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RESUMO: O presente artigo trata da ação coletiva como elemento de controle do meio ambiente do 

trabalho, uma vez que o regime jurídico inaugurado com a Constituição Federal de 1.988 prevê como 

direito subjetivo do trabalhador o direito fundamental relacionado a um meio ambiente do trabalho 

saudável e equilibrado. Devemos ressaltar a natureza da norma em questão, ao mesmo tempo em que 

assegura o fundamento de validade de todo o sistema infraconstitucional relacionado com as normas 

laborais protetivas do meio ambiente laboral, concede espaço, dentro do viés programático, para a 

exclusão do único agente nocivo que possa caracterizar o risco de acidente, ensejando todos os esforços 

necessários para atingir um cenário idealizado pelas melhores práticas a respeito da higidez do ambiente 

laboral. Toda e qualquer conquista depende, sob a ótica da efetividade, da ação coletiva dos destinatários 

das normas, como forma de compor um vácuo legislativo, permitindo a adoção de novos métodos do 

trabalho através do ajuste direto entre empregadores e trabalhadores, a ser desenvolvido dentro do modelo 

proposto de solução intraempresarial das controvérsias, através da identificação de um movimento social 

com objetivos claros, permitindo-se a concepção de um perfil institucionalizado com poderes efetivos de 

influir nas políticas internas que dizem respeito aos direitos do trabalhador, mais especificamente quanto 

a meio ambiente do trabalho.    

 

 

ABSTRACT: This article deals at collective action as an element of control of the work environment, 

since the legal regime inaugurated by the Federal Constitution of 1988, that provides as subjective rights 

of worker's the fundamental right related to a healthy work environment and balanced. We should 

emphasize the nature of the standard, while the foundation that assures the validity of the whole legal 

system of the labor standards protective of environment work, providing space within the programmatic 

constitutional rules, before the presence of a single harmful agent that will characterize risk of the 

accident, entail all necessary efforts to achieve a scenario devised by the best practices regarding the 

health of the work environment. Any achievement depends at collective action of the recipients of the 

standards as a way to compose a legislative vacuum, allowing the adoption of new methods of work by 

adjust right between employers and workers, which will develop the model proposed by identifying inside 

corporation of a social movement with clear objectives, allowing the conception of a profile 

institutionalized with effective powers to influence inner policies that relate to the rights of the worker, 

more specifically about the work environment. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A discussão essencial do trabalho parte da necessidade de união laboral em 

torno das principais questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho, pois dentro de 

uma concepção de empresa solidária, socialmente responsável, não há como dissociar 

os interesses estratégicos de performance dos resultados financeiros, sem conjugar, um 

ambiente sustentável que tenha por diretriz a preservação da integridade física dos 

trabalhadores por meio das normas regulamentares que tratam da matéria meio 

ambiente de trabalho, cuja evolução e desenvolvimento perpassa, necessariamente, pela 

ação social dos trabalhadores abrangidos, independentemente da atuação das 

representações sindicais. 

Nossos movimentos sociais, sob a ótica estritamente laboral, sempre 

estiverem ligados umbilicalmente com a atuação do ser coletivo institucionalizado e 

com atribuições e responsabilidades delimitados integralmente pelas normas 

heterônomas de origem Estatal, reconhecimento capitaneado pelo próprio art. 8º, caput, 

da CF, modelo que se mostrou ao longo do tempo insuficiente para o atendimento dos 

anseios dos trabalhadores diretamente envolvidos em determinado processo produtivo, 

exigindo-se uma nova concepção em que as controvérsias possam ser absorvidas e 

solucionadas através do entendimento direito de empregados e empregadores, 

atendendo aos preceitos essenciais do movimento social que se pretende assegurar 

“voz”, identificado através da sua própria identidade, “cara” do movimento 

intraempresarial. 

A tentativa de institucionalização deste processo, através de institutos já 

conhecidos pelo direito, como a instalação dos “comitês de empresa” permite o 

desenvolvimento de ferramentas de cidadania ao alcance dos próprios trabalhadores, 

cujo resultado dependerá dos esforços concentrados na solução dos problemas 

relacionados à higidez do meio ambiente laboral, a partir de um modelo aproximado do 

sistema dos países que adotam a “common law” como sistema jurídico reinante, 

exemplos de direito comparado que deverá nortear nossas reflexões, principalmente no 



que diz respeito ao grievance, procedimento de queixa aplicado em qualquer categoria 

de violação a direitos legítimos, que impõe a solução dos conflitos intraempresariais 

dentro da própria empresa, no caso das questões envolvendo meio ambiente do trabalho, 

de forma a obter uma solução satisfatória (pacificação social obtida pelas concessões 

recíprocas), seja pelos interessados diretos, ou mesmo através de uma decisão de cunho 

arbitral.   

De qualquer forma, revelar a identidade dos movimentos sociais é questão 

elementar para se conceber um modelo de solução de conflitos adequado à natureza do 

objeto envolvido, como meio de se alcançar a plena satisfação dos direitos sociais com a 

prevalência do bem-estar dos trabalhadores (stakeholders), sem negar, por imposição 

prática do fundamento de validade constitucional, na sua acepção hierárquica, o pleno 

exercício da livre iniciativa, atendimento dos interesses lucrativos inerentes a própria 

exploração da atividade econômica (shareholders), que dentro da nova percepção da 

função social da propriedade (teoria da nova empresarialidade), não há interesses a se 

sobrepor, a prevalecer, mas sim, a sua conjugação como forma de atingir um 

crescimento econômico sustentável. 

Não há como dissociar na empresa, perante este novo modelo, a 

possibilidade de implementação dos interesses secundários (dividendos dos acionistas), 

sem a preservação dos interesses primários inerentes ao ambiente que circunda a própria 

empresa, como o meio ambiente interno e externo, compondo os interesses dos 

trabalhadores, fornecedores, consumidores, etc. 

 

1. Ser coletivo 
 

 

Ao tratarmos do tema relacionado ao ser coletivo como realidade social 

dentro da concepção e desenvolvimento do Estado Moderno, devemos refletir a respeito 

da alteração de paradigma, seja pela utilização imprópria do termo “socialismo” e sua 

bandeira, ou mesmo, por questões de ordem prática que dizem respeito à manutenção do 

establishment em proveio pessoal dos reais detentores do poder, uma vez que as regra 

formais inseridas em dada Constituição Democrática, não necessariamente condizem 

com o impacto real das instituições e seus poderes constituídos, quando estamos diante 

da definição das políticas de Estado que deverá prevalecer na condução da máquina 

pública. 



De qualquer forma, não há como negar a alteração de paradigma vivenciado 

com o resultado do trabalho desenvolvido pela Assembleia Nacional Constituinte de 

1.988, quando a propriedade passa a não estar mais fundamentadas nos direito absolutos 

do seu proprietário, permitindo uma reformulação dos próprios institutos de direito civil 

de forma contemplar uma nova percepção, conectada com os próprios direitos 

fundamentais de 3ª geração, em que o novo contexto social exige a prevalência da 

função social da propriedade, sem a negativa da fruição e gozo dos direitos inerentes à 

figura do proprietário. 

A partir deste novo cenário, devemos destacar os estudos de Guilherme 

Calmom Nogueira da Gama (GAMA, 2008, p. 19), quanto ao constitucionalismo 

funcional, vejamos: 

 

A ‘função social’, como utilizada nas Cartas Constitucionais de 1934 e 1988, 

floresceu no vocábulo jurídico brasileiro como uma insólita influência de 

movimentos políticos europeus. A reação dada no Velho Continente para a 

decadência do modelo liberal do século anterior parecia levar a uma única 

diretriz, à atribuição de finalidades para a utilização dos principais institutos 

jurídico-privados – não haveria melhor maneira de inibir os males da 

liberdade contratual sem limites concedidos no cenário pós-Revolução 

Francesa. Dentro de um Estado de Direito, pensava-se, caberia ao Poder 

Público a atribuição dessas finalidades e sua constante fiscalização, já que as 

mesmas deveriam ser socialmente aceitáveis. A intervenção estatal, desse 

modo, seria o método ideal para controlar essas ingerências no exercício dos 

direitos de esfera privada, notoriamente nos relativos à propriedade. Em 

outras palavras, o bem jurídico deveria ostentar, doravante, uma função que 

respeitasse os interesses da comunidade; deveria apresentar uma função 

social.       

 

Assim, fica fácil visualizar a alteração de paradigma acima citada, 

permitindo a adaptação do texto constitucional a partir das novas dinâmicas sociais que 

tem no “ser coletivo” a centelha necessária para a reflexão quanto aos novos anseios, 

bem como a proposição de novos alicerces que promoverão a alteração da realidade 

subjacente, verdadeira ferramenta de pressão indispensável à reformulação do modelo 

liberal até então dominante, que permite a alteração pela própria insuficiência do 

sistema na sua adaptação aos novos tempos. 

Dentro desta mesma linha de raciocínio, trazemos à colação a posição de 

Carlos Frederico Marés de Souza Filho (SOUZA FILHO, 2011, p. 123), quanto ao 

tema: 

 

É claro que o Estado moderno e seu Direito foram criados para um 

determinado sistema econômico ou modo de produção, a liberdade, 



segurança e igualdade propugnadas pela Constituição francesa tinham 

paradigmas claros que garantiam, em última instância, os direito individuais 

e, ainda mais precisamente, o direito individual de propriedade, assim, em 

todas as Constituições deveriam estar garantidos o direito de propriedade e 

para o sistema econômico o que mais interessava proteger era a propriedade 

dos meios de produção, entre eles a terra. O sistema econômico continua o 

mesmo, mas o capitalismo liberal foi obrigado a aceitar introduções para 

manter a propriedade privada e o sistema de acumulação de bens que lhe é 

inerente. No início do século XIX não aceitava nenhuma instância ou pessoa 

que servisse de intermediário entre o cidadão e o Estado, sob a alegação de 

que qualquer direito é individual e, portanto, não poderia haver 

reivindicações de grupos. 

 

 

Logo, a garantia efetiva dos direitos está a depender, da real e completa 

transposição da visão individual do Direito, para uma visão essencialmente coletiva, 

voltando-se à proteção de um conjunto de indivíduos, no nosso caso os trabalhadores de 

uma determinada planta fabril, que devem manifestar-se através de órgãos 

intermediários ente o cidadão e o Estado, a exemplo dos partidos políticos e sindicatos, 

sendo que a vontade manifesta, através dos instrumentos específicos, deverá reverberar 

dentro da máquina burocrática de forma ser resguardada esta nova feição de direitos, 

com espectros nos próprios poderes constituídos, modernamente centralizados na 

instituição do Ministério Público. 

Ao lado da própria atuação e exercício da missão Constitucional do 

Ministério Público do Trabalho, no empenho quanto à preservação dos interesses 

primários da sociedade, dissociando-se a partir de 1.988 das funções típicas das 

Procuradorias (resguardar os interesses secundários do Estado como sujeito de direitos), 

não devemos nos esquecer da atuação direta dos próprios seres coletivos, ao apresentar 

resultados definitivos quanto a melhor alternativa de pacificação social, uma vez que o 

atual estágio de desenvolvimento do direito permitirá uma aproximação entre a ética e o 

direito, com a substituição dos elementos coercitivos próprios do Estado, pela 

voluntariedade apresentada no conceito da sustentabilidade empresarial, que não seria 

possível sem a atuação efetiva e eficaz dos seres coletivos obreiros. 

Devemos ressaltar, aqui, a aplicação do princípio da prevenção em material 

ambiental, plenamente aplicável em relação ao meio ambiente do trabalho, justificando 

a atuação do “ser coletivo” obreiro, que nas palavras de Celso Antonio Pacheco Fiorillo 

(FIORILLO, 2008, p. 344) é traduzido como: 

 

Como já tivemos oportunidade de frisar, o princípio da prevenção constitui a 

espinha dorsal do direito ambiental, e em relação ao aspecto do meio 



ambiente do trabalho, que possui como objeto a saúde humana, a sua 

importância é acentuada. 

 

Inegável a importância da preservação do meio ambiente como forma de 

preservar a saúde do trabalhador, sem deixar de lado a interdependência necessária entre 

capital e meio ambiente social no qual aquele, como atividade material de exploração 

das riquezas naturais e sociais, esteja inserido, como forma de garantir eficácia prática e 

não meramente teórica do sistema, fato que não escapou a arguta observação de Fritjof 

Capra (CAPRA, 1998, p. 217), ao analisar: 

 

A incapacidade dos economistas para considerar as atividades econômicas 

em seu contexto ecológico impede-os de entender alguns dos mais 

significativos problemas econômicos de nosso tempo, destacando-se entre 

eles a tenaz persistência da inflação e do desemprego. A inflação não tem 

uma causa única, podendo ser identificadas várias e importantes fontes; mas a 

maioria dos economistas não consegue entender a inflação porque todas essas 

fontes envolvem variáveis que foram excluídas dos atuais modelos 

econômicos. É muito frequente os economistas não levarem em conta o fato 

de que a riqueza se baseia em energia e recursos naturais, embora seja cada 

vez mais difícil ignorar tal fato. Quando a base de recursos declina, as 

matérias-primas e a energia devem ser extraídas de reservas cada vez mais 

degradadas e inacessíveis; e, por conseguinte, mais e mais capital é 

necessário ao processo de extração.  
 

Essa nova percepção quanto à compatibilidade dos modelos perpassa pela 

atuação do ser coletivo (intermediário), permitindo que o capital passe a visualizar, 

ainda que dentro do conceito de responsabilidade, a intersecção entre capital, meio 

ambiente e trabalho; fatores indissociáveis do processo produtivo, que devidamente 

preservados permite um resultado diferenciado, a exemplo da própria imagem 

institucional das empresas transnacionais, como fator propulsor da vantagem 

competitiva no mercado em que atuam, permitindo o cuidado com o próprio processo 

de adaptação às novas culturas locais que serão absorvidas no negócio empresarial, 

indispensáveis ao próprio resultado positivo, deixando de tratar como mera 

externalidade, termo por nós apropriado do jargão econômico, como forma de 

diferenciação dos elementos indispensáveis à performance econômica/financeira de um 

dado empreendimento social. 

Haverá, certamente, uma má concepção do plano de negócio, quando não se 

leva em conta as questões até então adjacentes como a preservação do meio ambiente, 

que podem ser cruciais ao resulta financeiro, a exemplo da postergação da concessão do 



alvará de funcionamento do Shopping Iguatemi JK em São Paulo, pelo descumprimento 

de regras de direito ambiental urbano.  

Ao avaliar a evolução dos diversos movimentos sociais a partir de uma 

metodologia desenvolvida para esse fim, Maria da Glória Gohn (GOHN, 2009, p. 12) 

faz um alerta importante quanto ao novo foco dos movimentos sociais gestados no seio 

da sociedade civil, vejamos: 

 

Na atualidade, muito dos novíssimos movimentos, ou ações civis 

denominadas de movimentos não tem mais o universal como horizonte, mas 

sim o particular, os interesses imediatos, o direito de sua categoria ou grupo 

social. 

 

E complementa: 
 

Weber afirma que as ações possuem um sentido para aqueles que as 

praticam, há um substrato subjetivo. O esforço de interpretação deve ser para 

conectar o pensado e o praticado, os valores que orientam a ação e o que 

ocorre na prática. De forma simplificada pode-se dizer que a teoria weberiana 

busca o sentido da ação coletiva, a intencionalidade dos fenômenos e 

processos. Não há uma essência a ser desvelada nas ações dos indivíduos, há 

atribuições de sentidos e significados que devem ser compreendidos. As 

ações sociais são orientadas por fins e valores, baseadas na visão de mundo 

dos indivíduos, há um grande papel para os valores dos indivíduos e grupos 

sociais, resultantes de motivações. Portanto, segundo Weber, para analisar as 

ações coletivas devemos pesquisar os conteúdos simbólicos, as intenções dos 

atores sociais, pois há significações internas nos comportamentos coletivos 

que são sociais.    

     

  Na verdade, devemos refletir a respeito da alteração de paradigma quanto à 

solução dos conflitos de interesses pelos próprios autores sociais, permitindo a criação 

de um sistema por meio da ação coletiva dos empregados, não no âmbito da categoria 

profissional/econômica, mas dentro do próprio parque fabril, solução de conflitos por 

meio do contato direito entre os representantes do empregador e empregado, havendo 

uma identidade de valores que refletem os interesses de todos aqueles que laboram em 

determinado meio ambiente do trabalho, permitindo, assim, decisões que contemplem 

todo o universo de empregados. 

Neste sentido, interessante o posicionamento de Julius G. Getman 

(GETMAN, 1979, p. 918) quanto ao processo de arbitragem no ambiente laboral, 

procedimento do qual se pode fazer prevalecer “os valores” inerentes a atuação coletiva 

obreira: 

 

Collective bargaining shapes labor arbitration and gives it power. The 

collective –bargaining relationship itself reflects the strength and purpose of 



unions. It is only when union are powerful, well established and responsive to 

the needs of their member that labor arbitration works successfully. Without 

unions and collective bargaining, key aspects of labor arbitration would 

become meaningless or counterproductive. Therefore, proposals to utilize 

arbitration in various contexts cannot be justified by reference to the labor 

experience, although the effort to do so is common. Many of the proposals to 

utilize arbitration and articles written in its favor indicate that the authors 

misunderstanding the nature of labor arbitration they assume that it has been 

universally successful and that its success is that attributable in part to speed 

and informality of the process, and in practical expertise of arbitrators. 

Writers also frequently assume that arbitration differs in a definable way 

from adjudication or administrate decision making. All these assumptions are 

either questionable or inaccurate.       

 

O autor do artigo em comento acrescenta ainda: 

 

Labor arbitration is a mixture of public and private, voluntary and 

compulsory features. The private aspects include the source of the rules being 

applied and the parties control over the selection and payment of arbitrators. 

These private and voluntary features support, and are supported by, the 

system of collective bargaining. They help ensure the neutrality of arbitrator, 

the availability of the process, the fairness of the decision, as well as 

obedience to awards sustaining grievances, sometimes they also serve to 

reduce labor-management conflict. 

 

  

Devemos ressaltar, que não obstante a regra do art. 144, § 1º, da CF, vedar 

qualquer espécie de solução alternativa de conflitos trabalhistas, na seara individual, 

inclusive a arbitragem, autorizada somente nas hipóteses de conflitos coletivos do 

trabalho em que não existe a possibilidade de acordo direito, entre as entidades 

representativas das categorias econômicas e profissionais (Sindicatos), a solução pelos 

próprios interessados permite um procedimento mais simplificado e mais rápido, nas 

hipóteses de não haver a participação dos representantes do Sindicato, devendo a 

eficácia do sistema estar vinculada a credibilidade e efetivo cumprimento das decisões, 

uma vez que a voluntariedade da execução e satisfação das partes será o elemento 

principal do modelo em estudo, uma vez que a arbitragem, na seara trabalhista, não 

impede a rediscussão do objeto perante a Justiça competente. 

 

2. O papel dos sindicatos na solução dos conflitos do trabalho 

 

Percebe-se claramente um movimento pendular dos Sindicatos no que 

concerne a defesa dos direitos trabalhistas dos trabalhadores a eles vinculados, que leva 

em consideração, necessariamente o momento econômico vivenciado na localidade em 



que estão inseridos, uma vez que o discurso já defasado da evolução constante do 

sistema protetivo, sob a pecha do retrocesso via precarização dos direito (teoria da 

desregulamentação do Estado do bem-estar social), tem por finalidade a manutenção 

dos postos de trabalho. 

Não há dúvidas quanto à volatilidade do capital que não vislumbra 

quaisquer fronteiras na busca incessante por melhores condições de produção (redução 

dos custos dos insumos de produção, destacando-se entre eles a própria força de 

trabalho), havendo a necessidade de encontrar novos mecanismos em que a satisfação 

dos trabalhadores, no que tange suas condições de trabalho deva estar atrelada a um 

sistema que possa assegurar valores agregados em relação aos produtos, dentro dos 

conceitos de sustentabilidade empresarial, cuja imagem institucional atrelada às atitudes 

socialmente responsáveis permite um contraponto quanto à própria vantagem 

competitiva assegurada no setor econômico no qual estejam inseridos. 

 Devem ser discutidos os novos papéis do próprio Sindicato que deve estar 

preparado para atuar em um mundo completamente novo, em que a regulamentação das 

relações laborais via negociação coletiva, não são mais suficientes para a satisfação dos 

trabalhadores e empregadores, pois qualquer processo de solução dos conflitos 

relacionados à aplicação das normas trabalhistas estar-se-á sustentados nos alicerces da 

confiança e rapidez, o que nos parece conceitos refratários a um sistema burocrático em 

que a participação do representante sindical possa estar pautada na condução política 

totalmente dissociada da solução do conflito interno, que na hipótese de não atingir seu 

objetivo, não impõe qualquer supressão de direitos, que podem ser prontamente 

exercidos através da Justiça Laboral. 

Esta situação nova é muito bem retratada em reportagem da revista exame 

(EXAME, 2012, p. 60) que faz uma reflexão do novel papel dos sindicatos no berço do 

sindicalismo no Brasil (ABC paulista), demonstrando que o foco não está mais na 

reivindicação ininterrupta por novas condições de trabalho, mas pela manutenção dos 

postos de trabalho em época de crise econômica mundial, vejamos: 

 

Sinais dos tempos: os sindicalistas é que estão na vanguarda do debate sobre 

as relações de trabalho no Brasil. A lição da sensatez sai do ABC paulista, 

berço do sindicalismo brasileiro. No momento em que pipocam greves no 

setor público, os companheiros metalúrgicos defendem seus empregos. Em 

fábricas da região, patrões e empregados negociam acordos diretamente, com 

a anuência dos sindicatos. O expediente serve como uma carta na manga 

contra demissões. Na fábrica da Scania, um acordo fechado em maio tornou a 

carga de horária maleável: se a demanda por caminhões for fraca, os 



trabalhadores entram em licença e, se o mercado se aquecer, haverá 

expediente em alguns sábados. Em troca, a empresa prometeu não demitir 

ninguém em 2012. Por causa das amarras legais, iniciativas como essa só 

podem ser adotadas de maneira informal, mas o projeto que formaliza os 

acordos está no Planalto recebendo acertos para seguir até o Congresso. Se 

aprovado, os acordos poderão ser adotados em todo o país. ‘Os tempos 

mudaram, e nós aprendemos isso’, diz Sérgio Nobre, presidente do Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC, autor da proposta. O expediente não substitui a 

Consolidação das Leis do Trabalho, mas evita que os acordos do gênero 

sejam contestados nos tribunais.    

 

Quando analisamos o papel do Sindicato neste sistema direito de solução de 

conflitos devemos levar em consideração o posicionamento da doutrina quanto à 

validade da arbitragem em matéria laboral (individual), e necessidade premente de se ter 

soluções específicas para cada caso concreto, independentemente da intervenção do 

Poder Judiciário, situações que exigem a aplicação de um sistema informal dissociado 

da legislação federal, considerando, inclusive, o princípio da adequação setorial 

negociada, que fundamenta o próprio instituto restrito do Acordo Coletivo do Trabalho. 

Em relação aos efeitos da arbitragem, segue o posicionamento de Vólia 

Bomfim Cassar (CASSAR, 2012, p. 1245), in verbis: 

 

De acordo com o art. 1º da Lei nº 9.307/96 a arbitragem só pode ser utilizada 

para dirimir conflitos cujos direitos sejam de natureza patrimonial disponível, 

o que não ocorre com a maioria das lides individuais trabalhistas, pois tratam 

de direitos previstos na legislação, logo, de caráter imperativo, de ordem 

pública. Em função disso, a arbitragem tem maior aplicabilidade no âmbito 

do direito coletivo que trata de direitos patrimoniais disponíveis.  

 

Ademais, este posicionamento deve ser conjugado com o princípio da 

adequação setorial negociada, que segundo Maurício Godinho Delgado (DELGADO, 

2004, p. 1319), compreende: 

 

Esse princípio trata das possibilidades e limites jurídicos da negociação 

coletiva. Ou seja, os critérios de harmonização entre as normas jurídicas 

oriundas da negociação coletiva (através da consumação do princípio de sua 

criatividade jurídica) e as normas jurídicas provenientes da legislação 

heterônoma Estatal.  

 

Estas vigas mestras nos apontam para a impossibilidade atuação dos 

Sindicatos em um sistema de solução interna dos conflitos de interesses trabalhistas, 

uma vez que a impossibilidade legal de negociação de direitos indisponíveis não admite 

a atuação institucional do Sindicado, ao mesmo tempo, não há como negar que os 

métodos de trabalhos e as situações peculiares de uma atividade econômica, ou mesmo 



planta industrial, estão a exigir uma intervenção adequada que leve em consideração à 

realidade dos interesses dos stakeholders, nos caso dos empregados vítimas de acidente 

laboral. 

Por ora, a legitimidade da intervenção está estribada na sustentação 

fornecida pelo próprio ser coletivo obreiro daquela realidade econômica, que através da 

confiança depositada no sistema de reparação, que permite a conjugação dos seus 

próprios valores com aqueles professados a partir dos órgãos empresariais, e a sua 

identidade e coesão, permite a realização efetiva da norma fundamental do art. 7º, XXII, 

da CF, que garante um meio ambiente saudável e equilibrado, seja por meio das ações 

preventivas de alterações na própria estrutura fabril, via entendimento direito entre 

patrões e empregados, ou mesmo, no eficiente sistema reparador, que ao substituir-se ao 

sistema protetivo Estatal, não prevê qualquer sobreposição ou contrariedade. 

 

3. Comitês de empresa 

 

Embora seja a CIPA um dos principais exemplos de comitê de empresa 

impostos pela legislação laboral, como asseverou Arnaldo Süssekind (SÜSSEKIND, 

2002, p. 466), acreditamos que pelo próprio perfil democrático de sua composição 

paritária, e por já ser uma realidade de longa data em empresas de médio e grande porte, 

necessário se faz uma remodelação apta a contemplar novas diretrizes e atribuições, 

quanto à história da CIPA no Brasil segue o posicionamento do citado mestre: 

 

Algumas empresas, em nosso País, admitiram o representante de pessoal ou o 

delegado sindical; mas os órgãos de co-gestão, ainda que em assuntos 

limitados ou com encargos consultivos, têm sido evitados tanto por 

empresários como pelas associações sindicais. O que, entre nós, tem 

apresentado resultados razoáveis é a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), cuja criação, em empresas de médio e grande porte, foi 

imposta pelo Decreto-lei n. 7.036, de 1944, elaborado por Comissão em que 

funcionou como relator o emérito juslaborista José de Segadas Vianna. Hoje, 

a CLT trata da compulsoriedade da instituição da CIPA, sua composição 

paritária e garantia de emprego dos titulares da representação dos 

trabalhadores (arts. 163 a 165), sendo suas atribuições e funcionamento 

objeto de “Normas Regulamentadoras” baixadas pelo Ministério do 

Trabalho. 

 

 

 

Esta atuação deste conjunto de trabalhadores, em prol da higidez do meio 

ambiente laboral, deverá estar amparado em doutrina comparada que retrata a 

legitimação e existência de corpos intermediários entre o estado e a sociedade civil, 



permitindo a atuação do sujeito coletivo por meio da ação coletiva nas mais diversas 

searas, utilizando-se a estrutura mínima decorrente da obrigatoriedade legal quanto à 

composição do órgão da CIPA, para deliberação das questões acidentárias, a partir da 

identidade de valores proposta pelo grupo, que poderá ser revelados pelos seus 

principais anseios apreendido em seu “conjunto”, quanto ao trato das questões 

previdenciárias. 

Vale, aqui, sublinhar o alerta de Jesus Casquete (CASQUETE, 2006, p. 45) 

quanto à criação de uma identidade em torno de um mesmo valor com finalidade de se 

alcançar uma ação coletiva eficiente: 

 

 

A group can forge a sense of collective identity in many alternative ways 

(Blumer, 1946). The identification of a generic other creates bonds of 

solidarity and thus intensifies feelings of community. Setting the boundaries 

between a challenging group and its adversaries in terms of interest and/or 

values is a virtually universal pattern in collective identity formation. 

Whether as adversary or enemy, the identification of an other creates bonds 

of solidarity and intensifies feelings of community. Second, informal 

fellowship marks a different way of developing a ‘we’ consciousness. 

According to this way small scale associational settings within a community 

or movement, which are both autonomous and participated in voluntarily, 

function as the seedbeds of the challenges that, as a rule, precede or 

accompany mobilization. Within these sociability networks (consciousness 

raising groups, clubs of various types, reading groups, newspapers, 

workshops, etc.), individuals interact face to face and have a chance to 

develop alternative cultural codes. And third, ceremonial and ritual behavior, 

including mass meetings, rallies, parades, large demonstrations, and 

commemorative ceremonies also serve to built and convey a sense of ‘we. 

 

Logo, esse sentimento de conjunto refletido na formação de uma identidade 

coletiva é indispensável à expressão da consciência coletiva, seja diante da adoção de 

medidas preventivas propostas pelo comitê, com a sensibilização dos seus próprios 

destinatários/interessados, ou mesmo pela mobilização alcançada entorno da aplicação 

efetiva das nas normas regulamentares da Portaria nº 3.214/78, ingredientes essenciais 

para a garantia da confiança do sistema. A reparação eficiente a partir destas novas 

atribuições, ora propostas, permitirá a completa sinergia entre os interesses empresariais 

e obreiros, bem como possibilitará resultados palpáveis aos sujeitos envolvidos, no que 

diz respeito ao valor da marca dos seus produtos, haja vista o novo perfil dos 

consumidores amplamente receptivos às ações sustentáveis.  

 

4. Identidade do movimento social intraempresarial 

 



Utilizando-nos dos pensamentos de Benjamín Tejerina (TEJERINA, 2005, 

p. 77) quanto ao processo de mobilização dos entes coletivos através da sua própria 

identidade (aquela que lhe é intrínseca), o mesmo assevera: 

 

La identidad colectiva y su reconocimiento resultan fundamentales em la 

competencia entre grupos. La competencia entre indivíduos utiliza distinto 

tipos de recursos que la competencia entre grupos. Cuando los grupos luchan 

por alcanzar mayor cantidad de um determinado producto social, lo hacen 

mediante la utilización de la movilización o la amenaza de determinadas 

acciones políticas. Lo que la sociedad alcanza a cambioes el consenso social 

por parte de estos grupos. Por otro lado, algunos grupos pueden reclamar um 

cambio em las reglas de juego de la competencia, sobre todo em el caso de 

nuevos colectivos o nuevas demandas sociales. Pueden aparecer grupos 

interesados racionalmente en modificar unas normas que no les benefician o, 

por decirlo em otros términos, el grupo no se identifica con el mantenimiento 

de las reglas del sistema.  
 

Então, para que possamos ter um eficiente sistema de entendimento direito 

entre patrões e empregados, a margem da regulamentação Estatal para as questões 

trabalhistas e previdenciárias, haverá, para a própria confiança e eficácia do sistema, de 

ter um suporte pelo próprio ser coletivo dos empregados de determinado parque 

industrial, cujos anseios revelados pela própria identidade do movimento, devem ser 

contemplados pela política que se pretende ver implantada pela empresa, sob pena de 

sua completa inefetividade. 

A liderança do movimento, uma vez que há a necessidade de participação 

dos representantes dos trabalhadores, via composição paritária eleita pela CIPA, deverá 

captar os anseios e traduzi-los de modo a influir nas decisões do sistema de composição 

direta dos conflitos, sempre compatíveis com a própria complexidade do tema, pois a 

credibilidade, decorrente da conformação com os ideais do conjunto obreiro, é elemento 

indispensável a eficácia de um sistema voluntário, pois do contrário, qualquer esforço 

será em vão pela própria mensuração do passivo trabalhista decorrente. 

 

 

5. Considerações finais  

 

Inegável a necessidade de alteração de paradigma quanto à possibilidade de 

solução dos conflitos de interesses, trabalhistas e previdenciários, serem feitos 

internamente com participação de um corpo intermediário que garantirá a efetividade do 

sistema, lastreado na confiança depositada pelo próprio ser social, inviabilizando a 



proliferação das discussões na seara judicial, cuja nulidade das decisões será contrária 

ao próprio objetivo que se pretendia ver alcançado com a medida. 

Trazer o conflito previdenciário e laboral para dentro da empresa, dentro da 

perspectiva proposta não tem por finalidade a precarização dos direitos dos 

trabalhadores, uma vez que a proposição encontra-se lastreada na teoria da nova 

empresarialidade, que busca uma aproximação da ética com o próprio direito, 

permitindo melhores resultados, seja pela não utilização de um sistema moroso e 

burocrático (Estatal ou mesmo no nível Sindical – Comissões de Conciliação Prévia), 

que tenha o objetivo de satisfazer ao mesmo tempo duas espécies de interesses, o da 

empresa que deverá ter melhor performance com menor custo (redução do passivo 

judicial), e o trabalhador, que será atendido em sua demanda de forma voluntária, dentro 

de um conceito hermético de pacificação judicial, afastando-se as figuras do vencedor e 

vencido, ao enaltecer o ato da composição. 

 

Referências Bibliográficas  

 

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. 20. 

ed. Editora Cultrix: São Paulo.  

 

CASQUETE, Jesus. The power of demonstrations. Social movement studies, vol. 5, n° 

1, p. 45-46, May 2.006. 

 

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 4. ed. Niterói: Impetus, 2012 

 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2004. 

 

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Função social no direito civil. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 

GETMAN, Julius G. The yale law journal. vol 88: 916, 1979.  

 

GOHN, Maria da Glória. Novas teorias dos movimentos sociais. 2. Ed.Edições Loyola: 

São Paulo, 2009.  

 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 9 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

 

REVISTA EXAME. ed. 1021, ano. 46, n° 15, 8 de agosto 2012. 

 

SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de. A liberdade e outros direitos ensaios 

socioambientais. Letra da Lei: Curitiba, 2011. 

  



SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de direito do trabalho. 20. ed. vol. 1. São Paulo: 

Ltr, 2002. 

  

TEJERNA, Benjamín. Revista crítica de ciências sociais. 72, Outubro 2005: 67-97. 

 
 

 


