
ASFIXIA DO MOVIMENTO SINDICAL
&

NORMAS OIT 



Objetivos da apresentação

1) Notas sobre asfixia do movimento sindical

2) Visão panorâmica OIT

3) Convenções OIT nº 87, 98 e 144

4) Resistência possível



“O neoliberalismo não é apenas uma mutação histórica do capitalismo com a

passagem da hegemonia econômica do capital produtivo ao financeiro, mas é

também uma mutação sócio-política: ele é a nova forma do totalitarismo.”

 Diferentes instituições sociais e políticas que são consideradas homogêneas e

indiferenciadas porque são organizações, são empresa.

 Competição mortal (= meritocracia)

 Subjetividade narcisista

 Culpa naqueles que não vencem a competição

 Direitos sociais são luxo que alguns não podem ter

 Sindicato é ator social defasado, sem utilidade, inimigo do crescimento

econômico

(Marilena Chauí, março/2019)



BRASIL EM NÚMEROS

POPULAÇÃO 209 milhões

EM IDADE DE TRABALHAR 169 milhões

NA FORÇA DE TRABALHO 104,3 milhões

OCUPADA 90,6 milhões

SETOR PÚBLICO 11,6 milhões

FORA DA FORÇA DE TRABALHO 64,9 milhões

CONTRIBUINTES PARA PREVIDÊNCIA 57,8 milhões

DESOCUPADA 13,7 milhões

POPULAÇÃO JOVEM (14-29 ANOS) 51, 6 milhões

TAXA DE DESEMPREGO JOVEM I (14-17 ANOS) 39%

TAXA DE DESEMPREGO JOVEM II (18-24 ANOS) 25%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, PNAD Contínua 2018.

Disponível na apresentação Organização Sindical, Negociação Coletiva, Direito de Greve e Data Base, realizada
em Brasília no dia 31/08/2018, por Patrícia Pelatieri/DIEESE.









La "excepcional coyuntura de emergencia económica", como ha sido definida por el Tribunal

constitucional español, ha justificado la redefinición del contenido de los derechos laborales en un

sentido extremadamente restrictivo (...)

A este cuadro de reformas autoritarias se debe sumar un recrudecimiento normativo de la

actuación coercitiva del Estado en relación al ejercicio de derechos fundamentales colectivos de

resistencia y protesta, que encuentra su actuación más intensa en la criminalización de los piquetes

de huelga y en determinados aspectos fundamentales de la libertad de expresión como la resistencia

pacífica.

En última instancia puede afirmarse que se está librando una pugna en la que el objeto del deseo

tiene que ver con un proyecto de sociedad en ciernes que descarta, por “inservibles”, determinadas

piezas del marco institucional de las relaciones laborales que no solo cumplen con la función

socioeconómica (y política) de la consecución de mayores cotas de igualdad material, sino también

de democracia social.

(Francisco Trillo, novembro/2016)
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Uma das funções mais importantes da OIT é o

estabelecimento e a adoção de normas internacionais de

trabalho sob a forma de convenções ou recomendações.

Estes instrumentos são adotados pela CIT com a participação

de representantes dos governos, trabalhadores e

empregadores.

UNIVERSALIDADE – FLEXIBILIDADE – ATUALIDADE

Normas Internacionais do Trabalho
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Convenção 87 OIT

Liberdade Sindical e Proteção ao Direito de Sindicalização (1948)

Art. 3

1. As organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de elaborar seus

estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente seus representantes, de

organizar a gestão e a atividade dos mesmos e de formular seu programa de ação.

2. As autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que possa limitar

esse direito ou entravar o seu exercício legal.

Art. 8

(...)

2. 2. A legislação nacional não deverá prejudicar nem ser aplicada de modo a prejudicar

as garantias previstas pela presente Convenção.



Convenção 98 OIT

Direito de Sindicalização e de Negociação Coletiva (1949) (Brasil, 1952)

Art. 2

1. As organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de proteção

adequada contra quaisquer atos de ingerência de umas e outras, quer diretamente quer

por meio de seus agentes ou membros, em sua formação, funcionamento e

administração.

Art. 4

Deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às condições nacionais,

para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização dos meios de

negociação voluntária entre empregadores ou organizações de empregadores e

organizações de trabalhadores com o objetivo de regular, por meio de convenções, os

termos e condições de emprego.



Convenção 144 OIT

Consultas Tripartites sobre Normas Internacionais do Trabalho (1976) (Brasil, 1994)

Art. 2

1. Todo Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique a presente

Convenção compromete-se a por em prática procedimentos que assegurem consultas

efetivas entre os representantes do Governo, dos empregadores e dos trabalhadores

sobre assuntos relacionados com as atividades Organização Internacional do Trabalho a

que se refere ao artigo 5, parágrafo 1, adiante.

 Resposta a questionários ref. ordem do dia CIT

 Apresentação de propostas a autoridades competentes para aplicar NIT

 Reexame periódico de convenções não ratificadas

 Elaboração das memórias do artigo 22 da Constituição da OIT

 Proposta de denúncia de convenção ratificada



Comitê de Liberdade Sindical

325. Quando uma legislação aceita cláusulas de segurança sindical, como a

dedução e contribuições sindicais de não-filiados que se beneficiam da

contratação coletiva, estas cláusulas só deveriam se tornar efetivas por meio

das convenções coletivas (ver Informe 290º, Caso nº 1612, parágrafo 27).

326. A questão do desconto de contribuições sindicais pelos empregadores

e seu repasse para o sindicato deve ser resolvida pela negociação coletiva

entre empregadores e sindicatos em geral, sem obstáculos de natureza

legislativa (ver Informe 287º, Caso nº 1683, parágrafo 388).

A liberdade Sindical - Recopilação de decisões e princípios do Comitê
de Liberdade Sindical do Conselho de Administração da OIT – 1997



Comitê de Liberdade Sindical

327. De conformidade com os princípios da liberdade sindical, as convenções

coletivas deveriam poder prever um sistema de dedução das contribuições

sindicais sem ingerência por parte das autoridades (ver Informe 289º, Caso nº

1594, parágrafo 24).

434. As questões relativas ao financiamento das organizações sindicais, tanto

no que diz respeito a seus próprios orçamentos como aos das federações e

confederações, deveriam regular-se pelos estatutos dos sindicatos, das

federações e confederações, razão pela qual a imposição de contribuições por

meio da Constituição ou por via legal não é conforme aos princípios da

liberdade sindical (ver Informe 265º, Caso nº 1487, parágrafo 373).



428. O direito dos trabalhadores a constituir organizações de sua escolha e o direito

destas organizações elaborarem seus estatutos e regulamentos administrativos e a

organizar sua gestão e sua atividade supõem a independência financeira, o que implica

que as organizações não estejam financiadas de maneira tal que estejam sujeitas ao

poder discricionário dos poderes públicos.

430. Disposições referentes à administração financeira das organizações de

trabalhadores não devem ser de natureza que as autoridades públicas possam ter

faculdades arbitrárias sobre elas.

438. Toda disposição pela qual se confira às autoridades o direito de restringir a

liberdade de um sindicato para administrar e investir seus recursos como o desejar,

dentro dos objetivos sindicais normalmente lícitos, seria incompatível com os princípios

da liberdade sindical.

Comitê de Liberdade Sindical



Resistência possível

Expectativas e papéis
+

Espaços de disputa, em disputa

 Movimentos sociais, manifestações 

 Representação e articulação

 Medidas jurídicas e respostas jurídicas possíveis

 Discussão sobre direito de greve na OIT, 2012

 CIT 2019, Uruguai na lista curta de casos discutidos na CAS



Obrigada!


