

serviços. Para isso, basta que existam vontade política e efetivo interesse na 

harmonização do desenvolvimento não apenas econômico, mas, principalmente, 

social. 
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1 A CONFIGURAÇÃO DO ESTADO E A AUTONOMIA PRIVADA COLETIVA 
 

Desde meados do século XX a revolução tecnológica, a internacionalização 

do capital, a influência das grandes potências no cenário econômico mundial 

levaram à gradativa configuração de um novo Estado-Nação, onde os limites da 

governança passaram a ser cada vez mais virtuais. Impuseram-se as mais diversas 

mutações aos mercados, às fronteiras e, por conseguinte, às relações sociais e 

jurídicas. 

A globalização tanto divulgada e difundida, levou a uma ruptura brutal com o 

modo de pensar e agir, fez ressurgir o capitalismo na roupagem do neoliberalismo e 

transformou a realidade a ser administrada pelos governantes que, mesmo diante de 

um cenário diversificado, têm o compromisso de garantir a soberania de seu Estado 

e de seu povo. 

Esse neoliberalismo, modelo revolucionário do capitalismo que ganhou força 

a partir dos anos 80 do século passado, vem sendo questionado nos dias atuais, 

sobretudo pelas crises que assolam as grandes potências do velho mundo e os 

Estados Unidos da América, principal propulsor desse modelo econômico. 

É certo, contudo, que, ainda que o modelo neoliberal possa estar fragilizado 

pelas crises financeiras dos países europeus e dos Estados Unidos, não há dúvidas 

de que o contexto global das relações sociais e econômicas tende a se manter ou 

expandir, talvez a partir de uma globalização mais humana e menos econômica, mas 

que, da mesma forma, não permitirá ao agora Estado Democrático de Direito traçar 

seus rumos, independente do que ocorre no cenário mundial, pois, neste cenário, 

deixou de ocupar o papel de regedor e promotor das forças socioeconômicas, 
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passando a regulador do desenvolvimento a ser promovido, principalmente pelas 

empresas. (ALMEIDA, 2005). 

Nessa ótica em que se apresentam os Estados, no que alguns podem chamar 

de pós-globalização é que faz necessário uma maior identificação das relações 

sociais e do trabalho de modo a tornar evidente a importância da autonomia privada 

como instrumento de regulamentação das relações estabelecidas. 

 
1.1 O MUNDO GLOBALIZADO 
 

O fenômeno da globalização que teve início no século passado, 

independentemente da referência que se queiram considerar: grandes guerras, crise 

do petróleo, ou revolução tecnológica – levou à abertura do mercado, à 

descentralização da produção e à ruptura de fronteiras. E tal configuração parece 

um fenômeno sem volta, pois, ainda que os valores humanos e sociais possam vir a 

se sobrepor aos interesses mercadológicos e financeiros, não há como admitir a um 

Estado que se diz democrático traçar os seus rumos de forma indiferente ao que 

acontece no mundo inteiro. 

A globalização, que tem sua maior evidência com a Revolução Tecnológica, a 

qual, dentre outras características, permite, nos dias atuais, a obtenção da 

informação daquilo que ocorre do outro lado do planeta de forma instantânea. 

Esse cenário, já há muito, exerce significativa influência nas relações 

políticas, sociais e do mercado de trabalho, sendo certo, portanto, que deve ser 

pressuposto de qualquer análise que objetive uma adequação, ampliação, 

incremento ou até mesmo uma regulamentação das relações de trabalho.   
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Não se pode mais viver à margem dessa realidade global, mas sim fazer 

desse fenômeno denominado globalização uma possibilidade de desenvolvimento 

equânime, afastando a competição predatória que se instalou a partir da dominação 

econômica pelas grandes transnacionais. 

Há várias formas de definir a globalização Amauri Mascaro Nascimento 

(2005) indica que não é um conceito simplesmente jurídico, pois possui conteúdo 

político, econômico e social, com incidências reflexas no ordenamento jurídico. 

Ericson Crivelli (2010) aponta como um processo de internacionalização das 

transações comerciais. Umberto Romagnoli (2001) classifica o vocábulo 

globalização como uma palavra que compete com flexibilidade e concertação e, 

portanto, possui um excesso de significados. Remígio Todeschini (2001), por sua 

vez, indica a globalização como um grande shopping center mundial onde o capital 

concentra a riqueza e revela um poder de concentração de recursos jamais visto na 

história da humanidade. 

É fato que os conceitos podem variar de acordo com o aspecto analisado ou 

sob a ótica que se pretenda identificar. Contudo, não podem deixar de ser 

entendidos como uma consequência da ampliação do regime capitalista ou um 

desdobramento dos efeitos da internacionalização do capital.  Em linhas gerais, 

podemos identificar a globalização como uma revolução dos instrumentos e das 

relações de produção que alterou, por conseguinte, todas as relações da sociedade.  

Ainda que se faça da Revolução Tecnológica a marca efetiva da globalização, 

é certo afirmar que a origem desse processo remonta a tempos anteriores. A 

trajetória que levou ao curto-circuito global da economia começou depois da 
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Segunda Grande Guerra, quando a Europa teve que se reerguer diante de sua 

destruição. A história nos conta que em 1948 tivemos uma primeira formalização 

dessa internacionalização com o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) 

celebrado entre os Estados Unidos da América e a Europa Ocidental, pelo qual os 

países participantes estabeleceram um regime comum e internacional de comércio. 

(MARTIN; SCHUMANN, 1999).  

Alguns princípios econômicos, como aqueles idealizados pelo economista 

inglês John Maynard Keynes (apud MATTOS, 2006) e adotados pelos países 

industrializados até a crise do petróleo ocorrida nos anos 70 passaram a perder 

espaço para novos dogmas de política econômica que faziam surgir o chamado 

neoliberalismo, impondo que o Estado passasse a limitar-se a fazer o papel de 

preservador da ordem política e econômica, sob a tese de que, quanto mais livres as 

empresas privadas em seus investimentos e atividades, maior o crescimento e 

prosperidade para todos. 

O crescimento do Capitalismo foi bastante significativo após a Segunda 

Guerra Mundial, sendo certo que se desenvolveu por quase trinta anos. Foram os 

chamados “anos dourados do capitalismo”. (HOBSBAWN, 1995).  

Mas o modelo de produção responsável pela consolidação do regime 

capitalista entrou em crise, o que fez surgir o processo de globalização que impôs 

esse modelo identificado como neoliberal o qual fez com que os Estados deixassem 

de ser os maiores investidores financeiros das economias nacionais. 

Esse novo contexto global evidenciou alguns conceitos ou parâmetros como a 

desregulamentação a liberalização e privatização. Esses conceitos passaram a 
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constituir instrumentos estratégicos da política econômica da Europa e dos Estados 

Unidos. Lançou-se a estratégia de abandonar a produção em massa, com 

consequente diminuição do emprego e voltar-se para a produção em setores high 

tech para o desenvolvimento de serviços, com o objetivo de recuperar as perdas 

sofridas pela concorrência internacional e pela automação. (MARTIN; SCHUMANN, 

1999).  

E o enfraquecimento do Estado Nacional como um dos efeitos significativos 

desse processo de globalização é uma realidade, pois ele passa a ser um 

espectador da economia e de seus indicadores, tornando-se, de certa forma, refém 

do setor privado, submetendo-se à lógica do capitalismo global. (PEREIRA, 2004). 

Visto em perspectiva ampla, o desenvolvimento desse capitalismo globalizado 

impôs a transformação das condições sociais e técnicas das atividades econômicas 

e modificou ou, ao menos, influenciou de forma significativa as maneiras de 

organização do trabalho em todos os setores do sistema econômico mundial. 

(IANNI, 1996). 

A principal identificação da superioridade de força do Estado, a soberania, 

ainda é conservada no seu interior, mas no plano externo, desaparece. O Estado, 

como organização soberana e autônoma, não traduz mais a realidade do mundo, 

neste processo contínuo de globalização, sendo que prevalece a irreversível 

interdependência econômica, comercial, de segurança e social entre as nações. 

(BRANDÃO, 1988). 

Esse cenário que se apresenta leva os Estados a se unirem na formação de 

uma forma de federalismo que combina elementos da Confederação com outros do 
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Estado Federal e que passou a se denominar comunidade. (FERREIRA FILHO, 

1998), ou, simplesmente, áreas de integração econômica.  

Surgem, portanto, as estratégias de integração regional, e as transnacionais 

acabam exercendo influência significativa nesse processo, pois são tidas como 

subsistemas do capitalismo mundial.  

A integração passa a ser articulada por governos e empresas, setores 

privados e públicos, de acordo com as potencialidades dos mercados, dos fatores da 

produção ou das forças produtivas.  

Esses blocos econômicos, comunidades econômicas ou áreas de integração 

surgem com o objetivo do fortalecimento homogêneo, sobretudo pela abolição das 

barreiras econômicas entre seus membros. 

Essa realidade atinge o mundo todo. O bloco soviético, por exemplo, com o 

fim da guerra fria, ficou desagregado e, progressivamente, integrou-se ao sistema 

capitalista mundial, com a abertura política e econômica que, permite, ao menos, 

aos seus cidadãos, a livre manifestação pelo cumprimento de preceitos 

democráticos. Referida abertura também fez surgir grandes afortunados que, na 

ótica mais capitalista do mundo ocidental, investem em diversos setores, em 

diversos países, para fazer multiplicar suas riquezas, num evidente exemplo da 

incorporação do modo capitalista de pensar o futuro. 

Não se pode deixar de destacar, ainda, o vertiginoso crescimento da 

economia chinesa e de outros países do continente asiático, como a Coréia do Sul, 

que ampliam suas fronteiras instalando as suas grandes transnacionais em diversas 
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partes do mundo. 

Mesmo a ilha cubana que ainda sustenta o regime político fechado, sob o 

símbolo de um socialismo, não pode mais permanecer isolada da realidade 

vivenciada pelo mundo global e busca a associação com outros países, firmando 

acordos comerciais como ocorre com relação à Comunidade e Mercado Comum do 

Caribe (Caricom).1  

É fato que as tão debatidas hipóteses de flexibilização nas relações de 

trabalho têm influência na necessidade de adequação ao processo de globalização. 

O avanço da globalização provoca crescente transformação na esfera do trabalho, 

pois, transformando-se as condições sociais e técnicas das atividades econômicas, 

alteraram-se as formas produtivas, as formas de organizações dos processos 

produtivos, as condições técnicas, jurídico-políticas e sociais de produção. (IANNI, 

1996). 

Atualmente os Estados, com a independência fragilizada e provedores do que 

se habituou a chamar de mínimo público, não conseguem solucionar as 

necessidades dos cidadãos, ainda que deles se exijam programas sociais de base 

ampla – assistência social, seguro desemprego, educação pública, pensões para 

idosos, seguro saúde e outros. (OHMAE, 1996). Esse cenário que se apresenta no 

mundo atual exige, portanto, a mobilização da sociedade civil e, por conseguinte, da 

classe trabalhadora para que dentro desse contexto, seja possível encontrar 

estratégias que objetivem o desenvolvimento social e a preservação da dignidade 

humana. 

______________________ 
1
 Caricom atualmente composto de 15 Estados tem Cuba como participante do acordo de livre 
comércio. 
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A possibilidade de desenvolvimento social passa pela necessidade de admitir 

essa realidade e, dentro dela, buscar alternativas para uma melhor qualidade de 

vida e para o incremento das relações sociais e de trabalho. 

 
1.2 O DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
 

As repercussões no mercado de trabalho impõem a necessidade de 

adequação aos interesses econômicos, com a criação de novas frentes de trabalho 

pela absorção de mão de obra nas mais diversas atividades. 

Contudo, já não se pode permitir que os efeitos iniciais desse processo que, 

sobretudo nos países de terceiro mundo, empurrou para a informalidade milhares de 

trabalhadores – continuem a acontecer. Nesse aspecto adquire importância a 

retomada do papel dos Estados como fiscalizadores do desenvolvimento da 

atividade econômica. 

Há tempos, a ausência de barreiras entre os Estados, que cada vez mais 

sucumbem diante dos interesses econômicos, autorizou as transnacionais a 

deslocarem partes de sua produção para os locais onde a mão de obra é 

significativamente mais barata e, ao mesmo tempo, há um contingente significativo 

de trabalhadores à espera de uma oportunidade.  

É exatamente este paradoxo entre o temor pela ausência de emprego e a 

oferta que se apresenta de forma conveniente ao capital é que faz com que a 

submissão aos interesses econômicos se torne absoluta e o trabalhador tenha a sua 

força coletiva e reivindicadora cada vez mais enfraquecida. 
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Essa flexibilização das relações de trabalho, com uma redução da importância 

do papel do Estado diante do poder econômico, afeta as políticas sociais que dariam 

suporte aos trabalhadores.  Pois, mesmo diante da possibilidade de mobilização do 

trabalho, as diferenças econômicas entre os diferentes Estados não tendem a 

diminuir, mas a se manter, mesmo com a evolução do capitalismo e as 

discrepâncias no desenvolvimento econômico. 

Márcio Pochmann2 (2000, 2001) apresenta em seus estudos uma breve 

história do desenvolvimento do trabalho com enfoque no mercado de trabalho e 

indica a situação vivenciada atualmente que decorre da força da economia global. 

Salienta que a capacidade de absorver uma maior ou menor quantidade de 

trabalhadores não depende exclusivamente do grau de expansão de cada país, mas 

do padrão de desenvolvimento nacional e de sua forma de inserção na economia 

mundial. Em um contexto histórico, para melhor identificar uma divisão internacional 

do trabalho, identifica que a economia mundial está estruturada nas relações centro 

e periferia.  

Pode-se identificar na história diferentes fases do desenvolvimento do 

mercado de trabalho, até o momento atualmente vivenciado. Tem-se como marco da 

primeira fase ou divisão internacional do trabalho o aparecimento da grande 

indústria. A Primeira Revolução Industrial, nesse contexto, fez a Inglaterra assumir 

isoladamente o grande centro do capitalismo, tornando-se, na época, além do 

núcleo financeiro internacional, a principal nação a investir no exterior, pois dependia 

da importação de alimentos e matérias-prima vindas dos países periféricos.  

______________________ 
2
 Márcio Pochmann em suas publicações: “O emprego na Globalização” (2001) e “O trabalho sob 
fogo cruzado” (2000) enfoca de maneira precisa os problemas das relações de trabalho frente ao 
mundo globalizado. 
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Ao longo do século XIX, destacaram-se Alemanha, Estados Unidos, França 

Japão e Rússia como países que também internalizaram o modelo de produção e 

consumo, enquanto que 75% da produção primária estava relacionada às 

economias periféricas.  

Nesse cenário, no Brasil, por exemplo, 80% da sua exportação era 

concentrada na produção de café e borracha, o que evidenciava outra característica 

dos países periféricos que era o investimento maciço em determinadas culturas. 

Essa dependência dos países periféricos em relação à industrialização emanada 

dos países do centro capitalista, desde aquela época, contribuiu para a forte 

acumulação e centralização do capital.  

No período do pós grande guerras, identificou-se outra fase da economia e do 

trabalho. A partir daí, vários fatores, dentre os quais a necessidade de reconstrução 

e de financiamento da Europa e do Japão, fizeram dos Estados Unidos da América a 

nação hegemônica do centro capitalista. 

Surgiram os chamados países semi-periféricos, os quais identificam esta 

outra etapa da história do trabalho. A guerra-fria, o Plano Marshall,3 a atuação de 

agências multilaterais reguladoras das relações internacionais, como a Organização 

das Nações Unidas (ONU), Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI), Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio (GATT), passaram a exercer grande influência no 

desenvolvimento do trabalho. Alguns países como o Brasil iniciaram, nessa época, a 

implantação de sistemas industriais, vieram as primeiras empresas multinacionais e 

passou a haver a absorção de produtos pelo mercado interno. Enfim, plantas 
______________________ 
3
 Plano idealizado pelos Estados Unidos para reconstrução da Europa e Japão. 
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industriais passaram a ser deslocadas para outros mercados, formando esse novo 

grupo de países.  

No âmbito regional Brasil e Argentina passaram a ser conceituados como 

semiperiféricos, pelo crescimento da industrialização interna e consequente 

alteração do perfil econômico. Esse segundo período se encerrou no final do século 

XX, notadamente por fatores políticos como a abertura da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) e a queda do muro de Berlim, mas, principalmente, 

pela Revolução Tecnológica que exerceu influência no desenvolvimento econômico 

e, por conseguinte, no mercado de trabalho. (POCHMANN, 2001). 

Teve início, então o que passou a ser considerada a terceira divisão 

internacional do trabalho, marcada pela valorização do capital financeiro em 

detrimento à produção industrial. Ganhou força a especulação financeira e passou a 

ser evidente a continuidade do acúmulo de riquezas, com a crescente 

internacionalização do capital. Passa então a ser verificada a atuação de grandes 

grupos econômicos em diversas nações, simultaneamente, o que passou a indicar a 

fragilidade dos Estados defronte às grandes potências transnacionais. 

(POCHMANN, 2001). 

Tais transnacionais que acabaram provocando a reorganização do processo 

produtivo, pois passaram a considerar o mundo todo como espaço disponível para 

suas decisões de investimento e produção.  

Essa reorganização do processo produtivo, imposta pelas transnacionais, 

implicou em impor relativa facilidade para a transferência de atividades, de acordo 

com a conveniência, a qual era motivada, sobretudo, pelos custos, pela 
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disponibilidade da mão-de-obra, ambiente político e sindical, além da estratégia de 

presença sobre o mercado.  

Tal fluidez passou a representar grande problema para os trabalhadores e 

para as organizações sindicais, que também se viram reféns desses interesses 

econômicos. (BELTRAN, 1998). 

Outra consequência desse cenário econômico foi a constatação de que os 

países intitulados como periféricos ou semiperiféricos, acabaram fazendo da 

possibilidade de instalação dessas transnacionais, efetiva oportunidade de geração 

de empregos e incremento na economia, o que fez com que acatassem o programa 

de agências multilaterais como o FMI e o BIRD, impondo a diminuição do custo 

trabalho e a desregulamentação do mercado de trabalho.  

Contatou-se e constata-se que, ao mesmo tempo em que essa nova fase ou 

divisão do trabalho impôs limites à dinâmica dos bons empregos aos países pobres, 

paralelamente, elevou o grau de desigualdade na distribuição da renda entre as 

populações dos distintos grupos de países.  

Neste novo século verifica-se um aquecimento do mercado de trabalho em 

países emergentes como o Brasil, decorrente do desenvolvimento econômico 

ocorrido nos últimos anos, que os levaram a posição de destaque no cenário 

mundial, tornando viável o investimento estrangeiro. 

Em razão disso, na última década, centenas de novas empresas instalaram-

se no Brasil, muitas, inclusive, oriundas dos países asiáticos que também tiveram no 

início do século XXI a projeção para um efetivo desenvolvimento. 
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A crise econômica vivenciada pela Europa, notadamente por aqueles países 

que fazem parte da União Europeia, também tem contribuído para o mundo voltar os 

olhos para o Brasil e para a América, considerando aquele como um país atrativo 

para investimentos, a despeito dos grandes problemas sociais vivenciados 

internamente. 

Esse novo mundo do trabalho impõe diversas exigências ao trabalhador, a 

evolução tecnológica e a velocidade das informações, além, é claro, da 

competitividade, fazem com que o trabalhador seja compelido a uma formação 

contínua e uma reciclagem permanente, que tenha flexibilidade intelectual para 

enfrentar novos desafios e novas tecnologias, até como consequência da flutuação 

constante do mercado de trabalho. (PEREIRA, 2004). 

Essa constante alternância de trabalho pelos cidadãos também desencadeia 

efeitos na representatividade dos trabalhadores, pois fragiliza qualquer vinculação 

com determinado segmento ou categoria, acarretando o enfraquecimento da 

representação sindical e do interesse individual em filiar-se a sindicatos.  

O enfraquecimento da representatividade sindical ou da simples união 

articulada dos trabalhadores, também consequência desse contexto globalizado, é, 

sem dúvida, uma das marcas que identificam o atual mercado de trabalho, o qual, 

por este aspecto, também fica adstrito à força do capital internacional que dita as 

regras do mercado. 

Fica evidente o enfraquecimento da soberania dos Estados, como os latino-

americanos que perdem o poder de gerir a sua macroeconomia, a qual fica 

submetida aos interesses das grandes corporações transnacionais. Aliado a isso 
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tem-se um enfraquecimento da representatividade dos trabalhadores, não apenas 

pela mobilidade dessas transnacionais, mas também pelas formas precárias de 

contratação e subcontratação que retiram das entidades representativas a 

identificação necessária. 

A globalização e o período da pós-globalização impuseram alterações 

econômicas que determinaram e determinam a reestruturação das forças produtivas, 

provocando alterações nos modelos fordistas e tayloristas, determinando 

flexibilizações e gerando impacto nos perfis de trabalhadores e empregadores. 

Ao abordar a questão da influência da globalização no mercado de trabalho, 

com as consequentes alterações nos paradigmas apresentados, não podemos 

deixar de nos reportar ao trabalho realizado nesse sentido, em nível europeu, pela 

comissão chamada Grupo de Madri, coordenada por Albert Supiot. Pelo referido 

trabalho, traça-se um perfil das relações estabelecidas a partir da interação entre a 

economia e os direitos sociais, apontando a crise do modelo clássico da regulação 

socioeconômica, com a desintegração desse modelo, pela supremacia das 

transnacionais que obrigam os Estados a controlar seus orçamentos com vistas à 

concorrência, relativizando, inclusive, a soberania dos Estados. (BELTRAN, 2001).  

O estudo aponta que o presente momento evidencia a desintegração do 

modelo tradicional da relação de trabalho que era sustentado pelas vertentes: 

empresa, sindicato e Estado. O atual momento aponta como características 

principais do modelo socioeconômico, as seguintes: a) produção interna mais 

seletiva; b) relação de trabalho flexível; c) mulheres inseridas em massa no mercado 

de trabalho; d) contratos de trabalho mais aleatórios, que não mais se restringem ao 
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posto de trabalho; e) os sindicatos passam a se preocupar mais com os empregos, 

as empresas e as igualdades de oportunidades; f) a soberania dos Estados é 

relativizada, frente ao aparecimento de movimentos regionalistas. (BELTRAN, 2006). 

Assim, constata-se que a realidade ou o enfoque da relação economia x 

trabalho mudou significativamente, impondo a desregulamentação em favor do 

capital. Fica então lançado como novo desafio para este século, inventar e difundir 

uma nova organização dos trabalhadores, capaz de elevar a qualidade de vida e do 

trabalho, fazendo alavanca sobre a força silenciosa do desejo de felicidade. (MASI, 

1999). 

Esse novo desafio deste mundo sem fronteiras, passa necessariamente pela 

coragem de enfrentar a realidade do mundo globalizado, incrementando as relações 

de trabalho para que estas possam ser regradas de forma a primar pelas garantias 

dos trabalhadores e dos seres humanos que, ao longo de anos, a duras lutas, 

obtiveram diversas conquistas que não podem ser simplesmente desprezadas pelos 

interesses econômicos. 

Nesse sentido, parece que a melhor forma de fazer prevalecer as garantias, 

os direitos e a dignidade dos trabalhadores é admitir o contexto global do mercado 

de trabalho e, a partir daí, instrumentalizar regras, procedimentos e elementos que 

possam servir de ponto de equilíbrio para frear a voracidade dos interesses 

econômicos. 

De nada adianta o discurso combativo ao capitalismo, à globalização, à 

flexibilização se o que deve ser combatido é a precarização das relações de trabalho 

já que o rompimento das fronteiras é um caminho sem volta, inquestionável neste 
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novo século.  

 
1.3 A DIFÍCIL MISSÃO DE GOVERNAR EM UM ESTADO SEM FRONTEIRAS 
  

O mundo globalizado impõe diversas dificuldades aos governantes para 

determinar as regras e os rumos de seus Estados. 

Os Estados conservam sua soberania, mas a autoridade dos governos está 

fragilizada. Os fluxos monetários não têm controle, as informações correm o mundo 

em frações de segundo, não há como controlar o mercado, prevenir-se ou defender-

se de suas ameaças constantes. 

Os governos recebem mandato para administrar, por meio de órgãos formais 

de Estados soberanos, uma comunidade nacional no interior de um território e 

dispõem do poder de promulgação e de implementação de normas que podem 

beneficiá-los por sua juridicidade e pela força coercitiva das instituições públicas 

apropriadas, mas encontram na força econômica barreiras intransponíveis ou 

ameaças constantes que tornam necessário, muitas vezes, absterem-se de agir de 

acordo com o projeto traçado ou com o interesse da população. (BONAVIDES, 

2011). 

É certo que um dos maiores problemas enfrentados pelos governos são os 

chamados “inimigos invisíveis”, como o “mercado” que não conhecem.  

Essa combinação muitas vezes mal costurada de acordos de livre comércio, 

de internet e de integração dos mercados financeiros que passa sobre as fronteiras, 

que une o mundo num mercado simplesmente lucrativo, mas brutalmente 
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competitivo é um adversário demasiadamente indistinto para que os governantes 

possam dominá-los na forma tradicional dos cânones da arte de governar. 

(ARNAUD, 2007). 

A tendência de transformar progressivamente o mundo todo em uma única 

região traz perturbação àqueles que foram incumbidos de conduzir os negócios 

públicos de sua sociedade segundo uma regulação adaptada à sua história, seus 

costumes, suas especificidades. (ARNAUD, 2007). 

No processo de globalização, não só as fronteiras físicas que separam os 
territórios ficaram porosas, com o evidente crescimento do fluxo de pessoas, 
mercadorias e capitais encetados pelo desenvolvimento do comércio, dos 
meios de transporte e pela adoção das chamadas infovias criadas pela nova 
tecnologia da informação, mas os decantados efeitos da globalização têm 
importado também na erosão desta centralidade política e jurídica. Os 
Estados dos países inseridos no mercado capitalista global têm sofrido 
evidente redução da autonomia política que caracterizou, no passado, o 
exercício pleno das suas soberanias nacionais. Esta redução fica 
demonstrada, entre outros exemplos, na redução da autonomia dos 
governos nacionais em elaborarem e executarem suas próprias políticas 
macroeconômicas. (CRIVELLI, 2010, p. 152). 

 

Como é óbvio que os governantes que tem a missão de proteger seus 

cidadãos sentem-se desorientados pelas pressões exercidas pelo mercado, com a 

perspectiva de uma privatização generalizada, com a instauração de um livre-

mercado global, com uma desregulamentação sistemática, com uma vontade 

assumida de um maior desengajamento do Estado.  

Os atores supranacionais e transnacionais querem também participar 

ativamente da regulação daquilo que tende a tornar-se uma sociedade global. 

As redes prevalecem em relação aos ordenamentos piramidais. Novos 

modelos se impõem ao Direito, em ruptura com a ideologia normalizadora inerente à 

modernidade, à filosofia do Direito e do Estado. (BONAVIDES, 2011). 
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A constatação de um mundo globalizado decorre de vários fatos acontecidos 

ao longo da história. Alguns sustentam que os dados da globalização já se 

encontravam embrionários na história da modernidade, outros dizem que a história 

já conheceu a globalização de diversas formas e que atualmente se apresenta com 

uma nova aparência. De todo modo o que se constata é a globalização como uma 

nova fase do capitalismo. (ARNAUD, 2007). 

Algumas características do processo de globalização e que passaram a ser 

evidenciadas mantêm-se neste novo milênio, a despeito das crises econômicas 

vivenciadas, dentre essas características podemos citar a desregulamentação, a 

privatização e a ampliação do comércio livre. 

Como efeito da globalização identifica-se uma evidente crise do direito 

perante a sociedade, sociólogos do direito tem demonstrado nos diversos cantos do 

mundo o mal-estar que as pessoas sentem em relação ao seu direito e sua justiça. 

Enquanto a sociedade insiste em valorizar o caráter marcantemente formal da 

unidade e da força do direito, os fatos e circunstâncias revelam o pluralismo destes. 

(ARNAUD, 2007). 

A desregulamentação e a flexibilização que diversos setores da economia 

vem sofrendo, retiraram dos governos nacionais a autonomia decisória sobre uma 

série de questões econômicas e conflitos políticos. (CRIVELLI, 2010). 

Desse cenário decorre, invariavelmente, o enfraquecimento do Estado 

Nacional, visto que passa a figurar como mero espectador de uma comunidade 

mundial econômica. 
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E, como destacado, o Estado enfraquecido pela globalização passa a buscar 

uniões estratégicas, formando blocos econômicos com interesses comuns, sendo o 

principal deles o fortalecimento para enfrentar os desafios desse novo milênio em 

um mundo globalizado, onde é impossível ao Estado fazer planos, traçar estratégias 

de desenvolvimento e buscar o bem-estar de sua população, sem estar sujeito às 

oscilações e surpresas que ocorrem no mundo todo e que podem influenciar os 

rumos da história. 

Talvez seja a necessária adequação ao cenário apresentado que possa 

devolver aos Estados o efetivo papel social que deles se esperam, expresso por um 

constitucionalismo de libertação, por um igualitarismo de democratização e por um 

judicialismo de salvaguarda dos direitos fundamentais. (BONAVIDES, 2011). 

 
1.4 A FORMAÇÃO DOS BLOCOS REGIONAIS 
 

Como consequência do enfraquecimento dos Estados-Nação, estes, 

tradicionais atores das relações internacionais, são levados a organizar-se em torno 

de comunidades regionais. Isso está acontecendo na Europa, nas Américas, na 

Rússia e no Pacífico. São várias as constelações de países, nas quais o Estado 

aparece subordinado.  

Podem ser germes de nova cartografia geopolítica, na qual tendem a 

sobressair os Estados Unidos da América do Norte, a Alemanha e o Japão, além da 

Rússia e da China. Mas também é possível constatar que todos esses países podem 

estar sendo influenciados, ou determinados, pelos movimentos do capitalismo 

global, que impõem exigências da reprodução ampliada do capital, processos de 
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concentração e centralização envolvendo empresas, corporações e conglomerados 

que ultrapassam fronteiras culturas e civilizações; fazem surgir uma nova dimensão 

do trabalho, compreendendo procedimentos produtivos, disponibilidades de força de 

trabalho e custos relativos dessa força. (IANNI, 1996). 

Aos poucos, em diferentes regiões do mundo, desenvolvem-se estratégias de 

integração. 

A integração econômica entre países vizinhos vem de longa data, em 1932, 

Bélgica, Holanda e Luxemburgo iniciaram um processo de integração, denominado 

BENELUX que já objetivava um protecionismo econômico entre os países.  

Após a Segunda Guerra Mundial, 27 países reuniram-se para formar o GATT 

(Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), como reação ao protecionismo e à 

fragmentação do comércio no período entre guerras. 

Em 1948 foi criada a Organização Europeia de Cooperação Econômica, 

posteriormente convertida na Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico. Em 1952, criada a Comunidade Europeia do Carvão e Aço mais adiante, 

Comunidade Econômica Europeia.  

Em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, formou-se a atual União 

Europeia.  

União Europeia que viabilizou a livre circulação de pessoas e dos 

trabalhadores, impondo igualdade de condições a esses para que pudessem passar 

a desenvolver seu trabalho, sem restrição, em qualquer dos países do grupo.  
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Importante salientar, neste aspecto, que a livre circulação dos trabalhadores 

não se restringe apenas à circulação de trabalho subordinado, mas também à 

efetiva possibilidade da prestação de serviços por pessoas naturais. (CRIVELLI, 

2010). 

A União Europeia também unificou a moeda com a criação do euro, mas 

acabou por aliar grandes potências econômicas como Alemanha e França, a países 

que já viviam crises internas e sérios problemas econômicos, como Portugal, Irlanda, 

Itália e Grécia, fator que, sem dúvida, tem sido determinante para a atual crise 

vivenciada, com reflexos no mundo todo.  

Crise esta que decorre, sobretudo, da imposição de sacrifícios a princípios 

econômicos em face de privilégios a políticas românticas. (SPIEGEL, 2011). Mas 

que serve para que outros blocos não incorram nos mesmos erros pelo avanço no 

processo de integração. 

Tal integração se expande pelo mundo, como desdobramento da 

globalização, sobretudo a partir das últimas décadas do século XX, pela busca entre 

os países de uma cooperação econômica que pode repercutir positivamente no 

âmbito social.  

Na linha da União Europeia, mas ainda em estágio menos avançado verifica-

se a existência de outros blocos regionais, ou outras áreas de integração 

econômica, impulsionadas não apenas pela globalização, mas pela necessidade de 

estabelecer parcerias econômicas e sociais. 

Na América do Norte, há o Tratado de Livre Comércio da América do Norte 
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(TLCAN ou NAFTA) formado por Estados Unidos, Canadá e México em 1992, que 

levou à pactuação do Tratado de Cooperação Trabalhista Norte-Americano, em 

1994, modelo de regulação que associou normas trabalhistas às normas de 

comércio regionais adotadas entre os três países.  

Também no continente americano, a Comunidade Andina de Nações (CAN), 

constituída em 1969, alcançou o nível de união aduaneira em 2003 e é formada 

atualmente por cinco Estados, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.  

Formada por 15 países, outra área de integração econômica é a Comunidade 

e Mercado Comum do Caribe (Caricom) que, apesar de constituído em 1973, 

apenas a partir de 1995, com a formação de uma área de livre comércio é que 

passou a representar uma efetiva integração econômica. Seus integrantes são ex-

colônias europeias que após tornarem-se independentes buscaram na união entre si 

a possibilidade de superação de problemas econômicos e sociais. 

Compõem a Caricom, Antigua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Belize; 

Dominica; Granada; Guiana; Haiti; Jamaica; Montserrat; Santa Lúcia; São Cristóvão 

e Neves; São Vicente e Granadinas; Suriname; Tinida e Tobago; tendo ainda, desde 

o ano 2000, Cuba e República Dominicana como participantes dos acordos de livre 

comércio.  

Ainda pode-se citar o Sistema de Integração Centroamericana (SICA), outro 

bloco regional. Criado em 1991, surge a partir da assinatura do Tratado de 

Tegucicalpa, atualmente é composto por sete Estados, República Dominicana; 

Honduras; Panamá; Guatemala; El Salvador; Belize e Costa Rica.  
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No continente asiático encontra-se a Associação das Nações do Sudeste 

Asiático (ANSA), fundada em 1967, iniciou seu processo de integração econômica 

em 1992, com a assinatura do Tratado Básico de Aumento da Cooperação 

Econômica que criou a zona de livre comércio. Atualmente é formada pelos 

seguintes países: Brunei Darussailam; Cambodja; Indonésia; Laos; Malásia; 

Mianmar; Filipinas; Singapura; Tailândia; Vietname; sendo que Japão; Coréia do Sul 

e China estabeleceram acordo de cooperação com esses países. 

E, em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, foi 

criado o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. 

Pode-se afirmar que o início do Mercosul se deu com a assinatura do Tratado 

de integração entre Argentina e Brasil, em novembro de 1985, o qual objetivava a 

integração entre esses países.  

O Uruguai, por sua vez, começou a incorporar-se a este processo pela 

assinatura do Ato da Alvorada em abril de 1988.  

Posteriormente, em agosto de 1990, juntamente com o Paraguai, o Uruguai 

participou da reunião entre os ministros das Relações Exteriores e da Economia, 

idealizada pelo Brasil e Argentina, em Brasília, passando a integrar efetivamente o 

processo que, alguns meses após, originaria o Tratado de Assunção. 

Em 17 de outubro de 1994, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai firmam o 

“Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do 

Mercosul” que fez com que o Mercosul passasse a ter personalidade jurídica de 

direito internacional. 
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Importante destacar que, pelo Tratado de Assunção os países-membros 

objetivaram “acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com justiça 

social”, com a efetiva previsão de livre circulação de fatores produtivos, o que 

conduz, em tese, à livre circulação de trabalhadores. (MANSUETI, 2004.). 

A formação do Mercosul consiste, sem dúvida, no mais importante processo 

de integração econômica dos países da América do Sul. 

Essa integração que faz formar os blocos regionais implica na abolição de 

discriminação entre os países que formam esses grupos, notadamente no que se 

refere às questões econômicas, como a união aduaneira e a adoção de políticas 

comerciais em relação a outros Estados não pertencentes àquele grupo. 

Ensina Maristela Basso (1997) que vários são os níveis de colaboração 

multilateral estabelecidos internamente: a) livre comércio – consiste na eliminação 

ou redução de taxas aduaneiras, além de restrições ao intercâmbio comercial, como 

ocorre em relação ao NAFTA; b) união aduaneira – indica o livre comércio e o 

estabelecimento de uma tarifa externa comum, como ocorre com o Grupo Andino e 

com o próprio Mercosul; c) mercado comum impõe o livre comércio e a união 

aduaneira, além da livre circulação de bens, pessoas e capital; d) união política e 

econômica, significa a existência de um mercado comum, um sistema monetário 

comum e uma política externa e defesa comuns, como, atualmente ocorre na União 

Europeia. (BASSO, 1997). 

Podemos, portanto, identificar diferentes níveis de integração econômica que 

vão desde a zona de livre comércio, passando pela união aduaneira e o mercado 

comum, até a união econômica e a integração total. (CRIVELLI, 2002). 
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O Mercosul, embora consigne expressamente o princípio da livre circulação 

de bens e serviços e fatores de produção, desde a sua formação, ainda carece de 

uma política supranacional que possa permitir-lhe atingir o estágio de uma efetiva 

união econômica, sendo certo que, como cediço, ainda faz o papel de uma união 

aduaneira. 

Contudo, é certo que o caminho está traçado e que a vontade política, aliada 

a interesses econômicos e sociais, podem viabilizar o efetivo desenvolvimento desse 

grupo de países. Nesse sentido, cumpre buscar as formas e as alternativas para tal 

integração, notadamente no âmbito das relações de trabalho. 

O próprio Tratado de Assunção, precursor da criação do Mercosul, 

estabelece, como efetiva intenção dos Estados-membros, a livre circulação de bens, 

serviços e fatores produtivos (artigo 1º).4 

Entre esses objetivos, existem dois diretamente integrados ao Direito do 

Trabalho: a livre circulação de serviços e de fatores produtivos, o que implica em 

considerar a livre circulação de trabalhadores, e a harmonização das legislações, 

fator que faz presumir a efetiva possibilidade de integração ou, ao menos, a 

harmonização das regras jurídicas afetas ao Direito do Trabalho. (MANSUETI, 2004) 

Logo, o que se verifica, desde já, é que o Tratado precursor da formação do 

______________________ 
4
 “Tratado para la contitución de um mercado común entre la República Argentina, la República 
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Assunción, 26 
de marzo 1991. [ ...] 

 Artículo 1- Los Estados Partes decidem constituir um Mercado Común, que debe estar conformado 
al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará “Mercado Común del Sur”(MERCOSUR). 

 Este Mercado Común implica: 
 - La libre circulación de bienes, servicios y factores productvos entre los países, a través, entre 

otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no aracenlarias a la circulación 
de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; [...].” In URIARTE, Oscar; RACCIATI, 
Octavio, Derecho internacional del trabajo. Selecion sistematizada de normas y documentos.” 
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Mercosul, já acena com a viabilidade de livre circulação de trabalhadores, 

carecendo, portanto, de uma regulamentação que traga segurança aos próprios 

trabalhadores e às empresas que podem participar dessa integração. 

 
1.5 A LEGISLAÇÃO E A AUTONOMIA PRIVADA COLETIVA 
   

O objetivo de harmonização da legislação dos países do Mercosul para 

alcançar o fortalecimento do processo de integração, consoante estabelece o artigo 

1º, do Tratado de Assunção5, faz presumir o interesse comum em estabelecer regras 

similares para condução das relações de trabalho dentro desse bloco constituído. 

Ainda que os Estados-Membros objetivem conservar seus ordenamentos 

internos, o compromisso assumido pelo tratado pode ser interpretado como 

interesse comum em adequar suas respectivas legislações internas de maneira que 

não se afastem, levando-as a concorrer para um mesmo objetivo. (MANSUETI, 

2004). 

Passa-se, então, à busca de mecanismos para essa harmonização que 

respeite os ordenamentos internos, mas não os inviabilize nem afaste a aplicação de 

regras que podem ser comuns. 

E enquanto não surge ou não se edita uma norma supranacional que enfrente 

as incompatibilidades e traga soluções a possíveis divergências, parece não restar 

dúvidas de que a negociação coletiva ganha força como uma alternativa eficaz 

______________________ 
5
 “Artículo 1 

 [...] 
 - El compromisso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, 

para lograr el fortalecimento del processo de integración. In: URIARTE, Oscar; RACCIATI, Octavio, 
Derecho internacional del trabajo. Selecion sistematizada de normas y documentos.” 
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nesse sentido. 

Negociação coletiva que tem fundamento na Autonomia Privada Coletiva, ou 

seja, na efetiva possibilidade normativa existente nas relações estabelecidas. 

Como leciona Amauri Mascaro Nascimento (2004) a autonomia privada pode 

ser conceituada como uma fonte de instauração de vínculos de atributividade que se 

expressam por meio da atividade negocial dos particulares. Nesse sentido, pode ser 

entendida como a possibilidade legal das partes estabelecerem um negócio jurídico. 

A autonomia privada é modalidade de fonte (BOBBIO, 1990) de produção de normas 

jurídicas, sendo revestida de caráter privado e autônomo, visto que é o resultado da 

vontade das partes.  

Norberto Bobbio (1990) identifica a autonomia privada como a capacidade 

dos particulares de dar normas a si próprios numa certa esfera de interesses.  

A esfera de interesses abarca as relações de trabalho estabelecidas e a 

hipótese da autonomia privada coletiva, o que implica permitir aos particulares que 

negociem e estabeleçam regras e critérios nas relações pactuadas. Importante 

destacar que todo o debate doutrinário a respeito da autonomia privada coletiva 

ganha destaque com Gino Giugni, na Itália, a partir do momento em que passa a ser 

considerada como possível forma de combate ao regime fascista, o qual impunha 

aos sindicatos completa vinculação ao Estado e, portanto, uma atuação adstrita aos 

seus interesses. (BOBBIO, 1990). 

O conceito dado por Pedro Paulo Teixeira Mannus (2001, p. 102) bem ilustra 

como deve ser entendida a autonomia privada no campo das relações de trabalho: 
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A autonomia privada coletiva no âmbito do direito coletivo do trabalho, é o 
poder das entidades sindicais de auto organização e auto regulamentação 
dos conflitos coletivos de trabalho, produzindo normas que regulam as 
relações atinentes à vida sindical, às relações individuais e coletivas de 
trabalho entre trabalhadores e empregadores. 

 

Certo é, portanto, que a autonomia privada ganha notável importância e 

relevância pelo reconhecimento do direito estatal.  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) consagra a 

validade da autonomia privada no âmbito trabalhista, reconhecendo a sua eficácia, 

sobretudo, quando, em seu artigo 7º, inciso XXVI, reconhece, expressamente, a 

validade dos acordos e convenções coletivas de trabalho.  

Na Argentina, a Constituição Federal, em seu artigo 14 bis6, traz a garantia de 

negociação aos empregados e empregadores, por meio de suas respectivas 

representações, consagrando a autonomia privada. 

O Código Laboral paraguaio traz dispositivos a respeito da matéria e assevera 

que o direito de celebrar acordos coletivos de trabalho não é privativo dos sindicatos, 

podendo ser celebrados por representantes dos trabalhadores, eleitos e autorizados 

______________________ 
6
 Constitución Nacional del Argentina. Art. 14 bis.- “El trabajo en sus diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; 
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual 
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la 
producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del 
empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en 
un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; 
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán 
de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la 
estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los benefícios de la seguridad social, que tendrá 
carácter de integral e irrenunciable. Em especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que 
estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomia financiera y econômica, 
administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición 
de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien 
de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.  In URIARTE, 
Oscar; RACCIATI, Octavio, Derecho internacional del trabajo. Selecion sistematizada de normas y 
documentos.” 
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por esses, consoante inteligência do artigo 3267 do mencionado diploma legal. 

O Uruguai não possui regulamentação específica quanto a matéria, mas além 

de ter ratificado o disposto pelas Convenções 151 e 154 da OIT8, traz em seu 

ordenamento leis esparsas que autorizam a negociação coletiva, como a Lei n. 

9.675/37 que dispõe a respeito da negociação coletiva na indústria e na construção 

e o Decreto n. 555/91 que regulamenta o procedimento de registro das convenções 

coletivas. 

Importante destacar, que não apenas o Uruguai, mas os demais países 

integrantes do Mercosul ratificaram a Convenção 154 da OIT, o que faz presumir 

efetivo interesse dos Estados-membros em utilizar de tal expediente, privilegiando o 

exercício da autonomia privada coletiva. 

A doutrina trabalhista refere-se à autonomia coletiva como a própria 

manifestação dos variados modos de atuação sindical, quais sejam, a negociação 

coletiva, a greve, as transações coletivas etc. (MANNUS, 2001).  

O exercício da autonomia privada coletiva, portanto, passa pelo contexto 

sindical ou pela atuação da entidade sindical, legítima representante dos 

trabalhadores, ou, ainda por outras formas possíveis de representação e admitidas 

pelos respectivos ordenamentos jurídicos. 

______________________ 
7
 Código del trabajo del Paraguay.  Art. 326. “Contrato colectivo es todo acuerdo escrito relativo a las 
condiciones de trabajo celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores, por una parte, y 
por la otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales 
organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y 
autorizados por estos últimos, con el objeto de establecer condiciones de trabajo. In URIARTE, 
Oscar; RACCIATI, Octavio, Derecho internacional del trabajo. Selecion sistematizada de normas y 
documentos.” 

8
 Convenção 151 da OIT estabelece o princípio da negociação coletiva entre os trabalhadores 
públicos e o governo. Convenção 154 da OIT impõe incentivo à negociação coletiva. 
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Dentre os países integrantes do Mercosul, apenas o Brasil mantém o princípio 

da unicidade sindical, previsto no artigo 8º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

sendo certo que, ao contrário dos outros Estados-membros não ratificou a 

Convenção 87 da OIT que dispõe a respeito da liberdade sindical. Logo, não permite 

a criação de sindicatos por empresas ou outras formas de representação que 

possam tornar mais efetiva a manifestação dos trabalhadores, pois, ainda que traga 

no artigo 11 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) a previsão expressa para 

eleição de um representante, tal dispositivo carece de regulamentação por lei 

ordinária para ser aplicado, o que ainda não ocorreu. 

A efetiva representatividade dos trabalhadores é fundamental para que a 

autonomia privada coletiva possa ser exercida de forma coesa e efetivamente 

equilibrada, não ficando refém dos interesses econômicos ou servindo para tão 

somente adequar formas de flexibilização ou desregulamentação do trabalho.  

A crítica, nesse aspecto, não se restringe à questão nacional, vez que o 

“imperialismo econômico” e as imposições de diversas formas de flexibilização 

acabam estipulando “as regras do jogo”. O exercício da autonomia privada, para a 

elaboração de normas coletivas que abarquem interesses dos trabalhadores, 

demonstra ser a forma que melhor atende as especificidades do Direito do Trabalho. 

No entanto, há a necessidade da observância dos princípios, direitos conquistados e 

garantias fundamentais na utilização do aludido instrumento, como forma de evitar a 

utilização em prol dos interesses econômicos, o que levaria diretamente a um 

desequilíbrio da relação capital e trabalho. A grande preocupação é com uma 

possível “perversão da negociação coletiva”, que levaria a tornar-se um instrumento 

de adaptação pragmática do mercado. (RUDIGER, 2003, p. 76). 
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Assim, torna-se tarefa dos operadores e estudiosos do Direito, com o devido 

suporte dos trabalhadores, impor à autonomia privada coletiva o desenvolvimento do 

seu fim originário e justificável, traduzindo em um equilíbrio de condições que 

possam servir de instrumento de inclusão, de combate à exploração pelo capital, e 

como forma de contribuição para o desenvolvimento das relações de trabalho, 

servindo, inclusive para suprir regramentos como aquele que pode ativar a livre 

circulação dos trabalhadores no âmbito do grupo econômico. 
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2 RELAÇÕES DE TRABALHO NO MUNDO GLOBALIZADO 
 

No mundo globalizado, as relações de trabalho são estabelecidas pela 

necessidade do capital e impõe aos trabalhadores a exigência de uma adaptação 

constante e reciclagem permanente para que possam atender as peculiaridades do 

mercado e as necessidades dos empregadores frente a competitividade ditada pelo 

poder econômico. 

Em sua obra, Ari Beltran (2001) destaca as supostas vantagens e 

desvantagens da globalização nas relações de trabalho e salienta o dumping social, 

como prática de violação a direitos sociais e o efeito mais perverso dessa 

globalização: 

Tem-se apontado como vantagens do processo de globalização o seguinte: 
o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, a melhoria 
do padrão de vida e do bem-estar social das pessoas; a paz entre os povos; 
a igualdade de tratamento entre os Estados-Membros pertencentes aos 
respectivos blocos, independente de suas dimensões geográficas ou 
demográficas; a homogeneidade de standards pela harmonização de 
normas e de condições; a competitividade do mercado em benefício da 
população etc. Como desvantagens apontam-se os seguintes aspectos: o 
desemprego estrutural; o efeito irradiador de crises, lembradas as crises 
monetárias do Europeias de 1992 a 1993, a do México em 1994 e 1995, o 
caso do Sudoeste da Ásia em 1997, a crise da Rússia em 1998 e a do Brasil 
em janeiro de 1999, esta com grande repercussão na economia argentina; a 
concorrência predatória promovida por alguns Estados e ou setores 
produtivos que não conseguem competir em ambiente de economia 
globalizada; o benefício de nações mais ricas em detrimento dos países 
emergentes; a prática do protecionismo, disfarçado ou não; a prática do 
chamado “dumping social” etc. (BELTRAN, 2001,p. 340). 

 

E a necessidade de adaptação a essa realidade econômica, surge, 

principalmente, da necessidade das empresas adequarem-se a métodos eficientes 

de competição econômica, num cenário de livre fluxo dos mercados, aliado a uma 

profunda mudança na organização da produção e diante da necessidade de 

combate ao desemprego.  
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A flexibilização se impõe aos contratos de trabalho, as novas formatações das 

relações são estabelecidas e trazem a necessidade de reformulação dos contratos 

de trabalho, o que não pode implicar no abandono das garantias de direitos 

fundamentais, nem tampouco na abdicação das mais diversas conquistas dos 

trabalhadores, decorrentes de anos de lutas e sofrimentos. 

A figura do Estado neste contexto do mundo globalizado não é mais de um 

agente regulador da atividade econômica, o Estado, como já salientado, passa a ser 

regulador do desenvolvimento a ser promovido pela atividade empresarial.  

O Estado passa a regrar as relações econômicas e acaba desenvolvendo 

papel coadjuvante, no sentido de complementar as regras necessárias para o 

desenvolvimento no mercado de trabalho. (REALE, 1988).  

Em que pese seja taxada como “moderna” ou atual, a dita flexibilização das 

relações de trabalho surgiu como um fenômeno da pós-modernidade, uma 

característica da sociedade pós-moderna onde os valores e princípios que 

legitimavam os ideais de justiça social e solidariedade acabavam sendo relegados a 

segundo plano, sendo substituídos pela supremacia agressiva do individualismo 

utilitarista, centrado na força do mercado. (ANDRADE, 2005).  

O direito do trabalho insere-se no contexto da globalização e a diversidade 

das condições de trabalho, acaba fazendo surgir várias outras tendências ou formas 

de contratação, a terceirização das atividades, as cooperativas de trabalho e até 

mesmo novas possíveis formas de relação de trabalho decorrentes da inovação 

tecnológica fragilizam as garantias individuais e colocam em xeque o princípio da 

proteção. (BELTRAN, 2001). 
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Dentro das próprias organizações empresariais verifica-se um verdadeiro 

apartheid social, posto que trabalhadores, dentro do mesmo estabelecimento, 

investidos no mesmo objetivo produtivo, estão vinculados a empregadores diferentes 

e, portanto, a condições diferentes, com garantias e benefícios diversos. 

 A sub-contratação por empresas terceirizadas ou de mão de obra temporária 

impõem uma segregação natural, visto que esses trabalhadores, em regra, não 

gozam dos mesmos benefícios, nem tampouco têm os mesmos vencimentos 

daqueles empregados da tomadora que, muitas vezes, estão investidos em 

atividades análogas. 

A falta de regulamentação das atividades terceirizadas também acaba sendo 

um agravante, pois não impõe limites aos abusos ocorridos nestas contratações 

quando não se busca necessariamente uma atividade especializada, mas uma 

redução de custo em determinada operação.  

As cooperativas de trabalho são criadas como forma de justificar uma 

terceirização, contudo, tal formatação, já há algum tempo vem sendo combatida por 

constituir evidente forma de fragmentação da relação de trabalho, visto que os 

cooperados, na grande maioria das situações, não possuem qualquer autonomia ou 

participação efetiva nas decisões daquele grupo de cooperados. 

A inovação tecnológica também tem levado ao mercado de trabalho outras 

formas de contratação, como o home-office ou até mesmo o trabalho autônomo, 

independente na sua forma, mas revestido de compromissos e metas que impõem 

uma forma indireta de subordinação. 
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A globalização parece enxergar na desregulamentação das leis do trabalho a 

forma de adaptação à necessária flexibilização das relações de trabalho e combate 

ao desemprego. 

Os teóricos da pós-modernidade pretendem desmistificar a glorificação ao 

trabalho-dever inventada pelo capitalismo e libertar os homens de séculos de 

exploração e irracionalidade, pelas máquinas inteligentes, fazendo surgir outras 

infinitas possibilidades de emprego e renda. (ANDRADE, 2005). 

A revolução tecnológica faz o software substituir o trabalhador impondo a 

redução do número de empregos, além de ser considerada como a “condutora” à 

doutrina da flexibilização do trabalho. (BELTRAN, 2001). 

E a flexibilização, bem como a automação, a sub-contratação e a 

competitividade, acabam enfraquecendo a representatividade dos trabalhadores e 

as entidades sindicais passam a exercer uma representação de participação, mas 

não mais reivindicatória. (VILHENA, 2009). 

Mesmo diante desse cenário, verifica-se que o contrato coletivo ainda pode 

significar a emancipação dos trabalhadores pela negociação coletiva, desde que 

exista vontade política e efetiva representatividade dos atores sociais, ainda que 

constituídas no âmbito interno das próprias empresas, como forma de viabilizar uma 

célere adaptação à constante mutação do mundo do trabalho. 

Não podem as negociações coletivas perderem a finalidade e tornarem-se 

meros procedimentos formais, que objetivem o atendimento dos anseios dos 

interesses econômicos, servindo como mero instrumento de precarização das 
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garantias dos trabalhadores. 

Ainda que seja necessário enfrentar a realidade da globalização, das 

transnacionais, do capital globalizado que vive às expensas da especulação e 

destas novas formas de contratação, faz-se importante ratificar a condição dos 

trabalhadores de parte legítima e interessada na negociação coletiva que, a despeito 

de todas as circunstâncias mencionadas, ainda é um instrumento eficaz para 

garantia dos direitos e aperfeiçoamento das relações de trabalho. 

E no âmbito dos blocos regionais não é diferente, sendo certo que a 

negociação coletiva pode ser considerada o efetivo instrumento de harmonização 

das relações estabelecidas, como forma de respeito às garantias mínimas legais e 

às legislações internas, viabilizando o mínimo de segurança jurídica às partes. 

 
2.1 CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO 
   

Um dos efeitos da globalização e da flexibilização das relações de trabalho é 

o surgimento de uma nova formatação dos contratos de trabalho, bem como o 

surgimento dos chamados contratos transnacionais. 

No que se refere às novas formas de contratação, como salientado no tópico 

anterior, verifica-se a terceirização, as cooperativas de trabalho e mesmo outras 

relações decorrentes da inovação tecnológica, como as parcerias e convênios.  

O trabalho em casa (home-office), o trabalho dos “bolsistas” e mesmo as 

relações autônomas, muitas vezes tem sido impostas para adequação à realidade 

econômica vivenciada e, se nas relações formais apresenta-se como forma de 
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modernização das relações estabelecidas, naquelas em que o vínculo de emprego 

não é reconhecido, apresenta traços marcantes de uma relação subordinada. 

Nestes aspectos é fato que se faz importante o papel do legislador para que 

limites possam ser impostos e garantias fundamentais sejam preservadas, fazendo 

cumprir o devido equilíbrio entre o capital e o trabalho. 

Verifica-se a formalização dos contratos transnacionais quando alguns 

empregados são contratados para trabalhar fora do país de origem, ou quando são 

destacados por seu empregador para um trabalho no estrangeiro por um 

determinado período, normalmente pré-fixado. 

Nestas circunstâncias identificam-se duas situações, o “destacamento” e a 

“expatriação”. 

O destacamento ocorre na hipótese da típica transferência provisória, onde o 

empregado permanece vinculado ao seu empregador de origem e é destacado para 

trabalhar no exterior por um tempo determinado.  

A expatriação se verifica quando o trabalhador é transferido para permanecer 

longo período fora de seu país de origem e, na maioria das vezes, firma um novo 

contrato de trabalho com a filial ou a outra empresa do mesmo grupo econômico, 

sediada no exterior. 

No que se refere à análise da legislação aplicável na movimentação de 

trabalhadores, Rolando Murgas (apud TORRAZZA, 2003, p. 13) aponta para a 

importância de enfoque nos “[...] fatores de conexão ou pontos de contato” que 
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estabelecem essa relação de trabalho, ou seja, destaca a necessidade da análise do 

caso concreto para identificar por quem foi contratado o trabalhador, qual a sua 

origem e em qual local irá desenvolver suas atividades. 

Aponta ainda o referido autor que, na América, o Código de Bustamante, 

aprovado pela conferência internacional americana, realizada em Havana, no ano de 

1928, e ratificada pelo Brasil, em época que o Direito do Trabalho ainda dava seus 

primeiros passos, estabelece a territorialidade da legislação laboral, como regra a 

ser observada para o trabalhador que se desloca de seu país. (TORRAZZA, 2003). 

E o fundamento exteriorizado pelo referido Código está, desde aquela época, 

no efetivo interesse do Estado em fazer cumprir a legislação interna, a qual 

reconhece um rol mínimo de garantias indispensáveis à proteção do trabalhador. 

E tal entendimento ainda prevalece na maior parte dos casos, tanto assim 

que, no âmbito jurídico brasileiro, o artigo 651, § 2º, da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT)9 (BRASIL, 1943) e a Súmula 207 do C. TST10, indicam o 

entendimento que privilegia o local da prestação de serviços como determinante 

para regrar as questões que envolvem o contrato do trabalhador, tanto no âmbito 

processual, quanto material. 

Mas estas diversas possibilidades que envolvem o trabalhador que pode ser 

nacional ou estrangeiro e trabalhar no território nacional ou fora do país, pela 

______________________ 
9
 Art. 651 [...] 

 § 2º A competência das Varas do Trabalho, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios 
ocorridos em agência ou filial no estrangeiro desde que o empregado seja brasileiro e não haja 
convenção internacional dispondo em contrário. 

10
 Súmula 207 do C. TST. Conflitos de Leis Trabalhistas no Espaço – Princípio da “Lex Loci 
Executionis”. A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de 
serviço e não por aquelas do local da contratação. 
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variedade de possibilidades, torna cada vez mais necessária a análise do caso 

concreto e a observação das regras dos países de origem e destino. 

E, em razão da necessidade cada vez mais presente de harmonizar as 

normas, não apenas para segurança da concessão das garantias mínimas ao 

trabalhador, como, também, pela necessidade de haver regras pré-estabelecidas 

que tragam segurança a todas as partes envolvidas neste processo, quais sejam, 

empregado, empregador e empresa-destino, ganha espaço a autonomia coletiva. 

Alguns autores como Paul-Henri Antonmattei (apud BELTRAN, 1998), Jean 

Savatier Rivero (apud BELTRAN, 1998) entendem a viabilidade da autonomia 

privada para regrar condições específicas de expatriação ou destacamento.  

No nosso ordenamento jurídico, a Lei n. 11.962/2009 (BRASIL, 2009) 

estendeu a todos os trabalhadores as regras anteriormente dispostas pela Lei n. 

7.064/82 (BRASIL, 1982) que tratava especificamente dos trabalhadores designados 

para trabalhar no exterior em serviços de engenharia, mas que era utilizada por 

analogia em outras situações. 

A própria legislação estende aos trabalhadores expatriados o direito ao Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) e Programa de Integração Social (PIS), em que pese uma eventual 

pactuação, ainda que de forma individualizada, possa impor efeitos de suspensão ao 

contrato de trabalho com a empresa nacional. 

No âmbito do Mercosul, apesar de estar inserido nos seus princípios de 

constituição, a livre circulação de serviços, necessário, da mesma forma, que a 
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legislação dos países de origem e destino dos trabalhadores possuam certa 

harmonização, sobretudo para assegurar a observância das garantias consignadas 

pelas convenções internacionais, pelas constituições de seus países de origem e, 

principalmente, para que não imponha riscos de prejuízos aos trabalhadores, 

evitando qualquer possível fragmentação das garantias e conquistas asseguradas 

pelo ordenamento e ratificadas nos próprios contratos de trabalho. 

A autonomia privada coletiva, de fato, ganha força neste aspecto, pois torna 

possível que uma negociação coletiva transnacional se torne a solução para a busca 

da harmonização das normas, além de assegurar transparência e segurança jurídica 

nas formas de contratação. 

Esta harmonização tão ressaltada deve abarcar a Seguridade Social; a 

liberdade de circulação para trabalhadores empregados e autônomos; a igualdade 

de tratamento sem qualquer discriminação; o acesso ao emprego e a opção de 

permanência no país de destino, na hipótese de eventual rescisão contratual. Não 

obstante, o incentivo à formação e aperfeiçoamento técnico profissional, devem ser 

dadas as devidas condições para que o trabalhador aprenda o idioma local. 

(BELTRAN, 2002). 

No que se refere à Seguridade Social, a Declaração Sociolaboral do Mercosul 

estabeleceu em seu artigo 19, o direito dos trabalhadores nos níveis e condições 

previstos nas respectivas legislações nacionais, sendo certo que, pelo mesmo 

documento, os Estados-membros comprometem-se a garantir uma rede mínima de 

amparo social de proteção aos seus habitantes. 

Ainda que esta indicação ou manifestação de interesse traduzida pelo aludido 
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documento não esteja regulamentada, observa-se, desde logo, um ponto passível 

de harmonização que depende apenas da efetiva vontade política dos Estados-

membros para uma possível integração entre as seguridades desses países. 

Logo, o que se verifica é que esta nova ordem mundial impõe, sem dúvidas, a 

necessidade de tornar viável a circulação e movimentação dos trabalhadores, sendo 

esta uma nova vertente dos contratos individuais de trabalho e uma nova 

possibilidade de incremento do mercado de trabalho. 

 
2.2 AS EMPRESAS TRANSNACIONAIS 
 

No contexto do mundo globalizado surgem as empresas denominadas 

transnacionais. Em que pese não exista uma definição oficial para essas 

organizações, aquela, habitualmente utilizada é a de “[...] uma entidade autônoma 

que fixa suas estratégias e organiza sua produção em bases internacionais, ou seja, 

sem vínculo direto com as fronteiras nacionais”. (EMPRESA..., 2011). 

Observam-se ainda outros critérios para identificação dessas empresas, mas 

que, da mesma forma, destacam a característica de serem capazes de influenciar a 

economia de diversos países devido ao seu grande potencial financeiro e patrimônio 

científico-tecnológico. 

Traço marcante das transnacionais é que operações importantes da empresa 

não estão ou são centralizadas em um único local ou território, mas sim em pelo 

menos dois territórios distintos. 

Como protagonistas da globalização econômica, as transnacionais acabam 
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contribuindo de forma significativa para a precarização das relações de trabalho, 

sobretudo nos países em desenvolvimento, pois o grande poderio econômico e 

tecnológico se, de um lado, pode significar a efetiva possibilidade de geração de 

empregos, de outro, pode tornar esses locais reféns dos resultados que esperam ser 

obtidos pelos investimentos realizados.  

As transnacionais têm como finalidade básica organizar e integrar a atividade 

econômica em todo o mundo, de modo a maximizar o lucro global. (IANNI, 1999).  

Diante de tal constatação, importante identificar o papel dessas empresas nas 

sociedades em que atuam, os limites de suas responsabilidades sociais e quais os 

interesses que podem autorizar a celebração de acordos que ultrapassem os limites 

de um Estado nacional. 

Samuel Huntington (Apud FRANCO FILHO, 1996) diz:  

[...] uma organização é transnacional ou não nacional se ela executa 
operações importantes, sob orientação centralizada, no território de duas ou 
mais nações. Do mesmo modo, uma organização será chamada 
internacional, em vez de nacional, somente se o controle da organização é 
explicitamente dividido pelos representantes de duas ou mais nações. E 
uma organização é multinacional e não nacional, somente quando pessoas 
de duas ou mais nacionalidades participam significativamente de suas 
operações. 

As transnacionais procuram assim atuar com elementos próprios – dando 
apoio a parceiros locais, mas mantendo sua presença nos mercados 
estratégicos principais, criando canais de distribuição de seus produtos, 
inovações e estratégias em defesa de seus interesses peculiares-, e ter 
prestígio para obter a transferência de recursos e tecnologias provenientes 
de suas marizes. 

 

Alguns autores como André-Jean Arnaud (2007), destacam a fragilidade do 

direito estatal perante estas transnacionais, salientando que a regulação das 

empresas transnacionais é feita cada vez mais à margem deste direito, não havendo 

uma regulamentação que possa impor regras de conduta a estas empresas, 



 61 

notadamente no que se refere à forma e alternância nos investimentos e a geração 

de emprego. 

Mas pensando nessas empresas apenas em critérios qualitativos, pode-se 

identificar como sendo aquelas que buscam a redução dos custos da produção, com 

a instalação de suas unidades produtivas em vários Estados. 

Outras características das transnacionais em relação ao seu fluxo econômico 

é que muitas vezes não tem seus capitais originários especificadamente de um 

determinado país, assim como em relação ao processo produtivo, nem sempre 

possuem autonomia em seus diferentes segmentos.  

O termo transnacional também pode ser considerado como expressão 

atualizada de multinacional ou expressar a peculiaridade no avanço econômico 

dessas empresas hoje consideradas sem limites territoriais. A Organização das 

Nações Unidas conceitua multinacionais como “sociedades que possuem ou 

controlam meios de produção ou serviço fora do país onde estão estabelecidas”, é 

fato, contudo, que a expressão transnacional parece transmitir melhor a ideia de que 

essas empresas não pertencem a várias nações (multinacionais), mas sim que 

atuam além das fronteiras de seus países de origem. 

As transnacionais acabam tendo um importante papel social que deve se 

tornar princípio básico de sua atuação, uma responsabilidade decorrente da 

presença marcante nas diversas sociedades. Pois, ainda que imponham o efetivo 

risco de precarização das relações de trabalho, as transnacionais podem e devem 

realizar papel de incentivo ao desenvolvimento dos países em que se instalam, não 

apenas pela geração de empregos e postos de trabalho, mas também pela 
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possibilidade de levar o desenvolvimento tecnológico, impondo a formação e o 

desenvolvimento de novos profissionais com novos conhecimentos, sendo, portanto, 

multiplicadoras da informação. 

Outro aspecto passível de ser exigido das transnacionais, em que pese o foco 

de toda a discussão a respeito dessas empresas sempre tenha conotação 

econômica, é a necessidade de observância dos valores sociais e culturais inerentes 

à localidade, país, região ou comunidade onde está inserida. Pela notória influência 

que as transnacionais podem exercer sobre a população aonde venha a ser 

instalada, cada vez mais deve ser combatida uma possível afronta ou desrespeito 

dos valores culturais presentes naquela região, visto que a não preservação das 

raízes culturais pode causar a perda da identidade de uma determinada nação. 

É certo que pouco se trata desta questão, contudo, a tão discutida 

precarização das relações de trabalho levadas à efeito pelo efetivo poder econômico 

dessas empresas e pela absoluta fluidez do capital, pode impor consequências nas 

questões culturais e sociais vivenciadas na região em que são instaladas, caso não 

sejam observados os hábitos e costumes da população local, como, por exemplo, o 

respeito às festividades e  feriados motivados pelos costumes e tradições do local. 

A responsabilidade das transnacionais, efetivamente, são maiores perante os 

países em desenvolvimento. Assim, é fundamental “[...] o compromisso de tais 

empresas em respeitar standards na área de direitos humanos, direitos trabalhistas 

e proteção ao meio ambiente nas suas atividades globais”. (MATTIOLI, 2003, p. 76). 

As novas estratégias das empresas transnacionais, as redes, alianças, 

associações estabelecidas pelos produtos globais que desenvolvem, tendem a 



 63 

homogenizar padrões de consumo. Porém, os organismos internacionais não podem 

se preocupar simplesmente em padronizar e harmonizar critérios das políticas 

econômicas. 

Ari Possidonio Beltran (1998) ressalta a análise feita por Gérard e Antonie 

Lyon-Caen sobre as empresas transnacionais e destaca a fragilidade dos Estados 

frente a estas empresas e a enorme prevalência do capital sobre a organização de 

trabalhadores como fatores que fragilizam a possibilidade de regulamentação das 

peculiaridades das relações de trabalho que envolvem as transnacionais, 

constatando-se apenas a elaboração de “códigos de conduta” por algumas 

organizações ou organismos internacionais. 

Verificam-se abusos das transnacionais, que, por vezes, incitam o temor ao 

desemprego, anunciando que poderão deixar aquele determinado local por simples 

decisão corporativa. Argumentam como justificativa de tal conduta, possível redução 

do custo da mão de obra, pouca ingerência sindical ou, até mesmo, possíveis 

incentivos fiscais. Tais atitudes dão lugar ao que habituou-se chamar dumping 

social, identificado exatamente como efeito da possibilidade de alteração do local da 

produção, em razão da redução dos custos. 

Com a justificativa de redução dos custos e pelo fato de atuarem em diversos 

processos de integração, estas empresas procuram submeter as regras do local aos 

seus interesses, dificultando, inclusive, qualquer forma de regulamentação efetiva.  

Essa extrema mobilidade das transnacionais afetam diretamente as 

organizações sindicais que acabam batalhando apenas pela preservação dos 

direitos conquistados ao longo de anos, abdicando pela luta de novos direitos.  
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Mobilidade que também faz refém o poder público que muitas vezes se vê 

obrigado à concessão de benefícios e isenções pela simples garantia da 

prorrogação da permanência naquela localidade. 

Naturalmente que o ingresso dessas transnacionais nos países considerados 

em desenvolvimento impõe reflexos nas estruturas das indústrias nacionais, posto 

que o subsídio externo permite que trabalhe com patamares baixos de lucro, por um 

período suficiente para que a concorrência seja eliminada, impondo, por 

conseguinte, na maioria das vezes,  o sucateamento da indústria nacional. (IANNI, 

1996). 

Nos países do Mercosul o cenário não é diferente, presencia-se a instalação 

de diversas transnacionais de diversos ramos de atividades, indústrias 

automobilísticas, químicas, fabricantes de eletro-eletrônicos, enfim, variados 

segmentos vêem cada vez mais, nos países que compõe o grupo econômico e 

outros do continente americano, a oportunidade de desenvolverem suas atividades 

por um custo menor e com qualidade. Estes países, por sua vez, vêem a 

oportunidade de absorver conhecimentos, tecnologia e gerar empregos e renda. 

Verifica-se, portanto, um grande paradoxo, pois os Estados precisam dos 

investimentos e da tecnologia trazidos pelas transnacionais, contudo, não podem 

impor as devidas restrições à atuação delas, sob pena dessas empresas optarem 

por se instalarem e investirem em outros países.  

O desafio colocado é a preservação dos direitos humanos, da cidadania e das 

garantias dos trabalhadores, para que os Estados, mesmo sob a influência dessas 

empresas transnacionais, possam ter um desenvolvimento econômico e social. 
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Como salientado, não há normas legais supraestatais que permitam impor 

regramentos para atuação dessas transnacionais, nas diversas localidades em que 

se instalam. Tem-se, atualmente, convenções, tratados e princípios de caráter 

internacional que servem como orientação de conduta, mas não impõem poder 

sancionatório aos diversos países. Quando muito, verificamos organismos 

internacionais estabelecerem tratados ou convenções, com princípios básicos de 

normas gerais, os quais nem sempre são ratificados pela legislação nacional.  

Mas a situação vivenciada torna imaginável ou demanda a necessidade de 

um regramento supranacional que não afete a supremacia dos Estados, com a 

simples sobreposição do direito internacional sobre os direitos nacionais. Contudo, a 

constituição de um regramento legal, além das fronteiras, encontra óbice exatamente 

na própria estrutura do direito internacional, pela questão da soberania e pela 

impossibilidade de imposição de possíveis penalidades. 

Mais especificamente em relação ao Direito do Trabalho, torna-se necessário 

a efetiva utilização de instrumentos que obstem a precarização trazida pelas 

transnacionais e garantam aos trabalhadores não apenas a observância dos 

princípios básicos norteadores das relações de emprego, mas também uma efetiva 

representatividade. 

Cedrola Spremolla (apud FRANCO FILHO, 1996) aponta quatro formas de 

internacionalização do direito do trabalho que consistem na extensão das normas 

internas: consulta, informação, participação e negociação coletiva. E indica a 

negociação coletiva internacional como instrumento capaz de transpor as barreiras 

do Estado, buscando impor seus efeitos a diferentes sistemas nacionais de relação 
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de trabalho, com fundamento, sobretudo no que dispõe as Convenções n. 87 e 98 

da Organização Internacional do Trabalho.  

Neste cenário é possível identificar, mais uma vez, a negociação coletiva 

como efetivo instrumento passível de adequar a realidade vivenciada, com a 

preservação dos princípios e garantias dos trabalhadores no mundo globalizado.  

Importante, portanto, que as negociações não sirvam para suprimir direitos 

dos trabalhadores, que não se utilizem do fantasma do desemprego e da 

necessidade de flexibilização para impor, por meio da própria negociação, qualquer 

possível precarização das relações de trabalho, sob pena de não se atingir os seus 

principais objetivos. (ALMEIDA, 2004).  

E para que a negociação coletiva possa servir de instrumento efetivo de 

preservação das garantias dos trabalhadores, adequação à realidade econômica 

vivenciada e busca de novas conquistas, faz-se necessário uma forte 

representatividade, talvez o maior obstáculo para tornar viável a entabulação de 

acordos internacionais ou supranacionais que possam fazer frente à toda essa 

mobilidade e peculiaridades que envolvem as transnacionais.  

 
2.3 A REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES   
 

O Direito do Trabalho busca a efetiva realização da função social da empresa, 

pois, com a valorização do trabalho, o indivíduo desenvolve plenamente sua 

personalidade e a sua função social. 

Para que este objetivo seja alcançado, torna-se importante a possibilidade de 
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efetiva participação dos representantes dos trabalhadores nas decisões da empresa, 

pois, assim, poderão sentir-se constantemente motivados na realização da atividade 

profissional. 

As entidades sindicais, comissões de fábrica, ou outras formas de 

representação, devem ser asseguradas como forma democrática de levar à relação 

de emprego, o mínimo equilíbrio entre trabalhador que vende a sua força de trabalho 

e empregador que assume os riscos da atividade econômica com o objetivo do lucro. 

No ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

(artigo 8º, inciso VI) destaca a obrigatoriedade de participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas de trabalho, impondo a esta entidade a legitimidade para 

estabelecer as negociações coletivas com o representante do empregador. 

Empregador, que, por sua vez, tem a faculdade de negociar diretamente e em 

seu próprio nome com estas entidades representativas, não precisando se valer de 

sua representatividade. 

Como já observado, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da 

unicidade sindical, consagrado pelo artigo 8º, II, da Constituição Federal (BRASIL, 

1988), o qual restringe a representação sindical por categoria única, em determinada 

base territorial, não inferior a um município.  

O modelo sindical brasileiro, embora tenha avançado ao longo do século XX, 

mantém ainda traços da Constituição de 1934 (BRASIL, 1934), a primeira da 

república a elevar a nível constitucional a representatividade dos trabalhadores pela 

formação dos sindicatos. 
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A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) apresentou avanços ao abolir 

a “carta sindical”, símbolo de autorização para formação da entidade sindical, pois 

deixou de atrelar a possibilidade de criação de um sindicato a uma autorização 

estatal, mas não deixou de criar entraves para a criação de novos sindicatos uma 

vez que prevalece o princípio da unicidade e mantém-se, ainda que em parte, a 

vinculação econômica ao Estado pelo recebimento da contribuição sindical, regulada 

e exigida por força de lei, consoante disposto pelo artigo 580 da CLT (BRASIL, 

1943). 

Com a manutenção do princípio da unicidade, restou mantida a contribuição 

sindical, bem como a conceituação de categoria estabelecida pelo artigo 511 e seus 

parágrafos, da CLT (BRASIL, 1943).  

Dessa limitação imposta pela legislação resulta uma fragmentação do 

movimento dos trabalhadores, facilitando controle e repressão à atuação sindical, 

posto que surgem inúmeros sindicatos com pouquíssimos sócios, mas que 

sobrevivem das contribuições compulsórias e que abdicam de qualquer poder de 

negociação. (MANNUS, 2001).  

A atual realidade econômica que faz prevalecer uma diversidade de 

atividades, impõe uma pulverização das categorias e também é fator que faz 

enfraquecer a representação. Verifica-se uma competitividade pela 

representatividade, objetivada na maioria das vezes, como forma de ampliação da 

fonte de arrecadação, relegando a segundo plano a defesa dos interesses dos 

trabalhadores. 

Neste sentido, uma das medidas importantes para a política sindical brasileira 
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seria a ratificação da Convenção 87 da OIT que trata da liberdade sindical.  

O projeto ou proposta de reforma sindical idealizado pelo Fórum Nacional 
do Trabalho designa a adoção do princípio da liberdade sindical, postulado 
básico da Organização Internacional do Trabalho, desde sua criação em 
1919 e que traz suas diretrizes pela Convenção 87 da OIT elaborada em 
1948. Seguindo as normas da OIT, a liberdade sindical é o direito de os 
trabalhadores e empregadores organizarem-se e constituírem livremente as 
agremiações que desejarem, no número por eles idealizado, sem que 
sofram qualquer interferência ou intervenção do Estado, nem uns em 
relação aos outros, visando à promoção dos seus interesses ou dos grupos 
que irão representar. (MARTINS, 2001, p. 615). 

  

A referida Convenção 87, denominada “Convenção sobre Liberdade Sindical 

e Proteção do Direito Sindical”, indica parâmetros fundamentais sobre a liberdade 

sindical e estabelece garantias fundamentais referentes à possibilidade de coalizão 

dos trabalhadores, representatividade e formas de organização. 

Mas referida Convenção 87 apenas não foi ratificada pelo Brasil, ao contrário 

dos demais países membros do Mercosul que adotaram tal entendimento, como 

forma de fazer prevalecer o princípio da liberdade sindical. 

Contudo, não basta apenas que o Brasil abdique da unicidade sindical e 

passe a adotar o princípio da liberdade sindical, como ocorre com Argentina, Uruguai 

e Paraguai, para que a representatividade dos trabalhadores esteja assegurada no 

âmbito do Mercosul.  

Mesmo no âmbito regional é incontestável a necessidade de que os 

sindicatos assumam certas estratégias tendentes à recuperação ou à captação da 

representatividade com respeito a setores atípicos ou novos, notadamente em razão 

da pulverização das categorias. (MISAILIDIS, 2001). 

O fato é que a crise sindical pelo enfraquecimento da efetiva 
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representatividade é notória e outras formas de representação carecem ser 

incentivadas com o objetivo de estabelecer as negociações coletivas. No 

ordenamento jurídico brasileiro, a despeito do artigo 8º, VI, da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), dispor a respeito da obrigatoriedade da participação do sindicato 

nas negociações, merece destaque o fato que o artigo 7º, inciso XI, assegura o 

direito dos trabalhadores na participação da gestão da empresa, e, ainda, o artigo 11 

da Lei Maior declina sobre a possibilidade de eleição de representante dos 

trabalhadores no âmbito da empresa para promover entendimentos diretamente com 

o empregador.  

Contudo, a possibilidade de aplicação da representação, nos termos do artigo 

11 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), depende de lei que regulamente, 

inclusive, possível estabilidade no emprego do(s) representante(s), uma vez que se 

trata de norma de eficácia contida. 

Mas tal hipótese não pode permanecer despercebida, sendo certo que no 

âmbito comunitário, eventual reconhecimento da representatividade dos 

trabalhadores no âmbito da empresa pode ser o primeiro e significativo passo para 

incremento das negociações coletivas que viabilizem a livre circulação de 

trabalhadores, dentre outras questões. 

No Paraguai predominam os sindicatos por empresa, enquanto que na 

Argentina e no Uruguai prevalecem os sindicatos por ramo de atividade ou categoria 

profissional, mas a liberdade sindical reconhecida permite, também a estes países, a 

formalização da representatividade por empresa, fator que facilitaria a constituição 

de representações de empregados de transnacionais nestes diferentes países. 
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Não bastasse a fragilização da estrutura sindical pela ausência do efetivo 

exercício de representatividade, verifica-se que as organizações em rede, adotadas 

pelas transnancionais, no sistema que aprendemos chamar de toyotismo ou 

ohnismo impõe uma política de competitividade e concorrência entre os próprios 

trabalhadores, dificultando sobremaneira alternativas de coalizão. (ANTUNES, 

1998). 

Não há dúvidas que a configuração estrutural das empresas, sobretudo as 

transnacionais, permite torna viável a organização dos trabalhadores por 

estabelecimento, de forma regional ou até mesmo mundial, sendo certo que as 

dificuldades na organização desses trabalhadores, inseridos neste contexto 

competitivo, e, no caso do Brasil, sem um respaldo legal, são obstáculos a serem 

transpostos. 

Evidente, portanto, que a estrutura de representação deve ser repensada, 

com a permissão de constituição das comissões internas das empresas, nos mais 

diversos ramos de atividade ou segmentos sociais.  

Importante destacar algumas assimetrias em relação aos sistemas de 

representação da classe trabalhadora apresentada nos países do Mercosul. 

No Brasil, como cediço, a representação das categorias profissional e 

econômica pode se dar pela entidade sindical, de igual modo, consoante previsto 

pelo artigo 511 da CLT (BRASIL, 1943) e seus parágrafos. 

Na Argentina, a legislação interna (Lei n. 23.551/88) estabelece os direitos 

das associações sindicais, enfatizando a possibilidade de negociar coletivamente, 
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em participar de greve e adotar demais medidas legítimas da ação sindical. A 

representação econômica corresponde, segundo o artigo 2º, da Lei n. 14.250/88 “[...] 

a uma associação profissional de empregadores, um empregador ou um grupo de 

empregadores”, cuja representação e alcance são atribuídas pelo Ministério do 

Trabalho. (MISAILIDIS, 2001, p. 139). 

Em que pese a Argentina tenha ratificado o princípio da liberdade sindical e o 

artigo “14 bis” da Constituição Nacional11 daquele país estabeleça que as leis devam 

garantir ao trabalhador “a organização sindical livre e democrática, reconhecida pela 

simples inscrição em um registro especial”. A Lei n. 23.551/88 praticamente impôs a 

unicidade sindical, outorgando a representatividade ao sindicato que tenha um maior 

número de filiados, tornando estes investidos do que se denomina personalidade 

gremial. (MISAILIDIS, 2001). 

A constituição das associações sindicais podem levar em conta como 

parâmetro para sua respectiva formação a atividade, o ramo de atividade, ofício ou 

profissão e, ainda, a empresa. Isso significa que, pelo regramento Argentino, ainda 

que exista a restrição dos chamados “sindicatos com personalidade gremial” é 

______________________ 
11

 Constitución Nacional del Argentina. Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; 
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual 
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la 
producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del 
empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en 
un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; 
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán 
de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la 
estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los benefícios de la seguridad social, que tendrá 
carácter de integral e irrenunciable. Em especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que 
estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomia financiera y econômica, 
administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición 
de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien 
de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. In: URIARTE, 
Oscar; RACCIATI, Octavio, Derecho internacional del trabajo. Selecion sistematizada de normas y 
documentos. 
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possível a formação dos sindicatos por empresa, fator que, de fato, pode possibilitar 

uma maior efetividade na representação dos interesses dos trabalhadores nas 

negociações coletivas.  

Importante observar, no âmbito argentino, a exigência, por força de lei, da 

participação feminina na filiação dos sindicatos, nos órgãos de representação e nas 

comissões paritárias. 

No Paraguai, a partir de 1989, com o final da ditadura que perdurou por mais 

de 34 anos, sob a batuta do general Strossner, houve a recuperação das liberdades 

públicas e os trabalhadores passaram a desenvolver suas organizações.  

A Constituição de 1992 permitiu aos trabalhadores uma participação efetiva 

das relações de trabalho. Referida Norma Maior reconheceu a liberdade sindical, o 

contrato coletivo e o direito de greve.  

O Código do Trabalho paraguaio, em seu artigo 283, assim como a 

constituição Federal de 1992 asseguram a possibilidade de fundação dos sindicatos 

sem autorização prévia do Estado. 

A estrutura sindical paraguaia tem, em sua maioria, sindicatos constituídos 

por empresa, ou seja, aqueles em se encontram diversos profissionais adstritos a 

diversas atividades, mas que prestam serviços na mesma empresa ou instituição. 

Ainda assim, há também os sindicatos gremiais, constituídos por profissionais da 

mesma profissão ou ofício. 

Como cediço, o Paraguai ratificou a Convenção n. 154 da OIT que trata do 
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fomento das negociações coletivas, mas, não bastasse isso, a Constituição Federal 

também traz previsão expressa neste sentido, pelo artigo 97, estabelecendo que “Os 

sindicatos tem direito a promover ações coletivas e estabelecer convenções sobre 

condições de trabalho”. 

O Código Laboral paraguaio também traz dispositivos a respeito da matéria e 

assevera que o direito de celebrar acordos coletivos de trabalho não é privativo dos 

sindicatos, podendo ser celebrados por representantes dos trabalhadores, eleitos e 

autorizados por estes, consoante inteligência do artigo 325, do mencionado diploma 

legal. 

No Uruguai, no âmbito da Constituição Federal, verifica-se apenas o artigo 54, 

como elemento normativo constitucional que trata da representatividade dos 

trabalhadores. Referido dispositivo atribui à legislação ordinária a responsabilidade 

de promover a formação dos sindicatos e reconhecer-lhes a personalidade jurídica. 

O Uruguai, apesar de ter ratificado o disposto pelas Convenções 151 e 154 da 

OIT, que incentivam a negociação coletiva, não possui um diploma específico que 

diga respeito às possibilidades de negociação, havendo regulamentações esparsas 

que tratam da referida matéria. 

Mirta Lerenas Misailidis (2001) identifica o modelo sindical uruguaio com as 

seguintes características: a) prescindem de registro para sua existência; b) são 

organizações autônomas; c) adquirem personalidade sindical de fato, estando 

legitimada a negociar pelo simples fato de existir; d) reconhecem a Convenção 87 da 

OIT que trata da liberdade sindical; e) abstenção legislativa favorável ao 

desenvolvimento da ação sindical. 
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Conforme anteriormente salientado, no Uruguai predominam os sindicatos por 

ramo de atividade ou categoria profissional. 

No âmbito regional, quando se fala em representação dos trabalhadores, 

merece destaque a Coordenadoria das Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS) a 

qual representa a unidade das centrais sindicais, no papel importante de 

observância de aspectos que podem determinar a elaboração de regramentos 

específicos na região do Cone Sul. 

Essa Coordenadoria das Centrais Sindicais no âmbito regional acaba sendo a 

referência de representação dos trabalhadores além dos limites dos Estados-Nação. 

É certo que, pelo seu papel conservador, os objetivos da CCSCS seriam de 

defender a democracia e os direitos humanos, além de lutar contra os regimes 

autoritários da região. 

A adesão da Coordenadoria ao processo de integração dos países que 

formam o Mercosul decorreu da constatação de que esse processo seria irreversível 

e que, portanto, era conveniente passar a participar da defesa dos interesses dos 

trabalhadores.  

E foi neste sentido que partiu desta própria Coordenação, o requerimento 

para elaboração de uma Carta de Direitos Fundamentais para regulamentar e 

harmonizar as condições previstas no âmbito interno dos países do Mercosul. 

(VIGEVANI, 1998). 

Mas referido órgão não levou adiante a possibilidade de criar uma efetiva 
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representatividade dos trabalhadores a nível internacional, mantendo-se distante da 

possibilidade de criar fomentos para negociação além dos limites do Estado. 

Logo, o que se depreende da situação vivenciada em termos regionais é que 

se faz necessária a efetiva ampliação desta representatividade. 

No âmbito europeu, mais principalmente na zona de integração, atual União 

Europeia, esta representação dos trabalhadores que pode tornar possível a 

negociação transnacional já existe há tempos. 

Em 1950 foi criada a Confederação Internacional de Organizações Sindicais 

Livres (CIOSL). Posteriormente, em 1973 surge a Confederação Europeia de 

Sindicatos (CES) composta pelas Centrais Sindicais Nacionais e pelas quatorze 

federações Europeias, constituídas por ramo de produção. (LORENZETTI; FACCIO, 

2000). 

Esta Confederação Europeia de Sindicatos (CES) atua no âmbito da União 

Europeia notadamente nos organismos assessores, como o Comitê Econômico e 

Social e no papel de ator responsável pelo diálogo social com os empregadores.  

Importante destacar que, no ambiente europeu, o tratado de Maastricht12, 

celebrado em 1992, reconheceu o direito dos interlocutores sociais europeus 

negociar coletivamente. 

No âmbito econômico ou patronal, destaca-se a União das Confederações 

das Indústrias dos Empregadores da Europa (Unice) que foi criada com o objetivo de 

______________________ 
12

 O tratado de Maastrich alterou o nome da Comunidade Econômica Europeia para União Europeia 
é, na verdade, uma emenda ao tratado de Roma e estabeleceu novos passos para o processo de 
integração como a unificação da moeda com a adoção do Euro.  
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promover os interesses profissionais comuns das empresas representadas por seus 

membros; de levar a informação dos processos de tomada de decisão no ambiente 

europeu, especialmente a respeito das políticas e das propostas legislativas 

relacionadas com as empresas; representar seus membros no diálogo entre os 

interlocutores sociais da União Europeia; e promover pelo empresariado a definição 

das políticas sociais baseadas nas realidades econômicas. 

Ainda como representante patronal no âmbito regional europeu está 

constituído o Centro Europeu de Empresas Públicas (CEEP), instituição que reúne 

os organismos e empresas com participação pública os quais realizam atividades 

com finalidades econômicas. 

Logo, temos no âmbito comunitário da Europa três interlocutores 

transnacionais de grande relevância e com poder de negociação, O CES, a Unice e 

o CEEP. 

Estas instituições transnacionais preenchem os critérios estabelecidos pela 

União Europeia, sobre a aplicação do Protocolo de política social, quais sejam: são 

interprofissionais, organizados em nível europeu; têm representantes em todos os 

Estados membros e a capacidade de negociar acordos; dispõem das estruturas 

adequadas que garantem a participação efetiva na aplicação do Acordo sobre a 

Política Social. 

Assim, cumpre aos países que formam o Mercosul tomar como referência a 

representatividade comunitária consolidada na Europa, para implementar, da mesma 

forma a criação de interlocutores internacionais facilitadores das negociações 

coletivas. 



 78 

Mas, enquanto isso não ocorre ou até, para que possa haver um estímulo à 

formação desse tipo de representatividade, desde já deve ser desenvolvida a 

negociação coletiva com fundamento nos princípios e diretrizes estabelecidos a nível 

comunitário e com amparo nos ordenamentos jurídicos internos dos seus Estados-

membros. 

Por derradeiro, deve ser ressaltado que, apesar das peculiaridades existentes 

nas legislações internas dos países que formam o Mercosul, notadamente no que 

diz respeito à representação dos trabalhadores em todos os quatro países, mas 

considerando o reconhecimento comum do interesse na implementação e estímulo à 

negociação coletiva, além da efetiva possibilidade de implementação da 

representação por empresa, ressalvadas, por óbvio, as restrições da legislação 

brasileira, verifica-se que existem alternativas para que os acordos transnacionais 

possam ser celebrados, mesmo sem uma efetiva representatividade 

internacionalizada e, assim, surjam novas oportunidades para os trabalhadores 

desses países. 

 
2.4 TRATADOS E CONVENÕES INTERNACIONAIS 
   

Ao longo dos anos 90 a Organização Internacional do Trabalho sofreu 

significativa pressão dos diversos atores sociais, responsáveis pelas relações de 

Trabalho, os quais demonstram a necessidade que referido órgão viabilize a adoção 

de cláusulas sociais nos tratados comerciais internacionais. 

Contudo, o processo de globalização vivenciado, além de impor um acelerado 

processo de competição, é marcado pela implementação de novas tecnologias e 
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concepções de gerências científicas que acarretam a conformação do mercado de 

trabalho com um alto índice de desocupação, quadro social adverso que, de pronto, 

permitiu identificar desvantagens no processo de globalização. (CRIVELLI, 2010). 

Diante disso passou a ser exigido que os tratados comerciais apresentassem 

normas ambientais e trabalhistas. E tais exigências, segundo Kym Anderson (apud 

CRIVELLI, 2010, p. 157), decorreram, basicamente, de três fatores: 

[...] 

- rápido crescimento dos países em desenvolvimento com políticas voltadas 
para a exportação; 

- declínio das barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias; 

- bem sucedida inclusão destes temas em acordos de integração regional. 

 

Em 1988, durante a 86ª Conferência Internacional do Trabalho, a OIT deu 

uma resposta importante a toda a pressão que vinha sofrendo ao firmar a aprovação 

da Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, que se aplica a 

todos os 175 Estados-membros da Organização Internacional do Trabalho. 

A ONU também sustentou a necessidade de observância de garantias 

mínimas dos padrões trabalhistas, dentro do cenário internacional. 

Estabeleceu, portanto, quatro princípios a serem observados 

internacionalmente: 

 proibição de trabalho forçado;  

 abolição do trabalho infantil; 

 respeito à liberdade de associação e negociação coletiva;  

 eliminação da discriminação no emprego. 
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Em 1999, foi apresentado pela Secretaria ONU, no Fórum Econômico 

Mundial, realizado em Davos, a proposta do Pacto Mundial. Programa voluntário que 

objetiva reunir empresas, órgãos da própria ONU, trabalhadores, Organizações Não 

Governamentais (ONGs), para apoiar, através de iniciativas, nove princípios 

universais divididos em três grupos de Direito: direitos humanos, direitos do trabalho 

e direitos à proteção do meio ambiente. 

Em meio a todo este debate internacional a OIT apresentou, nas últimas 

décadas, significativas propostas de políticas normativas. 

Em 1995, o Conselho de Administração da OIT definiu um conjunto de sete 

Convenções Internacionais do Trabalho como sendo o conjunto de normas e direitos 

fundamentais do trabalho.13 Neste sentido a OIT indicou as seguintes convenções e 

tratados: 

 Convenções nºs 29 e 105: tratam da proibição do trabalho forçado; 

 Convenções nºs 87 e 98: tratam da liberdade sindical e do incentivo à 

negociação coletiva; 

 Convenções nºs 100 e 111: tratam da igualdade de remuneração e 

igualdade de trato na atividade desenvolvida; 

 Convenção nº 138: define a idade mínima para o trabalho; 

 

Estas Convenções, posteriormente, consolidaram-se no Instrumento 

denominado pela Organização como “Declaração da OIT sobre os Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento.” Documento que se 

______________________ 
13

 Cf. § do INFORME da Comissão de Expertos em Aplicação de Convenções e Recomendações: 
Informe III (Parte IA), 279ª Reunião do Conselho de Administração, Genebra, Suíça, GB. 
279/LILS/4. Genebra: OIT, 2000. p. 17. 
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preocupou em demonstrar a eficácia e da OIT e sua especial atenção com o trabalho 

no mundo globalizado. 

Mas se a nível mundial temos as Convenções Internacionais que merecem 

destaque, a nível regional não podemos deixar de mencionar os regramentos 

sóciolaborais. 

Como salientado de início, em 1991, muito provavelmente inspirados no 

sucesso da União Europeia, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o 

Tratado de Assunção que passou a ser a espinha dorsal do Mercosul. 

Posteriormente foram firmados o Protocolo de Brasília, em dezembro do 

mesmo ano e, pelo qual, os quatro países estabeleceram sistema de solução de 

controvérsias. 

Em dezembro de 1994, o Protocolo de Ouro Preto instituiu a personalidade 

jurídica ao Mercosul.  

Mais adiante outros instrumentos foram pactuados, merecendo destaque: o 

Protocolo de Colônia que estabelece regras de proteção recíproca de investimentos; 

Protocolo de Montevidéu que diz respeito ao Comércio de serviços; Protocolo de 

Harmonização de Normas sobre a Propriedade Intelectual no Mercosul; Protocolo e 

Acordo sobre o Regulamento do Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul; 

Declaração sobre Mecanismos Financeiros de Integração Regional.  

Importa consignar que o Tratado de Assunção acordo marco inicial do 

Mercosul, já em seu artigo 1º assevera que a criação do Mercosul, implica na “[...] 



 82 

livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre 

outros, da eliminação dos direitos aduaneiros e restrições não tarifárias à circulação 

de mercadorias e de qualquer outra medida equivalente”. 

A ideia de livre circulação dos serviços significa, em tese, também a livre 

circulação de mão de obra. (VIGEVANI, 1998). 

E o mesmo artigo 1º também traz como objetivo do Mercosul a harmonização 

da legislação dos países, o que significa dizer que a despeito de uma legislação 

transnacional a compatibilidade das legislações internas já é uma intenção expressa 

dos membros do Estados-membros.  

A necessidade de harmonização dos regramentos dos países que compõem 

o Mercosul, também no ambiente das relações de trabalho, manteve-se como uma 

preocupação constante, pois, necessário o cumprimento de tal objetivo para que 

possa tornar-se concreta a possibilidade de livre circulação dos trabalhadores. 

Restou delegado então ao Grupo Mercado Comum (GMC) a criação de 

subgrupos para debate e propostas de soluções para as questões no âmbito do 

Direito do Trabalho. De início foram criados dez Subgrupos, sendo que o de número 

10 ficou responsável pela Coordenação das políticas macroeconômicas que, a 

princípio, também cuidaria das questões relativas ao trabalho na união aduaneira. 

Mas como resultado de articulações entre os Ministérios do Trabalho dos 

Estados-membros o GMC criou o Subgrupo 11, responsável, especificamente, sobre 

questões trabalhistas, o qual passou a ser denominado subgrupo para Relações 

Laborais, Emprego e Seguridade Social. 
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Objetivando a harmonização dos aspectos trabalhistas, referido Subgrupo 11 

levou à pauta duas possibilidades: 

 a indicação de Convenções internacionais para ratificação dos Estados e 

consequente harmonização das normas; 

 a elaboração de uma Carta Social, solicitada pela Coordenadoria de 

Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS). 

 

Apresentou-se a sugestão de ratificação de 35 (trinta e cinco) Convenções da 

OIT para os Estados membros, mas apenas 12 (doze) foram, de fato, ratificadas 

pelos quatro países, quais sejam: 

 Convenção n. 11: sindicalização na agricultura; 

 Convenção n. 14: descanso semanal remunerado; 

 Convenção n. 26: salário mínimo; 

 Convenção n. 29: trabalho forçado; 

 Convenção n. 81: inspeção do trabalho; 

 Convenção n. 95: proteção do salário; 

 Convenção n. 98: liberdade sindical e negociação coletiva; 

 Convenção n. 100: igualdade de remuneração; 

 Convenção n. 105: abolição do trabalho forçado; 

 Convenção n. 111: igualdade e não discriminação; 

 Convenção n. 115: proteção contra a radiação; 

 Convenção n. 159: readaptação profissional. 

 

É fato que a complexidade para elaboração de uma Carta Social dificulta a 

adoção de tal alternativa, pois esta deve levar em conta diversos fatores ou 
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precedentes, como a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU (1948); 

Pacto Internacional de Direito Civil e Políticos da ONU (1966); Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU (1966); Declaração Americana de 

Direitos e Obrigações do Homem da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

(1948); Carta Internacional Americana dos Direitos Humanos – Pacto de San José 

da Costa (1969); Protocolo de San Salvador (adicional e anterior) (1988); A 

Constituição da OIT e Convênios Internacionais do Trabalho e Recomendações da 

OIT. (MANSUETI, 2004). 

Em 1993 a CCSCS realizou um encontro em Montevidéu quando foi 

elaborado um documento que reivindicava aos países integrantes do Mercosul uma 

Carta de Direitos Fundamentais.  

Mas a evolução do Mercosul como união aduaneira incompleta inviabilizou a 

aplicação do projeto apresentado pela CCSCS. (CAVALCANTE, 2006). 

Em 1998 foi aprovada a Declaração Sociolaboral do Mercosul, decorrente de 

um projeto de proteção aos direitos trabalhistas apresentado pela CCSCS e 

resultado de um debate tripartite. 

Em relação à Declaração Sócio Laboral, afirma Oscar Ermida Uriarte (apud 

CAVALCANTE, 2006, p. 60) que: 

[...] a declaração Sociolaboral do MERCOSUL consolida os progressos já 
obtidos na dimensão social do processo de integração e serve de sustento 
ou suporte para os avanços futuros e constantes no campo social, „sobre 
tudo mediante a ratificação e cumprimento das principais convenções da 
OIT‟. Assim, proclama uma série de princípios e direitos na área trabalhista, 
„sem prejuízo de outros que a prática nacional ou internacional dos Estados-
Membros tenham instaurado ou vão instaurar‟. É importante destacar que 
nas considerações, a Declaração estabelece que os Estados-Membros do 
MERCOSUL „estão comprometidos com as declarações, pactos, protocolos 
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e outros tratados que integram o patrimônio jurídico da humanidade‟, se 
referindo expressamente às grandes Declarações e Pactos dos Direitos 
Humanos, tanto de âmbito universal como de âmbito americano. Esta 
conceituação é muito importante por dois motivos. De um lado, se vincula 
com o caráter progressivo e aberto da Declaração, que tende a se expandir 
a outros direitos e princípios, além dos expressamente previstos em seus 
artigos. De outro lado, determina sua natureza e eficácia. Finalmente, a 
Declaração poderia ser vista em uma primeira leitura – literal e talvez 
superficial -, como uma mera proclamação de propósitos políticos, não 
vinculantes, sem nenhuma eficácia jurídica ou – no melhor dos casos – com 
a eficácia própria das normas pragmáticas. No entanto, se atende aos 
grandes Pactos e Declarações dos Direitos Humanos „que integram o 
patrimônio jurídico da humanidade‟, com os quais „os Estados membros 
estão comprometidos‟ e com os quais  a Declaração se alinha, pode se 
sustentar que os direitos e princípios contidos na Declaração – junto com 
aqueles – formam parte do jus cogens, isto é, do corpo de direitos humanos 
básicos que fazem parte da ordem pública internacional, além de todo ato 
de reconhecimento, ratificação ou recepção dos ordenamentos jurídicos 
nacionais. 

 

Hugo Mansueti (2004, p. 19-20) assim identifica referida Declaração:  

“Declaração Sociolaboral do Mercosul constitui um Tratado em sentido 

técnico-jurídico ou, pelo menos, um instrumento internacional por meio do qual os 

Estados-partes manifestam a intenção de obrigar-se.” 

E discorre sobre a natureza jurídica da mesma: 

A consequência direta da interpretação de que a Declaração Sociolaboral 
do Mercosul constitui um Tratado será, para o direito paraguaio e argentino, 
que referida norma passa a reger seu direito interno com hierarquia superior 
às demais leis. No caso do Brasil por aplicação do art. 5º de sua 
Constituição Federal, trata-se de uma norma de aplicação imediata, por 
referir-se a direitos humanos. No Uruguai, em razão de seu sistema dualista 
e de paridade normativa, o Tratado viria a derrogar a legislação anterior que 
resultasse contrária com seu conteúdo, com independência do compromisso 
assumido pelo seu Governo no direito internacional. [...] 

Independentemente das discussões doutrinárias (que não são tantas nem 
tão conflitantes) no sentido da natureza jurídica deste instrumento, não 
podem caber dúvidas de sua relevância, de ordem material, como elemento 
de harmonização do direito social da região. Se não constitui um tratado 
reveste-se, pelo menos, de caráter de primeiro consenso regional sobre o 
futuro de um direito comunitário do trabalho que inclui, entre outros 
aspectos, a temática do tratamento da liberdade sindical. (MANSUETI, 
2004, p. 20). 

 

O texto da Declaração Sociolaboral contém 25 artigos, segmentados em 
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quatro partes, as quais dizem respeito aos direitos individuais; direitos coletivos; 

outros direitos; e, ainda, indica o compromisso pelos Estados-membros de aplicação 

e seguimento das regras estabelecidas. 

No âmbito dos direitos individuais enfoca temas pacificados pelos países 

membros, como a não discriminação, o tratamento adequado às pessoas com 

necessidades especiais, garantia da isonomia entre homens e mulheres no mercado 

de trabalho, eliminação do trabalho forçado, regulamentação do trabalho infantil, 

restrições quanto às jornadas de trabalho. 

Em termos de direitos coletivos a Declaração consagrou a liberdade de 

associação dos trabalhadores, adotou o princípio da liberdade sindical, ainda não 

ratificado pelo Brasil e confirmou a garantia de representação dos trabalhadores nos 

processos de negociação coletiva. 

O direito de greve é reconhecido, assim como são incentivadas as formas de 

diálogo social, entre empregados, empregadores e Estados. 

No que se intitula “outros direitos”, a Declaração traz a preocupação com o 

risco do desemprego e, neste sentido, preconiza a adoção de medidas que 

promovam o aumento da oferta de empregos e elevem o nível de vida das 

populações. Impõe ainda a necessidade de observância do desenvolvimento de 

recursos humanos, garantias de saúde e segurança do trabalho e o estabelecimento 

de um programa eficaz de seguridade social. 

Ao final, na seção intitulada “aplicação e seguimento” estabelece a criação de 

uma comissão sócio-laboral com as seguintes responsabilidades: a) analisar os 
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documentos trazidos pelos Estados-partes no que concerne à aplicação dos 

compromissos inseridos na declaração; b) preparar planos de ação e 

recomendações como forma de intensificar a efetivação da Declaração; c) analisar 

as consultas sobre aplicação dos termos da Declaração nos Estados-partes; d) 

apreciar as dúvidas e apresentar sugestões para esclarecimentos de questões 

ligadas ao cumprimento da Declaração; e) proceder à elaboração de relatórios sobre 

a aplicação e cumprimento dos dermos da Declaração; f) analisar e apresentar 

propostas para alterações da Declaração sócio-laboral. (CORDEIRO, 2000).  

O que se depreende da Declaração e que acaba sendo consenso entre 

operadores do direito é que se trata de um documento politicamente correto, 

consubstanciando-se em uma relação de garantias sociais genéricas sem 

mecanismos de imposição do seu cumprimento e sem conteúdo sancionatório, 

sendo inseridas questões pacificadas que devem nortear as relações de trabalho, 

tornando-se, portanto, um documento indicativo. (CORDEIRO, 2000). 

Evidencia-se pela Declaração uma preocupação significativa com a 

preservação dos ordenamentos internos dos Estados membros, o que levou a se 

tornar um documento omisso em diversos aspectos, como, por exemplo, na 

abordagem da atuação transnacional das entidades sindicais, ou mesmo na 

regulamentação das negociações coletivas regionais. 

Mas, ainda assim, significou um verdadeiro avanço, pois identificou a 

importância das questões relativas ao direito do trabalho no âmbito regional. 

Ainda que se espere uma regulamentação mais efetiva no âmbito regional, o 

que se verifica é que a posição dos Estados-membros demonstra efetivo interesse 
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na integração econômica e social que, no âmbito do trabalho, pode ser estimulada 

pelo incremento e avanço nas negociações coletivas. 

Mesmo que ainda não exista uma representatividade transnacional forte e 

ativa, as convenções, tratados e outras normas internacionais, ainda que muitas 

vezes sejam meramente indicativas, aliados aos regramentos internos dos países 

membros do grupo econômico, atestam a possibilidade dos sindicatos 

representativos dos respectivos Estados interagirem em prol dessa negociação para 

que possa se tornar uma alternativa viável com expectativa de ótimos resultados. 
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3 NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 
 

As negociações coletivas exercem papel fundamental no desenvolvimento 

das relações de trabalho, não apenas pelo fato de propiciarem a celebração dos 

instrumentos normativos, mas também por impor o exercício democrático de livre 

manifestação pelas partes de seus interesses e, sobretudo, por ser uma das 

principais fontes de produção de normas trabalhistas. 

Várias são as formas de conceituação ou identificação da negociação 

coletiva, podemos indicar, aquela apontada por Sérgio Pinto Martins (2001) como 

sendo uma forma de ajuste de interesse entre as partes, que acertam os diferentes 

entendimentos existentes, visando encontrar uma solução capaz de compor suas 

posições. 

A OIT, por meio da Convenção n. 154, trata especificamente da negociação 

coletiva como todas aquelas envolvendo empregados e empregadores, organizados 

em grupos representativos, para: a) estabelecer condições de trabalho e emprego; 

b) regular as relações entre trabalhadores e empregadores; c) disciplinar a relação 

de trabalho entre organizações de empregadores e uma ou mais organizações de 

empregados. 

O Estado também assume papel importante na negociação coletiva, não 

porque seja necessário e imprescindível uma regulamentação da forma de 

negociação, mas, sobretudo, por permitir e incentivar o desenvolvimento deste 

instrumento democrático. 

Comporta discussão, inclusive, a viabilidade de regulamentação ou não da 
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negociação coletiva pelo Estado, os que entendem viável sustentam que apenas 

com regras bem determinadas poder-se-ia garantir a eficácia da negociação 

naquelas categorias mais frágeis ou menos representativas; por outro lado, aqueles 

que entendem que não, sustentam que devem haver regras específicas e firmadas 

neste sentido e uma eventual intervenção estatal direta poderia inibir algumas 

reivindicações dos trabalhadores. 

A OIT também tenta esmiuçar os meios de promover a negociação coletiva 

não apenas pela Convenção 154, como também pela Recomendação n. 163, que 

expressa a necessidade de assegurar o amplo direito de negociação, nos diversos 

patamares de representação e indica a viabilidade de treinamento adequado aos 

negociadores que devem ter conhecimento de causa. Sugere, ainda, mecanismos 

de solução de controvérsias. 

É certo que a importância da negociação coletiva ganha cada vez mais 

destaque quando se pensa na necessidade de adequação das regras dos contratos 

de trabalho à realidade econômica e social. 

A necessidade de observância do perfil das partes que irão negociar, das 

variáveis que envolvem desde a conjuntura econômica e social até o tema 

negociado, impõe, cada vez mais, a necessidade de amadurecimento desta 

atividade. 

 
3.1 PAUTAS DE NEGOCIAÇÃO 
   

Atualmente verificamos uma tendência de descentralização das negociações. 

Algo que anteriormente era negociado entre federações de trabalhadores e 



 91 

empregadores, passa a ser discutido descentralizadamente, de forma mais 

particularizada, entre sindicatos e empresas. 

Alterações em fatores econômicos, políticos ou tecnológicos acabam 

exercendo significativa influência na forma como trabalhadores e empresas 

organizam as suas negociações. 

As peculiaridades que envolvem as relações de trabalho e as atividades 

empresariais também acabam contribuindo para a descentralização das 

negociações. 

As negociações nacionais ainda são predominantes e podem possuir 

características peculiares de acordo com a cultura de cada país ou região. 

Nos países de cultura anglo saxônica e na Ásia, a maior parte das regras 

trabalhistas emerge de negociações realizadas ao nível das empresas, enquanto a 

lei assegura garantias básicas como saúde e aposentadoria, as demais condições 

dos contratos individuais de trabalho acabam decorrendo dessas negociações 

descentralizadas. 

Em alguns países europeus como Alemanha, Áustria a intervenção estatal se 

faz presente, sendo plenamente admitida pelos parceiros sociais.  

Neste perfil dos países sociais-democratas europeus, as negociações 

ocorrem em vários níveis, os empregados e suas organizações, assim como as 

organizações empresariais, às vezes se envolvem em negociações com o governo, 

formulando pactos e auxiliando na formulação de políticas públicas de combate ao 
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desemprego, formação profissional, e previdência social.  

Há ainda nessa região as negociações entre empregados e empregadores a 

nível macro, ou seja, dentro de grandes setores da economia, para estabelecer 

regras gerais de orientação para as negociações no ambiente da própria empresa, 

ou seja, estes intitulados acordos-marco estabelecem as diretrizes para as 

negociações descentralizadas. 

Nos países da América Latina, por evidente influência do que ocorre nos 

países latinos europeus, as negociações tramitam sob uma evidente vigilância do 

Estado, por meio de leis e regulamentos administrativos que nem sempre possuem a 

concordância dos atores sociais. 

Mas as grandes crises vivenciadas nos últimos anos também levaram às  

alterações nas formas de instrumentalização das negociações coletivas. 

Nos últimos 20 anos, além da crise vivenciada a partir de 2008, crise do 

capitalismo que tomou proporções mundiais, vivenciamos outras, sendo certo que 

esta última diferenciou-se por ser precedida de um significativo crescimento 

econômico para o Brasil, e outros países emergentes. 

Essas crises influenciaram de forma efetiva a condução das negociações 

coletivas. As centrais sindicais lideraram movimentos unitários ou convergentes para 

pressionar o governo a adotar medidas que minimizassem os efeitos da crise, como 

a busca da redução dos juros e liberação de valores em maior escala para auxiliar 

os que perdiam seus postos de trabalho. 
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Verificamos a busca de alternativas para minimizar a crise no mercado de 

trabalho, com a busca da flexibilização de algumas regras contratuais, como a 

suspensão dos contratos de trabalho ou, ainda, o aumento dos valores e das 

parcelas pagas a título de seguro-desemprego, para diminuir os efeitos da crise. 

As propostas das centrais sindicais em atuar de forma unitária já havia 

ocorrido com a iniciativa para a realização de greve geral no final da década de 90 e 

na proposta de realização de campanha salarial única nos anos de 2001 e 2003. 

Estas iniciativas das centrais sindicais ganharam força pelo acúmulo de força 

política institucional, em detrimento à perda do poder de barganha das bases 

sindicais. 

Tanto assim que, no Brasil, a partir de 2008, com a edição da Lei n. 11.648, 

de 31/03/08 (BRASIL, 2008), as centrais passaram a ser reconhecidas formalmente 

como órgãos representativos dos trabalhadores, sendo consignado por referida lei, 

as suas atribuições e prerrogativas. 

Outro importante aspecto negocial que ganhou relevância nas crises 

enfrentadas foi a já mencionada descentralização das negociações, sobretudo em 

razão dos aspectos econômicos que afetaram, mais significativamente, 

determinadas atividades e que tornaram necessária a aproximação da negociação 

com as empresas para evitar ou diminuir a redução drástica de postos de trabalho. 

Nesta seara, embora o poder de barganha pareça diminuir as peculiaridades 

debatidas, podem originar uma relação “ganha-ganha”, que adeque a necessidade 

das empresas, com a possibilidade de novas conquistas pelos trabalhadores. 
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Pela história recente constata-se que, após 2003, sobretudo no Brasil, 

seguiram-se anos de crescimento econômico, até a crise mundial de 2008. Nestes 

cinco anos sucessivos, as negociações foram produtivas e os reajustes concedidos 

invariavelmente cobriam a inflação do período. 

Contudo, no final de 2008 a crise atingiu o cenário das negociações, até 

porque, concentram-se no segundo semestre as datas-base da maioria das 

categorias de trabalhadores. 

Mediante este novo cenário de crise a questão do emprego voltou a ser o 

pano de fundo das negociações. 

Mais uma vez as Centrais Sindicais se uniram para pressionar o governo, 

como forma de encontrar meios de atenuar a crise na economia e no mercado de 

trabalho. Reivindicações para redução dos juros e estímulo ao consumo, incentivos 

fiscais nas indústrias automobilísticas e da construção civil que, potencialmente, 

podem gerar inúmeros empregos, foram objeto de pauta das centrais com o 

governo. 

Toda essa crise também desencadeou a necessidade das negociações 

descentralizadas, sobretudo para atender as diversas peculiaridades da realidade 

apresentada por diversas empresas. 

E com o emprego como pano de fundo de toda a negociação, também houve 

participação efetiva da Justiça do Trabalho que, em uma situação específica (Caso – 

Embraer 2009) (SOUZA, 2010), considerou irregular as centenas de dispensas 

efetivadas sem qualquer negociação prévia que pudesse viabilizar a adoção de 
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medidas que evitasse tal iniciativa. 

Verificou-se, portanto, nesta crise recentemente enfrentada, que a negociação 

coletiva muitas vezes pode sofrer significativa influência de outros atores sociais que 

não apenas a representação dos empregados e os empregadores, mas também o 

governo e o próprio judiciário ainda podem exercer papel fundamental ainda que 

seja nesta negociação centralizada ou descentralizada. 

Mais uma vez ficou atestada a viabilidade das negociações coletivas, pois se 

desdobra no envolvimento dos representantes dos empregados nos planos 

empresariais e desenvolve uma cultura de diálogo entre as partes. 

As condições temporárias que decorrem da negociação coletiva permitem não 

apenas a adoção de medidas que flexibilizem a relação naquele determinado 

momento crítico, como, também, o monitoramento para tratar de uma determinada 

excepcionalidade, como, por exemplo, a hipótese de adoção da suspensão 

temporária de contratos de trabalho para evitar desligamentos. 

Esta importância das negociações também merece destaque quando se trata 

da regulamentação além dos limites do Estado, pois ainda que esta não seja uma 

prática adotada comumente, já se faz presente, há tempos, a necessidade de 

integração entre os países do Mercosul, também nas condições de trabalho.  

E não bastassem as diretrizes estabelecidas pelo bloco, a utilização da 

negociação como instrumento de articulação das regras vigentes nos diferentes 

Estados para tornar possível uma harmonização entre estas é uma necessidade que 

se impõe. 
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Por óbvio e como já destacado no presente estudo, alguns obstáculos a essa 

negociação são de pronto identificados, como a dificuldade de representação dos 

trabalhadores além das fronteiras de seus respectivos Estados ou, mesmo, a 

divergência legislativa entre estes Estados. 

Obstáculos, entretanto, passíveis de transposição a partir da existência de 

vontade política e do efetivo discernimento de que tal iniciativa pode se tornar um 

hábito que venha a se transformar em uma efetiva forma de intercâmbio de mão de 

obra e desenvolvimento, não apenas das próprias empresas transnacionais, mas do 

próprio mercado de trabalho. 

Neste aspecto verifica-se que as negociações devem ser descentralizadas em 

relação às políticas macro-econômicas, mas centralizadas em relação a determinada 

transnacional, pois a partir da entabulação desses acordos é possível permitir que as 

regras estabelecidas possam valer em suas diferentes unidades. 

A representação dos trabalhadores que permita a negociação demonstra-se 

ampliada na intitulada zona do euro e, embora embrionária no âmbito do Mercosul, 

faz-se cada vez mais necessária, pois o desenvolvimento equânime das condições 

de trabalho nesses países é mais um dos objetivos que fundamenta e justifica a 

criação desse bloco regional. 

O exercício de negociar além da sua fronteira parece novidade para os 

trabalhadores e seus representantes, mas tem se tornado uma exigência evidente 

pelos rumos do desenvolvimento econômico. 

Como salientado anteriormente, ainda que o capitalismo se depare com 
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novas crises, a vertente da globalização das relações sociais não deixará de existir, 

não há como imaginar que os países e as nações retrocedam aos seus limites para 

deixar de buscar o desenvolvimento regional. 

Essa realidade que se apresenta é que, a cada dia, exige uma maior 

habilidade, preparação e formação dos representantes dos trabalhadores que terão 

a missão de representar a sua classe a partir de uma organização global de sua 

categoria, em mais de um território. 

O Brasil e a Argentina passaram por experiência neste sentido quando, nos 

anos 90, as entidades de classe dos metalúrgicos de Córdoba e de São Bernardo do 

Campo, firmaram com a Volkswagen o primeiro acordo coletivo supranacional da 

América do Sul e, aquele, sem dúvida foi apenas o marco de um desenvolvimento 

das relações de trabalho que não pode mais esperar. 

Mas para que as negociações possam ocorrer, necessário que seus atores 

estejam preparados, amparados e dispostos a abdicar de algumas facilidades para 

implementar novos desafios e alianças para representação além das fronteiras dos 

Estados. 

 
3.2 NEGOCIAÇÕES TRANSNACIONAIS 
 

Diante de todo o cenário apresentado pela internacionalização das relações 

de trabalho, como destacado, evidencia-se a necessidade e a importância de que as 

negociações coletivas ultrapassem fronteiras e venham a disciplinar e regular estas 

relações.  
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No âmbito do Mercosul, inclusive, a ausência de regulamentação 

internacional impõe ainda mais importância nessa ferramenta como possibilidade de 

harmonização das normas internas e permissão de livre circulação dos 

trabalhadores. 

Ganha espaço, portanto, o que passou a ser denominado acordo coletivo 

transnacional, experiência ainda muito escassa, principalmente na América do Sul, 

pela ausência de uma forte representatividade internacional dos trabalhadores. 

Esses acordos ou contratos coletivos globais passam a existir a partir dos 

anos 90 (noventa) do século passado, e como não poderia deixar de ser, 

classificam-se como instrumentos jurídicos de direito privado, firmados, em regra, 

pelas federações globais e corporações transnacionais. 

Temos como primeiro exemplo de contrato coletivo global, aquele firmado 

entre a União Internacional de Trabalhadores da Alimentação, Agrícolas, Hotéis, 

Restaurante, Tabaco e Afins (UITA) e a transnacional Danone. 

Destaca Ericson Crivelli (2010, p. 139-140) que:  

[...] vários desses contratos regulamentam condições de trabalho, com 
direitos considerados fundamentais, tendo quase sempre as convenções da 
OIT como referência normativa. Algumas matérias jurídicas estão presentes 
em todos os contratos, como é o caso dos direitos sindicais e da negociação 
coletiva. As proibições da discriminação no emprego e do trabalho forçado 
aparecem, respectivamente, em 90% e 85% dos contratos coletivos globais. 
A proibição do trabalho infantil e a proteção dos representantes dos 
trabalhadores estão previstas, respectivamente, em 85% e 66% dos 
contratos. Saúde e Segurança no trabalho estão previstas em 65% dos 
contratos. Alguns contratos, em número menor, instituem os denominados 
comitês de empresa mundiais, como é o caso da Volkswagen. Em vários 
contratos, as transnacionais comprometem-se a fazer as empresas 
fornecedoras subcontratadas, empresas licenciadas e empreiteiros, 
envolvidos na cadeia produtiva global por elas liderada, a cumprir o nível de 
direitos fundamentais contratados no contrato coletivo global. 
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Com a formação do Mercosul, novas condições políticas, econômicas e 

comerciais, criaram bases para que o sindicalismo dos quatro países admitissem a 

necessidade de firmar contatos entre si, sobretudo a partir da existência de 

estruturas temáticas de negociação, abertas à participação do empresariado e de 

sindicatos. (LORENZETTI; FACCIO, 2000). 

Ainda que existam diferenças entre os sistemas de negociação coletiva dos 

países do Mercosul e mesmo considerando o fato que a Declaração Sociolaboral 

não estabeleceu a figura da negociação supranacional, como anteriormente 

explicitado, os regramentos, ainda que indicativos, transnacionais, aliados às regras 

internas dos Estados, demonstram que é possível a elaboração de acordos a partir 

da vontade das partes. 

É fato que a negociação a nível regional pode enfrentar resistência da área 

empresarial em razão de um possível nivelamento salarial e das condições de 

trabalho, pois, em tese, pode gerar um desequilíbrio nos custos da produção. 

Mesmo a representação sindical pode impor alguma resistência pela possível 

sensação de perda de poder de suas lideranças locais, ou eventual fragilização dos 

direitos dos trabalhadores dentro de cada Estado. 

Mas o efetivo interesse no estabelecimento dessas negociações também 

pode ser constatado por condições objetivas como o grau de integração comercial e 

produtiva, a possibilidade de regionalização do mercado de trabalho e a presença 

das transnacionais em mais de um desses países, além de condições subjetivas 

como a capacidade de organização e interação dos sindicatos envolvidos. 

Importante considerar que nos dias atuais vivenciamos diversos casos de 
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clandestinidade de trabalhadores de outros países da América do Sul que 

atravessam fronteiras na busca de outras oportunidades, mas acabam sendo 

relegados a condições sub-humanas de trabalho. 

Os principais óbices para o desenvolvimento da negociação transnacional no 

Mercosul podem ser indicados como sendo: a inadequação da estrutura sindical e 

da representação dos empregadores; a ausência de um interesse na negociação 

pelos interlocutores sociais; o enfraquecimento da representação dos trabalhadores 

frente ao poderio das grandes transnacionais, e, ainda, problemas técnicos ou 

jurídicos, como as diversidades das legislações nacionais, ao lado da ausência de 

um ordenamento internacional unitário. 

Outro aspecto indicado como fragilizador da efetividade dessas negociações 

é a possível ausência de caráter coercitivo que as regras estipuladas pelas normas 

coletivas transnacionais teriam dentro de cada Estado-membro, neste sentido, a 

alternativa que parece viável é a aplicação das regras do direito internacional 

privado e da legislação do país em que a obrigação for constituída, consoante 

dispõe o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)14 

antiga LICC. 

Evidente, portanto, que tornar viável a negociação transnacional passa a ser 

um grande desafio para os atores sociais, mas uma efetiva vontade política e 

interesse pelos trabalhadores podem tornar tal instrumento uma forma de imposição 

______________________ 
14

 “Art. 9º Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. 
 § 1º Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será 

esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos 
do ato. 

 § 2º A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o 
proponente.” 
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de regras harmônicas para o mercado de trabalho entre os Estados, além de permitir 

a livre circulação de trabalhadores, tornando relevante tal iniciativa, também no 

aspecto social. 

Mais que isso, verifica-se na implementação dessas negociações 

transnacionais efetiva possibilidade de incremento de mão de obra pelo 

desenvolvimento do mercado de trabalho, motivos mais que suficientes para que 

esta alternativa ganhe força e não fique obstada pela possível ausência de 

interesses econômicos.  

 
3.3 EXPERIÊNCIAS NA EUROPA E NA AMÉRICA DO SUL 
 

Importante considerar que há constatações de experiências bem sucedidas 

de negociações coletivas no mundo do trabalho, fator que torna evidente a 

viabilidade deste procedimento no âmbito do Mercosul. 

Em 1977, o Conselho de Administração da Secretaria Internacional do 

Trabalho da OIT firmou a Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas 

Transnacionais e a Política Social, Declaração que foi revista no ano 2000, pelo 

mesmo Conselho, na 279ª reunião realizada em Genebra. 

Referida Declaração exorta a ratificação das Convenções Internacionais da 

OIT de nºs 87, 98, 111 e 122 e a adoção dos princípios e das recomendações 111, 

119, 120 e, quanto à negociação coletiva, traz, ainda, as seguintes premissas. 

(FRANCO FILHO, 1996): 

 os trabalhadores das empresas transnacionais podem indicar as 
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organizações que julguem representativas com fim de negociação, sem a 

necessidade de presença do Estado ou de seu representante; 

 é reconhecido o direito de não sofrer ameaças pelo exercício do direito de 

sindicalização;  

 fornecer pelas empresas transnacionais aos representantes dos 

empregados dados efetivos e concretos, conforme a Recomendação n. 

129, para fim de negociação. 

 

No âmbito europeu, mais principalmente na zona de integração, atual União 

Europeia, a representação dos trabalhadores que torna possível a negociação 

transnacional já existe há tempos.  

Como destacado anteriormente, no âmbito comunitário da Europa pode-se 

destacar três interlocutores transnacionais de grande relevância e com poder de 

negociação, o Confederação Europeia de Sindicatos (CES), a União das 

Confederações das Indústrias dos Empregadores da Europa (Unice) e o Centro 

Europeu de Empresas Públicas (CEEP). 

Ainda na União Europeia cumpre observar a adoção da Diretiva 94/65/CE que 

institui a Comissão Europeia de Negociação com o objetivo de suprir eventuais 

desigualdades decorrentes dos diversos ordenamentos internos, prestando 

informações aos trabalhadores nas empresas e nos grupos de empresas 

transnacionais, garantido proteção aos trabalhadores no exercício das atividades da 

Comissão. 

Os Acordos Marcos que estabelecem condutas sociais ou princípios a serem 

observados nas relações de trabalho devem ser entabulados pelas representações 

apontadas, com aplicação mediante diretivas a serem estabelecidas pelo Conselho 
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da União Europeia, conforme o artigo 139 do Tratado de Maastricht, sobretudo em 

razão do caráter genérico da questão e o efeito de abarcar todas as empresas com 

sede nos países da União Europeia. 

As principais diretrizes que apontam Acordos Marcos estabelecidos dizem 

respeito aos seguintes temas: 

 Diretiva 96/34/CE – 03.06.1996 – Licença paternidade; 

 Diretiva 97/81/CE – 15.12.97 – Trabalho Tempo Parcial; 

 Diretiva 1999/70/CE – 28.06.99 – Contrato por prazo determinado. 

 

Ainda assim, é possível ressaltar a instrumentalização de Acordos Marcos 

negociados pelas representações profissionais internacionais. O objetivo principal 

desses acordos é firmar o reconhecimento mútuo entre os interlocutores sociais e 

impulsionar uma negociação que vise o estabelecimento de normas básicas a serem 

respeitadas pelos empregadores nas diferentes unidades das empresas. 

A título de exemplo pode-se mencionar os seguintes e relevantes acordos 

firmados: 

 entre BSN (Danone) e União Internacional dos Trabalhadores em 

Alimentação, Agricultura, Hotelaria, Restaurantes, Tabaco e afins (UITA) 

que traz em linhas gerais informações dos sindicatos representantes dos 

trabalhadores, igualdade do trabalho, formação profissional, direitos 

sindicais, informações e consulta a respeito de transferências de atividades 

que afetem as relações de trabalho e emprego. Também prevê uma 

reunião anual entre as partes para intercâmbio de informações; 

 entre Accor (grupo empresarial do setor hoteleiro) que opera em 142 

países e União Internacional dos Trabalhadores em Alimentação, 



 104 

Agricultura, Hotelaria, Restaurantes, Tabaco e afins (UITA) que declina a 

respeito de direitos sindicais. 

 

As negociações e os acordos também podem ser firmados apenas por 

categorias específicas, ramos de atividade ou empresas, por meio de suas 

representações específicas, uma vez que hoje já existem sindicatos supranacionais, 

além das já mencionadas federações e centrais Europeias. 

Outro exemplo de acordo supranacional que pode ser destacado é aquele 

firmado por uma federação Europeia e que resultou na diretiva 1999/63/CE de 

21.06.1999. Referido acordo, estabelecido entre a Associação dos Proprietários de 

Embarcações da Comunidade Europeia (ECSA)15 e a Federação dos Sindicatos de 

Transporte da União Europeia (FST)16, teve repercussão direta nos contratos 

individuais de trabalho ao estabelecer limites de jornada, períodos destinados aos 

intervalos legais e férias daqueles trabalhadores em embarcações marítimas, 

observando e respeitando os princípios já consagrados pela Organização 

Internacional do Trabalho. Destaque-se que a própria diretiva indicou, de forma 

expressa, a possibilidade de aplicação do princípio da norma mais favorável e da lex 

loci executions, reforçando a questão de que as normas dos Estados onde o 

trabalho é executado não podem deixar de ser observadas. 

Verifica-se que, ainda que não em tão larga escala, a negociação coletiva 

além dos limites do Estado tem sido prática recorrente na União Europeia de tal 

sorte que se torna cada vez mais instrumento essencial para assegurar a 

observância de garantias sociais, bem como adequar as formas de trabalho à 

______________________ 
15

 ECSA – Association des armateurs de la Communauté européenne. 
16

 FST – Fédération des syndicats dês transports dans l´Únion européenne.  
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realidade vivenciada. 

No âmbito da América do Sul temos como exemplo notório o acordo firmado 

entre a Volkswagen e os sindicatos representativos do Brasil e Argentina, o que já foi 

objeto de estudo específico, conforme passa a ser relatado. (LIMA, 2006). 

Referido acordo restou entabulado após manifesto interesse da classe 

trabalhadora em estabelecer regras, critérios e princípios básicos de relacionamento 

no âmbito das sedes da empresa Volkswagen, impondo efetiva repercussão no 

âmbito do trabalho, no Mercosul. 

Acordo pioneiro firmado na América do Sul e no âmbito do grupo econômico 

envolvendo uma empresa transnacional e trabalhadores de dois países.  

Mesmo sem estabelecer cláusulas específicas que pudessem ser 

imediatamente incorporadas aos contratos individuais de trabalho, trouxe consigo 

cláusulas obrigacionais,17 tornando-se um marco importante e significativo para o 

fortalecimento da representatividade dos trabalhadores frente uma das maiores 

indústrias automotivas do mundo. 

Tornou-se um marco não apenas para Brasil e Argentina, mas também para o 

próprio Mercosul, demonstrando ser viável e necessário para o fortalecimento do 

grupo de países que pode implementar um desenvolvimento equânime no mercado 

de trabalho, criando diálogo e formas de negociação com grandes transnacionais. 

______________________ 
17

 O prof. Renato Rua de Almeida em artigo publicado pela LTr (Revista LTr,  60-12/1602 de dez/96) 
aponta: “A doutrina, ao analisar o conteúdo da convenção coletiva de trabalho, ressalta a existência 
de cláusulas normativas e obrigacionais. Cláusulas revestidas de caráter normativo ou obrigacional. 
As cláusulas normativas são destinadas aos contratos individuais de trabalho, que as recepcionam, 
enquanto as cláusulas obrigacionais vinculam as partes contratantes.” 
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Esse acordo abarca temas relacionados ao intercâmbio de informações, 

competitividade, solução de conflitos, representação dos trabalhadores nos locais de 

trabalho e capacitação. 

Consignou-se como premissa da pactuação “estabelecer os princípios 

básicos de relacionamento entre capital e trabalho no âmbito do Mercosul”. E 

apontou, como pressupostos para a entabulação: a necessidade de estreitamento 

de comunicações entre as partes; o conhecimento das peculiaridades dos países 

pactuantes; a participação das empresas com seus produtos frentes à concorrência; 

a obtenção de melhores índices de produtividade, qualidade, satisfação dos clientes 

e a proteção ambiental. 

O primeiro pressuposto apontado, qual seja, a necessidade de estender 

entendimentos das relações capital e trabalho no Mercosul, condiz, inclusive, com a 

proposta sugerida no encontro dos países do Mercosul, em 2006, onde foram 

sugeridos planos nacionais de geração de emprego, com o objetivo de integrá-los 

em todos os países do bloco, direcionando as políticas para o desenvolvimento 

econômico e social por meio da geração de trabalho, emprego e renda. 

(REPRESENTANTES..., 2006).  

Destaque-se que este acordo demonstra o interesse de intercâmbio entre as 

unidades da empresa, fator que indica a possibilidade de intercâmbio de mão de 

obra, ou seja, faz surgir uma possibilidade de ampliação do mercado de trabalho, 

evidenciando assim uma das principais relevâncias no estabelecimento de um 

acordo transnacional. 

A necessidade de estreitamento de comunicação entre as partes, não há 
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dúvidas, contempla os interesses dos trabalhadores que vêem surgir novas 

perspectivas de fortalecimento nas representatividades, outra circunstância 

significativa para valorização da ampliação das fronteiras no uso da negociação 

coletiva. 

Mais um pressuposto que norteou o acordo foi a busca de conhecimento das 

peculiaridades dos países pactuantes e, nesse sentido, revela-se importante o 

conhecimento das legislações internas, para que possam ser medidos os interesses 

e viabilidades de ampliação desse modelo de acordo coletivo, dando subsídios para 

ampliação dessas negociações.  

Outros dois princípios mencionados como norteadores do acordo, 

consistentes na participação dos produtos da empresa frente à concorrência e a 

busca de melhores índices de produtividade, qualidade, satisfação dos clientes e 

proteção ambiental, são significativamente mais interessantes para a empresa que 

objetiva a projeção ainda maior de sua marca, o lucro da sua atividade e adoção de 

medidas preventivas para evitar a degradação do meio ambiente. 

Veja-se que o acordo assim dispõe em seu preâmbulo:  

[...] a concordância das partes que, um desenvolvimento social com sucesso 
pressupõe uma concorrência internacional através de alta competitividade e 
que a contínua preocupação com o nível de emprego, com a qualidade de 
vida, qualidade do produto, satisfação do cliente, produtividade e impacto 
ambiental seja atendida.  

 

E, ainda: 

[...] que o referido contrato representa uma contribuição para o trabalho 
conjunto no Mercosul, no sentido de estabelecer um diálogo construtivo e 
ações cooperativas para enfrentar os desafios econômicos, políticos e 
sociais através de soluções que evitem potenciais conflitos. 
(NEGOCIAÇÃO..., 2000, p. 08). 
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De uma simples análise deste preâmbulo, verificamos a ênfase na 

necessidade da constante adaptação do trabalhador a um mercado de alta 

competitividade, onde é exposto a uma constante necessidade de adaptação e a um 

contínuo processo de reciclagem e acaba relegando, a segundo plano, a sua 

qualidade de vida, a convivência familiar e outros objetivos pessoais. (PEREIRA, 

2004).  

Verifica-se, ainda, o interesse e possibilidade de valorização das relações 

sociais e políticas no âmbito do Mercosul, fator que se revela importante dada a 

ampliação das atividades pelas transnacionais e o enfraquecimento da efetiva 

representatividade dos trabalhadores pelos modelos tradicionais. 

Mesmo considerando que referidos pressupostos para negociação não 

estejam fulcrados em dispositivos legais específicos ou mesmo em pressupostos 

estabelecidos pela própria Declaração Sociolaboral do Mercosul, o que se observa é 

que se extrai dos aludidos fundamentos aqueles pressupostos clássicos de exercício 

da autonomia privada como forma de descentralização normativa que objetiva 

regulamentar as relações de trabalho, não abandonando a garantia da observância 

do princípio protetor. 

Em relação às cláusulas específicas, verifica-se que o acordo firmado não 

estipula regras que terão ingerência direta e imediata nos contratos individuais de 

trabalho para que seja possível tratarmos de eventual ultratividade após o decurso 

do prazo de vigência. Contudo, as cláusulas estabelecidas dão a nítida ideia da 

adequação da representatividade e do poder de negociação com a realidade 

econômica atual, global. 
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Importante destacar os seguintes aspectos abordados pelo acordo: 

 intercâmbio de informações: cria comissões internas de empresas que 

realizarão com os sindicatos e as empresas, reuniões anuais para debater 

informações sobre tendências e estratégias, assim como promover o 

desenvolvimento em favor dos participantes. 

 

Como declinado anteriormente, a necessidade da efetiva representação dos 

trabalhadores de formas diversas é prevista com o reconhecimento não apenas da 

representação sindical, mas das comissões de fábrica.  O acordo firmado não 

estabelece regras ou parâmetros para a constituição dessas comissões, mas 

reconhece, em sua cláusula 6ª, a condição de interlocutoras dos assuntos 

trabalhistas e o direito dos trabalhadores de se organizarem na constituição das 

mesmas.  

Nos moldes do acordo em comento, as comissões constituídas em unidades 

distintas, em países distintos, mas interligadas, poderão tornar ainda mais forte o 

poder de representatividade. 

 competitividade: comprometimento das partes em buscar melhores 

condições de competitividade. Referida cláusula convencional parece ser a 

justificativa da aceitação da pactuação do acordo pela Volkswagen visto 

que, ao enfatizar a importância da competitividade, traz a tona o 

indiscutível interesse econômico que move as suas atividades, além de 

apontar o perfil do trabalhador do século XXI, pessoa menos programada e 

mais criativa, complexa, individualista (TOFLER, 1998) e que, ao mesmo 

tempo, como já salientado, submete-se a constante reciclagem; 

 solução de conflitos: prevenir conflitos por meio dos diálogos 

permanentes e, em caso de surgirem, conduzi-los para a negociação. 

Cláusula preventiva, mas desprovida de qualquer orientação no sentido de 
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existência ou não de comissões para tentativa de conciliação ou outros 

meios alternativos de solução de conflitos. Observe-se, contudo que a 

ênfase ao diálogo e o interesse em evitar o acionamento do poder 

judiciário demonstram a incidência da celeridade e oralidade nas soluções 

das controvérsias, princípios clássicos do processo do trabalho; 

 sistema de capacitação profissional: elaboração pelas empresas de 

programas de capacitação profissional, levando em consideração a 

cooperação, as contribuições e sugestões apresentadas pelos sindicatos e 

comissões internas de fábrica.  O investimento no próprio trabalhador é 

importante para as partes, para a empresa que terá um colaborador 

atualizado com as inovações do mercado e para o próprio trabalhador que 

estará apto a ser absorvido pelo mercado de trabalho em quaisquer 

circunstâncias, podendo, inclusive, enveredar na busca de melhores 

oportunidades. Ou seja, referida cláusula aponta para o interesse no 

desenvolvimento, o que é essencial no contexto do período em que 

vivemos; 

 adesões ao contrato: as partes garantirão a adesão das comissões 

internas de fábrica que venham a ser instituídas.  Mais uma vez, o que se 

verifica é a valorização das comissões internas que, apesar de carecerem 

de uma regulamentação de uma garantia ao emprego, aparecem como 

uma possível vertente para efetiva garantia da representatividade dos 

trabalhadores. 

 

O que se observa é que esse acordo transnacional, sem precedentes no 

Mercosul e livremente pactuado, demonstra a viabilidade da interação dos países e, 

por conseguinte, do bloco econômico. Demonstra que, mesmo sem uma legislação 

comunitária e supranacional que estabeleça regras precisas para negociação, é 

possível, no uso da autonomia privada, desenvolver esta vertente e viabilizar um 

incremento no mercado de trabalho com um maior equilíbrio frente ao poderio 

econômico e, inclusive, levando segurança jurídica às grandes empresas ao 
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regulamentar alternativas para transferência e livre circulação dos trabalhadores. 

Observe-se que referido acordo coletivo também não se confunde com 

aqueles acordos marcos habitualmente pactuados pelos países da União Europeia e 

já destacados. Os acordos marcos, como anteriormente esclarecido, são 

verdadeiras e próprias regulamentações sobre a produção normativa (norma sobre 

normas) que vão abrindo caminho para a consolidação das normas negociadas. 

(RIOS, 2005). São acordos bipartidos entre sindicatos e representações patronais 

que estabelecem regras para a negociação coletiva; tratam da estrutura da 

negociação inferior; estabelecendo as condições mínimas e máximas a serem 

negociadas; são uma modalidade do que pode ser chamado concertação social. 

(BELTRAN, 1998). 

Assim, verifica-se que essa experiência pioneira no Mercosul, ainda que não 

tenha sido repetida, atesta a possibilidade e viabilidade de utilização da autonomia 

privada para estreitar as relações entre os países no âmbito do trabalho, 

possibilitando formas de incremento do mercado de trabalho. 
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4 A VIABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO 
   

Uma das principais consequências que podem advir do fomento e incentivo 

das negociações coletivas no âmbito regional é a possibilidade de viabilizar a 

mobilidade dos trabalhadores e, por conseguinte, criar novas alternativas no 

mercado de trabalho. 

Esta possibilidade deve ser identificada como uma grande alternativa de 

geração de empregos, troca de experiências, intercâmbio de conhecimento e 

tecnologia e efetivo desenvolvimento integral de toda a região. 

O interesse no incremento dessas negociações ultrapassa e muito, mero 

objetivo financeiro ou preocupação com a fluidez das transnacionais, mas decorre da 

necessidade de enfrentamento de uma realidade vivenciada, decorrente, sobretudo 

da ordem econômica e que não se pode mais utilizar como justificativa para a 

flexibilização e precarização das relações de trabalho. 

A partir de uma popularização dessas negociações o deslocamento livre e 

intercâmbio entre os trabalhadores tornaria também alternativa para outros 

profissionais de serviços, como médicos e professores que poderiam desenvolver 

essa integração regional, tornando ainda mais relevante o contexto social de tal 

iniciativa, ampliando as possibilidades de troca de conhecimento e cultura. 

Mais que isso, muitas questões de clandestinidade seriam evitadas e buscar-

se-ia uma harmonização das garantias e direitos dos trabalhadores. 

Saliente-se, novamente, que, desde 1977 a ONU trata da questão das 
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multinacionais e do mercado de trabalho a partir da Declaração Tripartite de 

Princípios Sobre Empresas Multinacionais e Política Social. Declaração firmada e 

revista, no ano 2000, pela 279ª Reunião do Conselho de Administração da ONU. 

Referida Declaração aponta a necessidade das multinacionais promoverem o 

pleno emprego, o desenvolvimento profissional, a promoção e o aperfeiçoamento 

dos trabalhadores em todos os níveis. Não bastasse isso, identifica a possibilidade 

de negociação coletiva a nível internacional. 

Nesta linha a União Europeia dispõe sobre a garantia de livre circulação dos 

trabalhadores pertencentes aos diferentes Estados-membros que a compõem, 

assegurando a observância de todos direitos e garantias aos cidadãos que 

pretendam trabalhar em um dos Estados-membros que não seja o de sua origem, 

abolindo qualquer tipo de restrição e assegurando o acesso às informações quanto a 

disponibilidade de empregos.18 

No âmbito do Mercosul, conforme anteriormente salientado, ainda falta uma 

regulamentação que permita a livre circulação dos trabalhadores nos Estados que o 

______________________ 
18

 O Título IV do Tratado Consolidado Sobre Funcionamento da União Europeia dispõe sobre a Livre 
Circulação de Pessoas, de Serviços e de Capitais, os artigos 45 a 48 dispõem especificamente 
sobre os trabalhadores. Destaque para o aludido artigo 45 que assim dispõe: 

 Artigo 45. 
 1. A livre circulação de trabalhadores fica assegurada na União. 
 2. A livre circulação dos trabalhadores implica a abolição de toda e qualquer discriminação em 

razão da nacionalidade, entre os trabalhadores dos Estados-Membros, no que diz respeito ao 
emprego, à remuneração e demais condições de trabalho. 

 3. A livre circulação dos trabalhadores compreende, sem prejuízo das limitações justificadas por 
razões de ordem pública, segurança pública e saúde pública, o direito de: 

 a) Responder a ofertas de emprego efectivamente feitas; 
 b) Deslocar-se livremente, para o efeito, no território dos Estados-Membros; 
 c) Residir num dos Estados-Membros a fim de nele exercer uma actividade laboral, em 

conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e administrativas que regem o 
emprego dos trabalhadores nacionais; 

 d) Permanecer no território de um Estado-Membro depois de nele ter exercido uma actividade 
laboral, nas condições que serão objecto de regulamentos a estabelecer pela Comissão. 

 4. O disposto no presente artigo não é aplicável aos empregos na administração pública. 
 [...]. (UNIÃO EUROPEIA, 2011). 
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compõem, contudo, é perfeitamente possível identificar, pelos princípios descritos no 

Tratado de Assunção e pela Declaração Sociolaboral, o objetivo de implementar esta 

livre circulação dos trabalhadores. 

Neste sentido e pela ausência de regulamentação supranacional ganha corpo 

a negociação coletiva como forma de viabilizar esta circunstância, podendo ser o 

instrumento necessário e suficiente para regulamentar as relações econômicas a 

nível regional. 

E assim como na União Europeia, pode tornar possível o aumento da 

circulação de trabalhadores entre estes Estados, propiciando o desenvolvimento de 

novas oportunidades e relações de emprego, aliadas a uma segurança jurídica que 

permitirá às empresas a plena aceitação da movimentação dos trabalhadores. 

Necessário, entretanto, que exista vontade política neste sentido e os países 

que formam o grupo econômico comunguem do mesmo interesse, para efetivo 

desenvolvimento das relações de trabalho no âmbito regional. 

 
4.1 A IMPLEMENTAÇÃO DOS ACORDOS COLETIVOS NO ÂMBITO DO 

MERCOSUL 
 

Como salientado, o Tratado de Assunção que formaliza a constituição do 

Mercado Comum do Sul estabelece, em seu artigo 1º, a premissa da livre circulação 

de bens, serviços e fatores produtivos, bem como o objetivo de harmonização da 

legislação dos Estados-membros.  

A Declaração Sociolaboral, instrumento firmado pelos Estados-membros em 
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1998, em seu artigo 1019, reconhece, expressamente, que os empregadores ou suas 

representações e as organizações representativas dos trabalhadores tem direito a 

negociar e celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho para regulamentar 

as condições de trabalho. 

Os artigos 12 e 13 da Declaração20 também indicam a negociação coletiva 

como mecanismo de autocomposição de conflitos coletivos e instrumento destinado 

ao fomento do diálogo social. 

Ainda a Declaração Sociolaboral enfatiza o compromisso dos países partes 

em fomentar a criação de empregos como forma de corrigir os desequilíbrios sociais 

e regionais.21 

O compromisso para a geração de empregos, aliado ao princípio da livre 

circulação dos trabalhadores declinado pelo Tratado de Assunção, indicam o 

interesse dos Estados-membros no desenvolvimento do mercado de Trabalho, fator 

que aliado à possibilidade de utilização da autonomia privada também enfatizada 

pela Declaração Sociolaboral, indicam para a negociação coletiva como o principal 

instrumento para tal finalidade. 

______________________ 
19

 Declaração Sociolaboral. 
 Artigo 10. Os empregadores ou suas organizações e as organizações ou representações dos 

trabalhadores têm direito de negociar e celebrar convenções e acordos coletivos para regular as 
condições de trabalho, em conformidade com as legislações e práticas nacionais. 

20
 Artigo 12. Os Estados Partes comprometem-se a propiciar e desenvolver formas preventivas e 
alternativas de autocomposição dos conflitos individuais e coletivos de trabalho, fomentando a 
utilização de procedimentos independentes e imparciais de solução de controvérsias. 

 Artigo 13. Os Estados Partes comprometem-se a fomentar o diálogo social nos âmbitos nacional e 
regional, instituindo mecanismos efetivos de consulta permanente entre representante dos 
governos, dos empregadores e dos trabalhadores, a fim de garantir, mediante o consenso social, 
condições favoráveis ao crescimento econômico sustentável e com justiça social, condições 
favoráveis ao crescimento econômico sustentável e com justiça social da região e a melhoria das 
condições de vida de seus povos. 

21
 Artigo 14. Os Estados Partes comprometem-se a promover o crescimento econômico, a ampliação 
dos mercados interno e regional e executar políticas ativas referentes ao fomento e criação do 
emprego, de modo a elevar o nível de vida e corrigir os desequilíbrios sociais e regionais. 
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E a valorização da negociação coletiva ganha espaço não apenas em razão 

da previsão constante nos instrumentos firmados pelos Estados-membros do 

Mercosul, mas também pela ausência de uma regulamentação supranacional que 

possa atender estas expectativas. 

Conforme anteriormente destacado a União Europeia estabeleceu entre seus 

países membros regras expressas que permitem a livre circulação de seus cidadãos 

entre os Países-membros, assegurando igualdade de condições para as 

oportunidades de trabalho. 

Enquanto esse regramento não é estabelecido no Mercosul, sem dúvidas a 

negociação coletiva torna-se o principal instrumento de articulação capaz de suprir 

essa necessidade. 

Mas, por óbvio, outros obstáculos se apresentam quando se fala da utilização 

da negociação coletiva no âmbito regional e o principal deles parece ser a 

representatividade supranacional, que deve se fazer necessária ou, ao menos, 

suficiente para entabular essas negociações. 

Entretanto, mais importante do que o estabelecimento de entidade sindicais 

supranacionais é a adequação da atuação das entidades locais com as práticas 

transnacionais. (CORDEIRO, 2009). 

No âmbito do Mercosul podemos ressaltar o papel da Coordenadoria das 

Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS), entidade instituída em 1996 com a 

finalidade de dar suporte à redemocratização dos países da América Latina, sendo 

que, com a criação do Mercosul, passou a desenvolver papel importante no âmbito 
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regional, tanto assim que participou da criação do Fórum Consultivo Econômico e 

Social do Mercosul (FCES) e apresentou proposta para criação de uma Carta Social. 

A CCSCS representa um precedente significativo para internacionalização 

das relações sindicais com criação de órgãos supranacionais, pois indica claramente 

a possibilidade da criação dessa representatividade supranacional. 

Mas enquanto a CCSCS ou outro órgão não desenvolve este papel de 

representar os atores sociais no exercício de uma negociação supranacional, esta 

ausência de representatividade além das fronteiras não pode ser impedimento 

intransponível para que possam ser celebrados estes acordos transnacionais. 

Como destacado anteriormente, no âmbito do Mercosul presenciamos e 

analisamos o acordo firmado pela Volkswagen com os sindicatos representativos 

dos trabalhadores de São Bernardo do Campo e de Córdoba na Argentina, acordo 

este que foi conduzido pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) mas que serviu 

para efetiva demonstração da possibilidade de firmar um instrumento internacional, 

ainda que não intermediado por uma representatividade supranacional. 

E esta necessidade de suprir essa ausência de representatividade 

supranacional decorre da importância de criar mecanismos de negociação legítimos, 

válidos e eficazes que possam fazer frente às transnacionais e ao poder econômico 

inerente a essas. 

Ainda que não exista uma regulamentação supranacional detalhada que traga 

mecanismos para entabular uma negociação coletiva transnacional, o propósito 

declinado pelo Tratado de Assunção para harmonização das regras torna possível a 
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realização desses acordos. 

Como no caso concreto envolvendo a Volkswagen, torna-se interessante que 

esses acordos transnacionais sejam conduzidos no âmbito das empresas, até 

porque, no âmbito empresarial, não haveria qualquer óbice para essa negociação. 

Mais que isso, a observância das regras internas dos países membros do 

Mercosul permite concluir pela efetiva possibilidade de concretização dessas 

negociações a nível de empresa. 

Como destacado anteriormente, na Argentina foram ratificadas as 

Convenções da OIT nºs. 98 e 154 da OIT e a Constituição, em seu artigo 14, traz a 

garantia de negociação aos empregados e empregadores, por meio de suas 

respectivas representações.  

O procedimento para negociação coletiva está previsto principalmente na Lei 

n. 23.546/88 e regulamentado pelos Decretos n. 199/88 e n. 200/88 e tem início com 

a notificação da parte interessada onde deverá indicar os aspectos a serem 

negociados. 

O resultado da negociação coletiva é a convenção coletiva de trabalho, e 

também deve respeitar as disposições de ordem pública laboral que regem as 

instituições do direito do trabalho, sendo proibido negociar “abaixo” dos níveis 

mínimos de proteção, resultando em normas mais favoráveis aos trabalhadores. 

(MANSUETI, 2004). 

Trabalhadores devem estar representados por uma Associação Sindical com 
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representatividade gremial22, enquanto que no âmbito empresarial a sua 

representação terá de envolver-se com os empregadores que ocupem os 

trabalhadores representados pela associação sindical com a referida personalidade 

reconhecida. (MANSUETI, 2004). 

A intervenção estatal ocorre não apenas com a necessidade de ser 

cientificada da pauta de negociação, como, também, pela exigência de 

homologação, registro e publicação do instrumento normativo firmado entre 

empregados e empregadores. Mas não impõe óbice ao acordo coletivo a nível de 

empresa. 

No Paraguai há ainda uma espécie de convenção coletiva de trabalho 

denominada “contrato-lei” o qual, necessita da aprovação mínima de 2/3 de 

empregados sindicalizados e não tem prazo definido, podendo apenas ser 

revisados, no período de dois anos, por solicitação da parte interessada. Sendo 

certo relembrar que a estrutura sindical predominante no Paraguai é o sindicato de 

empresa. (MISAILIDIS, 2001). 

No Paraguai há ainda uma espécie de convenção coletiva de trabalho 

denominada “contrato-lei” o qual, necessita da aprovação mínima de 2/3 de 

empregados sindicalizados e não tem prazo definido, podendo apenas ser 

revisados, no período de dois anos, por solicitação da parte interessada. 

O Uruguai, apesar de ter ratificado as Convenções nºs. 87, 98, 151 e 154 da 

OIT, não possui previsão específica em sua Constituição Federal a respeito das 

______________________ 
22

 A concessão da personalidade gremial se dá por ato do Ministério do Trabalho, Emprego e 
Formação de Recursos Humanos, conforme regulamentado pela Lei n. 23.551. 
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negociações coletivas, dispõe apenas, em seu artigo 54, sobre o reconhecimento da 

personalidade jurídica dos sindicatos. Mas estimula a negociação coletiva, inclusive 

pela abordagem em algumas leis específicas. 

Verificam-se no ordenamento jurídico uruguaio, normas específicas que 

tratam da negociação coletiva, como, por exemplo, a Lei n. 9.675/1937 relativa a 

indústria e à construção e a Lei n. 16.170/1990, que declara obrigatório o registro 

das normas coletivas perante o Ministério do Trabalho e Seguridade Social. Mas, 

como cediço não se verifica nenhum diploma consolidado ou norma constitucional, 

como nos demais Estados membros. 

É fato, entretanto, que mesmo sem uma previsão constitucional a negociação 

coletiva no Uruguai é efetiva e predominantemente descentalizada, até pelo 

significativo afastamento do Estado de políticas de fixação de salários e condições 

de trabalho. (MISAILIDIS, 2001).  

No Brasil, a Constituição Federal (BRASIL, 1988), pelo seu artigo 7º, inciso 

XXVI, reconhece, expressamente, a validade dos instrumentos decorrentes da 

Negociação Coletiva. 

Como destacado alhures, o Brasil também ratificou as Convenções nºs. 98 e 

154 da OIT que dizem respeito à negociação coletiva.  

Mais que isso a legislação interna, traz em seu bojo regulamentação 

específica e procedimental, a respeito, consoante insculpido pelos artigos 511 e ss 

da CLT (BRASIL, 1943). 
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O único óbice para a ampla aplicação da negociação coletiva no Brasil, além 

da necessidade de respeito aos mínimos legais é a prevalência da unicidade sindical 

como regra de representação dos trabalhadores, fator que torna restrita a 

negociação pelas entidades que possuem tal representatividade. 

Entretanto, apesar de não haver regras vigentes no âmbito do Mercosul que 

estabeleçam o procedimento legal para que uma negociação coletiva transnacional 

tenha validade nos planos normativos nacionais, não está inviabilizada a 

possibilidade de adoção das tratativas sindicais transnacionais como elemento 

regulador das relações laborais, muito pelo contrário, a negociação coletiva 

transnacional pode ser adotada, inclusive, sem a necessidade de um ordenamento 

jurídico supranacional. 

A regulação das relações laborais no âmbito do Mercosul pode ser efetivada 

por meio de simples adequações nos textos dos tratados constitutivos do grupo 

econômico e  a possibilidade de implementação dessas negociações transnacionais 

deve ser estimulada como forma de adequação à realidade econômica e social 

vivenciadas. 

Neste sentido: 

Esse modelo de negociação coletiva deve ser conduzido pela empresa. Dai 
surge a primeira e principal característica da negociação transnacional: 
aplica-se preferencialmente às empresas transnacionais. A consecução de 
um instrumento regulador das relações de trabalho dentro do bloco 
econômico, portanto, seria elemento extremamente eficaz para 
homogeneização dos liames laborais administrados pelas empresas 
transnacionais. Evitar-se-ia, por conseguinte, a migração do capital, nos 
limites do Mercosul, em busca de sistemas reguladores mais flexíveis e 
adequados para uma realidade de alta volatilidade de investimentos. 

Dependendo, tão-somente, do exercício da autonomia coletiva da categoria, 
temos um poderoso instrumento de regulação das relações de trabalho do 
Mercosul, sem o recurso a um custoso processo de adequação das normas 
reguladoras nacionais. A negociação internacional vem a se adequar 



 122 

perfeitamente a esse paradigma exigido pela economia internacional. 
(CORDEIRO, 2009. p. 42). 

 

Comunga desse entendimento Luiz Carlos Amorim Robortella (2002, p.131): 

A negociação coletiva em seus vários níveis, está se transformando no 
principal instrumento de regulação das relações de trabalho e 
racionalização do poder patronal. Por isso mesmo, é razoável supor que 
haverá ampliação de seus espaços geográficos e sua internacionalização 
através da negociação coletiva comunitária. 

 

A convenção coletiva comunitária propicia maior agilidade na produção da 

norma, maior disposição para seu cumprimento, maior flexibilidade e maior fluidez 

na harmonização dos direitos dos trabalhadores. 

É fato que não podemos pensar, pelo menos em médio prazo, em unificação 

das normas de trabalho entre os países membros do Mercosul, dos possíveis novos 

membros e de seus associados, mas a harmonização entre as normas internas 

dentro de um contexto comunitário é possível, viável e a negociação coletiva 

consiste na principal ferramenta para essa harmonização. 

Mirta Lerena Misailidis (2009, p. 30) apresenta importantes considerações 

quanto a importância da negociação coletiva como instrumento de harmonização 

das regras laborais entre os países comunitários: 

[...] não se pode ignorar do ponto de vista técnico-jurídico, a produção 
normativa da autonomia coletiva, contribuindo para decisões em matéria de 
integração. Nesse caso é possível a inclusão das posições e dos atores 
sociais, especialmente os sindicatos, haja vista que os empregadores, no 
papel de empresários, manifestam suas opções na elaboração de políticas 
nacionais que dizem respeito ao processo de integração. 

Num projeto mais ambicioso, cabe a pretensão de implementar, num futuro 
talvez próximo, a negociação coletiva transnacional como instrumento de 
avanço da integração e, em função do mesmo, a harmonização dos 
ordenamentos dos países que integram o bloco econômico. 

 

Gonzalo Oscar Cuartango (2002, p. 75) também destaca a importância da 
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negociação coletiva no bloco regional: 

Estimo que el bloque regional debe recorrer, tanto em lo que respecta a la 
negociación colectiva propriamente dicha como a lageneralidad de la 
legislación que integra el bloque normativo de los Estados partes y los 
associados, um camino de dos vias complementarias para finalmente lograr 
la composición de um verdadero mercado común de acuerdo a los alcances 
que tal tipo de unión tiene. 

 

José Paulo Zeetano Chahad (2002, p. 44) leciona a importância da 

Declaração Sociolaboral como instrumento que permite a flexibilização das relações 

de trabalho no âmbito regional, neste sentido: 

Um exame sucinto de seu conteúdo permite-nos inferir que existem 
elementos positivos em direção ao aumento da mobilidade, assim como da 
flexibilidade do trabalho na esfera do Mercosul: (a) prevê o diálogo social 
como forma de promover a concórdia dentre os agentes econômicos e entre 
os Países; (b) elege as convenções e acordos coletivos como forma de 
organizar as relações entre o capital e o trabalho; (c) estabelece que os 
trabalhadores fronteiriços e migrantes gozarão de sistema de proteção 
social igual aos nacionais; (d) garante que a Seguridade Social será 
acessível para os trabalhadores que se deslocarem entre os Estado-Parte; 
(e) estabelece que os países devem cuidar da formação profissional e 
requalificação dos trabalhadores, em si um elemento fundamental no 
aumento das oportunidades de emprego e na promoção de uma força de 
trabalho mais flexível; e (f) estimula a participação dos trabalhadores nos 
resultados das empresas, o que eleva a flexibilidade salarial e ameniza 
efeitos negativos sobre o emprego. 

 

A necessidade de harmonização das normas dentro da comunidade também 

é sustentado por Hélios Sarthou (2002, p. 51): 

A partir de esa base empírica conviene reflexionar de forma constructiva y 
prospectiva a nivel comunitario del Mercosur, sobre la necesidad y la 
possibilidad de uniformar mínimamente la normativa laboral, mediante un 
processo gradual, flexible y participcativo, que involucre a todos los sectores 
interesados. La investigación tiene uma dimensión comparativa que 
considera la diversidad de las experiências nacionales sobre el tema central, 
presenteando el Derecho del Trabajo inmerso en su dinâmica histórica, lo 
que implica un enfoque diacrônico, y no sincrônico, enfrentando las  
dificultades que conlleva. 

 

E todos esses posicionamentos favoráveis à negociação coletiva regional ou 

supranacional tornam evidente a necessidade de um movimento político nesse 
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sentido para ampliação da representação dos trabalhadores, com o surgimento e 

fortalecimento de entidades sindicais supranacionais, ou com o efetivo 

reconhecimento da representatividade no âmbito da empresa. 

De toda a forma é certo que a constituição de uma legítima representatividade 

dos trabalhadores no âmbito regional, tornará efetivo o procedimento das 

negociações coletivas com a finalidade de ampliar as regras e garantias dos 

trabalhadores a nível regional, viabilizando, assim, uma maior segurança jurídica 

para as transnacionais com sede em mais de um desses países, permitindo, de 

outra ótica, uma constante circulação dos trabalhadores e, por fim, minimizando 

qualquer comportamento competitivo entre os países que se associaram para formar 

um bloco econômico, permitindo que possam buscar, conjuntamente, um 

desenvolvimento social e econômico. 

Constata-se, no entanto, como caminho mais rápido para a criação desta 

representatividade supranacional o incremento das próprias negociações coletivas, 

por empresa, posto que, desta forma serão estimulados os relacionamentos além 

dos limites dos Estados membros e, naturalmente, surgirão lideranças que poderão 

constituir a legítima representatividade dos trabalhadores além dos limites das 

empresas e dos Estados. 

 
4.2 O INCREMENTO DO MERCADO DE TRABALHO PELA NEGOCIAÇÃO 

TRANSNACIONAL 
   

Merece destaque, mais uma vez, a Declaração Sociolaboral, notadamente 

pelo seu artigo 14 que identifica a intenção de incremento do mercado de trabalho 

pelo Mercosul: 
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Artigo 14. Os Estados Partes comprometem-se a promover o crescimento 
econômico, a ampliação dos mercado interno e regional e a executar 
políticas ativas referentes ao fomento e a criação de emprego, de modo a 
elevar o nível de vida e corrigir os desequilíbrios sociais e regionais. 

 

Este objetivo expresso de criação de empregos passa, necessariamente, pela 

viabilidade econômica da região, mas, também, pela necessária identificação de 

regramentos que possam indicar formas de cumprimento dessa premissa. 

Como amplamente destacado, a efetiva possibilidade de formatação de 

negociações coletivas supranacionais, no âmbito dos Estados-membros do Mercosul 

é uma efetiva hipótese de harmonização das normas de cada Estado, pois consiste 

em um instrumento que pode fazer frente ao poderio das transnacionais e, também, 

por óbvio, criar regramentos para a livre circulação de trabalhadores e, consequente, 

incremento das relações de trabalho. 

A União Europeia traz em seu tratado a previsão da livre circulação dos 

cidadãos entre os países do grupo, com a garantia dos mesmos direitos em relação 

ao mercado de trabalho. 

A experiência da União Europeia neste sentido revela-se extremamente 

salutar. Em que pese a crise econômica atualmente vivenciada, sobretudo por 

alguns países do grupo que, quando de seu ingresso na comunidade, já indicavam 

sérias fragilidades econômicas, a liberdade de circulação dos trabalhadores com 

toda a segurança das leis trabalhistas locais e sem nenhuma restrição quanto ao 

desenvolvimento da atividade profissional torna possível, inclusive, a minimização de 

crises de emprego. 

A livre circulação dos trabalhadores na União Europeia tem como base o 
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princípio jurídico da não discriminação com base na nacionalidade.  

Neste aspecto leciona Ericson Crivelli (2010, p. 127):  

O direito à livre circulação, no âmbito de um processo de integração 
econômica, comporta, ainda, direitos subjetivos para trabalhadores em 
diferentes dimensões. Primeiro, como já mencionado, o direito ao igual 
tratamento concedido ao nacional. Segundo, o direito ao ingresso ao 
território de outro Estado. Terceiro, o direito a permanecer no território de 
outro Estado. E, quarto, o direito a permanecer no território de outro Estado, 
do qual decorre, ainda, o direito de estabelecimento.  

 

No âmbito do Mercosul, pela ausência de regras específicas que assegurem a 

livre circulação de trabalhadores, a possibilidade de negociação coletiva para 

cumprir tal finalidade revela-se como a forma mais eficaz e rápida para dar 

segurança aos trabalhadores e aos possíveis empregadores. 

As negociações coletivas podem descrever não apenas as regras para 

intercâmbio dos trabalhadores de uma determinada empresa, mas servir para 

ratificar garantias extensivas a uma possível permanência daquele trabalhador no 

país de destino, caso opte pela troca de empregador. 

Ainda que no Brasil estas negociações no âmbito da empresa tenham 

restrições, o que não ocorre nos demais países do Mercosul, mesmo que o Brasil 

não reconheça as negociações supranacionais nesta formatação, é certo que 

bastaria um outro acordo coletivo, ou o uso da autonomia da vontade para ratificar e 

fazer produzir efeitos aquilo que foi negociado no âmbito do grupo econômico. 

Entretanto, ainda que o exercício da autonomia da vontade possa viabilizar 

esta possibilidade, estes instrumentos normativos transnacionais não podem abdicar 

da preservação das garantias mínimas dos trabalhadores, consagradas, inclusive 
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por convenções internacionais e, mais que isso, nem de longe pode deixar de 

observar os princípios do Direito do Trabalho, muitas vezes consagrados por 

convenções internacionais, ratificadas pelos Estados-membros. 

Américo Plá Rodrigues (1978) enumera os princípios a serem observados 

que, segundo o próprio autor são válidos para o direito individual e coletivo de 

trabalho: 

1) princípio da Proteção;  

2) princípio da Irrenunciabilidade dos Direitos; 

3) princípio da Continuidade da Relação de Emprego; 

4) princípio da Primazia da Realidade; 

5) princípio da Razoabilidade; 

6) princípio da Boa-Fé. 

 

Em relação à necessidade de observância dos princípios do Direito do 

Trabalho nas negociações coletivas transnacionais, acrescenta Marlot Hübner (2002, 

p. 119): 

Não há como repudiar ou tergiversar sobre a relevância desses princípios 
no Direito do Trabalho sob uma ótica universal. A permanência subliminar 
desses princípios protetivos nas Convenções emandas da OIT asseveram a 
absoluta atualidade valorativa que deles se utiliza o Direito do Trabalho 
como aliados contra a economicidade e mercantilização do indivíduo 
enquanto fator de produção. 

 

Por óbvio que não basta a identificação e observância dos princípios 

consagrados do Direito do Trabalho para entabulação da negociação coletiva 

visando a circulação dos trabalhadores, mas, aliado a isso, impõe-se a necessária 

adequação ou harmonização dos ordenamentos jurídicos internos, conforme previsto 

pelo próprio Tratado de Assunção. 
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Ainda que, até o momento, verifiquemos apenas uma experiência significativa 

em termos de negociação coletiva no âmbito do Mercosul, qual seja, a negociação 

envolvendo a Volkswagen do Brasil e da Argentina já explicitada anteriormente e, 

pela qual, foram estabelecidas regras formais por meio de um instrumento coletivo 

de trabalho, a ampliação desta sistemática e adoção de regras mais específicas é 

uma  forma de impor regras hegemônicas para vigorar nas diferentes unidades das 

transnacionais, situadas nos países pertencentes ao Grupo e, inclusive, como 

destacado, permitir a livre circulação dos seus trabalhadores. 

Com a possibilidade de circulação dos trabalhadores assegurada, ainda que 

no âmbito das empresas transnacionais, estar-se-ia desenvolvendo o mercado de 

trabalho, propiciando um intercâmbio de trabalhadores e levando segurança jurídica 

a todas as partes envolvidas, Estados, trabalhadores e empregadores. 

Mais que isso, estar-se-ia criando mais um instrumento de combate à 

precarização das relações de trabalho, evitando ou minimizando os riscos de 

clandestinidade que, algumas vezes, impõe uma semi-escravidão a trabalhadores 

que buscam novas oportunidades em países vizinhos. 

Paralelamente a todo este contexto econômico envolvendo o Bloco 

Econômico e as transnacionais e a efetiva possibilidade de incremento das 

negociações coletivas como estímulo ao desenvolvimento regional, o mercado de 

trabalho merece destaque e uma análise mais detida e a sua ampliação deve servir 

de estímulo para o uso da autonomia privada coletiva. 

A partir do momento em que a livre circulação dos serviços é uma das 

bandeiras do Mercosul, ao lado do desenvolvimento social, sem, por óbvio, 
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desprezar a principal característica ou finalidade da formação do Grupo econômico 

que é o fortalecimento dos Estados perante outras potências mundiais e a 

integração pela abdicação de barreiras econômicas, há uma abordagem social que 

merece destaque. 

Mediante todo o histórico que se observa desde a formação do bloco 

econômico, diante de todas as possibilidades existentes a partir da análise de seus 

princípios, da constituição da Declaração Sociolaboral e da busca pelo crescimento 

das relações entre os países membros e seus associados, o intercâmbio de mão de 

obra e a concretização normatizada desta possibilidade merece um destaque maior 

do que a restrita observância em relação às transnacionais. 

Além de uma forma de combate a uma possível clandestinidade e 

subempregos, a regulamentação da mobilidade dos trabalhadores em relação ao 

bloco regional deve também ser observada como uma efetiva possibilidade na 

realização de serviços que podem ser de extrema utilidade, importância e relevância 

para os países do Grupo. 

A possibilidade de se estabelecer normas coletivas entre entidades, ainda que 

não sejam transnacionais, mas que possuam alguma forma de intercâmbio 

estabelecido, como hospitais, escolas, centros de formação cultural e esportiva, e 

órgãos representativos de trabalhadores, pode significar um avanço significativo em 

um intercâmbio de profissionais que passariam a estabelecer uma série de 

vantagens para os Estados envolvidos, para as suas respectivas populações e, 

porque não, para os próprios trabalhadores que estariam seguros na inserção de 

uma relação internacional para troca de conhecimentos e experiências, amparada 
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pela garantia de respeito aos mesmos direitos assegurados em seus respectivos 

países de origem. 

Os acordos transnacionais que podem ser firmados neste aspecto não são 

imaginários ou ilusórios, mas fruto das possibilidades criadas com o 

desenvolvimento do bloco regional e que carecem apenas de vontade política para 

incremento da representatividade e do reconhecimento da validade desse 

intercâmbio formalizado. 

Ainda que estas possibilidades não estejam concretizadas, faria cumprir o 

princípio da busca do efetivo desenvolvimento social no âmbito Regional. 

Nesta esteira poder-se-ia pensar em uma norma coletiva transnacional que 

contemplasse professores universitários de universidades situadas em países 

distintos e que, por este instrumento, estivesse assegurada a possibilidade de 

intercâmbio com as garantias inerentes a seu Estado de origem, impondo, desta 

forma, uma constante troca de conhecimentos, suprindo, inclusive a necessidade de 

outras formalidades como ocorre em relação aos convênios feitos entre instituições 

de ensino que, nem sempre, garantem as mesmas condições aos profissionais 

deslocados de sua origem. 

Da mesma forma pode ser considerado em relação aos profissionais da 

saúde, pois, em que pese o valor econômico possa não ser significativo, parece, 

sem dúvidas, o melhor exemplo de incentivo e intercâmbio de conhecimentos 

passíveis de contribuir para desenvolvimento equânime das nações integrantes do 

grupo econômico. 
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No esporte também tal possibilidade poderia ser admitida, pois ainda que 

neste aspecto existam regras específicas ditadas por entidades privadas regionais, 

uma possível entabulação de acordo entre sindicato de atletas de países do bloco, 

pode significar o início da caracterização de atletas comunitários que, livremente, 

poderiam desenvolver suas atividades em qualquer dos países, sem restrições, 

oficializando uma possível oportunidade de milhares de pessoas que buscam, pelo 

esporte, uma forma de desenvolvimento social e familiar. 

Nestes aspectos que denominamos de serviços, a forma de negociação 

coletiva no âmbito do Mercosul, também poderá partir da identificação de uma 

representatividade que possa ser reconhecida, ainda que adstrita aos locais de 

trabalho, como comissões de empregados ou sindicatos nacionais. 

A partir daí a integração entre as entidades patronais por meio de convênios 

ou associações permitirá, dentro das regras reconhecidas, a celebração de acordos 

transnacionais que tornassem possível a concretização desse objetivo. 

Verifica-se, portanto, que os indicativos apresentados, aliados a uma 

experiência concreta, já atestam a possibilidade de formalização de um acordo 

transnacional envolvendo empresas e o que se conclui é que a prática recorrente 

desta alternativa poderá, também, estender-se para outras atividades, sobretudo 

relacionadas a serviços, condições que comprovam a possibilidade de incremento 

do mercado de trabalho. 

Conforme salientado, o exemplo do que ocorre na União Europeia atesta que 

o desenvolvimento do grupo econômico passa pela possibilidade de livre circulação 

dos trabalhadores, mas a elaboração de um regramento no Mercosul neste sentido 
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parece não ser prioridade para os Estados-membros, o que leva à crer que a 

utilização da autonomia privada pode ser a forma mais rápida dessa possibilidade se 

tornar realidade. 

E, a partir do momento em existam instrumentos normativos que tragam 

regras para a transferência, intercâmbio ou até mesmo substituições temporárias de 

trabalhadores dentro do âmbito regional, bastará uma formatação adequada do 

instrumento normativo para que esta possibilidade se torne uma fonte de 

aquecimento do mercado de trabalho. 

 
4.3 A FORMATAÇÃO DOS ACORDO TRANSNACIONAIS 
   

Em que pese não existam mecanismos formais que possam regrar uma 

negociação coletiva no âmbito do Mercosul e, portanto, viabilizar a validação de 

possíveis instrumentos nos planos normativos nacionais, pôde ser constatado que 

as negociações transnacionais revelam-se plenamente possíveis. 

Os próprios princípios formadores do Mercosul, aliados àqueles que estão 

descritos na Declaração Sociolaboral, acrescidos das diversas Convenções 

Internacionais, ratificadas pelos países membros, demonstram a viabilidade e 

possibilidade da negociação transnacional. 

É fato que pela ausência de representatividade transnacional no Mercosul, os 

acordos devem ser celebrados no âmbito das empresas ou instituições, como forma 

de tornar eficaz essa possibilidade e, inclusive, estimular o desenvolvimento da 

representatividade transnacional, visto que a formação ou surgimento de órgãos 

supranacionais que representem trabalhadores deve decorrer da espontaneidade 
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dos próprios trabalhadores. 

Mesmo no Brasil, onde a rigidez do ordenamento não reconhece o sindicato 

constituído por empresa, o mesmo exercício da autonomia privada é capaz de 

reconhecer a legitimidade, admissibilidade e aplicabilidade daquela norma 

convencional negociada além das fronteiras. 

E os aspectos negociados não precisam ficar restritos a normas de caráter 

social, sendo também passíveis de negociação cláusulas econômicas, aliás, 

cláusulas que, de fato, poderiam trazer a harmonização das condições e relações de 

trabalho. 

Ainda que existam realidades econômicas divergentes entre os países do 

grupo econômico, diversas condições de trabalho que impliquem na isonomia do 

tratamento dos trabalhadores podem ser negociadas de forma transnacional. 

Como exaustivamente destacado, a previsão de deslocamento dos 

trabalhadores pelos estados-membros também é uma alternativa passível de 

regulamentar a migração e intercâmbio dos trabalhadores. 

E, ainda que o Acordo seja firmado no âmbito da empresa, a possibilidade do 

instrumento normativo de caráter transnacional, mas reconhecido pelos Estados-

membros, dispor sobre regras, benefícios e garantias aos que se deslocarem para 

outras unidades, em outros países, consistiria em uma forma de impor significativa 

segurança jurídica às partes envolvidas. 

Mais que isso, seria o início de uma regulamentação geral sobre a circulação 
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de trabalhadores, tal como ocorre na União Europeia, bem como a possibilidade de 

integração dos mesmos, como forma de estimular a criação de entidades 

representativas no âmbito supranacional. 

A inserção da questão social no âmbito das tratativas do Mercosul vai 
desempenhar um papel relevante no estímulo da criação das entidades que 
objetivem a representação não dos trabalhadores regionais, mas dos 
obreiros do bloco econômico. De toda a forma a inserção do 
reconhecimento de tais entidades nos instrumentos constitutivos do 
Mercosul poderia representar um avanço significativo no estabelecimento de 
um verdadeiro sistema de representação supranacional. (CORDEIRO, 2009. 
p. 50). 

 

Não há dúvidas que a negociação coletiva no âmbito do Mercosul é a 

necessária ferramenta para alavancar as relações de trabalho e sociais dos estados 

membros, com a perspectiva de um desenvolvimento integral. 

É certo afirmar que a negociação coletiva transnacional, longe de ser 
novidade no Direito do Trabalho é prática que deve ser incentivada e 
apoiada também na área do Mercosul, porque resulta da realidade de hoje, 
irrefreável no futuro. (FRANCO FILHO, 1996, p. 172). 

 

Estes Acordos Transnacionais passíveis de serem firmados no âmbito do 

Mercosul tornam-se alternativas viáveis e efetivas para desenvolvimento do mercado 

de trabalho, de um lado assegurando a observância de princípios basilares do 

Direito do Trabalho, além de garantias fundamentais dos trabalhadores, de outro, 

impondo limites à fluidez do capital, mas ofertando às empresas a segurança jurídica 

necessária para desenvolvimento de suas atividades em mais de um Estrado-

membro do grupo econômico. 

A formatação desses acordos passaria, da mesma forma, por uma pauta de 

negociação que poderia ser entabulada por alguma representação dos 

trabalhadores de algum dos países membros, enquanto inexistente a representação 

supranacional. Ou até mesmo pela empresa e levada ao debate considerando a 
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necessária suscitação da representação dos trabalhadores no(s) outro(s) país do 

Mercosul em que a empresa tenha sede. 

A partir daí poderiam ser firmadas tanto cláusulas normativas, quanto 

cláusulas obrigacionais. (ALMEIDA, 1996). 

Tornar-se-ia necessário que no preâmbulo do acordo constasse 

expressamente os fundamentos constantes no Tratado de Assunção (artigo 1º) e na 

Declaração Sociolaboral (artigos 11, 12 e 14), além das Convenções Internacionais 

ratificadas pelos Estados e que indicam e valorizam a negociação coletiva como 

instrumento de regulamentação das relações de trabalho. 

Não obstante tais condições, necessário seria observar os limites e garantias 

conferidos pelos Estados aos contratos de trabalho para que a Norma Convencional 

não afetasse direitos assegurados pelos ordenamentos jurídicos internos. 

Como salientado anteriormente, mesmo no Brasil, onde a legislação é rígida e 

não admite a constituição ou formação de Sindicatos por empresa e, a despeito da 

ausência de regulamentação da representação, prevista pelo artigo 11 da CF 

(BRASIL, 1988), a Norma passaria a ter validade pela simples ratificação pela 

entidade sindical interna, também a partir do uso da autonomia privada. 

Alguns aspectos que se tornam diferenciados por conta da própria relação 

internacional estabelecida passariam a ser regrados pelas normas convencionais, é 

o caso, como dito, da livre circulação dos trabalhadores em torno desses países e 

das regras inerentes a seus direitos individuais, sendo garantidas as mesmas 

oportunidades, vantagens e benefícios a todos os trabalhadores do Mercosul que 
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também concorreriam em pé de igualdade às oportunidades que pudessem surgir. 

Esta alternativa, sem dúvida, viabilizaria constante troca de informações e 

conhecimentos, além de fomentar o desenvolvimento de uma diversidade maior de 

atividades desenvolvidas pelos Estados-membros, gerando novos empregos e 

novas oportunidades a diversas pessoas. 

Como destacado ao longo do presente trabalho a ascensão do poder das 

grandes transnacionais sobre os Estados é fato consumado que não pode esperar 

dos operadores do Direito a rigidez de uma postura crítica e combativa como algo 

que pudesse retroceder. 

Necessário, portanto, a identificação dessa realidade para, a partir dela, tornar 

possível a elaboração de instrumentos que possam prover um mínimo de equilíbrio 

nas relações de trabalho, devolvendo ao trabalhador a importância de sua 

representatividade e da sua participação no âmbito da empresa, como agente ativo 

do desenvolvimento econômico e social. 

O Mercosul ainda busca um efetivo desenvolvimento, mas as atuais crises 

vivenciadas no velho mundo tornam favorável o investimento no fortalecimento 

dessa integração para que seus membros possam buscar um desenvolvimento 

sustentável e equilibrado, a partir, é óbvio, da vontade política dos atores sociais. 

E o desenvolvimento do Mercosul passa pelo desenvolvimento da atividade 

econômica, social e do mercado de trabalho. 

Assim, esperamos com essa pequena contribuição instigar, de alguma forma, 
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interesses no desenvolvimento social da região com o efetivo incremento de mão de 

obra a partir da elaboração de normas coletivas supranacionais. 



 138 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme analisado ao longo do presente estudo, os Estados-Nação tiveram 

suas configurações alteradas, as fronteiras já não existem mais, a economia 

mundial, a fluidez do capital e as grandes transnacionais acabaram traçando os 

rumos da economia, os Estados deixaram de ter o papel de provedores das forças 

econômicas e passaram a ser reguladores do desenvolvimento promovido pelas 

empresas, muitas delas, transnacionais. 

Toda essa realidade vivenciada contribuiu para a formação dos blocos 

econômicos, das comunidades de países que buscam associar-se, sobretudo, por 

critérios geográficos e afinidades políticas, para um enfrentamento conjunto de toda 

essa instabilidade social e econômica. 

Os países não possuem mais fronteiras, os governantes ainda lutam pela 

preservação da soberania, mas há tempos não tem mais o efetivo controle sobre os 

destinos do Estado. 

Crises econômicas, atentados, circunstâncias imprevisíveis atingem o mundo 

global e impõem reflexos por toda a parte. Informações passam a ser instantâneas e 

tudo repercute com muita velocidade e em certos casos, violência. 

No mundo do trabalho não é diferente, uma crise ocorrida na Europa impõe 

reflexos no Brasil e nos demais países do Mercosul, como ocorreu em 2008 e como 

vem ocorrendo, em menor proporção, atualmente. 

É fato, entretanto, que não é possível mais admitir a postura de críticos 
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contumazes a ponto de elaborar os mais diversos argumentos para justificar, nos 

aspectos econômicos e, sobretudo, nas grandes transnacionais, a responsabilidade 

pela precarização das relações de trabalho, exploração dos Países 

subdesenvolvidos e enriquecimento sem limites. 

A postura frente a muitos desmandos dessas grandes transnacionais, não 

pode ser passiva, nem tampouco de ataque, mas sim de enfrentamento com a 

elaboração de alternativas que possam fazer dessa transformação do cenário 

mundial a concessão de oportunidades para desenvolvimento social e profissional. 

Como já ocorre na União Europeia, a entabulação de acordos marcos ou 

supranacionais, aliados à possibilidade de livre circulação de trabalhadores são 

alternativas para fazer frente à realidade econômica e tornar possível a obtenção de 

garantias transnacionais no mercado de trabalho. 

No âmbito do Mercosul não há, ainda, a prática da negociação coletiva 

transnacional, sendo certo que o principal fator impeditivo dessa iniciativa é a 

ausência de representatividade supranacional, ou seja, não há sindicatos ou 

associações de trabalhadores constituídos além dos limites dos respectivos países 

e, não havendo tal representatividade, por óbvio, não há interesse ou iniciativa na 

implantação dessa prática. 

Mas, como pudemos observar, os pressupostos que constituíram o Mercosul, 

a Declaração Sociolaboral que consiste em instrumento mais abrangente e 

significativo no âmbito das relações de trabalho firmado por esses países-membros, 

as Convenções Internacionais ratificadas e as normas internas, pelas suas 

compatibilidades, tornam possível a celebração desses acordos supranacionais. 
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E apenas o exercício da elaboração deste tipo de instrumento é que fará 

surgir representações supranacionais, de forma espontânea, e com a legitimidade e 

representatividade necessária para firmar novos acordos. 

Acordos que podem levar a pactuação de cláusulas obrigacionais e 

normativas, de modo a, muitas vezes, contemplar situações peculiares dessa 

relação envolvendo trabalhadores e as transnacionais. Como a possibilidade de 

permitir a circulação dos trabalhadores no âmbito do Mercosul, garantindo a todos as 

mesmas oportunidades e garantias, com um efetivo intercâmbio, troca de 

conhecimentos e incremento das relações de trabalho. 

Mas não apenas no âmbito das empresas transnacionais essas negociações 

podem ser desenvolvidas, sendo possível a pactuação de acordos nas relações de 

serviços, viabilizando, também, neste aspecto, o desenvolvimento social da região. 

Esta instrumentalização ainda traria outros efeitos positivos, servindo como 

uma forma de combate à clandestinidade e à exploração de trabalhadores que se 

aventuram por melhores oportunidades em estados vizinhos e acabam reféns da 

informalidade e da exploração do capital. 

Enfim, a partir da efetiva constatação da existência de interesse político no 

desenvolvimento efetivo das relações do Mercosul, o que cada vez parece mais 

necessário, torna-se viável a implementação e fomentação da internacionalização 

das relações de trabalho, notadamente pela negociação coletiva, impondo, por 

consequência a geração de diversos novos postos de trabalho e a possibilidade de 

um desenvolvimento equânime dos países que compõem o Mercado Comum do Sul. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – O ACORDO SUPRANACIONAL DOS METALÚRGICOS DO BRASIL E 
DA ARGENTINA COM A VOLKS 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL 
 

DECLARAÇÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL 

OS CHEFES DE ESTADO DOS ESTADOS PARTES DO MERCADO COMUM DO 

SUL,  

Considerando que os Estados Partes do MERCOSUL reconhecem, nos termos do 

Tratado de Assunção (1991), que a ampliação das atuais dimensões de seus 

mercados nacionais, por meio da integração, constitui condição fundamental para 

acelerar os processos de desenvolvimento econômico com justiça social; 

Considerando que os Estados Partes declaram, no mesmo Tratado, a disposição de 

promover a modernização de suas economias para ampliar a oferta de bens e 

serviços disponíveis e, em consequência, melhorar as condições de vida de seus 

habitantes;  

Considerando que os Estados Partes, além de membros da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), ratificaram as principais convenções que garantem 

os direitos essenciais dos trabalhadores, e adotam em larga medida as 

recomendações orientadas para a promoção do emprego de qualidade, das 

condições saudáveis de trabalho, do diálogo social e do bem-estar dos 

trabalhadores; 

Considerando, ademais, que os Estados Partes apoiaram a "Declaração da OIT 

relativa a princípios e direitos fundamentais no trabalho" (1998), que reafirma o 

compromisso dos Membros de respeitar, promover e colocar em prática os direitos e 

obrigações expressos nas convenções reconhecidas como fundamentais dentro e 

fora da Organização; 

Considerando que os Estados Partes estão comprometidos com as declarações, 

pactos, protocolos e outros tratados que integram o patrimônio jurídico da 

Humanidade, entre os quais a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e políticos (1966), o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), a 



 152 

Declaração Americana de Direitos e Obrigações do Homem (1948), a Carta 

Interamericana de Garantias Sociais (1948), a Carta da Organização dos 

Estados Americanos - OEA (1948), a Convenção Americana de Direitos 

Humanos sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1988); 

Considerando que diferentes fóruns internacionais, entre os quais a Cúpula de 

Copenhague (1995), têm enfatizado a necessidade de se instituir mecanismos de 

acompanhamento e avaliação dos componentes sociais da mundialização da 

economia, a fim de assegurar a harmonia entre progresso econômico e bem-estar 

social; 

Considerando que a adesão dos Estados Partes aos princípios da democracia 

política e do Estado de Direito e do respeito irrestrito aos direitos civis e políticos da 

pessoa humana constitui base irrenunciável do projeto de integração; 

Considerando que a integração envolve aspectos e efeitos sociais cujo 

reconhecimento implica a necessidade de prever, analisar e solucionar os diferentes 

problemas gerados, neste âmbito, por essa mesma integração; 

Considerando que os Ministros do Trabalho do MERCOSUL têm manifestado, em 

suas reuniões, que a integração regional não pode confinar-se à esfera comercial e 

econômica, mas deve abranger a temática social, tanto no que diz respeito à 

adequação dos marcos regulatórios trabalhistas às novas realidades configuradas 

por essa mesma integração e pelo processo de globalização da economia, quanto 

ao reconhecimento de um patamar mínimo de direitos dos trabalhadores no âmbito 

do MERCOSUL, correspondente às convenções fundamentais da OIT;  

Considerando a decisão dos Estados Partes de consubstanciar em um instrumento 

comum os progressos já alcançados na dimensão social do processo de integração 

e alicerçar os avanços futuros e constantes no campo social, sobretudo mediante a 

ratificação e cumprimento das principais convenções da OIT; 

ADOTAM OS SEGUINTES PRINCÍPIOS E DIREITOS NA ÁREA DO TRABALHO, 

QUE PASSAM A CONSTITUIR A "DECLARAÇÃO SOCIOLABORAL DO 

MERCOSUL", SEM PREJUÍZO DE OUTROS QUE A PRÁTICA NACIONAL OU 
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INTERNACIONAL DOS ESTADOS PARTES TENHA INSTAURADO OU VENHA A 

INSTAURAR: 

DIREITOS INDIVIDUAIS 

 

Não discriminação 

Art. 1º Todo trabalhador tem garantida a igualdade efetiva de direitos, tratamento e 

oportunidades no emprego e ocupação, sem distinção ou exclusão por motivo de 

raça, origem nacional, cor, sexo ou orientação sexual, idade, credo, opinião política 

ou sindical, ideologia, posição econômica ou qualquer outra condição social ou 

familiar, em conformidade com as disposições legais vigentes. 

Os Estados Partes comprometem-se a garantir a vigência deste princípio de não 

discriminação. Em particular, comprometem-se a realizar ações destinadas a 

eliminar a discriminação no que tange aos grupos em situação desvantajosa no 

mercado de trabalho. 

 

Promoção da igualdade 

Art. 2º As pessoas portadoras de necessidades especiais serão tratadas de forma 

digna e não discriminatória, favorecendo-se sua inserção social e no mercado de 

trabalho. 

Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas efetivas, especialmente no 

que se refere à educação, formação, readaptação e orientação profissional, à 

adequação dos ambientes de trabalho e ao acesso aos bens e serviços coletivos, a 

fim de assegurar que as pessoas portadoras de necessidades especiais tenham a 

possibilidade de desempenhar uma atividade produtiva. 

Art. 3º Os Estados Partes comprometem-se a garantir, mediante a legislação e 

práticas trabalhistas, a igualdade de tratamento e oportunidades entre mulheres e 

homens.  
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Trabalhadores migrantes e fronteiriços  

Art. 4º Todos os trabalhadores migrantes, independentemente de sua nacionalidade, 

têm direito à ajuda, informação, proteção e igualdade de direitos e condições de 

trabalho reconhecidos aos nacionais do país em que estiverem exercendo suas 

atividades. 

Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas tendentes ao 

estabelecimento de normas e procedimentos comuns relativos à circulação dos 

trabalhadores nas zonas de fronteira e a levar a cabo as ações necessárias para 

melhorar as oportunidades de emprego e as condições de trabalho e de vida destes 

trabalhadores. 

 

Eliminação do trabalho forçado 

Art. 5º Toda pessoa tem direito ao trabalho livre e a exercer qualquer ofício ou 

profissão, de acordo com as disposições nacionais vigentes. 

Os Estados Partes comprometem-se a eliminar toda forma de trabalho ou serviço 

exigido a um indivíduo sob a ameaça de uma pena qualquer e para o qual dito 

indivíduo não se ofereça voluntariamente. 

Ademais, comprometem-se a adotar medidas para garantir a abolição de toda 

utilização de mão-de-obra que propicie, autorize ou tolere o trabalho forçado ou 

obrigatório. 

De modo especial, suprime-se toda forma de trabalho forçado ou obrigatório que 

possa utilizar-se: 

a) como meio de coerção ou de educação política ou como castigo por não ter ou 

expressar determinadas opiniões políticas, ou por manifestar oposição ideológica à 

ordem política, social ou econômica estabelecida; 

b) como método de mobilização e utilização da mão-de-obra com fins de fomento 

econômico; 
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c) como medida de disciplina no trabalho; 

d) como castigo por haver participado em greves; 

e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa. 

 

Trabalho infantil e de menores 

Art. 6º A idade mínima de admissão ao trabalho será aquela estabelecida conforme 

as legislações nacionais dos Estados Partes, não podendo ser inferior àquela em 

que cessa a escolaridade obrigatória. 

Os Estados Partes comprometem-se a adotar políticas e ações que conduzam à 

abolição do trabalho infantil e à elevação progressiva da idade mínima para 

ingressar no mercado de trabalho. 

O trabalho dos menores será objeto de proteção especial pelos Estados Partes, 

especialmente no que concerne à idade mínima para o ingresso no mercado de 

trabalho e a outras medidas que possibilitem seu pleno desenvolvimento físico, 

intelectual, profissional e moral. 

A jornada de trabalho para esses menores, limitada conforme as legislações 

nacionais, não admitirá sua extensão mediante a realização de horas extras nem em 

horários noturnos.  

O trabalho dos menores não deverá realizar-se em um ambiente insalubre, perigoso 

ou imoral, que possa afetar o pleno desenvolvimento de suas faculdades físicas, 

mentais e morais. 

A idade de admissão a um trabalho com alguma das características antes 

assinaladas não poderá ser inferior a 18 anos. 

 

Direitos dos empregadores 
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Art. 7º O empregador tem o direito de organizar e dirigir econômica e tecnicamente a 

empresa, em conformidade com as legislações e as práticas nacionais. 

 

DIREITOS COLETIVOS 

Liberdade de associação 

Art. 8º Todos os empregadores e trabalhadores têm o direito de constituir as 

organizações que considerem convenientes, assim como de afiliar-se a essas 

organizações, em conformidade com as legislações nacionais vigentes. 

Os Estados Partes comprometem-se a assegurar, mediante dispositivos legais, o 

direito à livre associação, abstendo-se de qualquer ingerência na criação e gestão 

das organizações constituídas, além de reconhecer sua legitimidade na 

representação e na defesa dos interesses de seus membros. 

 

Liberdade sindical 

Art. 9º Os trabalhadores deverão gozar de adequada proteção contra todo ato de 

discriminação tendente a menoscabar a liberdade sindical com relação a seu 

emprego. 

Deverá garantir-se: 

a) a liberdade de filiação, de não filiação e desfiliação, sem que isto comprometa o 

ingresso em um emprego ou sua continuidade no mesmo; 

b) evitar demissões ou prejuízos a um trabalhador por causa de sua filiação sindical 

ou de sua participação em atividades sindicais; 

c) o direito de ser representado sindicalmente, de acordo com a legislação, acordos 

e convênios coletivos de trabalho em vigor nos Estados Partes. 
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Negociação coletiva 

Art.10 Os empregadores ou suas organizações e as organizações ou 

representações de trabalhadores têm direito de negociar e celebrar convenções e 

acordos coletivos para regular as condições de trabalho, em conformidade com as 

legislações e práticas nacionais. 

[A representação sindical do Brasil reserva-se o direito de não adesão à 

redação proposta para o Art. 10, especificamente quanto à admissão da 

negociação e contratação coletiva sem representação sindical.]  

 

Greve  

Art. 11 Todos os trabalhadores e as organizações sindicais têm garantido o exercício 

do direito de greve, conforme as disposições nacionais vigentes. Os mecanismos de 

prevenção ou solução de conflitos ou a regulação deste direito não poderão impedir 

seu exercício ou desvirtuar sua finalidade. 

 

Promoção e desenvolvimento de procedimentos preventivos e de auto-composição 

de conflitos 

Art. 12 Os Estados Partes comprometem-se a propiciar e desenvolver formas 

preventivas e alternativas de autocomposição dos conflitos individuais e coletivos de 

trabalho, fomentando a utilização de procedimentos independentes e imparciais de 

solução de controvérsias. 

  

Diálogo social 

Art. 13 Os Estados Partes comprometem-se a fomentar o diálogo social nos âmbitos 

nacional e regional, instituindo mecanismos efetivos de consulta permanente entre 

representantes dos governos, dos empregadores e dos trabalhadores, a fim de 
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garantir, mediante o consenso social, condições favoráveis ao crescimento 

econômico sustentável e com justiça social da região e a melhoria das condições de 

vida de seus povos. 

 

OUTROS DIREITOS 

Fomento do emprego 

Art. 14 Os Estados Partes comprometem-se a promover o crescimento econômico, a 

ampliação dos mercados interno e regional e a executar políticas ativas referentes 

ao fomento e criação do emprego, de modo a elevar o nível de vida e corrigir os 

desequilíbrios sociais e regionais. 

 

Proteção dos desempregados  

Art. 15 Os Estados Partes comprometem-se a instituir, manter e melhorar 

mecanismos de proteção contra o desemprego, compatíveis com as legislações e as 

condições internas de cada país, a fim de garantir a subsistência dos trabalhadores 

afetados pela desocupação involuntária e ao mesmo tempo facilitar o acesso a 

serviços de recolocação e a programas de requalificação profissional que facilitem 

seu retorno a uma atividade produtiva. 

 

Formação profissional e desenvolvimento de recursos humanos 

Art. 16 Todos os trabalhadores têm direito à orientação, à formação e à capacitação 

profissional.  

Os Estados Partes comprometem-se a instituir, com as entidades envolvidas que 

voluntariamente assim o desejem, serviços e programas de formação ou orientação 

profissional contínua e permanente, de maneira a permitir aos trabalhadores obter as 

qualificações exigidas para o desempenho de uma atividade produtiva, aperfeiçoar e 
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reciclar os conhecimentos e habilidades, considerando fundamentalmente as 

modificações resultantes do progresso técnico. 

Os Estados Partes obrigam-se ademais a adotar medidas destinadas a promover a 

articulação entre os programas e serviços de orientação e formação profissional, por 

um lado, e os serviços públicos de emprego e de proteção dos desempregados, por 

outro, com o objetivo de melhorar as condições de inserção laboral dos 

trabalhadores. 

Os Estados Partes comprometem-se a garantir a efetiva informação sobre os 

mercados de trabalho e sua difusão tanto a nível nacional como regional. 

 

Saúde e segurança no trabalho 

Art. 17 Todo trabalhador tem o direito de exercer suas atividades em um ambiente 

de trabalho sadio e seguro, que preserve sua saúde física e mental e estimule seu 

desenvolvimento e desempenho profissional. 

Os Estados Partes comprometem-se a formular, aplicar e atualizar em forma 

permanente e em cooperação com as organizações de empregadores e de 

trabalhadores, políticas e programas em matéria de saúde e segurança dos 

trabalhadores e do meio ambiente de trabalho, a fim de prevenir os acidentes 

de trabalho e as enfermidades profissionais, promovendo condições ambientais 

propícias para o desenvolvimento das atividades dos trabalhadores. 

Inspeção do trabalho 

Art. 18 Todo trabalhador tem direito a uma proteção adequada no que se refere às 

condições e ao ambiente de trabalho. 

Os Estados Partes comprometem-se a instituir e a manter serviços de inspeção do 

trabalho, com o propósito de controlar em todo o seu território o cumprimento das 

disposições normativas que dizem respeito à proteção dos trabalhadores e às 

condições de segurança e saúde no trabalho. 
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Seguridade social 

Art. 19 Os trabalhadores do MERCOSUL têm direito à seguridade social, nos níveis 

e condições previstos nas respectivas legislações nacionais. 

Os Estados Partes comprometem-se a garantir uma rede mínima de amparo social 

que proteja seus habitantes frente à contingência de riscos sociais, enfermidades, 

velhice, invalidez e morte, buscando coordenar as políticas na área social, de forma 

a suprimir eventuais discriminações derivadas da origem nacional dos beneficiários.  

 

APLICAÇÃO E SEGUIMENTO 

Art. 20 Os Estados Partes comprometem-se a respeitar os direitos fundamentais 

inscritos nesta Declaração e a promover sua aplicação em conformidade com a 

legislação e as práticas nacionais e as convenções e acordos coletivos. Para tanto, 

recomendam instituir, como parte integrante desta Declaração, uma Comissão 

Sociolaboral, órgão tripartite, auxiliar do Grupo Mercado Comum, que terá caráter 

promocional e não sancionador, dotado de instâncias nacionais e regional, com o 

objetivo de fomentar e acompanhar a aplicação do instrumento. A Comissão 

Sociolaboral Regional manifestar-se-á por consenso dos três setores, e terá as 

seguintes atribuições e responsabilidades: 

a) examinar, comentar e encaminhar as memórias preparadas pelos Estados Partes, 

decorrentes dos compromissos desta Declaração; 

b) formular planos, programas de ação e recomendações tendentes a fomentar a 

aplicação e o cumprimento da Declaração; 

c) examinar observações e consultas sobre dificuldades e incorreções na aplicação 

e cumprimento dos dispositivos contidos na Declaração; 

d) examinar dúvidas sobre a aplicação dos termos da Declaração e propor 

esclarecimentos; 

e) elaborar análises e relatórios sobre a aplicação e o cumprimento da Declaração; 
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f) examinar e instruir as propostas de modificação do texto da Declaração e lhes dar 

o encaminhamento pertinente. 

As formas e mecanismos de encaminhamento dos assuntos acima listados serão 

definidos pela Comissão Sociolaboral Regional. 

Art. 21 A Comissão Sociolaboral Regional deverá reunir-se ao menos uma vez ao 

ano para analisar as memórias oferecidas pelos Estados Partes e preparar relatório 

a ser encaminhado ao Grupo Mercado Comum. 

Art. 22 A Comissão Sociolaboral Regional redigirá, por consenso e no prazo de seis 

meses, a contar da data de sua instituição, seu próprio regimento e o das comissões 

nacionais, devendo submetê-los ao Grupo Mercado Comum para aprovação. 

Art. 23 Os Estados Partes deverão elaborar, por intermédio de seus Ministérios do 

Trabalho e em consulta às organizações mais representativas de empregadores e 

de trabalhadores, memórias anuais, contendo: 

a) o relato das alterações ocorridas na legislação ou na prática nacional 

relacionadas à implementação dos enunciados desta Declaração; e 

b) o relato dos avanços realizados na promoção desta Declaração e das dificuldades 

enfrentadas em sua aplicação. 

Art. 24 Os Estados Partes concordam que esta Declaração, tendo em vista seu 

caráter dinâmico e o avanço do processo de integração subregional, será objeto de 

revisão, decorridos dois anos de sua adoção, com base na experiência acumulada 

no curso de sua aplicação ou nas propostas e subsídios formulados pela Comissão 

Sociolaboral ou por outros agentes. 

Art. 25 Os Estados Partes ressaltam que esta Declaração e seu mecanismo de 

seguimento não poderão ser invocados nem utilizados para outros fins que os neles 

previstos, vedada, em particular, sua aplicação a questões comerciais, econômicas e 

financeiras.  

Feita na cidade do Rio de janeiro, aos dez dias de dezembro de mil novecentos e 

noventa e oito, nas versões espanhola e portuguesa, de igual teor. 
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ANEXO C – TRATADO DE ASSUNÇÃO 
 

TRATADO PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM MERCADO COMUM ENTRE A 

REPÚBLICA ARGENTINA, A REPÚBLICA FEDERTIVA DO BRASIL, A REPÚBLICA 

DO PARAGUAI E A REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI 

(Tratado de Assunção) 

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a 

República Oriental do Uruguai, doravante denominados "Estados Partes"; 

Considerando que a ampliação das atuais dimensões de seus mercados nacionais, através 

da integração, constitui condição fundamental para acelerar seus processos de 

desenvolvimento econômico com justiça social; 

Entendendo que esse objetivo deve ser alcançado mediante o aproveitamento mais eficaz 

dos recursos disponíveis, a preservação do meio ambiente, o melhoramento das 

interconexões físicas, a coordenação de políticas macroeconômicas e a complementação 

dos diferentes setores da economia, com base nos princípios de gradualidade, flexibilidade 

e equilíbrio; 

Tendo em conta a evolução dos acontecimentos internacionais, em especial a consolidação 

de grandes espaços econômicos, e a importância de lograr uma adequada inserção 

internacional para seus países; 

Expressando que este processo de integração constitui uma resposta adequada a tais 

acontecimentos; 

Conscientes de que o presente Tratado deve ser considerado como um novo avanço no 

esforço tendente ao desenvolvimento progressivo da integração da América Latina, 

conforme o objetivo do Tratado de Montevidéu de 1980. 

Convencidos da necessidade de promover o desenvolvimento cientifico e tecnológico dos 

Estados Partes e de modernizar suas economias para ampliar a oferta e a qualidade dos 

bens de serviço disponíveis, a fim de melhorar as condições de vida de seus habitantes; 
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Reafirmando sua vontade política de deixar estabelecidas as bases para uma união cada 

vez mais estreita entre seus povos, com a finalidade de alcançar os objetivos 

supramencionados 

Acordam: 

CAPÍTULO I 

Propósitos, Princípios e Instrumentos 

ARTIGO 1 

Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que deverá estar estabelecido a 

31 de dezembro de 1994, e que se denominará "Mercado Comum do Sul" (MERCOSUL). 

Este Mercado comum implica: 

A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre 

outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de 

mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente; 

O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial 

comum e relação a terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de 

posições em foros econômico-comerciais regionais e internacionais; 

A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes – de 

comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de outras que 

se acordem -, a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados 

Partes, e 

O compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, 

para lograr o fortalecimento do processo de integração. 

ARTIGO 2 

O Mercado comum estará fundado na reciprocidade de direitos e obrigações entre os 

Estados Partes. 

ARTIGO 3 
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Durante o período de transição, que se estenderá desde a entrada em vigor do presente 

Tratado até 31 de dezembro de 1994, e a fim de facilitar a constituição do Mercado Comum, 

os Estados Partes adotam um Regime Geral de Origem, um Sistema de Solução de 

Controvérsias e Cláusulas de Salvaguarda, que contam com Anexos II, III e IV ao presente 

Tratado. 

ARTIGO 4 

Nas relações com terceiros países, os Estados Partes asseguração condições eqüitativas 

de comércio. Para tal fim, aplicarão suas legislações nacionais para inibir importações cujos 

preços estejam influenciados por subsídios, dumping ou qualquer outra prática desleal. 

Paralelamente, os Estados Partes coordenarão suas respectivas políticas nacionais com o 

objetivo de elaborar normas comuns sobre concorrência comercial. 

ARTIGO 5 

Durante o período de transição, os principais instrumentos pra a constituição do Mercado 

Comum são: 

a. Um Programa de Libertação Comercial, que consistirá em reduções tarifárias 

progressivas, lineares e automáticas, acompanhadas da eliminação de 

restrições não tarifárias ou medidas de efeito equivalente, assim como de 

outras restrições ao comércio entre os Estados Partes, para chegar a 31 de 

dezembro de 1994 com tarifa zero, sem barreiras não tarifárias sobre a 

totalidade do universo tarifário (Anexo I); 

b. A coordenação de políticas macroeconômicas que se realizará gradualmente 

e de forma convergente com os programas de desgravação tarifária e 

eliminação de restrições não tarifárias, indicados na letra anterior; 

c. Uma tarifa externa comum, que incentive a competitividade externa dos 

Estados Partes; 

d. A adoção de acordo setoriais, com o fim de otimizar a utilização e mobilidade 

dos fatores de produção e alcançar escalas operativas eficientes. 

ARTIGO 6 

Os Estados Parte reconhecem diferenças pontuais de ritmo para a República do Paraguai e 

para a República Oriental do Uruguai, que constam no Programa de Liberação Comercial 

(Anexo I). 
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ARTIGO 7 

Em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do 

território de um Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que 

se aplique ao produto nacional. 

ARTIGO 8 

Os Estados Partes se comprometem a preservar os compromissos assumidos até a data de 

celebração do presente Tratado, inclusive os Acordos firmados no âmbito da Associação 

Latino-Americana de Integração, e a coordenar suas posições nas negociações comerciais 

externas que empreendam durante o período de transição. Para tanto: 

a. Evitarão afetar os interesses dos Estados Partes nas negociações comerciais 

que realizem entre si até 31 de dezembro de 1994; 

b. Evitarão afetar os interesses dos demais Estados Partes ou os objetivos do 

Mercado Comum nos acordos que celebrarem com outros países membros 

da Associação Latino-Americana de Integração durante o período e transição; 

c. Realizarão consultas entre si sempre que negociarem esquemas amplos de 

desgravação tarifária, tendentes à formação de zonas de livre comércio com 

os demais países membros da Associação Latino-Americana de Integração; 

d. Estenderão automaticamente aos demais Estados Partes qualquer vantagem, 

favor, franquia, imunidade ou privilégio que concedam a um produto originário 

de ou destinado a terceiros países não membros da Associação Latino-

Americano de Integração. 

CAPÍTULO II 

Estrutura Orgânica 

ARTIGO 9 

A administração e execução do presente Tratado e dos Acordos específicos e decisões que 

se adotem no quadro jurídico que o mesmo estabelece durante o período de transição 

estarão a cargo dos seguintes órgãos: 

a. Conselho do Mercado Comum; 

b. Grupo Mercado Comum. 
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ARTIGO 10 

O Conselho é o órgão superior do Mercado Comum, correspondendo-lhe a condução 

política do mesmo e a tomada de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos e 

prazos estabelecidos para a constituição definitiva do Mercado Comum. 

ARTIGO 11 

O Conselho estará integrado pelos Ministros de Relações Exteriores e os Ministro de 

Economia dos Estados Partes. 

Reunir-se-á quantas vezes estime oportuno, e, pelo menos uma vez ao ano, o fará com a 

participação dos Presidentes dos Estados Partes. 

ARTIGO 12 

A Presidência do Conselho se exercerá por rotação dos Estados Partes e em ordem 

alfabética, por períodos de seis meses. 

As reuniões do Conselho serão coordenadas pelos Ministros de Relações Exteriores e 

poderão ser convidados a delas participar outros Ministro ou autoridades de nível ministerial. 

ARTIGO 13 

O Grupo Mercado Comum é o órgão executivo do Mercado Comum e será coordenado 

pelos Ministérios das Relações Exteriores. 

O Grupo Mercado Comum terá faculdade de iniciativa. Suas funções serão as seguintes: 

o velar pelo cumprimento do Tratado; 

o tomar as providencias necessárias ao cumprimento das decisões adotadas 

pelo Conselho; 

o propor medidas concretas tendentes à aplicação do Programa de Liberação 

Comercial, à coordenação de políticas macroeconômicas e à negociação de 

Acordos frente a terceiros; 

o fixar programas de trabalho que assegurem avanços para o estabelecimento 

do Mercado Comum. 
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O Grupo Mercado Comum poderá constituir os Subgrupos de trabalho que forem 

necessários para o cumprimento de seus objetivos. Contará inicialmente com os Subgrupos 

mencionados no Anexo V. 

O Grupo Mercado Comum estabelecerá seu regime interno no prazo de 60 dias a partir de 

sua instalação. 

ARTIGO 14 

O Grupo Mercado Comum estará integrado por quatro membros titulares e quatro membros 

alternos por país, que representem os seguinte órgãos públicos: 

o Ministério das Relações Exteriores; 

o Ministério da Economia ou seus equivalentes (áreas de indústria, comércio 

exterior e/ou coordenação econômica); 

o Banco Central. 

Ao elaborar e propor medidas concretas no desenvolvimento de seus trabalhos, até 31 de 

dezembro de 1994, o Grupo Mercado Comum poderá convocar, quando julgar conveniente, 

representantes de outros órgãos de Administração Pública e do setor privado. 

ARTIGO 15 

O Grupo Mercado Comum contará com uma Secretaria Administrativa cujas principais 

funções consistirão na guarda de documentos e comunicações de atividades do mesmo. 

Terá sua sede na cidade de Montevidéu. 

ARTIGO 16 

Durante o período de transição, as decisões do Conselho do Mercado Comum e do Grupo 

Mercado Comum serão tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados 

Partes. 

ARTIGO 17 

Os idiomas oficiais do Mercado Comum serão o português e o espanhol e a versão oficial 

dos documentos de trabalho será a do idioma do país sede de cada reunião. 
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ARTIGO 18 

Antes do estabelecimento do Mercado Comum, a 31 de dezembro de 1994, os Estados 

Partes convocarão uma reunião extraordinária com o objetivo de determinar a estrutura 

institucional definitiva dos órgãos de administração do Mercado comum, assim como as 

atribuições específicas de cada um deles e seu sistema de tomada de decisões. 

CAPÍTULO III 

Vigência 

ARTIGO 19 

O presente Tratado terá duração indefinida e entrará em vigor 30 dias após a data do 

depósito do terceiro instrumento de ratificação. Os instrumentos de ratificação serão 

depositados ante o Governo da República do Paraguai, que comunicará a data do depósito 

aos Governos dos demais Estados Partes. 

O Governo da República do Paraguai notificará ao Governo de cada um dos demais 

Estados Partes a data de entrada em vigor do presente Tratado. 

CAPÍTULO IV 

Adesão 

ARTIGO 20 

O presente Tratado estará aberto à adesão, mediante negociação, dos demais países 

membros da Associação Latino-Americana de Integração, cujas solicitações poderão ser 

examinadas pelos Estados Partes depois de cinco anos de vigência deste Tratado. 

Não obstante, poderão ser consideradas antes do referido prazo as solicitações 

apresentadas por países membros da Associação Latino-Americana de Integração que não 

façam parte de esquemas de integração sub-regional ou de uma associação extra-regional. 

A aprovação das solicitações será objeto de decisão unânime dos Estados Partes. 

CAPÍTULO V 

Denúncia 
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ARTIGO 21 

O Estado Parte que desejar desvincular-se do presente Tratado deverá comunicar essa 

intenção aos demais Estados Partes de maneira expressa e formal, efetuando no prazo de 

sessenta (60) dias a entrega do documento de denúncia ao Ministério das Relações 

Exteriores da República do Paraguai, que o distribuirá aos demais Estados Partes. 

ARTIGO 22 

Formalizada a denúncia, cessarão para o Estado denunciante os direitos e obrigações que 

correspondam a sua condição de Estado Parte, mantendo-se os referentes ao programa de 

liberação do presente Tratado e outros aspectos que os Estados Partes, juntos com o 

Estado denunciante, acordem no prazo de sessenta (60) dias após a formalização da 

denúncia. Esses direitos e obrigações do Estado denunciante continuarão em vigor por um 

período de dois (2) anos a partir da data da mencionada formalização. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Gerais 

ARTIGO 23 

O presente Tratado se chamará "Tratado de Assunção". 

ARTIGO 24 

Com o objetivo de facilitar a implementação do Mercado Comum, estabelecer-se-á uma 

Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. Os Poderes Executivos dos Estados 

Partes manterão seus respectivos Poderes Legislativos informados sobre a evolução do 

Mercado Comum objeto do presente Tratado. 

Feito na cidade de Assunção, aos 26 dias do mês de março de mil novecentos e noventa e 

um, em um original, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente 

autênticos. O governo da República do Paraguai será o depositário do presente Tratado e 

enviará cópia devidamente autenticada do mesmo aos Governos dos demais Estados 

Partes signatários e aderentes. 
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PELO GOVERNO DA  

REPÚBLICA ARGENTINA: 

CARLOS SAUL MENEM 

GUIDO DI TELLA 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL: 

FERNANDO COLLOR 

FRANCISCO REZEK 

  

PELO GOVERNO DA  

REPÚBLICA DO PARAGUAI: 

ANDRES RODRIGUES 

HECTOR GROS ESPIELL 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 

ORIENTAL DO URUGUAI: 

LUIS ALBERTO LACALLE 

HERRERA 

HECTOR GROS ESPIELL 

ANEXO I 

Programa de Liberação Comercial 

ARTIGO PRIMEIRO 

Os Estados Partes acordam eliminar, o mais tardar a 31 de dezembro de 1994, os gravames 

e demais restrições aplicadas ao seu comércio recíproco. 

No que se refere à Listas de Exceções apresentadas pela República do Paraguai e pela 

República Oriental do Uruguai, o prazo para sua eliminação se estenderá até 31 de 

dezembro de 1995, nos termos do Artigo Sétimo do presente Anexo. 

ARTIGO SEGUNDO 

Para efeito do disposto no Artigo anterior, se entenderá: 

a. por "gravames", os direitos aduaneiros e quaisquer outras medidas de efeito 

equivalente, sejam de caráter fiscal, monetário, cambial ou de qualquer 

natureza, que incidam sobre o comércio exterior. Não estão compreendidas 

neste conceito taxas e medidas análogas quando respondam ao custo 

aproximado dos serviços prestados; e 

b. por "restrições", qualquer medida de caráter administrativo, financeiro, 

cambial ou de qualquer natureza, mediante a qual um Estado Parte impeça 

ou dificulte, por decisão unilateral, o comércio recíproco. Não estão 

compreendidas no mencionado conceito as medidas adotadas em virtude das 

situações previstas no Artigo 50 do Tratado de Montevidéu de 1980. 



 172 

ARTIGO TERCEIRO 

A partir da data de entrada em vigor do Tratado, os Estados Partes iniciarão um programa 

de desgravação progressivo, linear e automático, que beneficiará os produtos 

compreendidos no universo tarifário, classificados em conformidade com a nomenclatura 

tarifária utilizada pela Associação Latino-Americana de Integração, de acordo com o 

cronograma que se estabelece a seguir: 

DATA/PERCENTUAL DE DESCRAVAÇÃO 

30/VI/91 31/XII/91 30/VI/92 31/XII/92 

47 54 61 68 

30/VI/93 31/XII/93 30/VI/94 31/XII/94 

75 82 89 100 

As preferências serão aplicadas sobre a tarifa vigente no momento de sua aplicação e 

consistem em uma redução percentual dos gravames mais favoráveis aplicados à 

importação dos produtos procedentes de terceiros países não membros da Associação 

Latino-Americana de Integração. 

No caso de algum dos Estados Partes elevar essa tarifa para a importação de terceiros 

países, o cronograma estabelecido continuará a ser aplicado sobre o nível tarifário vigente a 

1° de janeiro de 1991. 

Se se reduzirem as tarifas, a preferência correspondente será aplicada automaticamente 

sobre a nova tarifa na data de entrada em vigência da mesma. 

Para tal efeito, os Estados Partes intercambiarão entre si e remeterão à Associação Latino-

Americana de Integração, dentro de trinta dias a partir da entrada em vigor do Tratado, cópia 

atualizada de suas tarifas aduaneiras, assim como das vigentes em 1° de janeiro de 1991. 

ARTIGO QUARTO 

As preferências negociadas nos acordos de Alcance Parcial, celebrados no marco da 

Associação Latino-Americana de Integração pelos Estados Partes entre si, serão 

aprofundadas dentro do presente Programa de Desgravação de acordo com o seguinte 

cronograma: 
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31/XII/90 30/VI/91 31/XII/91 30/VI/92 31/XII/92 

00 a 40 47 54 61 68 

41 a 45 52 59 66 73 

46 a 50 57 64 71 78 

51 a 55 61 67 73 79 

56 a 60 67 74 81 88 

61 a 65 71 77 83 89 

66 a 70 75 80 85 90 

71 a 75 80 85 90 95 

76 a 80 85 90 95 100 

81 a 85 89 93 97 100 

86 a 90 95 100   

91 a 95 100    

96 a 100     

30/VI/93 31/XII/93 30/VI/94 31/XII/94  

75 82 89 100  

80 87 94 100  

85 92 100   

86 93 100   

95 100    

96 100    

95 100    

100     

Estas degravações se aplicarão exclusivamente no âmbito dos respectivos Acordos de 

Alcance Parcial, não beneficiando os demais integrantes do Mercado Comum, e não 

alcançarão os produtos incluídos nas respectivas Listas de Exceções. 
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ARTIGO QUINTO 

Sem prejuízo do mecanismo descrito nos Artigos Terceiro e Quarto, os Estados Partes 

poderão aprofundar adicionalmente as preferências, mediante negociações a efetuarem-se 

no âmbito dos Acordos previstos no Tratado de Montevidéu 1980. 

ARTIGO SEXTO 

Estarão excluídos do cronograma de desgravação a que se referem os Artigos Terceiro e 

Quarto do presente Anexo os produtos compreendidos nas listas de Exceções apresentadas 

por cada um dos Estados Partes com as seguintes quantidades de itens NALADI: 

República Argentina 394 

República Federativa do Brasil 324 

República do Paraguai 439 

República do Uruguai 960 

ARTIGO SÉTIMO 

As Listas de Exceções serão reduzidas no vencimento de cada ano calendário de acordo 

com o cronograma que se detalha a seguir: 

a) Para a República Argentina e a República Federativa do Brasil na razão de vinte por 

cento (20%) anuais dos itens que a compõem, redução que se aplica desde 31 de dezembro 

de 1990; 

b) Para a República do Paraguai e para a República Oriental do Uruguai, a redução se fará 

na razão de: 

10% na data de entrada em vigor do Tratado, 

10% em 31 de dezembro de 1991, 

20% em 31 de dezembro de 1992, 

20% em 31 de dezembro de 1993, 

20% em 31 de dezembro de 1994, 
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20% em 31 de dezembro de 1995. 

ARTIGO OITAVO 

As Listas de Exceções incorporadas nos Apêndices I, II, III e IV incluem a primeira redução 

contemplada no Artigo anterior. 

ARTIGO NONO 

Os produtos que forem retirados das Listas de Exceções nos termos previstos no Artigo 

Sétimo se beneficiarão automaticamente das preferências que resultem do Programa de 

Desgravação estabelecido no Artigo Terceiro do presente Anexo com, pelo menos, o 

percentual de desgravação mínimo previsto na data em que se opere sua retirada dessas 

Listas. 

ARTIGO DÉCIMO 

Os Estados Partes somente poderão aplicar até em 31 de dezembro de 1994, aos produtos 

compreendidos no programa de desgravação, as restrições não tarifárias expressamente 

declaradas nas Notas Complementares ao Acordo de Complementação que os Estados 

Partes celebrem no marco do Tratado de Montevidéu 1980. 

A em 31 de dezembro de 1994 e no âmbito do Mercado Comum, ficarão eliminadas todas 

as restrições não tarifárias. 

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 

A fim de assegurar o cumprimento do cronograma de desgravação estabelecido nos Artigos 

Terceiro e Quarto, assim como o Estabelecimento do Mercado Comum, os Estados Partes 

coordenarão as políticas macroeconômicas e as setoriais que se acordem, a que se refere o 

Tratado para a Constituição do Mercado Comum, começando por aquelas relacionadas aos 

fluxos de comércio e à configuração dos setores produtivos dos Estados Partes. 

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 

As normas contidas no presente Anexo não se aplicarão aos Acordo de Alcance Parcial, de 

Complementação Econômica Números 1, 2, 13 e 14, nem aos comerciais e agropecuários, 

subscritos no âmbito do Tratado de Montevidéu 1980, os quais se regerão exclusivamente 

pelas disposições neles estabelecidas. 
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ANEXO II 

Regime Geral de Origem 

CAPÍTULO I 

Regime Geral de Qualificação de Origem 

ARTIGO PRIMEIRO 

Serão considerados originários dos Estados Partes: 

a. Os produtos elaborados integralmente no território de qualquer um deles, 

quando em sua elaboração forem utilizados exclusivamente materiais 

originários dos Estados Partes; 

b. Os produtos compreendidos nos capítulos ou posições da Nomenclatura 

Tarifária da Associação Latino-Americana de Integração que se identificam no 

Anexo 1 da Resolução 78 do Comitê de Representantes da citada 

Associação, pelo simples fato de serem produzidos em seus respectivos 

territórios. 

Considerar-se-ão produzidos no território de um Estado Parte: 

i. Os produtos dos reinos mineral, vegetal ou animal, incluindo os da caça e da 

pesca, extraídos, colhidos ou apanhados, nascidos e criados em seu território 

ou em suas Águas Territoriais ou Zona Econômica Exclusiva; 

ii. Os produtos do mar extraídos fora de suas Águas Territoriais e zona 

econômica exclusiva por barcos de sua bandeira ou arrendados por 

empresas estabelecidas em seu território; e 

iii. Os produtos que resultem de operações ou processos efetuados em seu 

território pelos quais adquiram a forma final em que serão comercializados, 

exceto quando esses processos ou operações consistam somente em 

simples montagens ou ensamblagens, embalagem, fracionamento em lotes 

ou volumes, seleção e classificação, marcação, composição de sortimentos 

de mercadorias ou outras operações ou processos equivalentes; 

a. Os produtos em cuja elaboração se utilizem materiais não originários dos 

Estados Partes, quando resultem de um processo de transformação, 

realizado no território de algum deles, que lhes confira uma nova 
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individualidade, caracterizada pelo fato de estarem classificados na 

Nomenclatura Aduaneira da Associação Latino-Americana de Integração em 

posição diferente à dos mencionados materiais, exceto nos casos em que os 

Estados Partes determinem que, ademais, se cumpra com o requisito previsto 

no Artigo Segundo do presente Anexo. 

Não obstante, não serão considerados originários os produtos resultantes de 

operações ou processos efetuados no território de um Estado Parte pelos 

quais adquiram a forma final em que serão comercializados, quando nessas 

operações ou processos forem utilizados exclusivamente materiais ou 

insumos não originários de seus respectivos países e consistam apenas em 

montagens ou ensamblagens, fracionamento em lotes ou volumes, seleção, 

classificação, marcação, composição de sortimentos de mercadorias ou 

outras operações ou processos semelhantes; 

b. Até em 31 de dezembro de 1994, os produtos resultantes de operações de 

ensamblagem e montagem realizadas no território de um Estado Parte 

utilizando materiais originários dos Estados Partes e de terceiros países, 

quando o valor dos materiais originários não for inferior a 40% do valor FOB 

de exportação do produto final, e 

c. Os produtos que, além de serem produzidos em seu território, cumpram com 

os requisitos específicos estabelecidos no Anexo 2 da Resolução 78 do 

Comitê de Representantes da Associação Latino-Americana de Integração . 

ARTIGO SEGUNDO 

Nos casos em que o requisito estabelecido na letra c) do Artigo Primeiro não possa ser 

cumprido porque o processo de transformação operado não implica mudança de posição na 

nomenclatura, bastará que o valor CIF porto de destino ou CIF porto marítimo dos materiais 

de terceiros países não exceda a 50 (cinquenta) por cento do valor FOB de exportação das 

mercadorias de que se trata. 

Na ponderação dos materiais originários de terceiros países para os Estados Partes sem 

litoral marítimo, ter-se-ão em conta, como porto de destino, os depósitos e zonas francas 

concedidos pelos demais Estados Partes, quando os materiais chegarem por via marítima. 

ARTIGO TERCEIRO 



 178 

Os Estados Partes poderão estabelecer, de comum acordo, requisitos específicos de 

origem, que prevalecerão sobre os critérios gerais de qualificação. 

ARTIGO QUARTO 

Na determinação dos requisitos específicos de origem a que se refere o Artigo Terceiro, 

assim como na revisão dos que tiverem sido estabelecidos, os Estados Partes tomarão 

como base, individual ou conjuntamente, os seguintes elementos: 

I. Materiais e outros insumos empregados na produção: 

a. Matérias primas: 

i. Matéria prima preponderante ou que confira ao produto sua característica 

essencial; e 

ii. Matérias primas principais. 

a. Partes ou peças: 

i. Parte ou peça que confira ao produto sua característica essencial 

ii. Partes ou peças principais; e 

iii. Percentual das partes ou peças em relação ao peso total. 

a. Outros insumos. 

I. Processo de transformação ou elaboração utilizado. 

II. Proporção máxima do valor dos materiais importados de terceiros países em 

relação ao valor total do produto, que resulte do procedimento de valorização 

acordado em cada caso. 

ARTIGO QUINTO 

Em casos excepcionais, quando os requisitos específicos não puderem ser cumpridos 

porque ocorrem problemas circunstanciais de abastecimento: disponibilidade, 

especificações técnicas, prazo de entrega e preço, tendo em conta o disposto no Artigo 4 do 

Tratado, poderão ser utilizados materiais não originários dos Estados Partes. 

Dada a situação prevista no parágrafo anterior, o país exportador emitirá o certificado 

correspondente informando ao Estado Parte importador e ao Grupo Mercado Comum, 

acompanhando os antecedentes e constâncias que justifiquem a expedição do referido 

documento. 
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Caso se produza uma contínua reiteração desses casos, o Estado Parte exportador ou o 

Estado Parte importador comunicará esta situação ao Grupo Mercado Comum, para fins de 

revisão do requisito específico. 

Este Artigo não compreende os produtos que resultem de operações de ensamblagem ou 

montagem, e será aplicável até a entrada em vigor da Tarifa Externa Comum para os 

produtos objeto de requisitos específicos de origem e seus materiais ou insumos. 

ARTIGO SEXTO 

Qualquer dos Estados Partes poderá solicitar a revisão dos requisitos de origem 

estabelecidos de conformidade com o Artigo Primeiro. Em sua solicitação, deverá propor e 

fundamentar os requisitos aplicáveis ao produto ou produtos de que se trate. 

ARTIGO SÉTIMO 

Para fins do cumprimento dos requisitos de origem, os materiais e outros insumos, 

originários do território de qualquer dos Estados Partes, incorporados por um Estado Parte 

na elaboração de determinado produto, serão considerados originários do território deste 

último. 

ARTIGO OITAVO 

O critério de máxima utilização de materiais ou outros insumos originários dos Estados 

Partes não poderá ser considerado para fixar requisitos que impliquem a imposição de 

materiais ou outros insumos dos referidos Estados Partes, quando, a juízo dos mesmos, 

estes não cumpram condições adequadas de abastecimento, qualidade e preço, ou que não 

se adaptem aos processos industriais ou tecnologias aplicadas. 

ARTIGO NONO 

Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos preferenciais, as 

mesmas deverão ter sido expedidas diretamente do país exportador ao país importador. 

Para tal fim, se considera expedição direta: 

a. As mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum país não 

participante do Tratado. 
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b. As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não 

participantes, com ou sem transtorno ou armazenamento temporário, sob a 

vigilância de autoridade alfandegária competente em tais países, sempre que: 

i. o trânsito estiver justificado por razões geográficas ou por considerações 

relativas a requerimentos do transporte; 

ii. não estiverem destinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito, e 

iii. não sofram, durante o transporte e depósito, nenhuma operação distinta às 

de carga e descarga ou manuseio para mantê-las em boas condições ou 

assegurar sua conservação. 

ARTIGO DÉCIMO 

Para os efeitos do presente Regime Geral se entenderá: 

a. que os produtos procedentes das zonas francas situadas nos limites 

geográficos de qualquer dos Estados Partes deverão cumprir os requisitos 

previstos no presente Regime Geral; 

b. que a expressão "materiais" compreende as matérias-primas, os produtos 

intermediários e as partes e peças utilizadas na elaboração das mercadorias. 

CAPÍTULO II 

Declaração, Certificação e Comprovação 

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 

Para que a importação dos produtos originários dos Estados Partes possa beneficiar-se das 

reduções de gravames e restrições outorgadas entre si, na documentação correspondente 

às exportações de tais produtos deverá constar uma declaração que certifique o 

cumprimento dos requisitos de origem estabelecidos de acordo com o disposto no Capítulo 

anterior. 

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 

A declaração a que se refere o Artigo precedente será expedida pelo produtor final ou pelo 

exportador da mercadoria, e certificado por uma repartição oficial ou entidade de classe com 

personalidade jurídica, credenciada pelo Governo do Estado Parte exportador. 
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Ao credenciar entidades de classe, os Estados Partes velarão para que se trate de 

organizações que atuem com jurisdição nacional, podendo delegar atribuições a entidades 

regionais ou locais, conservando sempre a responsabilidade direta pela veracidade das 

certificações que forem expedidas. 

Os Estados Partes se comprometem, no prazo de 90 dias a partir da entrada em vigor do 

Tratado, a estabelecer um regime harmonizado de sanções administrativas para casos de 

falsidade nos certificados, sem prejuízo das ações penais correspondentes. 

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO 

Os certificados de origem emitidos para os fins do presente Tratado terão prazo de validade 

de 180 dias, a contar da data de sua expedição. 

ARTIGO DÉCIMO QUARTO 

Em todos os casos, se utilizará o formulário-padrão que figura anexo ao Acordo 25 do 

Comitê de Representantes da Associação Latino-Americana de Integração, enquanto não 

entrar em vigor outro formulário aprovado pelos Estados Partes. 

ARTIGO DÉCIMO QUINTO 

Os Estados Partes comunicarão à Associação Latino-Americana de Integração a relação 

das repartições oficiais e entidades de classe credenciadas a expedir a certificação a que se 

refere o Artigo anterior, com o registro de fac-smile das assinaturas autorizadas. 

ARTIGO DÉCIMO SEXTO 

Sempre que um Estado Parte considerar que os certificados emitidos por uma repartição 

oficial ou entidade de classe credenciada de outro Estado Parte não se ajustam às 

disposições contidas no presente Regime Geral, comunicará o fato ao outro Estado Parte 

para que este adote as medidas que estime necessárias para solucionar os problemas 

apresentados. 

Em nenhum caso o país importador deterá o trâmite de importação dos produtos amparados 

nos certificados a que se refere o parágrafo anterior, mas poderá, além de solicitar as 

informações adicionais que correspondam às autoridades governamentais do país 

exportador, adotar as medidas que considere necessárias para resguardar o interesse fiscal. 
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ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO 

Para fins de um controle posterior, as cópias dos certificados e os documentos respectivos 

deverão ser conservados durante dois anos a partir de sua emissão. 

ARTIGO DÉCIMO OITAVO 

As disposições do presente Regime Geral e as modificações que lhe forem introduzidas não 

afetarão as mercadorias embarcadas na data de sua adoção. 

ARTIGO DÉCIMO NONO 

As normas contidas no presente Anexo não se aplicam aos Acordos de Alcance Parcial, de 

Complementação Econômica nº 1, 2, 13 e 14 nem aos comerciais e agropecuários 

subscritos no âmbito do Tratado de Montevidéu 1980, os quais se regerão exclusivamente 

pelas disposições neles estabelecidas. 

ANEXO III 

Solução de Controvérsias 

1. As Controvérsias que possam surgir entre os Estados Partes como conseqüência da 

aplicação do Tratado serão resolvidas mediante negociações diretas. 

No caso de não lograrem uma solução, os Estados Partes submeterão a controvérsia à 

consideração do Grupo Mercado Comum que, após avaliar a situação, formulará no lapso 

de sessenta (60) dias as recomendações pertinentes às Partes para a solução do diferendo. 

Para tal fim, o Grupo Mercado Comum poderá estabelecer ou convocar painéis de 

especialistas ou grupos de peritos com o objetivo de contar com assessoramento técnico. 

Se no âmbito do Grupo Mercado Comum tampouco for alcançada uma solução, a 

controvérsia será elevada ao Conselho do Mercado Comum para que este adote as 

recomendações pertinentes. 

2. Dentro de cento e vinte (120) dias a partir da entrada em vigor do Tratado, o Grupo 

Mercado Comum elevará aos Governos dos Estados Partes uma proposta de Sistema de 

Solução de Controvérsias, que vigerá durante o período de transição. 

3. Até em 31 de dezembro de 1994, os Estados Partes adotarão um Sistema Permanente 

de Solução de controvérsias para o Mercado comum. 
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ANEXO IV 

Cláusulas de Salvaguarda 

ARTIGO 1 

Cada Estados Partes poderá aplicar, até em 31 de dezembro de 1994, cláusulas de 

salvaguarda à importação dos produtos que se beneficiem do Programa de Liberação 

Comercial estabelecido no âmbito do Tratado. 

Os Estados Partes acordam que somente deverão recorrer ao presente Regime em casos 

excepcionais. 

ARTIGO 2 

Se as importações de determinado produto causarem dano ou ameaça de dano grave a seu 

mercado, como conseqüência de um sensível aumento, em um curto período, das 

importações desse produto provenientes dos outro Estados Partes, o país importador 

solicitará ao Grupo Mercado Comum a realização de consultas com vistas a eliminar essa 

situação. 

O pedido do país importador estará acompanhado de uma declaração pormenorizada dos 

fatos, razões e justificativas do mesmo. 

O Grupo Mercado Comum deverá iniciar as consultas no prazo máximo de dez (10) dias 

corridos a partir da apresentação do pedido do país importador e deverá concluí-las, 

havendo tomado uma decisão a respeito, dentro de vinte (20) dias corridos após seu início. 

ARTIGO 3 

A determinação do dano ou ameaça de dano grave no sentido do presente Regime será 

analisada por cada país, levando em conta a evolução, entre outros, dos seguintes aspectos 

relacionados com o produto em questão: 

a. Nível de produção e capacidade utilizada; 

b. Nível de emprego; 

c. Participação no mercado; 

d. Nível de comércio entre as Partes envolvidas ou participantes de consulta; 

e. Desempenho das importações e exportações com relação a terceiros países. 
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Nenhum dos fatores acima mencionados constitui, por si só, um critério decisivo para a 

determinação do dano ou ameaça de dano grave. 

Não serão considerados, na determinação do dano ou ameaça de dano grave, fatores tais 

como as mudanças tecnológicas ou mudanças nas preferências dos consumidores em favor 

de produtos similares e/ou diretamente competitivos dentro do mesmo setor. 

A aplicação da cláusula de salvaguarda dependerá, em cada país, da aprovação final da 

seção nacional do Grupo Mercado Comum. 

ARTIGO 4 

Com o objetivo de não interromper as correntes de comércio que tiverem sido geradas, o 

país importador negociará uma quota para a importação do produto objeto de salvaguarda, 

que se regerá pelas mesmas preferências e demais condições estabelecidas no Programa 

de Liberação Comercial. 

A mencionada quota será negociada com o Estado Parte de onde se originam as 

importações, durante o período de consulta a que se refere o Artigo 2. Vencido o prazo da 

consulta e não havendo acordo, o país importador que se considerar afetado poderá fixar 

uma quota, que será mantida pelo prazo de um ano. 

Em nenhum caso a quota fixada unilateralmente pelo país importador será menor que a 

média dos volumes físicos importados nos últimos três anos calendário. 

ARTIGO 5 

As cláusulas de salvaguarda terão um ano de duração e poderão ser prorrogadas por um 

novo período anual e consecutivo, aplicando-se-lhes os termos e condições estabelecidas 

no presente Anexo. Estas medidas apenas poderão ser adotadas uma vez para cada 

produto. 

Em nenhum caso a aplicação de cláusulas de salvaguarda poderá estender-se além de em 

31 de dezembro de 1994. 

ARTIGO 6 

A aplicação das cláusulas de salvaguarda não afetará as mercadorias embarcadas na data 

de sua adoção, as quais serão computadas na quota prevista no Artigo 4. 
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ARTIGO 7 

Durante o período de transição, no caso de algum Estado Parte se considerar afetado por 

graves dificuldade em suas atividades econômicas, solicitará ao Grupo Mercado Comum a 

realização de consultas, a fim de que se tomem as medidas corretivas que forem 

necessárias. 

O Grupo Mercado Comum, dentro dos prazos estabelecidos no Artigo 2 do presente Anexo, 

avaliará a situação e se pronunciará sobre as medidas a serem adotadas, em função das 

circunstâncias. 

ANEXO V 

Subgrupos de Trabalho do Grupo Mercado Comum 

O Grupo Mercado Comum, para fins de coordenação das políticas macroeconômicas e 

setoriais, constituirá, no prazo de 30 dias após sua instalação de Trabalho: 

Subgrupo 1: Assuntos Comerciais 

Subgrupo 2: Assuntos Aduaneiros 

Subgrupo 3: Normas Técnicas 

Subgrupo 4: Política Fiscal e Monetária Relacionadas com o Comércio 

Subgrupo 5: Transporte Terrestre 

Subgrupo 6: Transporte Marítimo 

Subgrupo 7: Política Industrial e Tecnológica 

Subgrupo 8: Política Agrícola 

Subgrupo 9: Política Energética 

Subgrupo 10: Coordenação de Políticas Macroeconômicas 
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