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NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DESTACAM-SE COMO 
MEIO IDEAL PARA CHEGAR AO EQUILÍBRIO 
NECESSÁRIO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA BRASILEIRA

Por Caroline Martin 
Especial para O Papel
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O 
discurso de que uma reforma trabalhista é indispensável para que as empresas brasileiras possam retomar o nível de desenvolvimento e 
concomitantemente aumentar a empregabilidade tem se fortalecido em tempos de crise econômica. O argumento de fundo encontra-se 
na data da legislação trabalhista, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, em 1943, e considerada 
por muitos ultrapassada para os modelos atuais de relação de trabalho. 

Por outro lado, as notícias de reforma levaram o Judiciário Trabalhista, no intitulado Documento em Defesa do Direito do Trabalho e da Justiça do 
Trabalho no Brasil, a apresentar manifestação contra o suposto projeto, conforme contextualiza Paulo Sergio João, advogado trabalhista e professor 
de Direito Trabalhista da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV). “De fato, não se pode apro-
veitar a crise para a supressão de direitos, mas também não se pode negar a importância das negociações coletivas, em que os sindicatos podem 
desempenhar com legitimidade e representatividade a melhoria das condições sociais”, apresenta o contraponto. 

Para ele, é inegável a necessidade de ajuste da legislação trabalhista com finalidade social e econômica, permitindo que empresas se adaptem 
na produção, no emprego e nas condições de trabalho. Ao mesmo tempo, contudo, uma reforma trabalhista não pode ter a missão de alavancar o 
crescimento econômico do País. Na entrevista a seguir, João justifica como eventuais ajustes podem atuar de maneira positiva e por que as nego-
ciações coletivas são um caminho mais eficaz do que alterações na lei.
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João: “Não se 
pode aproveitar 
a crise para a 
supressão de 
direitos, mas 
também não 
se pode negar 
a importância 
das negociações 
coletivas, 
em que os 
sindicatos podem 
desempenhar com 
legitimidade e 
representatividade 
a melhoria das 
condições sociais”

O Papel – Considerando as demandas atu-
ais, tanto por parte das empresas quanto dos 
profissionais, como o senhor avalia a legislação 
trabalhista brasileira? As leis são eficazes no 
atendimento às duas partes envolvidas?

Paulo Sergio João, advogado trabalhis-
ta e professor de Direito Trabalhista da 
PUC-SP e da FGV – A legislação trabalhista é 
bastante criticada por ser antiga, mas, a meu ver, 
até hoje atende ao propósito a que foi criada. 
Quando se critica a CLT por sua data de criação, 
desconsidera-se que, em matéria de proteção da 
relação contratual, atende aos interesses para 
os quais foi concebida, especialmente o de esta-
belecer garantias mínimas para os trabalhado-
res. Em termos de reflexos ao setor empresarial, 
também cumpre o seu papel, já que estabelece 
um padrão de legislação trabalhista para todas 
as empresas, que, na prática, devem partir de 
uma proteção mínima a seus empregados – e 
isso é muito positivo. 

O Papel – No contexto atual, o senhor acre-
dita que uma legislação trabalhista e previden-
ciária mais moderna poderia contribuir com a 
retomada do crescimento econômico do País?

João – É difícil imaginar que uma legislação 
trabalhista possa gerar crescimento econômi-
co em qualquer país. Defendo isso porque uma 
legislação trabalhista ficará sempre focada na 
proteção e nas garantias mínimas aos trabalha-
dores e, portanto, dificilmente terá poder de atuar 
como alavanca de desenvolvimento econômico, 
em qualquer cenário ou contexto que seja. Para 
o propósito de retomada de crescimento, creio 
haver outras raízes. A Previdência Social, por sua 
vez, pode causar impactos nos gastos públicos, 
sim, e, dessa forma, atuar como fator de econo-
mia relevante, caso haja uma reforma no futuro. 
É importante, contudo, preservar os benefícios 
já conquistados. Atualmente, o que se discute é 
uma forma de preservação do sistema, alongan-
do a permanência na atividade, a fim de que haja 
custeio do modelo previdenciário, combinando 
tempo de serviço e idade. De qualquer forma, os 

direitos adquiridos para aqueles que já estão no 
sistema previdenciário deverão ser respeitados, 
criando regras de adaptação e de transição para 
um novo modelo, ainda não configurado.

O Papel – Na sua visão, quais são os prin-
cipais gargalos da legislação trabalhista bra-
sileira? 

João – A maior dificuldade é falar de maneira 
global da legislação trabalhista, pois cada setor 
econômico tem peculiaridades, o que dificulta a 
padronização. Eu diria que os enganos aconte-
cem justamente pela tentativa de criar padrões 
genéricos para atender a setores que apresen-
tam condições específicas e a trabalhadores que 
têm necessidades próprias. Penso que, em vez 
de mudar a lei, seria muito mais efetivo mudar o 
processo de negociação coletiva. É preciso pen-
sar e atuar de forma mais setorizada e menos 
fatiada por categoria profissional. 

O Papel – Quais seriam os caminhos para que 
essa mudança nas negociações coletivas acon-
teça e quais são os agentes envolvidos nesse 
processo evolutivo?

João – Para mudar, o que menos precisamos 
é de mais leis. O que precisa mudar é a estru-
tura sindical que temos hoje. Ao fazer nego-
ciações por meio de convenções, de um modo 
muito abrangente, as cúpulas sindicais acabam 
impedindo que as empresas e os trabalhadores 
sejam atendidos em suas necessidades particu-
lares. Recentemente, por exemplo, os sapateiros 
da indústria de Franca revoltaram-se contra a 
cúpula sindical, que não quis negociar uma re-
dução de salário para a manutenção de empre-
gos. Enquanto o sindicato manteve uma posi-
ção política, os trabalhadores propuseram uma 
nova negociação, já que não concordavam com 
a decisão tomada. Isso é uma demonstração de 
que o diálogo entre a diretoria dos sindicatos e 
os trabalhadores está falho. Os sindicatos preci-
sam considerar o que os trabalhadores desejam, 
respeitando o mais importante em nível de pro-
teção social e de proteção no local de trabalho.  
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Caso contrário, acarreta prejuízos a todas as 
partes envolvidas, não ajudando a empresa nem 
a evolução da integração dos trabalhadores 
nesse processo produtivo.

O Papel – A Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), entidade que representa o setor industrial, 
tem discutido com o governo interino propostas 
para uma reforma trabalhista, que, entre outros 
aspectos, pode aumentar a carga horária na indús-
tria. O que uma medida como essa acarretaria? De 
forma mais geral, como o senhor avalia as discus-
sões em trâmite sobre uma possível reforma traba-
lhista, que pode rever os pontos da CLT?

João – A Constituição Federal limita a carga ho-
rária de trabalho a 44 horas semanais. Aumentar 
essa jornada envolveria uma emenda constitucio-
nal para alterar a Constituição. Na minha visão, é 
uma meta muito difícil de ser atingida, justamente 
por envolver a perda de conquistas em termos de 
direitos dos trabalhadores. A adequação da jorna-
da de trabalho, seja com aumento ou redução, é 
mais um exemplo de tema que deve ser pautado 
e discutido por meio de negociação coletiva, pois 
é um assunto que interessa aqueles que estão in-
seridos no local de trabalho. Pouco ajudaria pro-
por uma mudança de jornada a todos os setores. 
O martelinho de ouro, por exemplo, sofreria os 
mesmos transtornos das grandes montadoras de 
veículos, cujas formas de atuação e funcionamen-
to são bastante diferentes. Tratar todos os setores 
igualmente, especialmente equiparando questões 
econômicas tão distintas, acabaria penalizando 
aqueles que trabalham em um contexto de mais 
dificuldades. Por isso reforço que os sindicatos 
precisam atentar a todos os lados e agentes en-
volvidos. As negociações coletivas são um instru-
mento eficaz para a evolução e o equilíbrio das 
relações trabalhistas. Acredito ser a maneira ideal 
de chegar a um consenso mais pertinente a cada 
segmento econômico brasileiro. Nesse sentido, os 
sindicatos têm de assumir uma condição de efeti-
va representação. Um sindicato fraco descredencia 
suas próprias negociações e expõe o empregador 
a uma insegurança jurídica. 

O Papel – O elevado volume de demissões 
acarretadas pela atual crise econômica que 
o País enfrenta tem alavancado o número de 
ações trabalhistas na Justiça? Esse volume pode 
tornar-se ainda maior, dada a pressão e o ex-
cesso de tarefas realizadas pelos funcionários 
remanescentes?

João – De fato, há um volume crescente de 
reclamações trabalhistas em decorrência da cri-
se econômica. Segundo dados publicados pelo 
jornal Folha de S. Paulo, o número de proces-
sos recebidos nas varas trabalhistas brasileiras 
nunca foi tão alto. Em 2015, foram abertos 2,66 
milhões de ações no País, o maior número já re-
gistrado desde 1941, quando começou a série 
histórica do Tribunal Superior do Trabalho. Já en-
tre janeiro e abril deste ano, as varas receberam 
mais 905.670 processos, com alta de 7,9% ante 
igual período do ano anterior. Nesse ritmo, 2016 
deve bater novo recorde de litígios na área. O 
número mais elevado de ações trabalhistas está 
relacionado à incapacidade das empresas de 
pagar a rescisão contratual, que leva os traba-
lhadores a buscar a Justiça do Trabalho para re-
solver a questão. Há também casos relacionados 
a trabalho informal, combinação que acaba ge-
rando uma litigiosidade rotineira, mas com um 
acréscimo expressivo devido à crise econômica. 
É possível que acompanhemos supressão de 
postos e acúmulo de funções dos empregados 
remanescentes. Isso pode ser um potencial risco 
de conflitos pertinentes à não retribuição sala-
rial devida mais adiante. Atualmente, no entan-
to, o empregado contratado já exerce funções 
polivalentes e desenvolve multitarefas. Teremos 
de acompanhar os desdobramentos futuros. 
Continuo frisando que o melhor caminho é o 
fortalecimento da participação dos trabalhado-
res no diálogo com os empregadores. Enquanto 
os trabalhadores devem ter plena convicção do 
que almejam com determinadas propostas, as 
empresas devem estabelecer condições de evo-
lução para, a partir daí, negociar coletivamente 
da forma adequada e sob medida, de acordo com 
os interesses e as possibilidades.    n
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