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RESUMO 

 

O presente estudo aborda a flexibilização das convenções coletivas do 
trabalho na tríplice fronteira.Objetiva apresentar ao leitor os aspectos gerais, 
sociais e jurídicos, através da pesquisa bibliográfica, com doutrinadores e 
legislação, pertinentes à temática.A importância da região para seus países é 
grande.O presente trabalho se desenvolveu na tríplice fronteira (Brasil, 
Argentina e Paraguai), que é composta das seguintes cidades: do lado 
brasileiro, está Foz do Iguaçu, do lado argentino, a cidade de Puerto Iguazu e, 
finalmente, do lado paraguaio, Ciudad del Este. Sua área é de 2500 
quilômetros quadrados, sendo que a cidade brasileira é a maior.A importância 
da região para seus países é grande. Podemos citar a maior usina hidroelétrica 
em produção de energia, feita em parceria pelo Brasil e Paraguai; as Cataratas 
do Iguaçu, uma das sete belezas naturais do mundo, localizadas entre as 
divisas do Brasil e Argentina, e o comércio de eletrônicos de Ciudad del Este, 
que é o terceiro maior centro de vendas do mundo.O Paraguai é hoje o maior 
exportador de energia elétrica no MERCOSUL. Além disso, o país se destaca 
por ser o único que possui o selo SGP, concedido pelos países europeus em 
2014. Isso se reflete em mais de 9.700 produtos paraguaios que podem ser 
exportados para o mercado europeu com isenção de impostos de importação. 
Existem hoje no movimento fronteiriço aproximadamente dois milhões de 
pessoas circulando entre os países. Para a balança comercial brasileira, Foz 
do Iguaçu tem uma grande importância, pois sozinha representa em torno de 
6,5% das exportações. A  região é predominantemente turística, e o trabalho 
de pesquisa desenvolvido na localidade visa verificar as condições de evolução 
e a flexibilidade do direito do trabalho na fronteira entre o Brasil, Paraguai e a 
Argentina em um estudo comparado. O movimento de vaivém de pessoas é 
grandioso na área de estudo, mas nem sempre a prática é igual à teoria, 
principalmente no quesito direito dos trabalhadores nos países da pesquisa. 
Sob o foco em que se desenvolveu o presente trabalho, foram também 
estudados os direitos estabelecidos no tratado do MERCOSUL, se eles são 
respeitados na prática, se existem ganhos para a classe trabalhadora  das 
convenções coletivas na região e em qual país o direito do trabalhador é mais 
amplo. Apresentamos ao longo do trabalho a lei paraguaia de Maquila, que 
apesar de não ser tão nova, a atual gestão federal tem se aplicado a trazer ao 
seu país os benefícios dela na prática. No desenvolvimento da dissertação, 
focamos na flexibilização das leis fronteiriças, o que mostrou que o direito 
material paraguaio e brasileiro são os maiores.Como já mencionado, a região é 
turística, mas foram escolhidas as convenções do comércio, pois tais meios 
são mais ricos em discussões de ganhos ou não. Assevera-se que as 
principais normas que evoluem no Direito do Trabalho são as negociações 
coletivas, e é nesse ponto que o trabalho se desenrola, no quesito de se 
verificar se na prática isso realmente existe e se ocorrem ganhos para ambos 
os lados. Sendo assim, foram analisadas as negociações coletivas do trabalho, 
estabelecendo um estudo de legislações estrangeiras, das normas do Paraguai 
e da Argentina e constrando as, com às  brasileiras, na tríplice fronteira. 
 
Palavras-chave: Direito do trabalho. Histórico e evolução. Surgimento. 
Convenção coletiva. Origem do trabalho. 



 

ABSTRACT 

 

 
The present study addresses the flexibilization of collective labor 

conventions in the triple frontier.Objective to present to the reader the general, 
social and legal aspects, through bibliographical research, with doctrinators and 
legislation, pertinent to the theme.This paper was developed on the Tri-Border 
area (Brazil, Argentina and Paraguay), which is formed by the following cities: 
on the Brazilian side, Foz do Iguassu, on the Argentinian side there is the city of 
Puerto Iguazu, and, finally, on the Paraguaian side, Ciudad del Este. Its area is 
2500 square kilometers (965 square miles), of which the Brazilian city is the 
largest.The region is considered very important for the three countries. One can 
mention the largest hydroelectric plant in energy production, the result of a 
partnership between Brazil and Paraguay, the Iguassu Falls, one of the seven 
natural wonders of the world, located on the border of Brazil and Argentina, 
besides the commerce of electronics in Ciudad del Este, which the world’s third 
largest sales center. Today, Paraguay is the largest exporter of electricity in 
MERCOSUR. Moreover, the country stands out as the only country under the 
EU-GSP, awarded by the European countries in 2014. This is reflected in more 
than 9700 Paraguayan products that can be exported to the European market 
with import duty exemption. Nowadays, there are about two million people 
circulating between countries. Foz do Iguassu is very important for the Brazilian 
trade balance, as it accounts for 6.5% of exports on its own. The region is 
predominantly a tourist destination, and this master’s thesis, which was written 
in loco, aims at analysing the evolution conditions as well as the labor law 
flexibility on the Tri-Border area in a comparative study.The back-and-forth 
movement of people is common in term papers, however, theory and practice 
do not always go together, mainly when it refers to the workers’ rights in the 
countries on this research. Under the focus on which this paper was developed, 
the rights established on the MERCOSUR agreement were also studied, in 
order to understand if they are respected in practice, if there are any gains for 
the working class in the collective agreements in the region, and where the 
workers’ right is higher.Throughout this paper, we present the Maquila 
Paraguayan law. In spite of not being so young, the present federal 
management has struggled to bring benefits from this law in practice. In the 
body of this paper, we foccused on the flexibility of the border laws, which 
proved the Paraguayan and the Brazilian material rights to be the bigger. As 
previously mentioned, the region is a tourist destination but we chose the 
commerce agreements, as they are richer in discussions about gains or about 
the lack of them. It is said that the major rule that comes from the Labor Law is 
the collective bargaining, and this paper aims at this item, since it verifies 
whether it really exists in practice. Thus, collective bargaining was analyzed, 
establishing a study of foreign legislations, the norms of Paraguay and 
Argentina, and drawing them, with the Brazilian ones, on the triple border. 
 
Keywords: Labor Law. History and evolution. Emergence. Collective 

bargaining. Origin of work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação, pós-graduação stricto sensu, abordará o tema 

sobre a flexibilização dos direitos do trabalho comparado às convenções 

coletivas do trabalho, comparando o direito trabalhista  paraguaio e argentino 

em  relação ao brasileiro na tríplice fronteira. 

A tríplice fronteira é composta por Ciudad del Este (Paraguai), Puerto 

Iguazu (Argentina) e Foz do Iguaçu (Brasil), com cerca de 2.500 quilômetros 

quadrados, sendo a cidade brasileira a maior da mesorregião. 

O Paraguai é hoje o maior exportador de energia elétrica do mundo, no 

Mercosul, seu PIB é o terceiro maior mundial1, tendo como único imposto direto 

o IVA e o Imposto de renda de pessoa física e jurídica, ambos 10%. Além 

disso, o país se destaca por ser o único que possui o selo SGP+, concedido 

pelos países europeus em 2014. Isso se reflete em mais de 9.700 produtos 

paraguaios que podem ser exportados para o mercado europeu com isenção 

de impostos de importação. 

Maior contingente populacional das fronteiras sul-americanas e coração 

de um espaço transfronteiriço formado por dezenas de cidades e seis centros 

conturbados, encabeçados por Ciudad del Este (Paraguai), Puerto Iguazu 

(Argentina) e Foz do Iguaçu (Brasil), a Tríplice Fronteira Brasil, Paraguai e 

Argentina é uma região dinamizada pela economia do comércio internacional e 

por múltiplas interações2. 

A região tem aproximadamente dois milhões de habitantes num raio de 

cinquenta quilômetros. Muitas vezes Foz do Iguaçu é ignorada pelos estudos 

brasileiros, devido à separação formal das fronteiras e pelas divisões 

administrativas e histórico-culturais.  

                                                             
1 TRADING ECONOMICS. Disponível em <http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest–
rate>. Acesso em: 28 abr. 2017. 
2 RUCKERT, Aldomar; DIETZ, Circe. Integração regional, a região transfronteiriça da bacia 
do Rio da Prata e os projetos de infraestruturas de conexão, p. 26. In: Revista 
Confins/USP, n.17, 2013. Disponível em: < http://confins.revues.org/8216 >. Acesso em: 28 fev. 
2017. 
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http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
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http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
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http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
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http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
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http://pt.tradingeconomics.com/paraguay/interest-rate
http://confins.revues.org/8216
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Essa aglomeração, no entanto, está diretamente interligada em relação 

ao trânsito, à saúde, à educação, ao mercado de trabalho e à economia. 

Vejamos agora o senso populacional da tríplice fronteira: 

 

Tabela 1 – Censo populacional da Tríplice Fronteira 

Cidade  População PIB 

Foz do Iguaçu 263.5083  R$ 6.7 bilhões 

Ciudad del Este 396.0914 U$ 3    bilhões 

Puerto Iguazu   82.2275  

Fonte: IBGE, DGEEC e INDEC 

 

A balança comercial com a Argentina é favorável para o Brasil, que 

obteve U$ 2,51 bilhões de superávit em 2015. Segundo dados econômicos do 

site dataviva, o principal produto por valor exportado para o país vizinho são 

carros, que curiosamente também são os mais importados: U$ 2,54 bilhões 

contra U$ 1,94 bilhões. Assim, desde 2003, a balança comercial entre os dois 

países é positiva para o Brasil. 

Em 2015, as exportações e importações entre Brasil e Paraguai foram 

positivas em 1,58 bilhões de dólares para o lado brasileiro. O município que 

mais exportou foi o de Foz do Iguaçu (6,48%); foram 158 milhões de dólares, 

grande parte em máquinas, gêneros alimentícios, artigos de pedra e outros 

materiais. No total, 49% das exportações para o Paraguai saíram da região Sul, 

seguidas por 42% da região Sudeste. Ciudad del Este é considerada o terceiro 

maior centro de compra do mundo, perdendo apenas para Hong Kong e Miami. 

A livre circulação dos trabalhadores na região deveria ocorrer conforme 

delimita o tratado do MERCOSUL, em que os países se comprometem a fazer 

a proteção do desemprego no seu artigo 15º da Declaração Sócio Laboral do 

Mercosul. Há também o Acordo Multilateral de Seguridade Social do 

MERCOSUL assinado em 1997, que entrou em vigor de forma multilateral a 

partir de junho de 2005, assegurando o direito à Seguridade (Previdência) 
                                                             
3 IBGE  dados de 2012. 
4 DGEEC dados de 2011. 
5 INDEC dados de 2010. 
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Social aos trabalhadores que prestem ou que tenham prestado serviços em 

quaisquer dos Estados Partes, reconhecendo-lhes, bem como aos seus 

familiares e assemelhados, os mesmos direitos e estando sujeitos às mesmas 

obrigações que os nacionais dos referidos Estados Partes. Ambos os direitos 

mencionados só existem na teoria, pois na pratica não, visto que não existem 

fiscalizações para verificar se as normativas estão sendo cumpridas. 

Existem também alguns mitos que são disseminados na região6, os das 

dificuldades sofridas por trabalhadores do Paraguai e Brasil que são pegos 

trabalhando em Puerto Iguazu. 

Conforme já demonstrado em poucas palavras, a presente produção 

científica tem grande complexidade devido a sua contextualização sobre a 

veracidade da evolução do direito trabalhista em confronto com as convenções 

coletivas na prática e tratará o assunto buscando solucionar essa indagação. 

Dessa forma, o presente estudo tem sua relevância tanto para a região, 

como também para o restante do país, pois o Porto Seco de Foz do Iguaçu7 foi 

o maior da America Latina no quesito movimentação de cargas, salientando 

que as relações trabalhistas na localidade muitas vezes ocorrem de maneira 

diferente, adaptando-se o caso à localidade. 

O Direito do Trabalho pode ou não evoluir com a flexibilização? Ela tem 

pontos positivos para ambos os lados? 

 A pesquisa temática focará também no estudo das negociações dos 

direitos coletivos trabalhistas, em que predomina suavizar-se a qualidade de 

vida dos empregados, porém alguns acordos como o que vamos pesquisar 

neste trabalho tendem a ficar meio obscuros quanto a sua verdadeira 

efetivação do direito dos colaboradores. 

                                                             
6 MITOS: Existem mitos da região de que pedreiros foram trabalhar em Puerto Iguazu e na 
volta a seus lares no fim do expediente, foram indagados na alfândega o que eles faziam no 
país, pois apresentavam as roupas sujas. Eles replicaram que estavam trabalhando, quando 
oficiais de plantão fizeram os trabalhadores limpar toda a aduana argentina se não quisessem 
ir presos. 
7 PORTO & NAVIOS. Disponível em: <http:// https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-
e-logistica/37209-porto-seco-fecha-2016-com-182-mil-caminhoes-liberados-em-foz-do-iguacu>. 
Acesso em 08 de outubro de 2016; 
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Para que tenhamos um conhecimento amplo dos direitos supracitados, 

faz-se necessário que tenhamos uma noção de seu desenvolvimento no 

transcurso do tempo. 

Segundo Montalvo8, o direito do trabalho no mundo surge em um 

momento histórico de crise, como resposta politica aos problemas sociais 

acarretados pelas ênfases do capitalismo. 

De modo geral os regimentos jurídicos da Argentina, Brasil e Paraguai 

baseiam-se na tradição e técnica jurídicas do direito romano e do direito 

canônico9. 

No Período colonial dos países estudados, o trabalho ficou a cargo dos 

escravos africanos e dos índios. Talvez para muitos seja novidade, mas na 

Argentina muitos escravos africanos ajudaram no século dezenove a construir 

a sua história, contudo, após a abolição da escravatura, eles foram deixados às 

“traças”, alguns morrendo de doenças infectocontagiosas, outros nas frentes de 

batalhas em guerras, onde eram colocados apenas para morrer, sem ter 

nenhum treinamento para agirem nessas situações 

Lipovetzky10 relata: 

Assim como aconteceu com o direito comercial, o direito 
do trabalho, nascido do direito civil, inquestionavelmente se 
separou deste; de tal modo que hoje possui, não somente 
princípios, objetos e instituições próprias. Mas também fontes 
peculiares de origem externa (Convênios da OIT e tratado de 
Assunção, que deram origem ao Mercosul) e interna (as 
constituições latino-americanas em geral, e as da Argentina 
(art. 14 bis11) e Brasil em particular); e jurisdições especiais 

                                                             
8 MONTALVO CORREIA, Jaime. Fundamentos de Direito do Trabalho. Madrid: Civitas, 
1973, pp. 234-235. 
9 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. 1.ed. Brasileira. São 
Paulo: Martins Fontes, 1986, p. 47 e 17. 
10 LIPOVETZKY, Jaime César. Sistema de direito do Trabalho na integração regional e 
direito comparado argentino-brasileiro e latino-americano / Jaime César Lipovetzky, 
[tradução Sandra Garcia], São Paulo: Ltr, 2011, pp.30-31. 
11 Art. 14 bis da Constituição argentina: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la 
proteccion 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 y 
móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con 
control de producción y colaboración en la dirección contra el despido arbitrário; estabilidad del 
empleo público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción 
en un registro especial. 
Queda garantizado a los gremios: concertar convênios colectivos de trabajo; reccurrir a la 
concciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las 



16 

 

(que na Argentina pertencem à esfera de reserva das 
províncias na Constituição Federal) ou ao foro federal ou 
nacional, dependendo do caso. 

[...] 
As Constituições do Brasil de 1988 (art.22,I) e da 

Argentina, reformada em 1994 (art.75,12), estipulam que 
corresponde aos Congressos de ambos os países legislar 
sobre “direito do trabalho” (Brasil) e “ditar o código do trabalho 
e da seguridade social” (Argentina).  

 

Como relatado, a crise financeira sempre foi um dos pilares da 

modificação dos direitos cíveis, trabalhistas e comerciais. Em busca de 

melhorias, a criação de novos postos de trabalho, acordos comerciais com 

outros países, sempre fizeram com que o direito trabalhista e impostos fossem 

diminuídos ou modificados. 

Para Barros12 o marco mundial foi da seguinte maneira: 

 

Seu marco, no contexto mundial, é o século XIX. A 
disciplina em estudo surgiu quando se tentou solucionar a crise 
social posterior à Revolução Industrial. Nasceu sob o império 
de maquina, que, ao reduzir o esforço físico e simplificar a 
atenção mental, facilitou a exploração do trabalho das 
mulheres e de menores, considerados “meias forças”, 
relegando-se o trabalho do homem adulto a um plano 
secundário. O desgaste prematuro do material humano nos 
acidentes mecânicos do trabalho, os baixos salários e as 
excessivas jornadas foram, então, inevitáveis. O Direito Civil já 
não se encontrava apto à solução desses problemas, os quais 
exigiam uma legislação mais de acordo com o momento 
histórico-social. Isso porque a celebração e o cumprimento do 
contrato de trabalho disciplinado pela liberdade assegurada às 
partes no direito clássico intensificavam a flagrante 
desigualdade dos interlocutores sociais. 

Diante das agitações dos trabalhadores e das lutas 
sociais no continente europeu, o Estado resolveu intervir na 
regulamentação do trabalho, inspirando-se em normas que lhe 
atribuem critérios próprios, não encontrados em outro ramo do 

                                                                                                                                                                                   
garantias necesárias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la 
estabilidad de su empleo. 
El Estado otorgará sus benefícios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 
entidades nacionales o provinciales con autonomia financeira y económica, administradas por 
los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 
jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la família; la defensa del bien de la 
família; la compensación económica familiar y el acceso a uma vivenda digna.  
12 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Ltr Editora, 2013, 
p. 67. 
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Direito. Essas normas são os princípios peculiares do Direito 
do Trabalho, entre os quais está o da proteção, centralizado 
numa garantia de condições mínimas de trabalho, sustentadas 
por um outro principio, o da irrenunciabilidade.  

Por longo tempo, a orientação da legislação do trabalho 
no Brasil e na América Latina, em geral, também caracterizou-
se pelo garantismo dispensado pelo Estado, com restrições 
das relações coletivas, e as modificações havidas foram no 
sentido de aprofundar essa tendência, em virtude de razões 
politicas, econômicas e ideológicas. 

[...] 
Associadas a esses fatores, a doutrina social cristã e 

socialista e as convenções internacionais da OIT também 
influenciaram essa legislação garantista, asseguradas de 
condições mínimas. 

 

 

No Brasil, o início do Direito do Trabalho se deu com a abolição da 

escravatura e na imigração de trabalhadores europeus; esses, por sua vez, 

com conhecimentos sindicalistas passaram a reivindicar medidas de proteção 

legal, também  aqui em solo nacional. 

Recitaremos logo abaixo um estudo mais amplo e comparativo nos três 

países integrantes da pesquisa, abordando o direito do trabalho, a sua 

evolução, bem como a organização sindical na tríplice fronteira. 

Insta relatar que a evolução do direito trabalhista se baseia nas 

negociações coletivas, em que estas devem respeitar os tratados e 

convenções ratificadas, conforme relata Lipovetzky13. Ressalta-se ainda que 

poucos países possuem regras de procedimentos ou tribunais especializados 

em direito do trabalho. Tampouco existem, às vezes, em âmbito internacional e 

em processos de integração como é o caso do MERCOSUL14. 

          Frente a essas atribuições que foram mencionadas, estão as 

negociações coletivas (convenções e acordos coletivos) destinados a 

trabalhadores do comércio e da indústria do Brasil, Paraguai e Argentina. Estes 

regulamentos, por sua vez, fazem parte de nosso estudo, instrumentos para os 

                                                             
13 LIPOVETZKY, Jaime César. Sistema de direito do Trabalho na integração regional e 
direito comparado argentino-brasileiro e latino-americano / Jaime César Lipovetzky, 
[tradução Sandra Garcia], São Paulo: Ltr, 2011, p.36. 
14 MERCOSUL – Tratado de Assunção. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf101/anexo/Tratado_de_Assun
cao..pdf. Acesso em: 8 out. 2016. 
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quais são utilizados visando melhorias salariais, condições de qualidade de 

vida superior ao que existia anteriormente, sendo também o nosso objeto de 

pesquisa o confronto da evolução do direito trabalhista frente a esses meios de 

negociação na tríplice fronteira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

2 MARCO HISTÓRICO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO NA TRÍPLICE 

FRONTEIRA 

 

2.1 HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 

Para compreendermos a evolução do Direito do Trabalho no Brasil até os 

dias atuais precisaremos voltar um pouco no tempo.  

O Direito do Trabalho no Brasil tem seus primórdios quando, aos poucos, 

começam a surgir fatos de registro notórios no tempo, a partir de 1830. Para 

Barros15, a evolução dos direitos trabalhistas aconteceu da seguinte maneira: 

 

[...] em 1830, uma lei que regulou o contrato sobre 
prestação de serviços dirigida a brasileiros e estrangeiros. Em 
1837, há uma normativa sobre contratos de prestação de 
serviços entre colonos dispondo sobre justas causas de ambas 
as partes. De 1850 é o Código Comercial, contendo alusivos ao 
aviso-prévio. 

 

Vale recitar que as primeiras regras da contratualização da relação 

empregado e empregador surgem com o Código Comercial de 1850, contudo, 

em 1830 o contrato de prestação de serviços entre colonos já aduzia o aviso 

prévio, conforme Barros16 detalha acima. 

A partir da Constituição de 1891, é implantada a liberdade de associação, 

e nesse mesmo ano surge o caso do Decreto nº 1.313, que regulamentou o 

trabalho dos menores de 12 a 18 anos, pois antes todos os menores ficavam à 

mercê da sorte e dos míseros trocados por horas a fio de labuta. Este decreto 

limitou o trabalho dos menores da capital do país, sendo  considerado como 

uma das primeiras leis protecionistas. Nesse mesmo ano, a Constituição de 

1891 implanta a liberdade de associação, até então proibida.  

Já o surgimento da primeira lei sindical só ocorre em 1903. Nesse 

contexto, menciona Arouca17: 

                                                             
15 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Ltr Editora, 2013. 
16 Ibid. 
17 AROUCA, José Carlos. Organização sindical no Brasil / presente, futuro (?). São Paulo: 
LTr, 2013. p.12.  
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Nossa primeira lei sindical, Decreto n.979, de 6 de janeiro 
de 1903, de inspiração católica, ficava restrita “aos 
profissionais da agricultura e industrias rurais” e mais próxima 
do cooperativismo. Pregava a união do capital e trabalho no 
campo, afinal, o Brasil era um país essencialmente agrícola. 
Vigia a Constituição Republicana de 1891, cujo art. 72, no § 8º 
permitiu a organização associativa: “A Constituição assegura a 
brasileiros e a estrangeiros nos termos seguintes: (...)§ 8º A 
todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem 
armas; não podendo intervir a polícia senão para manter a 
ordem publica”. A medida rompia com o sistema da 
Constituição do Império, de 1824, que no art. 179 item 25, 
proibia toda forma de organização de classe: “A inviolabilidade 
dos direitos civil e políticos dos cidadãos brasileiros que tem 
por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é 
garantida pela Constituição do Império pela seguinte maneira: 
(...) Ficam abolidas as corporações de Ofícios, seus juízes, 
Escrivães e Mestres”. A Lei deveu-se à iniciativa do Deputado 
Joaquim Inácio Tosta atendendo solicitação de 15 corporações 
operárias e da Federação Cristã de Pernambuco, sendo 
promulgada no governo Rodrigues Alves.   

 

Como pode ser notado nos dizeres de Arouca, começamos as nossas 

primeiras leis sindicais no inicio do século XX, contudo sempre muito tímida e 

depois de algum tempo rescindida. Dessa maneira, verifica-se que o estado 

somente quer dar liberdade, acalmar os ânimos da sociedade laborista, 

conquanto falsa, pois ela logo é banida, como mencionada acima. 

Para Barros18, a evolução das leis proletariadas vai ampliando de modo 

lento; ele cita a cronologia de mais alguns acontecimentos dos direitos 

trabalhistas, os quais ocorreram da seguinte maneira: 

 

[....] os diplomas legislativos de maior relevância são: em 
1903, lei sobre sindicalização dos profissionais da agricultura; 
de 1907, lei sobre sindicalização de trabalhadores urbanos; de 
1916, o Código Civil, com o capítulo sobre locação de serviços, 
regulamentando a prestação de serviços de trabalhadores.  

 

As primeiras normas jurídicas sobre sindicato são datadas do início do 

século XX; em 1903 ocorre a regulação dos sindicatos rurais19 e em 1907, 

através do Decreto nº 1637,  acontece a organização do sindicalismo urbano.  

                                                             
18 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Ltr Editora, 2013. 
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Realmente como pode se notar nesse começo do século XX, as leis 

trabalhistas começam a aparecer no contexto jurídico brasileiro, e, 

consequentemente, aos poucos as situações nos casos concretos vão se 

formalizando.  

Para Sergio Pinto Martins20, é de crucial importância também recitar 

sobre: 

Os primeiros órgãos que surgiram no Brasil para a 
solução de conflitos trabalhistas foram os Conselhos 
Permanentes de Conciliação e Arbitragem em 1907, previstos 
pela Lei nº 1637, de 07/11/1907, mas que sequer foram 
implantados. Destinavam-se, contudo, a solucionar todas as 
divergências entre o capital e o trabalho. 

 
 

Em 1907, uma lei tratou da sindicalização rural, sendo esta um marco das 

primeiras regras sindicais de nosso ordenamento, por mais que saibamos que 

tudo é lento, mas aos poucos vai acontecendo e as normas vão se ampliando. 

Para Silvia Hunold Lara21 a verdadeira mudança e melhorias ocorrem a 

partir de uma transição de trabalho escravo para trabalho livre: 

 

Origem e evolução histórica do Direito do Trabalho no Brasil: 
abolida a escravidão, em 1888, os trabalhadores nas indústrias 
emergentes, muitos deles imigrantes, com tradição sindicalista 
europeia, passaram a exigir medidas de proteção legal; [...] O 
Código Civil de 1916 dispunha sobre locação de serviços, e é 
considerado o antecedente histórico do contrato individual de 
trabalho na legislação posterior[...]22 
 

Conforme recitado acima, após a abolição da escravatura, os homens 

livres têm que participar do sistema de produção e com isso vêm para o nosso 

país os imigrantes e com eles, as lutas por direitos laborativos. 

Segundo Almeida23, as primeiras normas jurídicas referentes a sindicato 

são datadas do início do século XX; o Código Civil de 1916 dispusera sobre 

                                                                                                                                                                                   
19 Decreto nº 979, regulação dos sindicatos rurais.  
20 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
21 LARA, Silvia Hunold. Escravidão, cidadania e historia no Brasil. In: Projeto História, v. 16, 
pp. 25-38, 1998. 
22 Ibid. 
23 ALMEIDA, Andre Luiz Paes de. Direito do  Trabalho. Material, processual e legislação 
especial. 8. ed. São Paulo: Rideel, 2010. 
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locação de serviços, e este fato é considerado como antecedente histórico do 

contrato individual de trabalho na legislação posterior. 

O Direito do Trabalho começou pelo direito individual, não pelo coletivo, 

por isso, o pressuposto que inspira todo d ireito individual do trabalho. Aqui 

começa o prejuízo desses colaboradores, pois o que há entre empregado 

(pessoas física) e empregador (pessoa física ou jurídica) é um desnível de 

poder.  

Por causa dessa diferença de poder, a autonomia da vontade, 

princípio básico do Direito Civil, fica prejudicada, mas vale recitar que nada foi 

fácil para essa classe, que para ter suas reivindicações modificadas em lei, 

conseguiu-o com muito suor. Abaixo vamos falar mais sobre as outras 

conquistas. 

Em 1917 foi criado o Departamento Nacional do Trabalho como órgão 

fiscalizador e informativo. Após dois anos, em 1919, temos a criação da lei 

sobre acidentes do trabalho, um marco nas nossas normas trabalhistas, pois 

começa aqui o direito de quem sofre um acidente e fica amparado até se 

recuperar. 

Conforme recitado por Fausto24, em 1919, surge a legislação acidentária 

do trabalho (Lei n. 3.274, de 15.1.1919), acolhendo o princípio do risco 

profissional, contudo, com varias limitações, vale salientar que antes dessa 

norma o trabalhador quando se acidentava ficava a sua própria sorte. 

Na data de 1922, é criado o órgão especializado em resolver 

divergências nas relações de trabalho; no ano seguinte, a Lei Elói Chaves 

disciplina a estabilidade no emprego conferida aos ferroviários que tivessem 10 

(dez) ou mais anos de serviço junto ao mesmo empregador. Esse instituto, com 

o passar do tempo, foi estendido a outras categorias. Ainda nesse mesmo ano, 

é instituído o Conselho Nacional do Trabalho (Decreto n.16.017, de 30.4.1923). 

O ano de 1925 é marcado pelo início da concessão de férias (15 dias 

anuais) aos empregados de estabelecimentos comerciais, industriais e 

bancários (Lei n. 4982, de 24.12.1925), no ano de 1927 ocorre a promulgação 

                                                             
24 FAUSTO, Bóris. Trabalho Urbano e Conflito Social (1890-1920). São Paulo: Difel, 1976. 
pp. 223-224. 
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do Código de Menores (Decreto n. 17.934-A), estabelecendo a idade mínima 

de 12 anos para o trabalho, a proibição do trabalho noturno e em minas aos 

menores, além de outros preceitos. 

Em 1928, ocorre a regulamentação dos artistas, através do Decreto 

n.5.492, de 16.7.1928); já no ano seguinte, de acordo com MORAES FILHO25, 

altera-se a lei de falências, conferindo-se um estatuto privilegiando os créditos 

de prepostos, empregados e operários, de acordo com o Decreto n. 5.746 de 

9.12.1929. 

Em 1930 é criado o Ministério do Trabalho no Brasil. Nesse ano, 

desenrolou-se a Revolução de 1930, que acelerou esse processo. Somente 

após 1934, os litígios trabalhistas começaram a serem julgados pelo Conselho 

Nacional do Trabalho. Começava então o nascer da atual Justiça do Trabalho, 

mas como órgão administrativo, vinculado ao Ministério do Trabalho, cujo titular 

podia reformar as suas decisões. 

Na Constituição de 1934 vem à garantia de liberdade sindical, jornada de 

8 horas, isonomia salarial, proteção do trabalho do menor e da mulher, repouso 

semanal remunerado, férias anuais remuneradas, salário mínimo. 

Segundo Delgado26, a constitucionalização do ramo juslaborativo 

começou em 1934 e foi mantida nas constituições posteriores. Com o golpe de 

Getúlio Vargas a Constitucional de 10 de novembro de 1937, a qual era uma 

constituição corporativista, inspirada na Carta Del Lavoro, de 1927, e na 

Constituição polonesa, o artigo 140 da Constituição vigente27 à época, referia 

que a economia era organizada em corporações, sendo consideradas órgãos 

do Estado, exercendo função delegada de poder público. Instituiu o sindicato 

único, imposto por lei, vinculado ao Estado, exercendo funções delegadas de 

poder público, podendo haver intervenção estatal direta nas suas atribuições. 

                                                             
25 MORAES FILHO, Evaristo de. Tratado Elementar de Direito do Trabalho, v. I. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1965. p. 314. 
26 DELGADO, Mauricio Goldinho. Curso de Direito do Trabalho. 12. Ed. São Paulo: LTr 
Editora, 2013. p. 73. 
27 SILVA, Pedro Jorge de Brito. As Repercurssões no Meio Jurídico-Social do Fenômeno 
da Terceirização. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) – Curso de graduação 
em Direito, Faculdade de Ensino Superior da Bahia, Bahia, 2009. Disponível em: 
<http://www.fespfaculdades.com.br/painel/uploads/arquivos/trabArquivo_13052010090511_Mo
nografia%20de%20Pedro%20Jorge.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017. 
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Segundo Norris28, os principais direitos individuais trabalhistas brasileiros 

conquistados são: 

Quanto ao período normal de trabalho, o mesmo na 
Argentina é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, sendo 
possível a distribuição semanalmente das horas, desde que 
não exceda a 10 (dez) horas diárias. Quanto ao trabalho em 
turno rotativo em atividades contínuas, a jornada estabelecida 
é a de seis horas, ressalvada a possibilidade de 
estabelecimento diverso através de negociação coletiva. 

No que atine a férias29 anuais remuneradas, leva-se em 
conta um período aquisitivo anual, e será, como regra geral, de 
30 (trinta) dias, desde que o empregado não possua mais de 
cinco dias de faltas não justificadas no aludido período. Na 
hipótese de se verificar um número de faltas não abonadas em 
um total compreendido entre seis e quatorze, o seu período de 
gozo de férias será reduzido para 24 (vinte e quatro) dias; para 
um total de quinze a vinte e três faltas, as férias serão de doze 
dias. 

Quanto à participação nos lucros, a matéria encontra-se 
prevista em nível constitucional e regulamentada através de 
medidas provisórias. 

Relativamente às ausências remuneradas, no caso 
brasileiro, as mesmas se distribuem da seguinte forma: 

- casamento: três dias; 
- licença maternidade: 120 (cento e vinte) dias, pagos 

pelo empregador e compensados perante a Previdência Social; 
- licença paternidade: cinco dias 
- falecimento do cônjuge ou parente: dois dias 
- alistamento eleitoral: dois dias; 
No que atine à rescisão contratual sem justa causa, o 

direito brasileiro permite, ao empregador, dispensar o 
empregado nestes casos, sujeitando-o à indenização, bem 
como ao aviso prévio (que será de no mínimo trinta dias, nas 
hipóteses de rescisão do contrato por prazo indeterminado). 

 
 

Como podemos analisar, as conquistas individuais dos trabalhadores 

brasileiros foram boas, contudo logo adiante no tópico especifico faremos um 

                                                             
28 NORRIS, Roberto. Contratos coletivos supranacionais do trabalho e a 
internacionalização das relações laborais no Mercosul. São Paulo: LTr, 1998. p. 93. 
29 Art. 130 (CLT). Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, 

o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção: I - 30 (trinta) dias corridos, quando 
não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes; Il - 24 (vinte e quatro) dias corridos 
quando houver tido 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas; III - 18 (dezoito) dias corridos, quando 
houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas; IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver 
tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas. 
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comparado com os demais países da tríplice fronteira desses direitos 

mencionados até o momento. 

As indústrias emergentes nos primórdios do século XX tiveram alguns 

trabalhadores de origem estrangeira, com conhecimentos sindicalistas de seus 

países de origem, os quais passaram a exigir medidas de proteção legal, 

porém vale mencionar que a garantia de liberdade sindical somente é 

incorporada na Constituição de 1934, junto com a jornada de 8 horas, isonomia 

salarial, proteção do trabalho do menor e da mulher, repouso semanal 

remunerado, férias anuais remuneradas, salário mínimo. 

Nascimento30 comenta que a Constituição de 1937 incrementa no 

ordenamento o sindicato único. Nesse mesmo ano cria-se o imposto sindical, 

competência normativa dos Tribunais Regionais Trabalhistas,  onde essa  

política laborativa de leis trabalhistas começa com o governo federal de Getúlio 

Vargas, influenciada pelo modelo corporativista italiano, reestruturou-se a 

ordem jurídica trabalhista no Brasil. 

O quadro legislativo referente ao trabalho registra também na 

Constituição de 1937, conforme aduz Siqueira Neto31, a proibição do direito de 

Greve (estando escrito no art.139). Em 01 de maio de 1939 foi criado o 

Ministério da Justiça, porém só foi instalado dois anos depois, divido em três 

instâncias: Juntas de conciliação, Conselhos Regionais e Conselho Nacional 

do Trabalho, tendo, na época, somente caráter administrativo. 

Também menciona Arouca sobre a legislação sindical32: 

 

A origem de nossa legislação sindical não é boa. Formou-
se com o Estado Novo, cópia do fascismo de Mussolini, 
juntamente com a Justiça do Trabalho, para substituir os 
sindicatos na solução dos conflitos coletivos33.  Por isto mesmo 
proibiu-se a greve. O modelo corporativo prendia-se à 

                                                             
30 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. NASCIMENTO, Sonia Mascaro. NASCIMENTO, Marcelo 
Mascaro.  Compêndio de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr Editora, 2015. p. 165. 
31 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Contrato Coletivo de trabalho: perspectiva de 
rompimento com legalidade repressiva. São Paulo: LTr, 1191. p. 164.  
32 AROUCA, José Carlos. Organização sindical no Brasil / presente, futuro (?). São Paulo: 
Ltr, 2013. pp.12-13. 
33 Art. 139 da Carta de 1937. A Constituição de 1934 já instituíra a Justiça do Trabalho, mas 
para dirimir “questões” e não “questões” e não “conflitos” entre empregados e empregadores 
(art. 122). 
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intervenção do Estado no domínio econômico e o sindicato 
assumia papel de ator coadjuvante para que “a economia da 
população “ fosse “ organizada em corporações, e estas, como 
entidades representativas das forças do trabalho nacional, 
colocadas sob a assistência e a proteção do Estado, como 
órgãos destes”, exercendo “funções delegadas de Poder 
Público34”. 

Foi com essa roupagem que em 1943 entrou como Título 
V da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Como podemos averiguar nos recitados acima, a origem de nossas leis 

sindicais não auxiliou a classe proletarizada a melhorar sua condição 

financeira, já que o modelo que adotamos tinha no Estado o seu controle. 

Assim sendo, não melhorou muito rapidamente; a economia ditava as regras, e 

o Governo fazia os trabalhadores cumpri-las a qualquer custo.  

Amauri Mascaro do Nascimento35 recita a maneira do surgimento da 

Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943: 

As leis trabalhistas cresceram de forma desordenada; 
eram esparsas, de modo que cada profissão tinha uma norma 
específica, critério que, além de prejudicar muitas outras 
profissões que ficaram fora da proteção legal, pecava pela falta 
de sistema e pelos inconvenientes naturais dessa 
fragmentação. 

O primeiro diploma geral foi a Lei nº 62, de 1935, 
aplicável a industriários e comerciários e que assegurou 
diversos direitos: a) indenização de dispensa sem justa causa 
(art.1º); b) garantia da contagem do tempo de serviço na 
sucessão de empresas (art.3º)[...] a Lei nº 185, de 14 de janeiro 
de 1936, instituiu o salário mínimo, sendo publicada a primeira 
tabela em 1940. 

O Governo resolveu, então, reunir os textos legais num 
só diploma, porem foi mais além de uma simples compilação 
porque, embora denominada Consolidação, a publicação 
acrescentou inovações, aproximando-se de um verdadeiro 
Código. Não obstante, a matéria de previdência social e de 
acidentes do trabalho permaneceu separada em outras leis. 
Foram reunidas as leis sobre o direito individual do trabalho, o 
direito coletivo do trabalho e o direito processual do trabalho. 
Surgiu, portanto, promulgada pelo Decreto-lei nº 5452, de 1º de 
maio de 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
unindo em onze títulos essa matéria, resultado do trabalho de 
uma comissão presidida pelo Min. Alexandre Marcondes Filho, 
que depois de quase um ano de estudos, remeteu as suas 

                                                             
34 Arts. 135 e 140 da Constituição de 1937. 
35 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho / Amauri Mascaro 
Nascimento. Sônia Mascaro Nascimento. 40. ed. São Paulo: LTr, 2015. pp. 53-54. 



27 

 

conclusões ao Presidente da Republica em 19 de abril de 
1943, com sugestões de juristas, magistrados, entidades 
publicas, empresas privadas, associações culturais etc. 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi criada através do 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Vale relembrar que a CLT não é 

um código, pois não trouxe regras novas, apenas houve uma reunião das 

normas já existentes de forma sistematizada, como relatadas por Nascimento. 

As regras em sua maioria eram mais específicas do que gerais, e desta forma 

só as profissões que tinham estas normas eram beneficiadas. 

A Convenção das Leis Trabalhistas está dividida em quatro partes 

principais, um título preliminar e um apêndice. No título preliminar, foram 

transcritos alguns artigos da Constituição Federal pertinentes às questões do 

trabalho e cujo conhecimento era indispensável para a boa interpretação das 

leis trabalhistas. 

 Martins36 relata que na primeira parte da norma acima descrita estavam 

os Contratos de Trabalho, Conflitos e Órgãos Julgadores, seguindo a lei que 

instituiu as carteiras profissionais e convenção coletiva: a Lei que regula a 

estabilidade dos empregados. 

Com a Constituição de 1946 implanta-se o direito de greve37, participação 

nos lucros e estabilidade. A partir dessa data vemos os movimentos 

trabalhistas ganharem mais repercussão e seus direitos começam a surgir, pois 

uma economia sem trabalhadores para. É também a partir dessa Lei Magna 

que a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário, como órgão 

especializado. 

        Para que os direitos básicos do trabalhador sejam válidos, o Estado 

deve intervir obrigatoriamente contra a autonomia da vontade, visto que 

muitas vezes a classe desfavorecida se sujeita a trabalhar pelo que é 

oferecido e, na maioria das vezes, os valores são injustos, suprimindo seus 

direitos, devido às circunstâncias sociais em que esses indivíduos estão.  

Isso se faz necessário porque, enquanto no Direito Civil as 

                                                             
36 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 17. Ed São Paulo: Atlas, 2003. 
37 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Contrato Coletivo de trabalho: perspectiva de 
rompimento com legalidade repressiva. São Paulo: LTr, 1191. p. 164. 



28 

 

disposições legais em matéria contratual têm caráter supletivo ou 

subsidiário, no Direito do Trabalho têm caráter principal, de modo que 

eventuais abusos do empregador são coibidos, preservando-se, assim, o 

equilíbrio das relações de trabalho. 

Entretanto, Bosísio38 declara que no Direito Coletivo do Trabalho são 

abrangidos os conflitos trabalhistas de fato, ou seja, é nele que se 

encontram os conflitos entre capital e trabalho. É o d ireito sindical por 

excelência, portanto, o que deve ocorrer é o Estado conceder, ao máximo, 

liberdade de atuação aos sindicatos, sobretudo para que esses possam 

compor acordos com os empregadores. 

Para Franco39, o Direito e a Justiça do Trabalho surgiram com uma 

ideologia diferente, a ideologia do consentimento, em que se deve requerer 

para o Estado autorizar. O autor ainda comenta que essa interferência 

neutralizou esse importante instrumento de mudança social do Estado Novo.       

Segundo a doutrina de Sergio Pinto Martins40, se o Direito e a Justiça 

Trabalhista foram enquadrados sob a ideologia da outorga, 

consequentemente seriam caracterizados pelo artificialismo, ou porque a 

legislação social era avançada demais para a estrutura produtiva e 

financeira da sociedade, ou porque os trabalhadores brasileiros não 

mereciam aquilo pelo que não teriam lutado para conseguir. 

Para a época o Brasil tinha uma legislação trabalhista das mais 

adiantadas e em algumas instituições fez inovações sociais; contudo vale 

recordar que ela era mais específica para algumas profissões do que geral.  

Foram instituídas também as Leis sobre a nacionalização, juntas de 

conciliação e julgamento, comissões mistas de Conciliação e Conselho 

Nacional do Trabalho. Este  Conselho, entre as diversas funções que tinha, 

                                                             
38 BOSÍSIO, Carlos Eduardo. Justiça do Trabalho e Política do Trabalho no Brasil. In: 
GOMES, Ângela de Castro. Trabalho e Previdências: sessenta anos em debate. Rio de 
Janeiro: Ed FGV/CPDOC, 1992.  
39 FRANCO, Raquel Veras. Breve Histórico da Justiça e do Direito do Trabalho no Brasil, 
2009. Disponível em: 
<http://www.amatra14.org.br/pdf/historia_justica_do_trabalho_no_brasil.pdf>. Acesso em: 23 
mar. 2017. 
40 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 17. Ed São Paulo: Atlas, 2003. 
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julgava os conflitos de trabalho e fiscalizava as Caixas de Aposentadoria e 

Pensões e Institutos Congêneres. 

Com o direito de greve instituído pelas Constituições de 1946 e 1969, os 

sindicatos começam a ter uma voz mais ativa perante a sociedade e força 

perante os empregadores e a partir dessas datas as vitorias laboristas foram 

mais acentuadas. 

Segundo Nascimento41, a greve e o lockout foram considerados recursos 

antissociais, nocivos ao trabalho e ao capital, e incompatíveis com os 

interesses da produção nacional. O pensamento nessa época era que tudo 

aquilo que prejudicasse o sucesso das indústrias e dos comércios era 

prejudiciais. 

O Direito do Trabalho começou pelo direito Individual, não pelo coletivo, 

como já supramencionado, e tal pressuposto inspira todo d ireito individual 

do trabalho. Insta mencionar que há entre empregado (pessoa física) e 

empregador (pessoa física ou jurídica) um desnível de poder. Por causa 

dessa diferença de poder, a autonomia da vontade, princípio básico do 

Direito Civil, fica prejudicado. 

        A Consolidação trabalhista é um importante marco para a história 

trabalhista brasileira, uma vez que para a época em que foi homologada, era 

revolucionária. A primeira parte da CLT descreve os Contratos de Trabalho, 

Conflitos e Órgãos Julgadores, seguindo a lei que instituiu as carteiras 

profissionais e convenção coletiva: a Lei que regula a estabilidade dos 

empregados.       

Na segunda parte das normas trabalhistas (CLT) se encontravam as 

condições de trabalho, lei reguladora do trabalho de mulheres e menores, 

acidente de trabalho e salário mínimo, a lei do seguro de acidente no trabalho.  

A terceira parte é referente à Previdência e Assistência Social, visto que 

é uma lei previdenciária, que discorre sobre a Previdência e Assistência Social 

e era assim formada: lei geral de Caixa de Aposentadoria e Pensões e suas 

modificações; leis reguladoras dos diversos serviços peculiares às referidas 

                                                             
41 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação do Direito do Trabalho. 26. ed. São Paulo: LTr 
Editora, 2000. 
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Caixas; leis especiais que regulam as Caixas de Aposentadorias e Pensões da 

Imprensa Nacional, Trapiches e Armazéns de Café, dos Estivadores; leis 

especiais referentes aos Institutos dos Marítimos, Comerciários e Bancários e 

lei sobre Seguro de Acidente de Trabalho. 

A quarta parte falava sobre Organizações Administrativas, que continham 

os regulamentos do Conselho Nacional do Trabalho, Departamento Nacional 

do Trabalho, Inspetorias Regionais, Delegacias do Trabalho Marítimo e a lei 

relativa á Fiscalização das leis trabalhistas. 

          Agora vamos apresentar um pouco sobre a história do direito do 

Trabalho da Argentina. 

2.2 HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO NA ARGENTINA 

 

 Na história argentina a abolição da escravatura também faz mudar a 

legislação trabalhista. Pelos meados do século dezenove o país tinha cerca de 

cinquenta por cento de sua população de negros; contudo, após a libertação 

dos escravos os dirigentes buscaram nos índios e europeus a substituição da 

mão de obra liberta. 

 O grande marco dos argentinos é a Constituição de 1853, que consagra 

o direito a trabalhar e à indústria, tendo uma Legislação trabalhista com 

medidas protetoras. Segundo San Vicente42, a primeira lei argentina trabalhista 

é a proibição do trabalho aos domingos na capital federal em 1905.  

As constituições posteriores vieram cada vez mais a melhorar a condição 

do trabalhador; entre elas podemos citar a Constituição de 1949, que 

incorporou de forma puramente declarativa, a Declaração dos Direitos do 

Trabalhador, emanada do Gabinete de Ministros do General Juan Perón, no 

ano de 1947. 

A Argentina também cuidou das normas dos profissionais autônomos, 

sendo que em 1968 é sancionada a Lei n.18.038 do trabalhador autônomo, 

contendo seus direitos e deveres. No País dos Hermanos, de acordo com 

                                                             
42 SAN VICENTE, Osvaldo Mantero de. Derecho del Trabajo de los países del MERCOSUR 
– Un estúdio de derecho comparado - primeira parte. Montevideo: Fundación de Cultura 
Universitaria, 1996. p. 49. 
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Toledo Filho43, quando se cogitar o estudo comparado do direito processual 

laboral, sempre a posição de referência obrigatória será a Argentina.. 

Segundo Norris44, vamos agora ver os principais direitos individuais 

trabalhistas argentino: 

Quanto ao período normal de trabalho, o mesmo na 
Argentina é de 48 (quarenta e oito) horas semanais, desde que 
não exceda a 09 (nove) horas de jornada. Relativamente ao 
trabalho prestado em turnos rotativos, a duração do trabalho 
não poderá ultrapassar 144 (cento e quarenta e quatro) horas 
em três semanas, ou 56 (cinquenta e seis) horas em qualquer 
dessas semanas. 

No que atine a férias anuais remuneradas, o seu 
montante, concedido em dias corridos, leva em consideração o 
tempo de serviço do empregado, nos seguintes termos: 14 
(quatorze) dias para os obreiros que possuem até cinco anos 
de trabalho; 21 (vinte e um) dias para aqueles que possuem 
entre cinco e dez anos de serviço;  28 (vinte e oito) dias para 
os que já contam com tempo de serviço entre dez e vinte anos; 
finalmente, o período de férias será de 35 (trinta e cinco) dias 
para os empregados com mais de vinte anos de serviço. 

Relativamente à participação nos lucros, a reforma de 
1957 à Constituição prevê a sua possibilidade. No entanto, a 
matéria não se encontra regulada em lei ordinária, o que faz 
com que não seja utilizada na pratica. 

No que concerne especificamente à rescisão contratual 
(contratos por prazo indeterminado), a legislação a admite, 
porém impondo, ao empregador, nas hipóteses de dispensa 
sem justa causa o pagamento por ano de serviço prestado ou 
fração igual ou superior a três meses45. Além da indenização, o 
empregado ainda possui o direito ao aviso prévio, que será de 
trinta dias (se tiver até cinco anos de serviço na empresa) ou 
de sessenta dias (na hipótese de mais de cinco anos). 

Relativamente às ausências remuneradas, são os 
seguintes os prazos fixados na legislação argentina: 

- casamento: dez dias; 
- licença-maternidade: 45 (quarenta e cinco) dias antes e 

45 (quarenta e cinco) dias após o parto, pagos pelo 
empregador, e compensados perante a previdência Social; 

- licença paternidade: dois dias; 
- falecimento de cônjuge ou pais: três dias 

                                                             
43 TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. Sistema Processual do Trabalho da Argentina. In:  
MOURA EÇA, Vitor Salino de (Org). Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012.  p.19. 
44 NORRIS, Roberto. Contratos coletivos supranacionais do trabalho e a 
internacionalização das relações laborais no Mercosul. São Paulo: LTr, 1998. p. 93. 
45 A indenização, que é calculada sobre a remuneração percebida, não poderá ultrapassar o 
montante equivalente a três vezes a média salarial das categorias abrangidas por convenção 
coletiva, em cujo contexto se insere o empregado dispensado. 
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- permissão de ausência para prestação de exames 
escolares em um total de até dez dias por ano. (pag. 93,1998); 

 

Como podemos notar, a condição das normas trabalhistas do país 

vizinho, desde cedo trazia condições melhores que os demais países do 

estudo, tendo vários direitos à classe laborista. Além dos direitos acima 

descritos, há o descanso semanal, que segundo Gonzalez Mullin46 ocorreram 

da seguinte maneira os implementos no ordenamento argentino: 

O critério geral fixado pela LCT com relação ao trabalho 
semanal impõe a proibição de trabalhar entre as 13 horas do 
dia sábado e as 24 horas do dia domingo. Este princípio geral 
pode variar em determinadas atividades e/ou por 
circunstâncias especiais. 

Assim sendo, por exemplo, em determinadas atividades 
em que é permitido o trabalho aos sábados depois das 13 
horas ou aos domingos, impõe-se a obrigação de outorgar dias 
livres compensatórios. 

Conforme relacionado pelos autores descritos, os direitos básicos 

trabalhistas argentinos são os acima, tendo uma legislação adequada às 

condições de seus trabalhadores. É claro que pode ser melhorada, contudo o 

país atravessa uma crise financeira e tal situação dificulta ganhos novos. Estes 

direitos serão comparados com os demais países da tríplice fronteira logo 

abaixo. 

Na Argentina existem 24 (vinte e quatro) procedimentos distintos, 

referentes a cada uma das 23 (vinte e três) províncias, aos quais se soma o 

procedimento vigente na Cidade Autônoma de Buenos Aires, capital da nação, 

ou seja, o distrito federal. 

Agora vamos recitar um pouco, de modo geral, sobre o ordenamento 

processual argentino, que se divide em duas escolhas estruturais: prevalência 

da escritura ou da oralidade. Abaixo, segue um quadro demonstrativo das 

províncias e suas escolhas quanto à estrutura: 

Quadro 1 – Descritivo do procedimento adotado por cada província argentina 

Estados (Províncias)  Lei Procedimento  
Escrito Ou Oral 

                                                             
46 GONZALEZ MULLIN, Horacio. Giordiano, Imaculada. Schwartsman, Sérgio. Zimmermann, 
Lucia Vidigal. O Direito do trabalho individual: Argentina, Brasil, Uruguai. São Paulo: LTr, 
2012. p.29.  
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PAÍS  18.345 Escrito 

Buenos Aires 11.653 Oral 

Catamarca 4.799 Escrito 

Chaco  Leis 2.383 e 4.063 Escrito 

Chubut 69 Oral 

Córdoba 7.987 Oral 

Corrientes 3.540 Oral 

Entre Rios 5.315 Oral 

Formosa 639 Oral 

Jujuy 1.938 Oral 

La Pampa 986 Escrito 

La Rioja 3.372 Oral 

Mendoza 2.144 Oral 

Misiones 2.884 Escrito 

Neuquén 921 Oral 

Rio Negro 1.504 Oral 

Salta 5.298  

San Juan 5.732 Escrito 

San Luis 2.642 Escrito 

Santa Cruz 1.444 Escrito 

Santa Fe  7.945 Escrito 

Santiago del Estero 7.049 Escrito 

Tierra del Fuego 454/1.997 Oral 

Tucumán 6.204 Escrito 

Fonte: Grisolia47 

                                                             
47 GRISOLIA, Júlio Armando. Manual de derecho. 7. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Abeledo Perrot, 2016. p. 869. 
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A aplicação supletiva é um ponto importante a ser levantado. Nas linhas 

abaixo falaremos como ocorre no ordenamento argentino e como é no 

ordenamento brasileiro. 

A aplicação supletiva no ordenamento brasileiro trabalhista é regida no 

art. 769 da CLT, o que significa que pode ocorrer aplicação subsidiária do 

Código de Processo Civil desde que haja omissão em relação à matéria, e, 

ainda, compatibilidade da norma processual comum com as normas e 

princípios do processo laboral, ou seja,  se não for completa. 

No ordenamento da Argentina, segundo Moura Eça48, ocorre de maneira 

diversificada: 

 

Na Argentina, porém em diversos ordenamentos 
provinciais, tal questão, a rigor, não se coloca, na medida em 
que os legisladores respectivos, tendo presente o caráter 
adjetivo do direito processual, cuidaram de explicitamente 
estabelecer um vinculo formal entre os planos jurídicos, 
instrumental e de fundo, de sorte que a integração subsidiária 
do primeiro se perfaça quando seja ela condizente com os 
princípios informadores do segundo. 

Servem de exemplo, neste particular, os preceitos a 
seguir reproduzidos: 

Entre Rios – Lei nº 5315/1973 – Código Processual 
Laboral: 

Art. 141. As expressas referências ao Código Civil e 
Comercial contidas neste Código Processual do trabalho são 
absolutas e envolvem a exclusão de outros mencionados. Em 
caso de dúvida, devem ser respeitados os princípios gerais do 
processo e da jurisdição do trabalho, e deve-se aplicar estes 
para uma maior rapidez e economia processual. 

Mendoza – Lei nº 2144/1952 – Código Processual 
Laboral: 

Art. 108.  Somente quando os princípios são 
insuficientes, as disposições do Código de Processo Civil  
serão aplicáveis. Juízes na aplicação das disposições 
adicionais ou aqueles a quem este Código se refere 
explicitamente, terão interpretação das características do 
precesso do trabalho e, assim, deverão consultar a declaração 
dos direitos dos trabalhadores. Em caso de dúvida, o 
procedimento a ser adotado será o que der maior agilidade.  

Santiago Del Estero – Lei nº 3603/1971 – Código 
Processual Laboral: 

                                                             
48 MOURA EÇA, Vitor Salino de. Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012. p. 22. 
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Art. 168 - Esta lei aplica-se em detrimento de qualquer 
outra disposição legal que está em conflito. Somente quando 
eles provam princípios suficientes emergentes do espírito 
jurídico deste Código, os preceitos da Lei Orgânica dos 
Tribunais, os Códigos de Processo Civil e Comercial e 
Correção Criminal e aplica-se às leis que modificam, serão 
complementares a este. Os juízes devem estar presentes para 
aplicar as características do processo de trabalho assim que 
consultarem os princípios por trás da lei do trabalho. 

 
San Luis – Lei nº VI 0711-2010 – Código Processual 

Laboral: 
 
Art. 137 - Somente quando os princípios são 

insuficientes, as disposições do Código de Processo Civil e 
Comercial  serão aplicáveis. Juízes na aplicação das 
disposições adicionais irão fazê-lo tendo em conta as 
características do processo do trabalho e assim aplicar os fins 
da justiça social, garantindo a hipossuficiencia do trabalhador. 

 

Em análise aos exemplos descritos acima e também conforme menciona 

Carlos Alberto Toselli e Alicia Graciela Ulla 49, apesar de ocorrer disparidade de 

época e de estrutura orgânica que possam estar presente nos ordenamentos 

instrumentais, todos preconizam e repetem a conexão teleológica que 

forçosamente deve existir entre as normas substancias e o processo que as 

serve.  

Conquanto, uma norma do processo comum argentino que tenha por 

efeito assingelar ou venha agilizar o resultado da prestação jurisdicional, será 

aceita e incorporada ao procedimento especializado laboral, quanto à 

irrenunciabilidade no direito material, são descritos nos sistemas processuais 

de algumas províncias, as quais são citadas por Moura Eça50 logo abaixo: 

 

[...] A esse respeito, uma recente lei de San Luis, que, em 
seu art. 110, prescreve que  “Para fijar el monto de la condena 
el juez podrá prescindir de lo afirmado por las partes, 
ajustándose a las disposiciones de las leyes vigentes y a lo que 
surja de las pruebas producidas”. Já em Córdoba, estabelece o 
art. 63 do respectivo CPT que “La sentencia podrá ser dictada 
ultra petita, debiendo ajustarse a las disposiones legales em 
vigor”. Trata-se de uma orientação espalhada pelo panorama 

                                                             
49ARGENTINA. Código procesal del trabajo. 2. ed. Córdoba: Alveroni, 2007. p. 36. 
50 MOURA EÇA, Vitor Salino de. Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012. p. 22. 
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argentino. Como registra Carlos Livellara, ela pode ser 
igualmente encontrada nas províncias de Buenos Aires, 
Mendoza, Corrientes, Santa Fé, Misiones, Salta Tucumán, 
Santiago del Estero, Entre Rios, Jujuy e Neuquén, bem como 
na legislação pertinente à capital federal. 

 

A respeito da irrenunciabilidade, a norma argentina não autoriza que as 

partes façam conciliação quando existem fatos controversos. Para a legislação 

Argentina se existem fatos contraditórios, esses devem ser esclarecidos e 

quem realmente  tiver direito será descoberto. Nesse contexto, Daniel Brain51 

tece alguns esclarecimentos: 

 

 “consecuencia de la aplicación del principio de 
irrenunciabilidad de los derechos acordados al trabajador por la 
ley, las convenciones colectivas de trabajo, estatutos 
profesionales o laudo com fuerza de tales y que, como tales, 
tampoco ser renunciados mediante una conciliación”. 

 

Como mencionado, se existem fatos contraditórios, não será possível que 

as partes façam acordos, desta forma obriga-se os litigantes a dizerem a 

verdade se assim pensarem em conciliação. 

O sistema processual argentino, apesar das múltiplas diferenças, no 

quesito irrenunciabilidade é superior ao brasileiro, sendo que somente a 

província de Córdoba não aceita o sistema ultra petita, ou seja, se descoberto 

for um direito suprimido, o juiz poderá determinar à parte sonegadora que 

cumpra a legislação pertinente e pague os valores devidos ao caso em tela. 

Outro ponto relevante é que o art. 9 da Lei de Contrato de Trabalho pela 

Lei nº 26.428 determina o seguinte: 

 

ARTICULO 9º — En caso de duda sobre la aplicación de 
normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable 
al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas 
que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. 

 

O artigo supramencionado cuida da aplicação da norma mais favorável ao 

proletariado, em que transportou a regra em questão para a dimensão 

                                                             
51 BRAIN, Daniel. Derecho procesal del trabajo. Córdoba: Advocatus, 2008. p. 290. 
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processual argentina, ou seja, se no caso em tela existirem varias normas que 

favorecem o direito suprimido, a norma que mais beneficiará o trabalhador será 

aplicada no caso em estudo. 

O ordenamento argentino também aceita as convenções da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho). Entre as ratificadas pelo país 

vizinho52 estão cento e noventa e uma recomendações: 

 

Convenção n. 1/19: “Duração do trabalho na indústria”; 
Convenção n.30/30: “Duração do trabalho no comercio e 
escritórios”; Convenção n.81/47: “Inspeção do trabalho na 
indústria e no comercio”; Convenção n.87/48: “ Liberdade 
sindical e Proteção ao direito da Sindicalização”; Convenção 
n.89/48: “Trabalho noturno de mulheres na indústria”, com um 
protocolo da revisão aprovado em 1990; Convenção n. 90/48: 
“Trabalho noturno de menores na indústria”; Convenção 
n.95/49: “Proteção do salário”; Convenção n.98/49: “Direito de 
sindicalização e de negociação coletiva”; Convenção n. 100/51: 
“Igualdade de remuneração para homens e mulheres”; 
Convenção n. 102/1952: “Normas mínimas de seguridade 
social”; Convenção 102/1952: “Normas mínimas de seguridade 
social”; Convenção n. 103/52: “Proteção da maternidade”; 
Convenção n.105/57 “Abolição do trabalho forçado”; 
Convenção n. 111/58: “Discriminação em matéria de 
empregos”; Convenção n.119/53: “Proteção das maquinarias”; 
Convenção n.121/64: “Proteção em caso de acidentes de 
trabalho e enfermidades profissionais”; Convenção n.128/67: 
“Prestações em caso de invalidez”; Convenção n.129/69: 
“Inspeção de trabalho na agricultura”; Convenção n.131/7053: 
“Fixação de salários mínimos”; Convenção n.132/70: “Férias 
anuais remuneradas”; Convenção 135/71: “Proteção aos 
representantes dos trabalhadores nas empresas”; Convenção 
n. 141/75: “Organização de trabalhadores rurais”; Convenção 
n.174/76: “Consultas tripartites para promover a aplicação de 
normas internacionais do Trabalho”; Convenção n.148/77: 
“Proteção de trabalhadores contra riscos profissionais de 
contaminação do ar, do ruído e das vibrações”; Convenção n. 
150/78: “ Administração do trabalho, conteúdo, funções e 
organização”; Convenção n. 154/81: “Promoção da negociação 
ambiente do trabalho”; Convenção n.157/82: “Sistema 

                                                             
52 LIPOVETZKY, Jaime César. Sistema de direito do Trabalho na integração regional e 
direito comparado argentino-brasileiro e latino-americano / Jaime César Lipovetzky, 
[tradução Sandra Garcia], São Paulo: LTr, 2011, p. 104. 
53 PRETTI,Gleibe. Direito internacional do trabalho e convenções da OIT ratificadas pelo 
Brasil. São Paulo: Icone, 2009. p. 331. CONVENÇÃO Nº131 – FIXAÇÃO DE SALÁRIOS 
MÍNIMOS, ESPECIALMENTE NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO – aprovada na 54ª 
reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra – 1970), entrou em vigor no plano 
internacional em 29.04.72.  
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internacional para a conservação dos direitos em matéria de 
seguridade social”; Convenção n. 168/88: “ Proteção contra o 
desemprego”; Convenção n. 175/93: “Trabalho de tempo 
parcial”; Convenção n. 183/00: “Proteção da maternidade”. 

 

No ordenamento argentino o ano de 1974 é marcado pela promulgação 

da Lei de Contrato de Trabalho (LCT), e os artigos mais comentados Magna 

Lei são os art. 19 e 14 bis da Constituição argentina. No que se refere à Lei do 

Contrato de Trabalho54, esta define: 

 

Art. 2º, paragrafo, inciso b: A los trajadores del Servicio 
doméstico 

Art. 4º: “Constituye trabajo a los fines de esta ley, toa 
actividad lícita que se preste a favor de quien la facultad de 
dirigirla, mediante uma remuneración....” 

Art. 22: “Habrá relación de trabajo cuando uma persona 
realice actos, efectúe obras o preste servicio a favor de otra... 
cualquiera sea e lacto que le dé origen”. 

Art. 28: “Se considera ‘trabajador’, a los fines de esta ley 
a la persona física que se obligue o preste servicios em las 
condiciones previstas em los arts. 21 y 22 de esta ley, 
cualesquiera que sean las modalidades de la prestación”. 

Por outro lado:  
Art. 26: “Se considera empleador a la persona física o 

conjunto de ellas, o jurídicas, tenga o no personalidade jurídica 
propia, requiera los servicios de un trajador”. 

 

O direito laboral da Argentina admite a representação da categoria pelo 

sindicato e o pleito de novas conquista trabalhistas através das convenções 

coletivas, conforme descreve a Lei n. 25250 em seu artigo 1º Contudo, na 

prática verificamos que mudanças na legislação têm sido muito tímidas nos 

últimos trinta anos, já que o que ocorre na maioria das vezes são os aumentos 

de salários através de acordos coletivos e esses aumentos não são 

conquistados para todos os profissionais da categoria e sim para os 

funcionários de determinada empresa. Ademais, é muito comum haver 

diferenças salariais para funcionários de uma mesma categoria, porém de 

diferentes empresas. 

                                                             
54 LIPOVETZKY, Jaime César. Sistema de direito do Trabalho na integração regional e 
direito comparado argentino-brasileiro e latino-americano / Jaime César Lipovetzky, 
[tradução Sandra Garcia], São Paulo: Ltr, 2011, p. 125. 
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Na data de 08 de julho de 1989 o Presidente Menen assume o governo 

da Argentina diante de uma hiperinflação herdada do governo de Alfonsin. 

Ginesta55 comenta o início do governo Menen: 

 

O período de Menem ficou marcado por hiperinflações da 
economia, privatização das empresas públicas,  
desregulamentação do trabalho, várias greves pelos sindicatos 
subordinados ao peronismo e da ampla abertura ao 
investimento estrangeiro. Também por uma recuperação da 
economia como de acordo com certos parâmetros, ainda mais 
pronunciada em 1997 do que em anos anteriores. 

 

Conforme mencionado acima, a economia em baixa fez com que muitos 

direitos fossem renegociados, e na Argentina no final do século não foi 

diferente. No início do governo de Menem, tudo indicava que o governante 

tinha acertado a economia, contudo às custas de desregulamentação das 

normas do trabalho, o que fez que tal modelo econômico não tivesse êxito por 

muito tempo.  

 

2.3 HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO NO PARAGUAI 

 

O direito do trabalho do Paraguai em comparação ao direito processual 

de seu país, é pouco elaborado. Assim, abordaremos a história das normas 

laboristas paraguaias. 

O direito do trabalho anda junto com o desenvolvimento econômico. 

Nesse quesito o Paraguai, segundo San Vicente56, foi o primeiro país do eixo 

MERCOSUL a buscar um desenvolvimento capitalista autônomo, porém foi 

sufocado pela Guerra da Tríplice Aliança (promovida por Argentina, Brasil e 

Uruguai sob a influência da Inglaterra), que enfraqueceu o desenvolvimento da 

indústria nacional paraguaia, tornando seu desenvolvimento econômico mais 

lento, diferente dos demais países e orientado, principalmente, à exportação de 

                                                             
55 GINESTA, Jaques. El Mercosur y su contexto regional e internacional: una introducción / 
Jacques Ginesta, Porto Alegre: Ed. Universidade UFRGS. 1999. p. 68. 
56 SAN VICENTE, Osvaldo Mantero de. Derecho del Trabajo de los países del MERCODUR 
– Un estúdio de derecho comparado – primeira parte. Montevideo: Fundación de Cultura 
Universitaria, 1996. p. 45. 
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matéria prima, consequentemente a liberdade do trabalho e a contratualização 

da prestação do trabalho também atrasaram. 

A guerra trouxe ao Paraguai um retardo ao seu desenvolvimento 

industrial, portanto, baixo nível de trabalho, e um aparecimento atrasado de 

uma legislação protecionista, porquanto sua primeira lei trabalhista é datada de 

191757 e refere-se ao descanso dominical, embora sua lei processual 

trabalhista seja mais elaborada que o direito trabalhista. Nesse quesito 

podemos citar a Lei de nº 742, editada em 1961, em plena ditadura militar, no 

governo de Alfredo Stroessner, que inova em inúmeros pontos, segundo Nacif 

citado por Moura Eça58, mesmo sendo anterior à Constituição vigente, esta foi 

recepcionada e tem plena aplicabilidade.  

Como já recitado, o direito do trabalho paraguaio tem seu alicerce 

baseado na Constituição Paraguaia de 1992 e em seu Código de Direito do 

Trabalho promulgado pela Lei nº 213 de 30 de outubro de 1993 com 

modificações e ampliações mediante a lei nº 496/95 e a lei processual já 

relatada. 

O poder judiciário trabalhista do Paraguai59 é composto por um juizado 

em Encarnacion, outro em Alto Paraná e cinco juizados em Assunção, além de 

um tribunal do trabalho em Assunção composto de duas salas.  

Segundo a lei processual trabalhista paraguaia, para ingressar na 

magistratura trabalhista exige-se os seguintes pressupostos segundo o 

Art.1360: ser Doutor em Direito ou advogado, ser ainda Especialista em trabalho 

e Segurança Social. 

Após cumprir os requisitos acima as pessoas escolhidas pela Corte 

Suprema de Justiça, serão nomeadas para o respectivo cargo, conforme 

delimita o art. 264 da Constituição do Paraguai. 

                                                             
57 Ibid., pp. 49-50. 
58 NACIF LACERDA, Cynthia Mara. Sistema Processual do Trabalho do Paraguai. In:  
MOURA EÇA, Vitor Salino de (Org). Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012.  p.163. 
59 SAN VICENTE, Osvaldo Mantero de. Derecho del Trabajo de los países del MERCOSUR 
– Un estúdio de derecho comparado – primeira parte. Montevideo: Fundación de Cultura 
Universitaria, 1996. pp. 49-50. 
60 Art.13. Son requisitos para ser juez del trabajo: a) Título de Doctor en Derecho o de 
Abogado; b) Especial versación en Derecho del Trabajo y seguridade social; y c) Los 
estabelecidos por la ley correspondiente para los demás jueces. 
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Os juízes nomeados ficarão em sua sede por cinco anos, podendo ser 

reconduzidos por igual período. Para tanto, devem concorrer novamente para o 

cargo. Insta ressaltar que a permanência no cargo e na sua especialidade não 

é definitiva, podendo a Corte Suprema de Justiça transferir o juiz para outro 

tribunal, podendo ser penal ou civil, ou ainda para qualquer outra localidade. 

Por mais que essa decisão aflija o art. 13 do CPT (Código de Processo do 

Trabalho), como também ao artigo 252 da Constituição Paraguaia61. 

Se ocorressem conforme mencionado na constituição, seria certamente 

uma forma democrática de ingressão dos candidatos, apesar de a escolha 

muitas vezes ser colocada em dúvida, se realmente os requisitos são 

preenchidos para todos os ocupantes dos cargos com isonomia, na legislação 

paraguaia, diversos princípios conhecidos por nós, são aceitos em seu 

ordenamento; entre eles: o da oralidade, da celeridade, da  equidade, dentre 

outros. 

Está explicitamente determinada a aplicação do Princípio da Equidade, 

conforme delineia o artigo 7º do Código Processual Paraguaio, sendo este uma 

das formas de interpretação e de aplicação. Já o Principio do in dubio pro 

operario, localizado no artigo 8º do Código Processual do Trabalho, recita que 

na dúvida quanto à interpretação do código, aplica-se o que for mais favorável 

ao trabalhador. Outrossim, o Princípio da Independência do Juiz está elencado 

no art. 12 do Código Processual Trabalhista paraguaio, enquanto o Princípio do 

Livre Convencimento do Juiz está mencionado no artigo 138 e o Princípio da 

Inversão do Ônus da Prova está previsto no artigo 137. 

O comparativo da aplicabilidade do principio no ordenamento brasileiro e 

paraguaio, segundo Nacif, ocorre62 da seguinte maneira: 

 

No processo trabalhista brasileiro, caso exista dúvida 
razoável por parte do juiz, há possibilidade de interpretar a 
prova em benefício do empregado, geralmente autor da ação 
trabalhista, pois o caráter instrumental não se confunde com 

                                                             
61 MOURA EÇA, Vitor Salino de. Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012. p. 164. 
62 NACIF LACERDA, Cynthia Mara. Sistema Processual do Trabalho do Paraguai. In:  
MOURA EÇA, Vitor Salino de (Org). Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012. p.165. 
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sua forma. A doutrina, entretanto, não acolhe pacificamente 
este princípio no âmbito do direito processual do trabalho, pois 
neste o juiz deve velar pela igualdade entre as partes, 
orientando-se, em tal mister, pela teoria da distribuição do ônus 
da prova. 

 

Conforme já aduzido pelo autor acima, ocorrem diferenças na 

aplicabilidade no caso concreto, lembrando que no Paraguai a maioria dos 

contratos de trabalhado são orais e a busca do direito suprido não é cultural. 

Além do mais,  muitas vezes também a aplicabilidade no país mencionado fica 

apenas no normativo e não no fato real. No entanto no Brasil os magistrados 

têm distribuído o ônus da prova e seu efeito do in dubio pro-operario fica 

amenizado. 

Para Nacif63, um estado que consagra a separação dos poderes deve 

prezar pelo julgamento da livre intervenção, garantindo aos seus julgadores o 

direito de exercer a sua função de forma independente. 

O Paraguai ratificou as Convenções da OIT, sendo 87 sobre a liberdade 

de associação e proteção do Direito de Sindicalização e 98 sobre o direito de 

organização e negociação coletiva. 

 Quando um país introduz uma legislação trabalhista de proteção, ele 

também desenvolve o lado social de sua população, ocorrendo a distribuição 

de rendas e, segundo Montaner 64, o direito do trabalho paraguaio está da 

seguinte maneira: 

 

A Constituição paraguaia de 1992 está em pleno 
equilíbrio com o direito do trabalho internacional: não contém 
uma enumeração tão meticulosa e abrangente a fim de impedir 
que a transformação gradual desse ramo do direito, em 
conformidade com o desenvolvimento socioeconômico e 
cultural do país, nem tão breve ou estreita, contudo na pratica o 
ordenamento não é aplicado muitas vezes como poderia ser. 

 

O autor comenta que o direito paraguaio está em equilíbrio com o direito 

do trabalho internacional, contudo ainda tem muito a crescer e a fazer pelo 

desenvolvimento socioeconômico da população paraguaia, pois muitas vezes 
                                                             
63 Ibid. 
64 MONTANER, Jorge Dario Cristaldo e RODRIGUEZ, Beatriz E. Cristaldo. Legislación y 
Jurisprudencia Del Trabajo. 1. ed. Asunción: Litocolor, 2002. p. 18. 
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na tríplice fronteira deparamo-nos com uma prática diferente da teoria. 

Outrossim, acreditamos que os atuais governantes e sua população estão 

numa nova era, em que, com o passar do tempo, a teoria e a prática 

caminharão juntas.  

A constituição paraguaia65 também contém normas previdenciárias, 

presentes no seu artigo 95: 

 

Artigo 95 – Previdência social 
 
Um sistema de segurança social abrangente obrigatório 

para o trabalhador dependente e sua família será estabelecido 
por lei. 

A sua extensão será promovida para todos os setores da 
população. 

Os serviços do sistema de segurança social podem ser 
público, privado ou misto, e em todos os casos serem 
supervisionados pelo Estado. 

Os recursos financeiros da segurança social não serão 
desviados de seus fins específicos; estará disponível para essa 
finalidade, não obstante os investimentos lucrativos que 
poderiam aumentar os seus ativos. 

 

A teoria mais uma vez é linda na constituição paraguaia, contudo existe 

uma outra realidade para o trabalhador e contribuinte paraguaio, em que as 

normas existem, mas na prática ela só descreve um lindo direito social, que 

não passa de lindas palavras 

Segundo Norris66, os direitos trabalhistas individuais paraguaios são: 

Quanto ao período normal de trabalho, o mesmo na 
Argentina é de 48 (quarenta e oito) horas semanais, podendo 
ser distribuídas nos diversos dias da semana, desde que não 
excedam a 09h15min (nove horas e quinze minutos) de 
jornada. Quanto ao labor em turnos rotativos, o total de horas 
varia, quer se trate de um período integralmente noturno 
(quarenta e duas semanais) ou misto 45 (quarenta e cinco 
horas semanais). 

[...] o tempo de férias no Paraguai varia de acordo com o 
tempo de serviço do empregado, modificando-se, contudo, os 
parâmetros: para um tempo de serviço de zero a cinco anos, as 
férias serão de 12 (doze) dias; 21 (vinte e um) dias para 
aqueles que possuem entre cinco e dez anos de serviço;  28 
(vinte e oito) dias para os que já contam com tempo de serviço 

                                                             
65 Ibid, pp. 42-44. 
66 NORRIS, Roberto. Contratos coletivos supranacionais do trabalho e a 
internacionalização das relações laborais no Mercosul. São Paulo: Ltr, 1998. p. 93. 
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entre dez e vinte anos; finalmente, o período de férias será de 
35 (trinta e cinco) dias para os empregados com mais de vinte 
anos de serviço. 

Relativamente à participação nos lucros, a reforma de 
1957 à Constituição prevê a sua possibilidade. No entanto, a 
matéria não se encontra regulada em lei ordinária, o que faz 
com que não seja utilizada na prática. 

No que concerne especificamente à rescisão contratual 
(contratos por prazo indeterminado), a legislação a admite, 
porém impondo, ao empregador, nas hipóteses de dispensa 
sem justa causa o pagamento por ano de serviço prestado ou 
fração igual ou superior a três meses67. Além da indenização, o 
empregado ainda possui o direito ao aviso prévio, que será de 
trinta dias (se tiver até cinco anos de serviço na empresa) ou 
de sessenta dias (na hipótese de mais de cinco anos). 

Relativamente às ausências remuneradas, são os 
seguintes os prazos fixados na legislação argentina: 

- casamento: dez dias; 
- licença-maternidade: 45 (quarenta e cinco) dias antes e 

45 (quarenta e cinco) dias após o parto, pagos pelo 
empregador, e compensados perante a previdência Social; 

- licença paternidade: dois dias; 
- falecimento de cônjuge ou pais: três dias 
- permissão de ausência para prestação de exames 

escolares em um total de até dez dias por ano. (pag. 93,1998); 

 

Embora os diretos laboristas paraguaios sejam amplos, a seguridade 

social no Paraguai, apesar de ter sito ratificada por seu parlamento, através da 

Lei nº 66/68, a Convenção Internacional do trabalho nº 117 da OIT, até hoje 

não existe na prática. Existe também em sua constituição norma referente à 

Liberdade Sindical, conforme artigo 96. Em seu artigo 97 da Constituição 

paraguaia estão as normas das Convenções Coletivas, que recitam que os 

sindicatos têm o direito de promover ações coletivas e de celebrar acordos 

para melhoria das condições de trabalho. Tal artigo também menciona que o 

Estado deve facilitar soluções conciliatórias para conflitos laborais e de dialogo 

social, enquanto e a arbitragem no ordenamento é opcional. 

As negociações coletivas estão entre os direitos dos trabalhadores 

paraguaios, contudo é pouco utilizada. A cultura de buscar novos direitos e 

melhorias não faz parte da prática sindical e apesar de o país ser um gigante 

                                                             
67 A indenização, que é calculada sobre a remuneração percebida, não poderá ultrapassar o 
montante equivalente a três vezes a média salarial das categorias abrangidas por convenção 
coletiva, em cujo contexto se insere o empregado dispensado. 



45 

 

em vendas de informática no mundo, as normas trabalhistas são difíceis de se 

ter acesso. Poucos livros escritos também ajudam a população ficar sem essas 

informações, fazendo assim com que eles não busquem por melhores dias 

laborais. Outro ponto a ser mencionado é que o país tem uma economia 

estável, assim o que vê são os acordos coletivos de aumentos salariais, muito 

próximos aos que a Argentina faz.  

De acordo com o já relatado, o Paraguai possui um código de trabalho, 

promulgado pela Lei nº 213/93, diferente do Brasil que somente possiui a 

consolidação de leis trabalhistas. Vejamos alguns direitos e deveres contidos 

no código de trabalho paraguaio: 

Código do Trabalho Paraguaio 
Estabilidade  
Artigo 94 - Casos que o contrato de trabalho pode 

terminar: 
O trabalhador tem dez anos de serviço ininterrupto com o 

mesmo empregador, adquire estabilidade no emprego, e só 
poderá rescindir o seu contrato nos seguintes casos: 

1) O empregador estabelecido com dez anos de serviços 
ininterrupto poderá ser demitido por justa causa; 

2) O trabalhador cuja reintegração foi determinada 
poderá substituí-la pela compensação ao que se refere o artigo 
97°; e, 

3) Que o trabalhador venha a se aposentar, de acordo 
com a lei. Neste caso, o empregador e o empregado podem 
concordar com uma nova relação de trabalho, sujeita às 
seguintes regras: 

a) Não haverá nenhuma mudança nos salários, tempo de 
férias ou outros benefícios acima; 

b) A conclusão da suspensão do contrato deve ocorrer 
com aviso prévio de noventa dias, o dinheiro compensável e, 

c) O trabalhador não tem direito a uma indenização por 
antiguidade. 

 

Depois de uma análise do artigo acima, chegamos a uma norma de 

estabilidade que o código paraguaio estabelece ao empregado após dez anos 

de serviço ininterrupto com o mesmo empregador, conquanto na pratica não 

existem trabalhadores com registros trabalhistas legalizados com essa 

quantidade de tempo. 

Vejamos agora como se comporta o sistema processual paraguaio, A 

competência para analisar as questões de conflitos coletivos econômicos será 

da junta permanente de Conciliação e Arbitragem; quanto aos conflitos 
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trabalhistas individuais e coletivos, será em primeira e segunda instâncias, por 

juízes e tribunais de direito.  

Nas demandas laborais, as que não excedam a um salário mínimo, 

segundo Nacif68, processam-se assim: 

 

As demandas laborais que não excedam a um salário 
mínimo deverão ser processadas e julgadas em única instância 
e quando exceder o valor, aí teremos a competência da 
primeira instância, ou nos casos especiais determinados pela 
lei processual em seu artigo 34, que diz serem competentes os 
juízes do trabalho, por razão da matéria para conhecer e 
decidir em única instância , quando o valor do objeto litigioso 
não exceda a importância de um mês de salário mínimo, e em 
primeira instância  quando exceder a dita soma ou não for 
suscetível de fixação de quantia: a) As questões de caráter 
contencioso que suscitem a aplicação Código de Trabalho ou 
as cláusulas do contrato individual ou o de aprendizagem, entre 
trabalhadores ou aprendizes e empregadores; b) As 
controvérsias surgidas entre os sujeitos ou aderentes de um 
contrato coletivo de condições e trabalho, respeito da 
existência, interpretação ou cumprimento deste; c) os litígios 
sobre reconhecimento sindical, promovidos entre estes 
exclusivamente, para efeito de realizar contrato coletivo de 
trabalho; d) Todo conflito entre um Sindicato e seus filiados 
derivado do descumprimento dos estatutos sociais ou do 
contrato coletivo de condições de trabalho; e) as controvérsias 
entre trabalhadores, motivadas pelo trabalho em equipe. 

 

As demais demandas trabalhistas individuais serão processadas em 

primeira instância pelos juizados trabalhistas, que são três nas principais 

cidades do país. Quanto à competência referente à localidade onde tramitará a 

ação, será eleita em razão do local do trabalho, podendo o empregado optar 

pelo domicílio do empregador ou do local da celebração do contrato de 

trabalho. Se vários forem os locais da prestação do serviço, o trabalhador 

poderá interpor a ação no local de sua residência, conforme dispõem os art. 39 

e 40 do processo trabalhista paraguaio, contudo pouco procuradas pelos 

empregados paraguaios. 

                                                             
68 NACIF LACERDA, Cynthia Mara. Sistema Processual do Trabalho do Paraguai. In: MOURA 
EÇA, Vitor Salino de (Org). Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012. pp. 166-167. 
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Vale relembrar que o Paraguai não tem tradição em litígios trabalhistas. 

De acordo com o artigo 41, se a demanda é deduzida pelo empregador, deve 

ser proposta perante o juiz do domicilio do trabalhador. 

Em comparativo com o direito processual trabalhista brasileiro, referente à 

competência, no Brasil, esta é do local da prestação do trabalho, de acordo 

com o artigo 461 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Já o Paraguai, 

conforme relata Nacif69, embora tendo uma legislação pertinente, não possui 

estrutura funcional para atender à necessidade do cidadão; desta forma, a 

maneira encontrada para facilitar o acesso ao judiciário, foi flexibilizar as regras 

de competência do local para propositura da ação. 

Quanto ao procedimento em primeira instância, o processo paraguaio é 

verbal, visando à celeridade; assim como o processo brasileiro, o sistema deve 

garantir aos litigantes a ampla defesa e economia processual.   

Em toda a demanda, os órgãos jurisdicionais do trabalho atuarão 

previamente como conciliadores, procurando o concílio entre as partes, antes 

de iniciar procedimento de primeira instância. 

Assim como no Brasil, onde aduz o artigo 791 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, o jus postulandi é aceito nos processos de primeira instância, ou 

seja, não há necessidade de acompanhamento de advogado; apenas em caso 

de recurso para o tribunal será necessário o acompanhamento de defensor, 

recita o artigo 65 do código de processo do trabalho paraguaio. 

Como no sistema brasileiro, o juiz trabalhista paraguaio tem sempre o 

dever de tentar a conciliação entre as partes, e em qualquer fase do 

julgamento, tendo êxito, o acordo será reduzido a termo e homologado70. 

Contudo, tal acordo não poderá desrespeitar os direitos dos trabalhadores; se 

isso ocorrer, o magistrado pode rejeitá-lo. 

Vale ainda recitar que em julgamentos de instâncias únicas e audiências 

de conciliação não é obrigatória a participação de advogado. Contra as 

sentenças e decisões interlocutórias, caberá a interposição de recurso à 

                                                             
69 NACIF LACERDA, Cynthia Mara. Sistema Processual do Trabalho do Paraguai. In:  MOURA 
EÇA, Vitor Salino de (Org). Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012. p. 166. 
70 Artigo 101 do Código de Processo do Trabalho Paraguaio. 
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instância superior, podendo a parte desistir antes de fundamentá-lo, nos 

seguintes moldes do artigo 235 do Código de Processo Trabalhista paraguaio. 

Quando a sentença de resolução de conflito e quaisquer outros que 

tenham um valor que não exceda o limite descrito no artigo 98, conforme aduz 

o artigo 242, ambos do código de processo do trabalho paraguaio, não serão 

passíveis de apelação; interposto o recurso, o juiz poderá aceitar ou rejeitar o 

pedido, sem qualquer fundamentação. Tal instrumento processual não 

interrompe o prazo para interposição do recurso de apelação. 

Destarte, os recursos no processo paraguaio, assim como os recursos do 

sistema brasileiro, têm como objetivos garantir às partes o direito de reexame 

da decisão prolatada, seja pelo mesmo órgão que proferiu ou por um órgão 

superior. 

Constitui segundo NACIF71, o processo paraguaio em um sistema 

ampliativo ao Principio do Duplo Grau de Jurisdição com escopo de outorgar 

uma maior segurança jurídica aos julgados.  

Em comparativo com o nosso ordenamento, o processo paraguaio é oral, 

enquanto o nosso é escrito; no quesito recursos são assemelhados, inclusive 

as questões sumaríssimas, onde o Paraguai delimita o valor de até um salario 

nacional e o Brasil delimita de até dois salários mínimos. Contudo, em ambos 

os sistemas não são passiveis de recurso, sendo que tal fato ocorre por possuir 

o objetivo de conferir celeridade processual. 

Os prazos dos recursos no Código de Processo Trabalhista Paraguaio 

são menores do que aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho 

Brasileiro. Desta forma, é evidente a busca pela celeridade processual no 

sistema processual do Paraguai, principalmente quando o juiz a quo não 

cumpre os prazos e o querelante pode interpor o recurso de queixa no tribunal 

a fim de sanar a irregularidade, cabendo inclusive conforme já explanado uma 

multa de um mês de salário do juiz. 

                                                             
71 NACIF LACERDA, Cynthia Mara. Sistema Processual do Trabalho do Paraguai. In: MOURA 
EÇA, Vitor Salino de (Org). Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012.  p.172 
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Em termos de processo trabalhista o do país de Ciudad del Este possui 

grande identidade com o nosso ordenamento, contudo as inovações apontadas 

em nosso estudo são laudáveis.  

Como pode ser verificado, constam na Constituição do Paraguai alguns 

direitos trabalhistas. Entre eles, podemos citar o artigo 88, não discriminação; 

artigo 89, do direito do trabalho das mulheres; artigo 90, proibição do trabalho 

infantil; artigo 91, descanso semanal remunerado; artigo 92, a partir da 

remuneração do trabalho (salário mínimo); artigo 93, dos benefícios adicionais 

para o trabalhador; artigo 94, direito à estabilidade e compensação (aviso 

prévio – indenização); artigo 95, seguridade social; artigo 96,  liberdade 

sindical; artigo 97, acordos coletivos; artigo 98,  direito à greve e greve; artigo 

99, cumprimento das normas laborais. 

O Paraguai já teve seus anos de glória no passado, contudo passou por 

muitas dificuldades depois da guerra Brasil-Paraguai, mas seu povo é muito 

lutador e valente. Assim, teve que reescrever sua história. O atual presidente 

Horácio Cartes está fazendo uma grande revolução em seu país, pois esta 

colocando muitas leis que somente existiam no papel e que somente agora 

começam a ser efetivadas.  

Dentre elas vamos citar no tópico convenções coletivas na tríplice 

fronteira o regime de Maquila e a Convenção do Comércio em Foz do Iguaçu. 

 

2.4 ESTUDO DE LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA ENTRE ARGENTINA, 

PARAGUAI E BRASIL 

 

Os principais institutos, como jornada de trabalho, descansos, terminação 

do contrato de trabalho, proteção do salário, proibição do trabalho infantil são 

parecidos, sem serem idênticos72, embasando-se no princípio da proteção73, 

princípio da irrenunciabilidade, direito positivo, doutrina, jurisprudência, e a 

aplicação das normas mais benéficas ou mais favoráveis. 

                                                             
72 GARCIA JÚNIOR, Armando Alvares. O Direito do Trabalho no MERCOSUL. São Paulo: 
LTr, 1997. pp. 72-89.    
73 PLÁ RODRIGUESZ, Américo. Principio de Direito do Trabalho. Traduzido por Wagner 
Giglio. 5ª tiragem. São Paulo LTr, 1997. pp. 53-60. 
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O direito processual trabalhista comparado dos países membros do 

estudo delimita que no Brasil não são aceitas aplicações supletivas, somente 

subsidiárias, de acordo com o art. 769 da CLT.  Já na Argentina uma norma do 

processo comum que tenha por efeito de assingelar ou acelerar o resultado da 

prestação jurisdicional será aceita e incorporada ao procedimento 

especializado laboral, se assim beneficiar. 

O sistema processual Argentino, apesar das múltiplas diferenças, no 

quesito irrenunciabilidade é superior ao brasileiro, sendo que somente a 

província de Córdoba não aceita o sistema ultra petita. Vale ressaltar que o 

sistema Paraguaio também possibilita a sentença ultra petita, desde que 

provada no processo. 

Conquanto no Paraguai, segundo Kummel74, o direito é mais nominal do 

que praticado. 

 

Quadro 2 – Estudo dos direitos trabalhistas na Tríplice Fronteira 

 

Quadro de Estudo dos Direitos Trabalhistas na Tríplice Fronteira 

 

Direitos 

 

Argentina 

 

Brasil 

 

Paraguai 

Jornada de 
trabalho 

48h00min 
semanais, 
podendo chegar 
a ultrapassar 
56h00min 
semanais. 

44h00min semanais, 
podendo ser 
distribuídas as horas 
semanalmente, desde 
que não exceda dez 
horas diárias. 

1. Turno rotativo - 
a jornada será de 
seis horas diárias. 
2. Ressalvados a 
possibilidade de 
estabelecimento 
diverso através de 
negociação 
coletiva. 

48h00min 
semanais, 
podendo ser 
distribuídas as 
horas nos 
diversos dias da 
semana, desde 
que não exceda 
uma jornada 
diária de 
9h15min 

1. Turno 
rotativo - o total 
de horas varia, 
quer se trate de 

                                                             
74 KUMMEL, Marcelo Barroso. As convenções da OIT e o Mercosul. São Paulo: LTr, 2001. p. 
33. 
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um período 
integralmente 
noturno 
(quarenta e 
duas horas 
semanais) ou 
misto (quarenta 
e cinco horas 
semanais). 

Férias  14 dias corridos 
(para 
funcionários que 
possuem até 
cinco anos de 
trabalho); 21 
dias corridos 
(para quem 
possui entre 
cinco e dez anos 
de serviço); 28 
dias corridos 
(para quem 
possui entre dez 
anos e vinte 
anos); 35 dias 
corridos (para os 
que possuem 
mais de vinte 
anos)  

Leva se em conta um 
período aquisitivo 
anual; será em regra 
30 dias, desde que o 
empregado não 
possua mais de cinco 
dias de faltas não 
justificadas no aludido 
período. 

1. Férias de 24 
dias se verificar um 
número de faltas 
não abonadas de 
seis a quatorze 
dias. 
2. Férias de 18 
dias, se verificar um 
número de faltas 
não abonadas de 
quinze a vinte e três 
dias; 
3. Férias de 12 
dias se verificar um 
número de faltas 
não abonadas de 
vinte e quatro dias a 
trinta e dois dias. 

12 dias para 
obreiros que 
possuem até 
cinco anos de 
trabalho; 18 dias 
para obreiros 
que possuem de 
cinco a dez anos 
de trabalho; 30 
dias para 
obreiros que 
possuem mais 
de dez anos de 
trabalho. 

Participação 
nos lucros  

Há possibilidade 
de ocorrência na 
participação dos 
lucros (contudo 
não se encontra  
regulada em lei) 

Há possibilidade de 
participação nos 
lucros. A matéria 
encontra-se prevista 
na Constituição e 
regulamentada 
através de medidas 
provisórias. 

Apesar de a 
matéria não ter 
sido 
contemplada na 
Constituição 
paraguaia , a 
mesma vem 
sendo objeto de 
apreciação em 
negociações 
coletivas. No 
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entanto os 
lucros são 
destinados ao 
sindicato, e não 
diretamente ao 
trabalhador. 

Rescisão 
contratual 

Demissão sem 
justa causa - 
enseja direito 
equivalente a um 
mês de 
remuneração por 
ano de serviço 
prestado ou 
fração igual ou 
superior a três 
meses. 

Demissão sem justa 
causa - enseja direito 
à indenização,  que 
equivale a 40% do 
saldo do Fundo de 
Garantia por Tempo 
de Serviço;  

Demissão sem 
justa causa - 
enseja direito à 
indenização, 
contudo 
diferencia se o 
obreiro  é estável 
ou não.  

1. Para 
aqueles NÃO 
detentores de 
estabilidade, 
esta será de 
QUINZE dias de 
salário por ano 
de serviço ou 
fração de seis 
meses, 
calculada sobre 
a média da 
remuneração 
percebida nos 
últimos seis 
meses de 
contrato. 
2. Para os 
detentores de 
estabilidade, a 
sua dispensa 
poderá se 
verificar por 
justa causa 
(comprovada 
em inquérito 
judicial) ou sem 
justa causa. 
Esta última na 
hipótese de o 
empregado 
concordar com 
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a rescisão 
mediante uma 
indenização em 
dobro75. 

Aviso prévio 30 dias (se tiver 
até cinco anos 
de serviço) ou 60 
dias (na hipótese 
de mais de cinco 
anos) 

30 (trinta) dias, 
acrescidos 3 (três) 
dias por ano de 
serviço prestado na 
mesma empresa, até 
o máximo de 60 
(sessenta) dias, 
perfazendo um total 
de até 90 (noventa) 
dias. 

30 (trinta) dias a 
90 (noventa) dias 

Sucessão Em caso de 
sucessão de 
empresa, os 
direitos dos 
funcionários são 
protegidos. 

Em caso de sucessão 
de empresa, os 
direitos dos 
funcionários são 
protegidos. 

Em caso de 
sucessão de 
empresa, os 
direitos dos 
funcionários são 
protegidos. 

Ausências 
remuneradas 

 

1. Casamento: 
dez dias; 

2. Licença 
maternidade: 
quarenta e 
cinco dias 
antes do 
parto e 
quarenta e 
cinco dias 
pós parto – 
pagos pelo 
empregador 
e 
compensado
s perante a 
Previdência 
Social; 

3. Licença 
paternidade: 
dois dias 

4. Falecimento 
de cônjuge 
ou pais: três 

1. Casamento: 
três dias; 

2. Licença 
maternidade: 
Cento e vinte 
dias, pagos 
pelo 
empregador e 
compensados 
perante a 
Previdência 
Social; 

3. Licença 
paternidade: 
cinco dias; 

4. Falecimento de 
cônjuge ou 
parente: dois 
dias; se for 
professor, terá 
direito a nove 
dias; 

5. Alistamento 
eleitoral: até 

1. Casament
o: três dias; 

2. Licença 
maternidade: 
seis semanas 
antes do parto 
e seis após, 
diretamente 
pelo sistema 
previdenciário; 

3. Licença 
paternidade: 
dois dias;  

4. Falecimen
to de cônjuge 
ou parente: 
quatro dias. 

                                                             
75 O Paraguai é o único país do MERCOSUL onde não existe o seguro desemprego. 
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dias 
5. NÃO PREVÊ 

ausência 
remunerada 
para 
alistamento 
eleitoral. 
 

dois dias. 
 

Aplicação  
supletiva do 
ordenamento 
adjetivo 
comum no 
processo 
trabalhista76 

Na Argentina é 
aceita qualquer 
norma comum, 
desde que 
facilite ou 
acelere a 
prestação 
jurisdicional. 

No Brasil a aplicação 
é aceita de maneira 
subsidiária e não 
supletiva, conforme 
artigo 769 da CLT  

  

Fonte: Norris77; Moura Eça78 - Elaboração própria 

2.5 ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

O contexto histórico das organizações sindicais sempre esteve ligado à 

evolução das greves e da conquista do direito de greve, conquanto se 

diferenciou conforme cada país do presente estudo. Jaime César Lipovetzky79 

comenta a historia da organização sindical em nosso continente: 

 

Na América Latina, e mais precisamente na Constituição 
Mexicana de 1917, o direito das associações de trabalhadores 
foi reconhecido pela primeira vez no art. 123 da mesma e na 
região, a associação profissional de trabalhadores, se 
converteu paulatinamente em um direito dos trabalhadores 
ante os empregadores que foi se expandindo por todo o 
subcontinente impondo ao empresariado a obrigação de 
negociar com eles as condições de trabalho. 

 
 

A organização sindical sofre uma grande modificação com o 

aparecimento do neoliberalismo econômico e da flexibilização das normas 

                                                             
76 MOURA EÇA, Vitor Salino de. Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012. 
77 NORRIS, Roberto. Contratos coletivos supranacionais do trabalho e a 
internacionalização das relações laborais no Mercosul. São Paulo: LTr, 1998. pp. 92-96. 
78 MOURA EÇA, op. cit. 
79 LIPOVETZKY, Jaime César, Sistema de direito do Trabalho na integração regional e 
direito comparado argentino-brasileiro e latino-americano / Jaime César Lipovetzky; 
[tradução Sandra Garcia], - São Paulo: Ltr, 2011. p. 384. 
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trabalhistas. A partir dos anos sessenta, o modelo de substituição é trocado 

pelo controle dos salários, dos gastos públicos e previdenciários. 

É também a partir dessa década que o Brasil (1964)80 e Argentina (1973) 

passam a ser controlados pela ditadura militar. Ressaltamos que o Paraguai já 

se encontrava sob ditadura militar anteriormente a essas datas. 

         Na Organização Sindical no Brasil, a primeira norma que regulamentou a 

sindicalização no país foi a Lei n.979 de 1903, contudo remetia exclusivamente 

à agricultura e, por fim, à distribuição de créditos para seus associados, além 

da associação de cooperativas para a venda de produtos, conforme relata 

Lipovetzky. 

Como já mencionado, as primeiras leis são datadas do começo do século 

XX, visto que em 1931 surgem os seguintes fatos, como bem sintetiza 

Kummel81: 

 

No Brasil surge, em 1931, o sindicalismo corporativista, 
inspirado na doutrina fascista. A Constituição de 1934 tenta 
implantar a pluralidade sindical, mas é revogada pela CF de 
1937, que dá forma ao Estado ditatorial de Getúlio Vargas. Sob 
a égide desta Constituição é aprovada a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), a qual cria uma estrutura sindical 
corporativista, baseada na existência de categorias de 
empregadores e trabalhadores organizados por sindicatos 
paralelos, unicidade sindical82 e resolução dos conflitos 
coletivos através do Estado83. 

 

Ainda se faz necessário falar da influência do neoliberalismo econômico e 

a organização sindical. 

As primeiras leis brasileiras sobre sindicatos surgem em 1903 com o 

decreto nº 979 que regulamenta os sindicatos rurais e em 1907 com o decreto 

nº 1.637 que regulamenta o sindicato urbano. 

                                                             
80 KUMMEL, Marcelo Barroso. As convenções da OIT e o Mercosul. São Paulo: LTr, 2001. p. 
34. 
81 KUMMEL, Marcelo Barroso. As convenções da OIT e o Mercosul. São Paulo: LTr, 2001. p. 
34. 
82 A existência de apenas um sindicato da categoria por base territorial, regramento que se 
mantém até a Constituição brasileira vigente (art.8º, inciso II CF/1988). 
83 A Justiça do Trabalho Brasileira é competente para resolver os dissídios coletivos, podendo 
exercer seu poder normativo, que é a possibilidade de ditar condições de trabalho aplicáveis às 
categorias envolvidas (art. 114 CF 1988 brasileira). 
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Uma das participações do sindicato é a de atividades que envolvem uma 

colaboração mais direta com o poder público, em que seu objetivo versa sobre 

as melhorias das condições de trabalho. 

De acordo com Amauri Mascaro do Nascimento84, a política trabalhista 

teve uma melhora em seu ordenamento a partir de: 

 

Após a revolução de 1930 houve a expansão do direito 
do trabalho em nosso país, como resultado de vários fatores, 
dentre os quais o prosseguimento das conquistas que já foram 
assinaladas, porém com um novo impulso quer no campo 
político, quer no legislativo. 

Passaram a ter, com a politica trabalhista de Getúlio 
Vargas, maior aceitação as idéias da intervenção nas relações 
de trabalho, com o Estado desempenhando papel central, 
grandemente influenciado pelo modelo corporativista italiano.  

Sem discutir aqui se os fins visados por Vargas eram de 
dominação ou de elevação das classes trabalhadoras, o certo é 
que nesse período foi reestruturada a ordem jurídica trabalhista 
em nosso país, adquirindo fisionomia que em parte até hoje se 
mantém. 

Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, Industria e 
Comercio(Dec. Nº 19.433) e é dispensável ressaltar a sua 
função. 

Institui-se a Carteira Profissional (Dec. Nº 21175, de 
1932) [...] o trabalho das mulheres nos estabelecimentos 
industriais e comerciais mereceu texto especial(Dec. Nº 
21.417-A, de 1932), o mesmo ocorrendo com o dos 
menores(Dec. Nº 22.042, de 1932) e os serviços de estiva(Dec. 
nº 20.521, de 1931). 

 

Como relatado no texto extraído do livro do autor acima citado, a 

revolução de 1930 veio dar contribuição precisa à organização sindical. 

Assim leciona Nascimento85 sobre o assunto que o sindicalismo no Brasil 

começa a ter seu respeito merecido com os seguintes acontecimentos: 

 

A ação dos trabalhadores e os movimentos sociais já 
descritos levaram o Estado a tomar posição, facilitada pelas 
novas ideias inspiradas nos ideais que se difundiam nos outros 
países, voltados para a melhoria das condições dos 
trabalhadores e para a realização da justiça social. 

                                                             
84 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação do Direito do Trabalho. 26. Ed. São Paulo: LTr 
Editora, 2000. p. 49. 
85 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação do Direito do Trabalho. 26. Ed. São Paulo: LTr 
Editora, 2000. p. 49. 



57 

 

O sindicalismo de 1931(Dec. nº 19770) e de 1934(Dec. 
nº 24.694) e a instituição legal do direito de convenções 
coletivas de trabalho (Dec. nº 21.761, de 23/08/1932) situam-se 
na linha de um conjunto de normas características de um 
direito coletivo relativamente autônomo. 

 

Assim, o Decreto nº 19.770, de 19/03/1931, estabeleceu distinção mais 

nítida entre os sindicatos de empregados e os de empregadores. Foi-lhes 

exigido o reconhecimento pelo Ministério do Trabalho.  

Para Nascimento86, a Constituição de 1934, em seu art. 120, garantia a 

pluralidade sindical e a completa autonomia dos sindicatos. Tal preceito nunca 

foi, entretanto, regulamentado, caindo no esquecimento. 

O mesmo autor dispõe que o golpe de 1937 e sua Constitucional 

consagram a norma do sindicato único, cuja constituição e funcionamento 

foram regulados pelo Decreto nº 1.402, de 05/07/1939. A investidura sindical 

passou a ser conferida à associação mais representativa, a juízo do Ministério 

do Trabalho. Esta mesma Lei Magna proibia a solução dos conflitos coletivos 

de trabalho, nos quais pudessem existir pressões direitas dos interessados, 

declarando que a “greve e o lockout [são] recursos antissociais, nocivos ao 

trabalho e ao capital são incompatíveis com os superiores interesses da 

produção”.  

Para Maranhão87, várias hipóteses foram admitidas, inclusive a 

desobediência às normas de política econômicas ditadas pelo Presidente da 

República, de cassação da carta de reconhecimento sindical. A greve era 

proibida, sendo então considerada um ilícito penal, para tal ordenamento 

jurídico. 

Segundo Martins88, a Constituição de 1946, como a de 1969, reconhece 

o direito de greve (art. 165, XX, 1946), afinal regulamentado pela Lei nº 4.330, 

de 01/06/1964. Outrossim, declara ser livre a associação sindical, cuja forma 

de constituição, representação legal nas convenções coletivas e o exercício de 

funções delegadas pelo poder público serão regulados por lei. 

                                                             
86 Ibid., p. 50. 
87 MARANHÃO, Carvalho D, LIB. Direito do Trabalho, Revista e atualizada de acordo com a 
Constituição de 1988 e legislação posterior, 17. Ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
1926. 
88 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 17. Ed São Paulo: Atlas, 2003. 
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Neste compasso comenta Filgueiras89: 

 

O Brasil foi o último país da América Latina a 
implementar um projeto neoliberal90 . Tal fato deveu-se, de um 
lado, à dificuldade de soldar os distintos interesses das 
diversas frações do capital91 até então presentes no moribundo 
Modelo de Substituição de Importações (MSI) (Filgueiras, pág. 
180) e, de outro, a intensa atividade política desenvolvida pelas 
classes trabalhadoras na década de 1980, que se expressou, 
entre outros eventos, na constituição do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST), na criação da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) e do Partido dos Trabalhadores (PT) 
e na realização de cinco greves gerais entre 1983 e 1989. No 
entanto, a mobilização política dos trabalhadores, 
ultrapassando os limites do economicismo, cuja expressão 
maior foi a construção de um partido político de massa, ao 
ameaçar o poder das classes dominantes, porém não 
conseguindo tornar hegemônico seu projeto nacional, 
democrático e popular, acabou possibilitando, em determinado 
momento (a partir da eleição de Fernando Collor em 1989), a 
unificação das diversas frações do capital em torno do projeto 
neoliberal, mesmo com idas e vindas, contradições e disputas 
internas, em virtude do temor das mesmas de perderem o 
controle político da sociedade. Durante a crise da década de 
1980, pelo menos até a implementação e o fracasso do Plano 
Cruzado (1986/87), predominava entre as distintas frações de 
classes do bloco dominante a tentativa de redefinir, atualizar e 

                                                             
89 FILGUEIRAS, Luiz. O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do modelo 
econômico. En publicación: Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y 
experiencias nacionales. Basualdo, Eduardo M.; Arceo, Enrique. CLACSO, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Agosto 2006. ISBN: 987-1183-56-9. p. 
180. 
90 Embora tivesse como referência a experiência de outros países da América Latina, e mesmo 
dos Governos de Margareth Tatcher, na Inglaterra, e Ronald Regan, nos EUA, além das 
recomendações de instituições multilaterais como o FMI, o projeto neoliberal no Brasil foi 
constituindo e consolidando o seu programa político – como não poderia deixar de ser – no 
próprio processo de sua implementação, como resultado das disputas políticas entre as 
diversas classes e frações de classes. Portanto, a concepção aqui adotada é de que não havia 
um projeto neoliberal prévio, acabado, e que foi implantado. Na verdade, a ideia é de que o 
projeto neoliberal só se definiu claramente de forma ex-post, isto é, como resultado da luta de 
classes. É isto que explica, em grande medida – ao lado das características próprias da 
formação econômico-social anterior -, a existência de especificidades e diferenças nos projetos 
neoliberais implementados nos distintos países da América Latina, em que pese terem eles a 
mesma concepção doutrinária e o mesmo programa político mais geral. 
91 As distintas frações do capital devem ser identificadas e caracterizadas a partir dos distintos 
lugares e funções que diferentes conjuntos de capitais particulares ocupam e cumprem no 
processo de acumulação, em diferentes momentos da produção e reprodução do capital social 
– o que dá, objetivamente, a cada um desses conjuntos, internamente, uma forte unidade de 
interesses. Externamente, esses distintos lugares e funções de cada um dos conjuntos de 
capitais os colocam, potencialmente, em conflito entre si, apesar da condição geral de serem 
todos capitais e, por isso, possuírem o mesmo interesse na exploração do trabalho e a mesma 
lógica de caráter mais geral. 
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reformar o MSI, mantendo-se ainda um papel fundamental para 
o Estado no processo de acumulação e desenvolvimento, 
apesar das críticas à estatização, que haviam surgido já na 
década anterior (campanha, em 1974, contra o gigantismo do 
Estado e pela redução de sua participação na economia, 
principalmente nos setores de transporte, mineração e 
siderurgia) (Bianchi, 2004). Havia, então, um eixo unificador 
entre os empresários e os economistas acadêmicos de 
oposição (heterodoxos), críticos da política econômica ortodoxa 
recessiva do início dos anos 1980. Era a defesa de um projeto 
neodesenvolvimentista como resposta à crise do MSI, que 
ainda reservava ao Estado as funções de planejamento e 
implementação de investimentos estratégicos. Esse projeto se 
expressava no seguinte programa:  

... reforma do sistema financeiro, subordinando-o ao 
financiamento do desenvolvimento; controle público das 
empresas estatais, “preservando a capacidade produtiva dos 
setores estratégicos fundamentais (insumos básicos, energia, 
petroquímica, mineração e telecomunicações), cujo 
desempenho eficiente é fundamental para a expansão do 
parque industrial brasileiro” e fechando as estatais deficitárias; 
uma política industrial que privilegiasse os setores capazes de 
irradiar novas tecnologias e permitisse avançar no processo de 
substituição de importações; uma política de investimentos 
estatais que maximizasse a geração de empregos; e “uma 
nova atitude na renegociação da dívida externa” (Documento 
dos Doze de 1983, Diniz et al. apud Bianchi92, 2004: 190). 

 

Insta ressaltar que a crise financeira é o estopim para as modificações, 

como o golpe militar ocorrido nos países em estudo, com a desculpa que os 

Estados (Argentina, Paraguai e Brasil) estão em desordem e precisam entrar 

em “harmonia”.  

Os sindicatos são organizações em que a forma de associação instituída 

tem o intuito de proteger os interesses profissionais dos que o integram; são 

associações do tipo protocooperação (onde “todos”, buscam e tem o mesmo 

interesse e vantagens). 

Frente a esses interesses mencionados no paragrafo anterior, João José 

Sady93 recita o seguinte: 

Os sindicatos são gerados no Capitalismo pela 
unificação dos interesses dos despojados que só possuem a 

                                                             
92 BIANCHI, Alvaro. 2004. O ministério dos industriais: a federação das indústrias do estado 
de São Paulo na crise das décadas de 1980 e 1990. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - 
IFCH-Unicamp, Campinas. 2004. 
93 SADY, João José. Direito Sindical e Luta de Classes. 1. ed . São Paulo: Instituto Cultural 
Roberto Morena, 1986. p.33. 
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sua força de trabalho. Em tal modo de produção, os 
trabalhadores comparecem no processo de produção como 
Trabalhador Coletivo. 

O sindicato exprime esta característica, organizando-se 
para manifestar esta confluência de interesses. Para o Direito 
do Trabalho brasileiro, o sindicato é organizado para conter 
esta confluência de interesse. Ele é uma agência que visa 
exprimir os interesses coletivos, mas que foi criada para conter 
tais interesses coletivos. 

 

A Natureza Jurídica do Sindicato tem-se como sendo de personalidade 

de direito público, pressupondo que participe a entidade da essência da 

atividade do Estado, já que no regime democrático, o caráter de pessoa de 

direito privado é uma decorrência do próprio princípio de liberdade sindical. 

Segundo João José Sady94, o movimento sindical no Brasil passou por 

dois “períodos”: 

De um ponto de vista jurídico poderíamos dividir a 
história da luta de classes no Brasil em dois períodos, antes e 
depois da instauração da atual estrutura jurídica sindical. De 
um ponto de vista sociológico mais preciso, parece que 
teremos melhor clareza se fizermos uma divisão em três 
etapas: a) até a reorganização do Estado na década de 1930 
(inclusive); b) o após guerra até o golpe militar de 1964; c) a 
fase posterior ao golpe militar. Alerte-se o leitor que tal divisão 
não é uma apropriação ideológica do real, uma perspectiva 
meramente resultante da repulsa natural que se possa ter pelo 
golpe militar de 1964, mas um divisor de caráter científico 
porque os governos que vieram no bojo daquele golpe militar 
não se limitaram a manter a estrutura jurídica estado-novista 
para a questão sindical, mas introduziram modificações de 
longo curso.  

 

Em épocas anteriores, falar em direitos coletivos e implantação de 

sindicatos era meio difícil, uma vez que estavam cerceados, segundo podemos 

observar nas palavras do autor acima. 

José Francisco Siqueira Neto95 tece algumas criticas quanto à 

organização sindical pós Constituição de 1988, senão vejamos: 

 

                                                             
94 SADY, João José. Direito Sindical e Luta de Classes. 1. ed . São Paulo: Instituto Cultural 
Roberto Morena, 1986. p. 22. 
95 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Direito do trabalho e negociação coletiva / Jose 
Francisco Siqueira Neto. Organização de Claudio Salvadori Dedecca. São Paulo: Associação 
Brasileira de Estudos do Trabalho – ABET, 1988. pp. 77-78. 
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A constituição adotou medidas inconciliáveis no tocante 
à organização sindical, que comprometem decisivamente a 
liberdade sindical, o desenvolvimento das negociações 
coletivas e, até mesmo o direito de greve. O avanço nas 
relações coletivas ficou restrito exclusivamente à extensão da 
sindicalização da negociação coletiva e do direito de greve aos 
funcionários públicos civis. 

A Constituição estabelece, em seu artigo 8º, as regras 
que regem a organização sindical, consagrando o principio da 
liberdade sindical, porem, assegurando o monopólio da 
representação por intermédio da manutenção da unicidade 
(apenas um sindicato legalmente representando uma 
determinada categoria por município). As demais disposições 
constitucionais referentes ao assunto visam impedir a 
interferência e a intervenção dos poderes públicos nos 
sindicatos; atribuir aos sindicatos a defesa dos direitos e 
interesses individuais e coletivos da categoria; conferir poderes 
à assembleia geral na fixação de contribuição destinada a 
manter o sistema confederativo; assegurar a liberdade 
individual positiva e negativa, isto é, a liberdade de aderir ou de 
não aderir a sindicato de sua livre escolha; assegurar a 
participação dos sindicatos nas negociações coletivas; 
assegurar o direito de votar e ser votado ao trabalhador 
aposentado; assegurar a garantia de emprego ao trabalhador 
aposentado. 

Quanto ao funcionalismo publico, o art. 37, inciso VI, 
assegurou o direito de sindicalização aos funcionários públicos 
civis, e o art. 42, § 5º, proibiu tais direitos aos funcionários 
públicos militares. 

Com isso, mesmo revogando boa parte dos dispositivos 
do ordenamento anterior (antes da CF/1988), a Constituição 
Federal de 1988 não foi suficiente incisiva a ponto de romper 
com o passado, já que a unicidade sindical foi mantida e isto é 
o que basta para preservar a influencia corporativista no Brasil. 
Em consequência, as determinações relativas à negociação 
coletiva não sofreram maiores alterações. 

 

O ilustre autor supracitado tem suas razões, pois a organização sindical 

no Brasil após a Constituição de 1988 sofreu sensíveis alterações, posto que 

passamos de um regime de grande interferência estatal para um sistema que 

consagra a autonomia das entidades sindicais, sem, entretanto, adotar a 

liberdade sindical. 

Os sindicatos possuem as seguintes atribuições: 

• Ação de cumprimento de sentença normativa ou acordo 

homologado em processo de dissídio coletivo;  
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• Procedimento administrativo para aferição de insalubridade 

ou periculosidade em estabelecimento ou local de trabalho;  

• Ação de cobranças adicionais de insalubridade ou 

periculosidade;  

• Ação objetivando a efetivação dos depósitos relativos ao 

FGTS e  

• Ação para cobranças de reajustes decorrentes da política 

nacional de salários.  

A contribuição sindical deve ser paga de uma só vez, anualmente e 

segundo Sady96, as fontes de custeio dos sindicatos são: 

 

A operação de uma agência como o sindicato nos dias 
de hoje exige brutal volume de dinheiro cada vez maior em 
cada etapa do aperfeiçoamento e modernização. As fontes de 
renda para a manutenção de tal operação são basicamente: a 
contribuição sindical, a contribuição assistencial e as 
mensalidades dos sócios. 

 

O recolhimento da contribuição sindical dos empregadores efetuar-se-á 

no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a estabelecer-se após 

aquele mês, na ocasião em que requeiram às repartições o registro ou a 

licença para o exercício da respectiva atividade. 

 

2.5.1 Organização sindical na Argentina 

 

Em 1900, foi fundado, no povoado de Basavilbaso (Provincia de Entre 

Rios), o que foi também a primeira cooperativa comercializada de produtos 

agropecuários, Lucienville. Entre seus fundadores, Moises Singer, um pioneiro 

entre os imigrantes recém-chegados da Europa Oriental, precursores em ideias 

sociais e políticas da época. 

Lipovetzky menciona a organização sindical na Argentina: 

No primeiro quarto do século XX os sindicatos 
anarquistas fomentaram greves gerais, buscando a abolição do 

                                                             
96 SADY, João José. Direito Sindical e Luta de Classes. 1. ed. São Paulo: Instituto Cultural 
Roberto Morena, 1985. p. 58. 
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regime capitalista, conforme com as ideias de Bakunin e 
Proudhon. Em ambos países, segundo se pode apreciar, pela 
influência dos imigrandes: “italiano”, “espanhóis”, “árabes”, 
“ucranianos”, etc., fundaram-se “uniões trabalhistas” que 
defendiam o anarcossindicalismo. 

[...]  
Na Argentina, o professor italiano Mario L. Deveali (ex-

revisor da “Carta del Lavoro” na década de 20 em seu país) 
elaboro o projeto da primeira norma de Associações 
Profissionais, sancionada como Decreto n. 23.852/45 ratificado 
pela Lei n. 12.921 e depois como Lei n. 14.455 de 8.8.58 sem 
modificações. 

 

Se fizermos um paralelismo com a organização sindical no Brasil, 

chegaremos a uma comparação que em ambas as situações a imigração fez a 

diferença e também foi o começo de tudo, sendo importante ainda ressaltar 

que a abolição da escravatura fez algo importante que foi a libertação dos 

escravos, porém os negros que em ambos os países já foram uma das 

principais mãos de obra, foram deixados a sua sorte. Na Argentina ainda foi 

pior, pois eles que já foram cinquenta por cento da população, hoje não 

chegam a cinco por cento, tudo isso em consequência de doenças, falta de 

sanidade fitossanitária, frente de guerra sem preparo. Com o passar do tempo, 

os governantes e empregadores preferiram os índios e os europeus. 

Quanto ao modelo de unicidade sindical, Lipovetzky97 comenta como foi 

na Argentina: 

 

[...] na Argentina depende de uma decisão administrativa 
do Estado Nacional (Ministério do Trabalho que é quem 
outorga a “personalidade gremial” e com ela a personalidade 
jurídica, possibilitando-se decisões arbitrárias e conduções 
sindicais que renovam mandatos durante décadas98). 

 
 

                                                             
97 LIPOVETZKY, Jaime César. Sistema de direito do Trabalho na integração regional e 
direito comparado argentino-brasileiro e latino-americano / Jaime César Lipovetzky, 
[tradução Sandra Garcia], São Paulo: Ltr, 2011. p. 454. 
98 “Todos estes sistemas de unidade ou de monopólio sindical impostos pela lei se separam do 
princípio de livre constituição das organizações de trabalhadores e empregadores enunciados 
no art. 2º da Convenção da OIT n.87. Existe efetivamente uma diferença fundamental entre o 
caso em que o monopólio sindical está instituído ou mantido pela lei e as situações de fato que 
se encontram em alguns países onde os trabalhadores ou seus sindicatos se agrupam 
voluntariamente em uma só organização, sem que isto dependa de disposições legislativas 
adotadas para este “fim” (1994, pp. 352-358, apud Lipovetzky, 2011, p. 454)   
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Na Argentina a unicidade é dependente de uma decisão administrativa e 

não constituição, enquanto no Brasil a unicidade sindical é regida pelo artigo 

89, inciso II da Constituição Federal, que veda a criação de mais de um 

sindicato na mesma base territorial, em qualquer grau, representativo de 

categoria profissional ou econômica, o qual será definido pelos trabalhadores 

ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um 

município, prevalecendo a representatividade (caso ocorra duplicidade) 

daquele sindicato que primeiro efetuou o registro estatutário..”, conforme 

menciona o STF99. 

 

2.5.2 Organização sindical no Paraguai 

 

Em sua constituição está delineado como devem ser os tipos de 

sindicatos, sendo que consta no seu Art. 289 Título I a artigo 292, que 

estabelece que os sindicatos dos trabalhadores dependentes podem ser 

organizados: 

Por Empresa: onde deve ter número mínimo de 20 fundadores, vários 

trabalhadores, profissões, comércios ou ocupações que oferecem serviços no 

local. Por Grêmio (associação de pessoas que exercem a mesma profissão): 

deve ter número mínimo de 30 fundadores, trabalhadores da mesma profissão, 

ofício ou especialidade. Por Indústria: deve ter um mínimo de 300 fundadores, 

os trabalhadores empregados em serviços em várias empresas do mesmo 

setor. Trabalhadores do setor público também podem se sindicalizar conforme 

Convenção da OIT 151, ratificada pelo país, contudo não estão inclusos nessa 

permissão os membros da Polícia Nacional, Forças Armadas, juízes, membros 

do Ministério Público, funcionários com poder de decisão. 

A Constituição do Paraguai garante o direito de associação no art.42, o 

direito de sindicalização livre no artigo 96; no art. 67, inc. I do Código do 

Trabalho, foram ratificadas as Convenções da OIT No. 87 sobre a liberdade de 

Associação e Proteção do Direito de Sindicalização e na Convenção da OIT de 

nº 98 foi homologado no ordenamento nacional o direito de organização e 
                                                             
99 Súmula nº 677 do STF 
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negociação coletiva, além de eles também ratificarem o Pacto Internacional 

sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, de San Salvador, constando neste documento 

o direito de as pessoas se sindicalizarem e garantias ao direito à greve. 

Conforme aduz NACIF100, os conflitos coletivos serão tratados da 

seguinte maneira pelo ordenamento paraguaio, onde os conflitos coletivos 

econômicos tramitarão perante a Junta Permanente de Conciliação e 

Arbitragem e serão processados conforme delimita o artigo 284 do Código de 

Processo do Paraguai. Durante a fase de procedimento os trabalhadores são 

obrigados a manter o contrato de trabalho, nos moldes anteriores ao litígio.  

Os funcionários que não trabalharem, serão punidos com a rescisão do 

contrato individual de trabalho sem aviso prévio, a menos que continuem por 

um prazo peremptório estabelecido pelo Conselho de Arbitragem. 

 

2.5.3 Estudo de legislação estrangeira entre Brasil, Paraguai e Argentina 

 

A fundação dos sindicatos da região estudada tem lapsos temporais 

diversificados, visto que o SINECOFI (Sindicato dos trabalhadores do Comércio 

de Foz do Iguaçu101) tem trinta e um anos de fundação e sua sede é em Foz do 

Iguaçu; o sindicato de Puerto Iguazu é uma extensão do Sindicato Estadual102 

cuja sede é na capital Pousadas, que por sua vez tem oitenta e seis anos de 

existência; o Sindicato do Paraguai (SINTECOSS – União Nacional dos 

Trabalhadores e empregados do Comércio, Escritórios e Similares e o 

SEODIPS)103, não têm disponíveis suas datas de fundação, porém conforme 

alguns autores a data provável é o ano de 1992, conquanto a área de estudo, 

                                                             
100 NACIF LACERDA, Cynthia Mara. Sistema Processual do Trabalho do Paraguai. In:  MOURA 
EÇA, Vitor Salino de (Org). Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012. p.172. 
101 SINECOFI. Disponível em: <http:// http://www.sinecofi.com.br>. Acesso em 08 de outubro de 
2016. 
102 CECP. Disponível em: <http://www.cecposadas.com.ar/>. Acesso em 08 de outubro de 
2016. 
103 NOTA: Os Sindicatos paraguaios não tem site. 
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com sede na  tríplice fronteira, só tem sede sindical o sindicato dos 

trabalhadores do comércio  do lado brasileiro. 

Começaremos agora uma análise comparada entre Brasil, Paraguai e 

Argentina. Os sindicatos brasileiro e argentino têm presença marcante nas 

negociações de convenções coletivas e aumentos salariais, porém no Paraguai 

os acontecimentos são diferentes. Mencionaremos abaixo, conforme relata 

Norris104, a organização sindical comparada entre os países membros do 

estudo que se dá com os seguintes detalhes: 

 

O Brasil e Argentina possuem sistemas sindicais 
semelhantes. Quanto ao primeiro, seu modelo corporativo 
surgiu na década de trinta, por influencia do direito italiano da 
época, caracterizando-se por um monopólio sindical 
estabelecido por lei; um rígido conceito  da categoria (tanto 
profissional como econômica), além de contribuição sindical 
obrigatória para todos os trabalhadores e empregadores. A 
constituição Federal de 1988 apresentou significativas 
alterações, vedando a intervenção das autoridades 
administrativas, mas manteve, porém, tanto o monopólio 
quanto a contribuição sindical compulsória. O Brasil, ao 
contrário dos demais países do MERCOSUL, não possui a 
figura do sindicato de empresa, uma vez que a legislação 
apenas reconhece o sindicato representativo de categorias. 
Relativamente à Argentina, a atual disposição, que permite, 
aos trabalhadores, dotarem-se de organização sindical 
democrática, com a única obrigatoriedade de inscrição em um 
registro, foi precedida por lei da década de quarenta (primeiro 
peronista), e que instituiu um modelo fortemente centralizado, 
qualificado de “unidade promocionada”.   

[...]  
No Paraguai é permitido o pluralismo sindical. [...], o país 

sempre careceu de um significativo movimento sindical.  As 
organizações sindicais foram, em alguns casos, perseguidas, 
enquanto, em outros, controladas, pelo governo ditatorial 
existente até 1989.  O anterior Código de Trabajo, de 1961, 
regulou a constituição e o funcionamento dos sindicatos 
através de uma reiteração dos princípios aplicados pela OIT, 
porem desvirtuando-os negativamente. Assim, a reforma 
constitucional de 1992 apresentou importância significativa a 
partir do momento em que constituiu a base dos direitos 
arrolados pelo novo Código de Trabajo. Atualmente os 
sindicatos no Paraguai podem constituir-se sem necessidade 
de autorização prévia. 

 

                                                             
104 NORRIS, Roberto. Contratos coletivos supranacionais do trabalho e a 
internacionalização das relações laborais no Mercosul. São Paulo: Ltr, 1998. 
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Sindicatos obreiros e empregadores argentino e brasileiro já negociam as 

negociações coletivas sozinhos, porém no Paraguai a realidade é outra,  nem 

todos os Sindicatos conseguiram fazer convenções coletivas ou  realizarem 

acordos coletivos para aumentos salariais, e os que ainda existem são antigos.  

O sindicato dos empregados do comércio não  conseguiu ainda realizar 

negociações para convenções coletivas e acordos coletivos diretos com seus 

empregadores; seus aumentos são realizados por resoluções do Ministério do 

Trabalho. 

As legislações dos países em estudo apresentam disposições 

condenando a discriminação antissindical, protegendo dirigentes ou delegados, 

práticas desleais contra a organização sindical. É importante frisar que a região 

de estudo é a tríplice fronteira, onde os países são membros do MERCOSUL. 

Habermas105 afirma que “Individualmente, os Estados são cada vez menos 

capazes de controlar as economias nacionais como se estas fossem sua 

propriedade privada”. As políticas globais escapam ao intervencionismo do 

Estado Nacional e este não tem mais capacidade de administrar ou legislar 

causando impacto sobre os trabalhadores transnacionais.  

Neste mesmo seguimento de ideias Ginesta106 comenta: 

 

Es evidente do  en el mundo actual, el Estado ha perdido 
gran parte  de su capacidad de administrar y regular la 
economia y distribuir la riqueza, a un mismo dentro del próprio 
território [...]. 

 

Assim, a margem de decisões dos governos torna-se limitada, em virtude 

da economia e distribuição das riquezas, e na tríplice fronteira vemos que 

alguns sindicatos vêm se destacando na busca de melhorias para suas 

categoria profissional, as quais serão mencionados nos tópicos abaixo. 

  

                                                             
105 HABERMAS, Jurgen. O Estado-nação europeu frente aos desafios da globalização – o 
passado e o futuro da soberania e da cidadania. In  Novos Estudos. N. 43, nov. 1995. São 
Paulo: CEBRAP. p.99. 
106 GINESTA, Jaques. El Mercosur y su contexto regional e internacional: una introducción 
/ Jacques Ginesta, Porto Alegre: Ed. Universidade UFRGS. 1999. p. 16; 
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3. MARCO EVOLUTIVO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

Para começar a falar em evolução, primeiro faz-se necessário atentar 

para a área de estudo, que é a tríplice fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai). 

Nessa região os países fazem parte do MERCOSUL, tendo esse tratado 

questões relacionadas à área do direito trabalhista. 

A princípio era divido da seguinte maneira as normas do tratado referente 

ao trabalho. 

Subgrupo 11107 subdividiu-se em 6 Comissões 
temáticas que são as seguintes: 
1) Relações individuais do Trabalho; 
2) Relações coletivas do trabalho; 
3) Emprego; 
4) Formação profissional; 
5) Saúde e segurança do trabalhador; 
6) Previdência social; 

Duas novas Comissões temáticas foram criadas 
posteriormente, a saber: 

7) Setores específicos; 
8) Princípios e convênios internacionais, para ocupar-se 

em matéria da ratificação das Convenções da OIT e 
elaborar uma carta de direitos fundamentais em 
matéria de trabalhista. 

          Através da Resolução GMC Nº 20/1995108, o referido Subgrupo 

transformou-se no subgrupo 10, com a seguinte configuração: 

1) Comissão Temática 1: Relações Laborais (CTRL); 
2) Comissão Temática 2: Emprego, Migrações, 

Qualificação e Formação Profissional (CTEMCPF). 
Ligado a essa Comissão Temática está o Observatório 
do Mercado de Trabalho do MERCOSUL (OMTM); e 

3) Comissão Temática 3: Saúde e Segurança no 
Trabalho, Inspeção do Trabalho e Segurança Social 
(CTST) 
 

Tem-se que a negociação não se confunde com contrato ou pacto, da 

mesma maneira que a causa não se confunde com o efeito. Negociação é o 

                                                             
107 TEIXERA FILHO, João de Lima. Mercosul: um primeiro enfoque sobre as relações de 
trabalho. Revista Ltr, São Paulo, ano 56, nº 9, pp.1035-1039, set. 1992. 
108 BARROS, Cassio Mesquita. Perspectivas do direito do trabalho no Mercosul. São Paulo: 
LTr, 2011. p. 52. 
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procedimento de discussão que leva a um contrato, no sentido estrito, ou a um 

pacto, no sentido amplo. 

Para Sady109 a negociação tem a seguinte definição: 

 
Devemos definir a negociação como o processo de tentar 

obter uma solução para o conflito mediante o diálogo entre as 
partes. 

As negociações coletivas mantidas pelos sindicatos, 
todavia, podem ser melhor definidas como o conjunto de 
entendimentos e pressões destinadas a obter determinadas 
reivindicações. 

É o processo de pelo diálogo, pela ameaça ou pelo uso 
da força, obter reivindicações junto ao adversário patronal. 

 

O Decreto-lei n0 229, de 28 de fevereiro de 1967, deu nova redação aos 

artigos 611 a 625 da CLT, eliminando a expressão contrato coletivo e utilizando 

a expressão convenção coletiva e acordo coletivo. A Constituição de 1988 

reconhece as convenções coletivas de trabalho e também os acordos (art. 70 

XXVI); o inciso VI, do artigo 70, prevê a irredutibilidade salarial, porém os 

salários poderão ser reduzidos por convenção ou acordo coletivo. O inciso XIII, 

do artigo 70, estabelece a duração da jornada de 8 horas diárias e 44 

semanais, entretanto possibilita a compensação de horários e a redução da 

jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. O inciso XIV, do 

artigo 70, disciplina a jornada de 6 horas nos turnos ininterruptos de 

revezamento, permitindo turnos superiores mediante negociação coletiva 

(acordo ou convenção coletiva). 

Conforme Martins110: a negociação é um procedimento que visa superar 

as divergências entre as partes. O resultado desse procedimento é a 

convenção [...]. 

Vale ressaltar que no acordo, convenção ou negociação coletiva, o 

empregado sempre terá como objetivos ganhos, benefícios, nem que isso se 

reflita no futuro, nunca perda, caso contrário, as negociações serão anuláveis. 

O instrumento escolhido para o presente estudo é a convenção coletiva e a dos 

                                                             
109 SADY, João José. Direito Sindical e Luta de Classes. 1. ed. São Paulo: Instituto Cultural 
Roberto Morena, 1985. p.126; 
110 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 17. ed. São Paulo: Atlas,2003. p. 780. 
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comerciários da tríplice fronteira, buscando elucidar se tal instrumento evolutivo 

tem resultados positivos para a classe trabalhadora. 

Os mecanismos da convenção coletiva são para melhorar a desigualdade 

socioeconômica do proletariado, e com a vigente convenção coletiva dos 

trabalhadores do comércio de Foz do Iguaçu e da tríplice fronteira, em nossa 

pesquisa vamos verificar se tal situação também ocorre.  

Com a concorrência de grandes empresas e até multinacionais, será que  

as pequenas empresas locais conseguem sobreviver e ainda aumentar postos 

de trabalho com o instrumento atual? 

Recita-se que segundo pesquisa publicada pelo IPEA (Instituto lde 

Pesquisa Econômica Aplicada) (SEBRAE)111 em fevereiro/2010, que a cada 3 

(três) novos empregos gerados, 2 (dois) são da pequena e média empresa. 

Gostaríamos de novamente mencionar que as grandes empresas geram 

menos da metade das pequenas empresas em novos postos de serviço, 

enquanto as pequenas e médias empresas, que hoje são um dos alicerces 

para a economia atual, também foram e são prejudicadas com a abertura aos 

domingos dessas grandes empresas. 

Elaborado tal raciocínio, veremos se supostos acordos feitos por meio da 

convenção em estudo devem ter revistos ou não os seus critérios de resultados 

de ganhos. 

 

3.1 DIREITOS COLETIVOS 

 

O direito coletivo faz parte do direito do trabalho e situamos a sua origem 

na Revolução Industrial, e não em remotos precedentes. 

Alice Monteiro de Barros112 comenta sobre a evolução histórica do direito 

coletivo: 

                                                             
111 SEBRAE. Disponível em: <http://www.sebrae-rs.com.br/index.php/noticia/23-brasil-e-o-
terceiro-maior-pais-em-numero-de-empreendedores>. Acesso em: 19 out. 2016. 
<http://www.sebrae-rs.com.br/index.php/noticia/1423-pequenos-negocios-geram-90-dos-
empregos-em-junho>. Acesso em: 15 nov. 2016. 
112 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Ltr Editora, 
2013, pp. 960-961. 

http://www.sebrae-rs.com.br/index.php/noticia/23-brasil-e-o-terceiro-maior-pais-em-numero-de-empreendedores
http://www.sebrae-rs.com.br/index.php/noticia/23-brasil-e-o-terceiro-maior-pais-em-numero-de-empreendedores
http://www.sebrae-rs.com.br/index.php/noticia/1423-pequenos-negocios-geram-90-dos-empregos-em-junho
http://www.sebrae-rs.com.br/index.php/noticia/1423-pequenos-negocios-geram-90-dos-empregos-em-junho
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Embora na antiguidade clássica e na idade média 
encontrem exemplos da existência de grupos sociais, os 
colégios romanos e as corporações de oficio, 
congregando pessoas de acordo com as singularidades 
profissionais, esses grupos não podem ser equiparados 
aos sindicatos, dada a diversidade de seus fins. 

Os colégios romanos, alguns criados provavelmente 
pelo Rei Numa, ampliados e normatizados por Servio 
Tulio, eram sociedades de socorro mútuo, com acentuado 
caráter religioso. Já as corporações de oficio, fenômeno 
particular do sistema medieval, tiveram como fins o 
monopólio da profissão, uma vez que ninguém poderia 
exercer um oficio se não pertencesse a um grêmio; a 
defesa do mercado contra estrangeiros e o impedimento 
da livre concorrência, pois as corporações controlavam o 
mercado, fixando preços e organizando as formas de 
trabalho, valorizando a via estatutária em detrimento da 
via contratual. 

 

O direito coletivo, conforme analisado nos dizeres de Barros nasceu das 

necessidades igualitárias de um grupo, que buscou se organizar para 

conseguir melhorias coletivas. 

O Direito coletivo também é conceituado por Cesarino113 como: “o 

conjunto de normas que consideram os empregados e empregadores 

coletivamente reunidos, principalmente na forma de entidades sindicais”. 

Os sindicatos na execução dos direitos coletivos têm seu papel 

importante, buscando a determinação das condições de trabalho, por meio das 

convenções coletivas, visando às melhores condições de vida para os 

trabalhadores.   

Os direitos são pleiteados pelos acordos coletivos e nas convenções 

coletivas visando solucionar os conflitos trabalhistas. 

         Após analises dos direitos coletivos do comércio na tríplice fronteira, nota-

se que as convenções da Argentina e Paraguai são muito antigas. 

Na Argentina a sua ultima convenção dos trabalhadores do comercio é 

datada de 1975, e no Paraguai os comerciários ainda não a têm; uma das 

poucas categorias que a possui é a dos trabalhadores da saúde, sendo que a 

sua negociação coletiva é datada de 2001. 

                                                             
113 CESARINO JÚNIOR, A. F. Direito Social. São Paulo: LTr, 1980. p. 52. 
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Insta mencionar que em ambos os países citados anteriormente suas 

normas convencionais não se alteram com tanta facilidade. Os aumentos de 

salários por sua vez são através de acordos coletivos ou resoluções 

ministeriais, que é o caso do Paraguai. 

Vejamos agora como ocorre no direito do trabalho brasileiro. 

 

 3.2 CONVENÇÃO COLETIVA 

 

A constituição vigente, no artigo 8º, inciso VI, considera obrigatória a 

participação dos sindicatos nas negociações coletivas.  

É o pacto realizado entre o sindicato de trabalhadores e sindicato dos 

empregadores, visando direitos e deveres para ambos os lados. 

Consequentemente, por tratar-se de pacto entre sindicatos, a convenção 

coletiva segundo Almeida114 tem grande amplitude e tem duração não superior 

a dois anos. 

Esta negociação coletiva é a solução, por via de acordo, dos conflitos de 

interesses coletivos de grupos ou categorias, através do estabelecimento de 

normas e condições de trabalho reguladoras, durante o prazo da respectiva 

vigência, das relações individuais entre os integrantes das categorias ou 

grupos convenentes. 

Barros115 comenta Hugo Gueiros Bernardes arrolando os princípios da 

negociação coletiva: 

[...] que poderão ser sintetizados em principio da boa-fé 
ou da lealdade, cuja consequência é o dever formal de 
negociar, consubstanciado na obrigatoriedade do exame de 
propostas recíprocas e na formulação de contrapostas 
convergentes, devendo-se sempre discutir as razões da 
rejeição de determinada cláusula e prestar as informações 
necessárias à justificação de suas propostas. Outra 
consequência do principio da boa-fé consiste no fato de que as 
partes deverão concordar em estabelecer com antecedência a 
finalidade e o alcance da negociação, a qual deverá ater-se a 
interesses recíprocos, que se resumam em normas e 

                                                             
114 ALMEIDA, André Luiz Paes de. Direito do Trabalho: material, processual e legislação 
especial. 8. ed. São Paulo: Rideel, 2010. 
115 BARROS, Alice Monteiro. Curso de direito do trabalho. 9. ed. São Paulo: Ltr Editora, 
2013, p. 989. 
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condições de trabalho, para melhoria das condições de vida 
dos empregados, para incremento da produtividade, visando à 
harmonia nas relações. A terceira consequência, intitulada 
principio do conglobamento [...]. 

Finalmente, Hugo Gueiros ressalta o enfraquecimento do 
princípio da proteção ao empregado no Direito Coletivo, no 
qual in dubio pro misero e a norma mais favorável não têm 
aplicação, pois a norma coletiva deverá sr interpretada em 
atenção aos fins sociais mais amplos, que se sobrepõem aos 
interesses individuais, visando à harmonia nas relações do 
trabalho. 

  

Conforme comenta o autor acima, na convenção não se busca direitos 

individuais, mas o coletivo.  

A Convenção Coletiva no Direito Brasileiro foi amplamente valorizada 

pela Constituição de 1988 como processo mais adequado e eficaz na busca da 

composição dos conflitos coletivos de trabalho.  

As convenções e os acordos devem ser celebrados por escrito, sem 

emendas nem rasuras, em tantas vias quantos forem os sindicatos 

convenentes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. 

Os sindicatos só poderão celebrar convenções ou acordos coletivos de 

trabalho por deliberação de assembleia-geral especialmente convocada para 

esse fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos. 

Os sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, 

conjunta ou separadamente, dentro de um prazo pactuado de dias da 

assinatura da convenção ou acordo, o depósito de uma via do mesmo, para 

fins de registro e arquivo, na Secretaria Nacional do Trabalho, em se tratando 

de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do 

Ministério do Trabalho, nos demais casos. 

A convenção coletiva é um dos instrumentos evolutivos do direito do 

trabalho em que se versam normas que não constam na CLT, mas melhora as 

condições financeiras e sociais dos trabalhadores por este meio 

convencionado. 
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3.2.1 Convenção Coletiva dos Trabalhadores do Comércio de Foz do Iguaçu 

 

A Convenção Coletiva dos Empregados Varejistas de Foz do Iguaçu de 

2008/2009 foi a que originou a vigente. Vejamos as cláusulas que se 

encontram em desacordo com a evolução dos Direitos Trabalhistas: 

 

42 – TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS: 
A - DOMINGOS  
 
a) A cada domingo trabalhado segue-se o outro domingo 

de folga, ou seja, não podendo, o trabalhador laborar em 
domingos seguidos. 

b) Concessão de folga compensatória na semana que se 
seguir ao domingo trabalhado, com exceção de empresas que 
mantenham expediente em todos os dias, daí a necessidade 
de manter escalas, obedecendo à letra “a” 

c) Concessão, gratuita, pela empresa, do vale transporte 
de ida e volta do empregado, sem nenhum ônus e/ou desconto 
para o mesmo.  

d) Pagamento de salário em dobro em domingos 
laborados, além de uma gratificação salarial de R$35,00 (trinta 
e cinco reais) pelo trabalho em cada domingo a ser paga sem 
incidência de D.S.R., sobre tal valor.  

e) O funcionamento do comércio no domingo se dará das 
9:00 às 19:00h, sendo que, eventual extrapolamento deverá 
ser remunerado como hora extra com adicional de 100% (cem 
por cento). 

f ) É obrigatória a utilização de livro-ponto ou cartão 
mecanizado para o efetivo controle do horário de trabalho, a fim 
de que possibilite o real pagamento das horas trabalhadas além 
da jornada normal. 

 
FERIADOS 
 
a) Concessão, gratuita, pela empresa do vale transporte 

de ida e volta do empregado, sem nenhum ônus e/ou desconto 
para o mesmo; 

b) Pagamento de salário em dobro em feriados 
laborados, além de uma gratificação salarial de R$35,00 (trinta 
e cinco reais) pelo trabalho em cada feriado a ser paga sem 
incidência de D.S.R sobre a mesma. 

c) Folga de um dia na semana seguinte referente ao 
feriado trabalhado. 

d) O funcionamento do comércio no feriado se dará das 
9:00 às 19:00 horas; sendo que eventual extrapolamento 
deverá ser remunerado como hora extra com adicional de 
100%. 
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Parágrafo único – O descumprimento às disposições 
desta cláusula e sem prejuízo das demais penalidades legais, 
não cumulativas, e sem prejuízo dos créditos devidos ao 
empregado prejudicado, fica pactuado uma multa equivalente a 
10% (deis por cento) do piso da categoria obreira por 
funcionário prejudicado. 

Parágrafo segundo – É obrigatória a utilização do livro 
ponto ou cartão mecanizado para o efetivo controle de horário 
de trabalho, a fim de que possibilite o real pagamento das 
horas trabalhadas além da jornada normal. 

Parágrafo terceiro 
Não haverá expediente e nem trabalho para os 

empregados nos seguintes feriados: Ano Novo, Páscoa, 1º de 
Maio, e Natal. 

 
44- FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
 
Por mútuo consentimento das partes, fica ajustado que 

as empresas pagarão à entidade sindical dos trabalhadores a 
importância equivalente a R$ 1,00 (um real) por mês. 

Parágrafo Primeiro: O valor de R$ 1.00 (um real), será 
pago por empregado ao sindicato profissional. 

Parágrafo segundo: Com os recursos de que trata a 
presente cláusula, a entidade sindical dos trabalhadores 
promoverá assistência social e formação profissional aos 
integrantes da categoria. 

Parágrafo terceiro: A contribuição de que esta cláusula 
será recolhida até o dia 15 de cada mês. 

Registrado e Arquivado na DRT / Pr, sob n Nº. 185, às fls. 
08 do livro Nº. 01. Foz do Iguaçu 15/06/2008. 

 

         Logo abaixo segue parte do primeiro termo aditivo Registrado e 

Arquivado na DRT/PR, sob o nº 193 às fls. 8 do Livro nº 1, onde começaram as 

modificações das cláusulas de como seriam remunerados os empregados e 

quais benefícios deteria o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Varejista 

de Foz do Iguaçu: 

 

Cláusula Primeira – DO TRABALHO EM DOMINGOS E 
FERIADOS - (nova redação da cláusula 42) - Fica vedado o 
trabalho dos empregados em domingos, arcando o empregador 
com multa de 01 (um) piso salarial da categoria por empregado 
e por dia de ocorrência pelo descumprimento. O trabalho em 
feriados será pago em dobro ou com folga compensatória na 
semana seguinte, ficando impedido o trabalho quando o feriado 
coincidir com domingo. 

Parágrafo Único – O “caput” desta cláusula não se aplica 
aos empregados que trabalhem em empresas cujas atividades 
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preponderantes sejam de fornecimento de gás e água ou ainda 
que exerçam a função de vigias.  

Cláusula Segunda – DOS CONTROLES DE JORNADAS 
- As empresas ficam obrigadas a manter controles de jornada 
por cartões de ponto ou outra forma legal para que se possam 
aferir os horários reais de atividades dos trabalhadores, 
independentemente do número de empregados. 

Cláusula Sexta – FUNDO DE ASSISTÊNCIA E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL – (nova redação) – Por mútuo 
consentimento das partes, fica ajustado que as empresas 
pagarão à entidade sindical obreira a importância de R$3,00 
(três reais) por mês e por empregado para promover 
assistência social e formação profissional aos integrantes da 
categoria, cujo valor deverá ser recolhido até o dia 15 do mês 
seguinte ao da prestação, por emissão de guias equivalentes.  

 

Como podemos observar a nova redação da clausula 42 tinha a 

informação que antes proibia o trabalho aos domingos e sendo desrespeitada 

pagaria uma multa de um piso salarial por empregado e a “CONTRIBUIÇÃO” 

do Fundo de Assistência e Formação Profissional, que tinha um valor inicial de 

R$ 1,00 (um real), conquanto ao convencionar a liberação do trabalho aos 

domingos, essa passa para R$ 3,00 (três reais) por mês por colaborador. 

         Vejamos agora o termo aditivo da Convenção Coletiva do Trabalho de 

2009/2011. O termo segue registrado, o qual foi DEPOSITADO NO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº 46294.000758/2009-37 

FICANDO REGISTRADO E ARQUIVADO NA UNIDADE DO MTE SOB O Nº 

PR002216/2009: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - TRABALHO EM DOMINGOS: 
O repouso semanal remunerado deverá coincidir pelo 

menos uma vez no período máximo de três semanas, com o 
domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao 
trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva. 

 

          Vejamos mais adiante o Termo aditivo 2010/2011 de número de Registro 

no TEM: PR 003896/201, datado de 03/11/2010 e suas modificações: 

 

06 – TRABALHO EM DOMINGOS: 
 
A)  O repouso semanal deverá coincidir pelo menos 

uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo, 
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respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e 
outras a serem estipuladas em negociação coletiva; 

 

b) Além do salário normal do empregado, será 
concedido vale-compra ou pagamento no valor de R$26,75 
(vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) para cada 
empregado que prestar serviços em domingo, com direito 
proporcional para o trabalho em meio período, cujo valor não 
se constitui em salário, tendo como natureza indenizatória. 

 
Quanto à convenção coletiva dos empregados varejistas de Foz do 

Iguaçu 2011/2013, logo abaixo veremos que cláusula em análise passou a ser 

8ª no termo aditivo CCT 2016/2017: 

 
              

42 – TRABALHO EM DOMINGOS: 
a) O repouso semanal deverá coincidir pelo menos uma 

vez no período máximo de três semanas, com o domingo, 
respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e 
outras a serem estipuladas em negociação coletiva.   

b) Além do salário normal do empregado, será concedido 
um vale-compra e ou pagamento no valor de R$ 29,50 (vinte e 
nove reais e cinquenta centavos) para cada empregado que 
prestar serviços em domingo, com direito proporcional para o 
trabalho em meio período, cujo valor não se constitui em 
salário tendo como natureza indenizatória. 

c) Fica estabelecida a obrigatoriedade de controles de 
jornada para trabalho em domingos. 

d) O funcionamento do comércio nos domingos se dará 
das 09h às 20h, sendo que, eventual extrapolamento deverá 
ser remunerado como hora extra com adicional de 100% (cem 
por cento). 

45-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Por mútuo consentimento das partes, fica ajustado que as 
empresas, pagarão à entidade sindical dos trabalhadores por 
mês a importância equivalente ao valor de R$ 8,00 (oito reais), 
por empregado, reajustável anualmente no mesmo índice 
convencionado. 

Parágrafo primeiro: Com os recursos de que trata a 
presente cláusula, a entidade sindical dos trabalhadores 
promoverá assistência social e formação profissional aos 
integrantes da categoria; 

Parágrafo segundo: A contribuição prevista nesta 
cláusula será recolhida até o dia 15 de cada mês. 

Convenção coletiva de trabalho depositada no Ministério 
do trabalho e emprego sob o nº MR034498/2011 fica solicitada 
para que seja posterior registrada e arquivada na unidade do 
mte sob o nº PR003056/2011. 
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CLÁUSULA OITAVA - TRABALHO EM DOMINGOS 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/06/2016 a 31/05/2017  

Fica reajustado o valor do vale compra ou pagamento 
previsto na cláusula 40, letra B da CCT, para o valor de R$ 
49,69 (quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) para 
cada empregado que prestar serviços em domingo, com direito 
proporcional para o trabalho em meio período, cujo valor não 
se constitui em salário, tendo como natureza indenizatória. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA  FUNDO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
 
Fica reajustado o valor do fundo previsto na cláusula 26 

da CCT, para R$ 12,68 (doze reais e sessenta e oito centavos) 
por empregado, pagamento efetuado pelas empresas à 
entidade sindical dos trabalhadores por mês. 

          
Conforme aduz o Magistrado Sérgio Pinto Martins116, a negociação 

coletiva é uma forma de ajuste de interesses entre as partes, que acertam os 

diferentes entendimentos existentes, visando encontrar uma solução capaz de 

compor suas posições. 

À luz do entendimento de João José Sady117, as convenções devem ter 

os seguintes conteúdos: 

 

O conteúdo das convenções é impossível de ser 
delimitado de forma exaustiva. Haverá tantas reivindicações 
como a vida, o lado sociológico induzir o sindicato a pleitear. 
Consequentemente, haverá estipulações de todo o tipo. 
Modernamente, há convenções que chegam a ter uma centena 
de clausulas. 

Uma primeira divisão bem obvia é a de clausulas relativa 
à questão salarial e as não relativas a tal matéria. Nas salariais, 
é estipulado o índice de aumento do salario, o modo como será 
aplicado, quais os aumentos intercorrentes espontaneamente 
concedidos pela empresa que serão ou não compensados com 
este aumento impositivo. 

 

Analisando as respectivas cláusulas de trabalho aos domingos e feriados, 

cláusula do Fundo de Assistência Social e Formação Profissional tanto das 

Convenções Coletivas quantos dos aditivos, elas nos chamam a atenção a esta 

negociação, em que os empregados do sindicato varejista de Foz do Iguaçu 

                                                             
116 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 31. 
117 SADY, João José. Direito Sindical e Luta de Classes. 1. ed. São Paulo: Instituto Cultural 
Roberto Morena, 1985. p. 88. 

http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-trabalho/256-aproblematica.html
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não têm ganhos equitativos aos da contribuição de formação, pelo contrário, 

ocorre uma perda significativa. 

A convenção que originou a liberação para abertura aos domingos e 

feriados no comércio varejista de Foz do Iguaçu foi a de 2008/2009, e a 

indenização pelo trabalho era de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Hoje na 

Convenção Coletiva vigente, no termo aditivo em sua cláusula 8ª, os valores 

são de R$ 49,69 (quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), enquanto 

o Fundo de Assistência Social e Formação Profissional (Contribuição ou Taxa 

Assistencial), que era de R$ 1,00 (um real), hoje conforme estabelece a 

Convenção Coletiva de 2015/2017 na cláusula 7 é de R$ 12,68 (doze reais e 

sessenta e oito centavos). Assim, destaca-se aqui um ganho de 

aproximadamente 1268% (um mil duzentos e sessenta e oito por cento).  

Começando a análise pelo lado financeiro, o trabalhador viu sua 

remuneração aumentar apenas R$ 14,69 (quatorze reais e sessenta e nove 

centavos), com um percentual de apenas 42% (quarenta e dois por cento) em 

oito anos, enquanto a taxa paga ao sindicato gerou  aumentos na casa de 

1268% (um mil duzentos e sessenta e oito por cento). Pelo lado do dano sócio 

familiar118, isso não tem valor que possa mensurar aquilo que foi perdido ao 

longo dos anos, visto que os colaboradores perderam e continuam perdendo a 

convivência com sua família nos finais de semana, quando terão que ir 

trabalhar. Salientemos que a cláusula 40-A delimita que somente a cada 3 

domingos trabalhados, o colaborador terá direito a um com sua família. 

A Convenção Coletiva em estudo teve seu inicio na convenção de 

2008/2009, até a vigente de 2016/2017. Os trabalhadores do comércio varejista 

de Foz do Iguaçu sofreram incansáveis perdas, pois a Convenção não 

demonstra na prática os ganhos para o qual o instrumento foi idealizado. 

Tal instrumento pregava que com os trabalhadores voltando a trabalhar 

aos domingos, isso resultaria em aumento do número de postos de trabalho, o 

que não ocorreu; portanto, tal promessa na prática não prevaleceu. 

                                                             
118 Dano sócio familiar: os membros da família trabalham praticamente quase que todos os 
dias; suas folgas, quando existem, na maioria das vezes não coincidem, fazendo com que na 
maioria dos casos prejudiquem o relacionamento familiar. 
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O que ocorre é a perda do convívio sócio familiar, que deve ser 

considerado, pois não houve geração de novos empregos com tal 

procedimento, muito menos geração de outras melhorias para a classe 

trabalhista. 

Sendo assim, os ganhos são apenas para grandes grupos de empresas 

comerciais, que tiveram autorização para funcionar suas empresas quase que 

num trabalho escravo, colocando seus trabalhadores em um regime de serviço 

de segunda a segunda, sem falar que as convenções são de praxe anuais, 

contudo, desde 2008 os proletários dessa categoria não têm garantido o seu 

descanso dominical, já que as convenções apenas garantem um domingo por 

mês. 

   

  3.2.1.1 Contribuição Sindical Assistencial 

Neste tópico vamos falar um pouco dessa taxa cobrada apenas na 

CCT do lado brasileiro, mais especificamente na convenção coletiva que 

abrange trabalhadores do comércio de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de 

Itaipu e São Miguel do Iguaçu. 

 

 3.2.1.1.1 Conceitos e Fundamentos 

 

A contribuição assistencial é um pagamento efetuado pelo trabalhador 

de uma determinada categoria profissional ou econômica ao respectivo 

sindicato da categoria em virtude de participação deste nas convenções 

(negociações) coletivas, acordos coletivos ou individuais, em caráter 

espontâneo e não obrigatório. A sua previsão de pagamento também é 

estabelecida através dos mesmos acordos, visando ao custeio de atividades 

assistenciais dos Sindicatos, as colônias de férias, ambulatórios, hospitais e 

obras semelhantes. 

Sérgio Pinto Martins119 entende que a contribuição assistencial é: 

A prestação pecuniária, voluntária, feita pela pessoa 
pertencente à categoria profissional ou econômica ao sindicato 

                                                             
119  MARTINS, Sérgio Pinto. Contribuições sindicais: direito comparado e internacional: 
Contribuições assistencial, confederativa e sindical. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 125. 
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da respectiva categoria, em virtude de este ter participado das 
negociações coletivas, de ter incorrido em custos para esse 
fim, ou para pagar determinadas despesas assistenciais 

realizadas pela agremiação. 

De igual forma, Délio Maranhão120, por sua vez, recita que "se a 

contribuição assistencial for autorizada pelo empregado, corresponderá à 

doação pelo fato da natureza compulsória desta"  e, como foi dito 

anteriormente, esta constitui a prestação pecuniária, espontânea, paga pelo 

associado ao sindicato em benefício de sua filiação à corporação. 

De acordo com o artigo 72, §8 da Carta Constitucional de 1891, assentou-

se a regra de que a todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e 

sem armas; não podendo intervir a polícia senão para manter a ordem 

pública. Por esta análise se permitiu a transformação da antiga associação civil 

para a então inovadora associação profissional. 

     Diante de tal forma, surge em 06.01.1903, o primeiro estatuto dos 

profissionais da agricultura e indústrias rurais, Decreto n° 979/1903, o qual 

permitiu que o sindicato pudesse intervir nas negociações de seus sócios e 

adquirir para estes tudo que lhes fosse conveniente aos fins profissionais. 

     A atividade sindical na atualidade ultrapassou suas prerrogativas, pois 

além de organizar e lutar pela categoria profissional que representa, está 

buscando a associação compulsória por parte de todos os trabalhadores cuja 

atividade laboral tenha afinidade com a sua abrangência de representação. 

Argumenta-se isto, tendo em vista a instituição da 

denominada Contribuição Assistencial. Consistente em cláusula de convenção 

coletiva de trabalho, a contribuição assistencial possui um único objetivo: a 

manutenção do órgão sindical. 

Tal contribuição tem o objetivo de custear, tornando-se fonte 

indispensável para as entidades sindicais, motivo que as levou a requererem a 

abrangência desta contribuição a todos os profissionais cuja categoria laboral 

                                                             
120 MARANHÃO, Délio. Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: FGV, 1978, p. 200. Justo recitar o 
entendimento de Eduardo Antônio Tempony Lebre quando menciona que "a contribuição 
assistencial é mera contribuição voluntária de natureza privada, não obrigando os empregados 
e empregadores, associados ou não do sindicato" (LEBRE, Eduardo Antônio Tempony -
 Sistema Jurídico de Custeio dos Sindicatos, São Paulo: Iglu, 1997, p. 90). 
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compreenda a área da atuação sindical, sendo que dentre estes trabalhadores 

encontram-se os não associados ao respectivo sindicato. 

Não somos contra cobrarem de seus associados, uma vez que houve 

votação e, por meios democráticos, instituíram tal fonte de custeio, mas 

cobrarem dos pequenos comerciantes que não são associados, isto não tem 

nossa posição de acordo. 

 

3.2.2 O poder de legislar, obrigatoriedade e a legalidade da contribuição da 

CCT do lado brasileiro 

 
O ponto nevrálgico que embasa as discussões é justamente qual seja a 

legitimidade da entidade sindical para instituir à contribuição assistencial aos 

trabalhadores do sindicato. 

Da inconstitucionalidade da contribuição assistencial frente ao artigo 5° 

incisos II e XX, artigo 8°, incisos IV e V, artigo 149 e artigo 150, inciso I da 

Constituição da República Federativa do Brasil, da abusividade da Cláusula de 

acordo coletivo que estabelece a Contribuição Assistencial, do precedente 

Normativo n° 119 e da Orientação jurisprudencial n° 17 do Tribunal Superior do 

Trabalho, dos Arestos Jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho e 

Superior Tribunal Federal. 

Acredita-se que coagir os trabalhadores e empregadores, por simples 

arbitrariedade dos sindicatos, a contribuírem com algo que não concordam e 

que não vem assentado em lei, mostra-se plena perversidade jurídica, bem 

como afronta ao princípio da legalidade, garantia constitucional prevista no 

artigo 5°, inciso II da Constituição Federal de 1988 – CF/88, e artigos 149 e 150 

do mesmo diploma legal.  Isto porque a dita contribuição (assistencial), ao 

contrário da contribuição sindical, não está prevista em lei.  

O princípio da legalidade é uma das expressões que qualificam a 

grandiosidade de um Estado Democrático de Direito, a garantia primária de que 

a sociedade não está fixa às vontades particulares, pessoais, daqueles que 

governam.  
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O Estado de Direito, desde suas origens históricas, sempre esteve 

associado ao princípio da legalidade, ao primado da lei, idealmente concebida 

como uma garantia essencial com igualdade para todos. 

Muito embora se compreenda que já bastam os apontamentos acima 

declinados para configurar a ilegalidade do procedimento adotado pelos 

sindicatos da CCT brasileira, acerca da ilegalidade da matéria aqui discutida, 

igualmente, mostra-se importante demonstrar que o entendimento 

constitucional do órgão STF (Supremo do Judiciário brasileiro), acerca dos 

dispositivos magnos já referidos são pela ilegalidade.  

 Segundo a alínea "e" do artigo 513 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, quando alude ao poder dos sindicatos em "impor contribuições", faz 

referência, única e exclusivamente, ao "sindical" e não a um poder ilimitado de 

imposição de contribuições. 

 Assim, após a Carta Magna de 1988, o núcleo normativo121, no que se 

refere aos sindicatos, está contido no seu artigo 8º, que tem esta redação, in 

verbis: 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, 
observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do 
Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no 
órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e 
a intervenção na organização sindical; 

II - é vedada a criação de mais de uma organização 
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria 
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será 
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, 
não podendo ser inferior à área de um Município;  

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas; 

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se 
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, 
para custeio do sistema confederativo da representação 
sindical respectiva, independentemente da contribuição 
prevista em lei; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se 
filiado a sindicato;  

                                                             
121 A Constituição, como fonte primária do direito positivo, deve merecer especial atenção do 
intérprete. Em seu sentido substancial, é ela um "conjunto de regras e princípios que têm por 
objeto a estruturação do Estado, a organização de seus órgãos supremos e a definição de 
suas competências". (BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São 
Paulo: Saraiva, 1988. p. 274). 
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VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho; 

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado 
nas organizações sindicais; 

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 
partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um 
ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos 
termos da lei. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à 
organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, 
atendidas as condições que a lei estabelecer. 

 

Deste modo, como mencionado anteriormente, a contribuição 

assistencial não tem respaldo legal para ser cobrada daquele funcionário que 

não é associado ao sindicato e também do empregador.  

Pode-se ressaltar que a competência para criar contribuições sociais 

ou as de interesse das categorias econômicas ou profissionais, conforme prevê 

o artigo 149 da Constituição Federal de 1988, é privativa da União, por meio de 

Lei Complementar. De outro modo, inexiste, na vigência da atual.  

Constituição, do critério da parafiscalidade, com a única exceção, 

talvez da "contribuição confederativa" disposto nos artigos 8º, inciso IV e 149º 

da Constituição Federal, para vários doutrinadores a taxa assistencial ou 

contribuição assistencial não encontra qualquer amparo legal para ser criada e 

exigida, o que a torna ilegal. 

Ariovaldo Lunardi122, por sua vez, entende que: 

 
É fácil observar que a contribuição assistencial é de fonte 

convencional, e facultativa. É convencional porque o 
instrumento jurídico de que resulta é a convenção coletiva de 
trabalho, e é não obrigatória, mas facultativa, diante da 
necessidade de autorização do trabalhador interessado para 
que seja efetuado o seu desconto. 

 

             Alguns doutrinadores colocavam dúvidas sobre a revogação da alínea 

"e" do artigo 513 da Consolidação das Leis do Trabalho desde a Constituição 

de 1946, porem com o advento da Constituição de 1988, ficou explícito, ao 

recitar que apenas dois tipos de "contribuições" corporativas podem existir: a 

                                                             
122 LUNARDI, Ariovaldo. Contribuição Assistencial X Contribuição Confederativa. São 
Paulo: LTr Suplemento Trabalhista. 1991. v. 27. pp. 27-28. 
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confederativa e a sindical (artigo. 8º, IV da Constituição Federal), não havendo 

mais lugar para nenhuma outra, nem sob o pálio de "contribuição social", 

"assistencial", "de interesse das categorias profissionais ou econômicas", ou 

algo equivalente. 

           A Cobrança de Contribuição Assistencial do empregador estipulada em 

favor do sindicato profissional na CCT brasileira (Trabalhadores do comércio de 

Foz do Iguaçu) em estudo, está na sua cláusula 7ª (TERMO ADITIVO 

2016/2017), a referida cobrança em favor dos sindicatos profissionais tem 

como fundamento as cláusulas de acordos coletivos ou convenções coletivas 

estabelecendo a cobrança obrigatória destas contribuições de todos os 

empregados, associados ou não, e a mesma afronta o princípio da liberdade de 

associação sindical, assegurado nos artigos 5º, inciso XX, e 8º, inciso V, ambos 

da Constituição Federal.  

             Sob esse foco recita o ilustríssimo doutrinador Saad123, sobre a 

possibilidade da cobrança das determinadas contribuições: 

 
         As contribuições para a manutenção das entidades 
sindicais revestem-se de natureza tributária e, como tal, 
somente podem ser instituídas por pessoa politica e mediante 
lei, nos termos do artigo 150, I da Lei Maior. 
         Em outro passo, segundo o disposto no artigo 611 da 
Consolidação das Leis  do Trabalho, o objeto das convenções 
coletivas restringe-se às condições de trabalho aplicáveis as 
relações individuais de trabalho. Ademais, o financiamento da 
atividade do sindicato profissional pelas empresas coloca em 
risco a liberdade na condução dos avanços econômicos e 
sociais dos trabalhadores, porque se revela em conduta anti-
sindical, uma vez que tende a desestimular o papel de 
contraposição ao sindicato da categoria econômica. Assim, sob 
pena de tornar letra morta o disposto no artigo 8º, III, da lei 
maior, reputa-se nula a clausula de convenção coletiva em que 
se estipula o pagamento de recursos por empresas em favor 
do sindicato profissional. Conhecido e provido. (Tst, RR 41500-
58.2005.5.15.0089, 5ª T., Rel. Min. Emmanoel Pereira, DEIJT 
06.8.10. 

  

Após verificação dos comentários acima, conclui-se que as Contribuições 

Assistenciais são ilegais, portanto não deveriam ser exigidas e muito menos 

                                                             
123 SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das Leis do Trabalho: Comentada. 44. ed, ver. e 
ampl. por José Eduardo Saad, Ana Maria Saad Castello Branco. São Paulo: LTr. 2011. p. 823. 
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cobradas, ainda mais que os trabalhadores têm ganhos ínfimos se comparados 

com o direito que tinham antes, quando se trabalhava, mas se ganhava 

cinquenta por cento a mais da hora normal. 

 

3.2.3 Convenção coletiva da Argentina 

 

Apesar de estarmos em uma evolução do mundo virtual, a Argentina 

mesmo estando em recessão também tem ótimos meios informatizados; 

outrossim, não é fácil encontrar na internet as convenções e os acordos 

trabalhistas dos Hermanos. 

O acordo trabalhista da cidade de Puerto Iguazu é o mesmo válido para 

toda a província de Missiones. Vale ressaltar que no ordenamento argentino 

trabalhista a convenção não muda desde 1975, sendo que apesar das 

inflações altíssimas e as mudanças da economia, as regras trabalhistas são as 

mesmas. Contudo, o que se faz necessário é a atualização dos valores dos 

salários dos trabalhadores, que geralmente são aumentados de acordo com a 

inflação, através de acordos coletivos. 

Diferente do direito trabalhista brasileiro em que o aumento de salário, 

reposição de ganhos e modificações em geral são através de convenção, na 

Argentina são através de acordos. Tal feito não é de grande melhoria a todos, 

visto que acordos são para determinadas empresas com o sindicato, o que faz 

com que na mesma categoria profissional haja “pisos” salariais diferentes. 

 

3.2.3.1 Convenção coletiva do Paraguai 

 

No Paraguai a categoria comerciário, por enquanto representada pelo 

SINTECOSS (Sindicato dos empregados do comercio, oficinas e similares)124,  

não tem convenção coletiva. Ademais, sua representação é pouco eficiente, 

visto que no país os aumentos salariais são ditados pelo governo federal. 

Quando existe convenção de outras categorias é igual ao que ocorre na 

Argentina, já que a do Paraguai não muda há vários anos, assim como a 

                                                             
124 O SINTECOSS ainda é um Sindicato que esta começando suas lutas, contudo não 
conseguiu ainda negociar uma convenção e acordo salarial sem a intervenção estatal, e 
entidade também não tem pagina na internet. 
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daquele país, como acontece com os empregados da saúde privada, sendo 

que desde 2001 não é convencionada nova negociação coletiva e seus 

aumentos de salários são estabelecidos através de acordos coletivos entre 

empresas e o sindicato obreiro. Outrossim, os aumentos salariais dos 

empregados do comércio são feitos através de resoluções do Ministério do 

Trabalho Paraguaio.  

Suas normas trabalhistas se encontram mais no processo do trabalho do 

que no código do trabalho propriamente dito. Apesar de ser um país que vende 

muito equipamentos de informática, as leis trabalhistas, convenções e acordos 

são difíceis de se conseguir ter acesso no mundo virtual das normas 

trabalhistas  paraguaias, pois sua acessibilidade talvez esteja associada á falta 

de cultura de procurar por seus direitos, quando sonegados, e obtê-los. 

Por outro lado, enquanto outros países flexibilizaram os direitos 

trabalhistas, o Paraguai resolveu inovar, porquanto em vez de tirar direitos 

trabalhistas do tão sofrido proletariado, os governantes criaram uma lei que 

impulsiona a abertura de novos postos de trabalho. Entretanto, esta por sua 

vez não modifica os direitos dos trabalhadores, mas sim diminui os impostos. 

Com tais modificações, as cidades paraguaias que compõem a tríplice 

fronteira têm ganhado muitos postos de trabalho para sua população, 

evidenciando em efeito cascata o aumento também no comércio, com a 

abertura de novas vagas nos últimos anos e melhoria da condição de seus 

trabalhadores, pois trouxe renda a essa população carente. 

 

Quadro 3 – Estudo dos direitos trabalhistas nas convenções da Tríplice 

Fronteira 

 

 

Quadro Estudo dos Direitos Trabalhistas nas Convenções da Tríplice 
Fronteira 

 

Direitos 

 

Argentina  

 

Brasil  

 

Paraguai125 

                                                             
125 No Paraguai a categoria dos comerciários não tem convenção coletiva, pois os direitos 
desse grupo são os mesmos que todos os trabalhadores têm no Código de Trabalho 
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Jornada de 
trabalho 

48h00min 
semanais, 
podendo chegar 
a ultrapassar 
56h00min 
semanais. 

44h00min semanais, 
podendo ser 
distribuídas as horas 
semanalmente, desde 
que não excedam dez 
horas diárias. 

1. Turno rotativo 
a jornada será de 
seis horas diárias. 
2. Ressalvada a 
possibilidade de 
estabelecimento 
diverso através de 
negociação 
coletiva. 

48h00min 
semanais, 
podendo ser 
distribuídas as 
horas nos 
diversos dias da 
semana, desde 
que não 
excedam uma 
jornada diária de 
9h15min 

1. Turno 
rotativo: o total 
de horas varia, 
quer se trate de 
um período 
integralmente 
noturno 
(quarenta e 
duas horas 
semanais) ou 
misto (quarenta 
e cinco horas 
semanais). 

Férias  14 dias corridos 
(para 
funcionários que 
possuem até 
cinco anos de 
trabalho); 21 
dias corridos 
(para quem 
possui entre 
cinco e dez anos 
de serviço); 28 
dias corridos 
(para quem 
possui entre dez 
anos e vinte 
anos); 35 dias 
corridos (para os 
que possuem 
mais de vinte 
anos).  

Leva-se em conta um 
período aquisitivo 
anual; será em regra 
30 dias, desde que o 
empregado não 
possua mais de cinco 
dias de faltas não 
justificadas no aludido 
período. 

1. Férias de 24 
dias se verificar um 
número de faltas 
não abonadas de 
seis a quatorze 
dias.  
2. Férias de 18 
dias se verificar um 
número de faltas 
não abonadas de 
quinze a vinte e três 

12 dias para 
obreiros que 
possuem até 
cinco anos de 
trabalho; 18 dias 
para obreiros 
que possuem de 
cinco a dez anos 
de trabalho; 30 
dias para 
obreiros que 
possuem mais 
de dez anos de 
trabalho. 

                                                                                                                                                                                   
Paraguaio, dado que seus aumentos salariais são feitos através de resoluções do Ministério do 
Trabalho. 
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dias. 
3. Férias de 12 
dias se verificar um 
número de faltas 
não abonadas de 
vinte e quatro dias a 
trinta e dois dias. 

Participação 
nos lucros  

Há possibilidade 
de ocorrência na 
participação dos 
lucros (contudo 
não se encontra  
regulada em lei). 

Há possibilidade de 
participação nos 
lucros, e a matéria 
encontra-se prevista 
na Constituição e 
regulamentada 
através de medidas 
provisórias. 

Apesar de a 
matéria não ter 
sido 
contemplada na 
Constituição 
paraguaia, a 
mesma vem 
sendo objeto de 
apreciação em 
negociações 
coletivas. No 
entanto os 
lucros são 
destinados ao 
sindicato, e não 
diretamente ao 
trabalhador. 

Rescisão 
contratual 

Demissão sem 
justa causa, 
enseja direito 
equivalente a um 
mês de 
remuneração por 
ano de serviço 
prestado ou 
fração igual ou 
superior a três 
meses. 

Demissão sem justa 
causa enseja direito à 
indenização, que 
equivale a 40% do 
saldo do Fundo de 
Garantia por Tempo 
de Serviço.  

Demissão sem 
justa causa 
enseja direito à 
indenização, 
contudo, 
diferencia-se 
caso o obreiro  
seja estável ou 
não.  

1. Para 
aqueles NÃO 
detentores de 
estabilidade, 
esta será de 
QUINZE dias de 
salário por ano 
de serviço ou 
fração de seis 
meses, 
calculada sobre 
a média da 
remuneração 



90 

 

percebida nos 
últimos seis 
meses de 
contrato. 
2. Para os 
detentores de 
estabilidade, a 
sua dispensa 
poderá se 
verificar por 
justa causa 
(comprovada 
em inquérito 
judicial) ou sem 
justa causa, 
esta última na 
hipótese de o 
empregado 
concordar com 
a rescisão 
mediante uma 
indenização em 
dobro126. 

Aviso prévio 30 dias (se tiver 
até cinco anos 
de serviço) ou 60 
dias (na hipótese 
de mais de cinco 
anos). 

30 (trinta) dias, 
acrescidos de 3 (três) 
dias por ano de 
serviço prestado na 
mesma empresa, até 
o máximo de 60 
(sessenta) dias, 
perfazendo um total 
de até 90 (noventa) 
dias. 

30 (trinta) dias a 
90 (noventa) 
dias. 

Sucessão Em caso de 
sucessão de 
empresa, os 
direitos dos 
funcionários são 
protegidos. 

Em caso de sucessão 
de empresa, os 
direitos dos 
funcionários são 
protegidos. 

Em caso de 
sucessão de 
empresa, os 
direitos dos 
funcionários são 
protegidos. 

Ausências 
remuneradas 

 

1. Casamento: 
dez dias; 

2. Licença 
maternidade: 
quarenta e 

1. Casamento: 
três dias; 

2. Licença 
maternidade: 
Cento e vinte 

1. Casament
o: três dias; 

2. Licença 
maternidade: 
seis semanas 

                                                             
126 O Paraguai é o único país do MERCOSUL onde não existe o seguro desemprego. 
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cinco dias 
antes do 
parto e 
quarenta e 
cinco dias 
pós parto – 
pagos pelo 
empregador 
e 
compensado
s perante a 
Previdência 
Social; 

3. Licença 
paternidade: 
dois dias; 

4. Falecimento 
de cônjuge 
ou pais: três 
dias; 

5. NÃO PREVÊ 
ausência 
remunerada 
para 
alistamento 
eleitoral. 
 

dias, pagos 
pelo 
empregador e 
compensados 
perante a 
Previdência 
Social; 

3. Licença 
paternidade: 
cinco dias; 

4. Falecimento de 
cônjuge ou 
parente: dois 
dias; se for 
professor, terá 
direito a nove 
dias; 

5. Alistamento 
eleitoral: até 
dois dias. 
 

antes do parto 
e seis após, 
diretamente 
pelo sistema 
previdenciário; 

3. Licença 
paternidade: 
dois dias;  

4. Falecimen
to de cônjuge 
ou parente: 
quatro dias. 

Aplicação  
supletiva do 
ordenamento 
adjetivo 
comum no 
processo 
trabalhista127 

Na Argentina é 
aceita qualquer 
norma comum, 
desde que 
facilite ou 
acelere a 
prestação 
jurisdicional. 

No Brasil a aplicação 
é aceita de maneira 
subsidiária e não 
supletiva conforme 
artigo 769 da CLT.  

  

SALARIO 
MINIMO 

P$ 8.060,00 (R$ 
1.531,40) 

R$ 1.210,00 G$ 2.058.504 
(R$ 1.134,13)  

Contribuição 
Assistencial 

Não tem R$ 12,68 por 
funcionário 

Não tem 

Folga semanal Domingos Um domingo de folga 
a cada três 
trabalhados, com 
pagamento para 

Domingos 

                                                             
127 MOURA EÇA, Vitor Salino de. Direito processual do trabalho globalizado: homenagem à 
professora Alice Monteiro de Barros. São Paulo: LTr, 2012. 
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cada domingo 
trabalhado no valor 
de R$ 49,69 
(quarenta e nove 
reais e sessenta e 
nove centavos); 

Fonte: Norris128; Moura Eça129 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
128 NORRIS, Roberto. Contratos coletivos supranacionais do trabalho e a 
internacionalização das relações laborais no Mercosul. São Paulo: LTr, 1998. 
129 MOURA EÇA, op. cit. 
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4 FLEXIBILIZAÇÃO 

Com a redemocratização ocorrida aproximadamente ao mesmo tempo 

nos três países em estudo, a Argentina reorganizou rapidamente os seus 

movimentos sindicais de acordo com as posições anteriores às ditaduras, 

enquanto o Brasil e o Paraguai ainda buscam melhorias.  

 Para Kummel130, no Brasil e no Paraguai, as coisas não caminharam no 

mesmo sentido que os Hermanos, posto que ambos procuram uma nova forma 

de organização, com objetivo de superar a estrutura anterior, com origens nas 

ideias fascistas e na ditadura militar. 

Os países em estudo são adeptos do neoliberalismo, cujo modelo tem 

como ponto principal a flexibilização ou precarização131 das condições de 

trabalho, tendentes a facilitar a contratação, despedida, suspensão dos 

contratos de trabalho, fixação dos salários, e em alguns casos até a sua 

redução, mesmo que temporários. 

Na Argentina132 a expectativa de vida é de 77 anos, no Brasil133, é de 76 

anos e no Paraguai134, de 74 anos. Por conseguinte, a expectativa de vida no 

Brasil e no Paraguai são pequenas em comparação com a da Argentina. 

O termo flexibilização vincula-se à necessidade de modificar as leis 

trabalhistas, fazendo com que estas tenham plasticidade, maleabilidade, 

                                                             
130 KUMMEL, Marcelo Barroso. As convenções da OIT e o Mercosul. São Paulo: LTr, 2001. 
p.34. 
131 O argentino Armando Caro Figueroa apud  Silva (1997, p.36) recita dois modelos de 
flexibilidade: a) Posição gravemente liberal, que propõe a desregulamentação, se não vejamos 
em seus dizeres, “[...] a desarticulação do Direito do Trabalho e, nos fatos, a submissão do 
contrato à disciplina do Direito Civil Ordinário”, ou seja, retornar ao fim do século passado, ao 
liberalismo exacerbado. O discurso de seus defensores, segundo Silva (1997, p.37) é o mesmo 
dos que se opuseram ao surgimento do direito do trabalho no inicio do século XX; b) o segundo 
modelo conforme o autor, é denominado como liberalismo coletivo, que consiste na 
possibilidade de derrogação das normas de ordem pública, mesmo que prejudicando os 
trabalhadores, através das convenções coletivas e dos acordos coletivos de trabalho, ou seja, 
através da participação dos sindicatos no exercício da autonomia coletiva, isto é, se podemos 
assim considerar. 
132 CEPAL. Disponível no site: 
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=ARG&idioma=spanish. 
Acesso em: 10 out. 2016 às 12h03min. 
133 CEPAL. Disponível no site: 
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=BRA&idioma=spanish 
Acesso em: 10 out. 2016 às 12h07min. 
134 CEPAL. Disponível no site: 
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=PRY&idioma=spanish 
Acesso em: 10 out. 2016 às 12h13min. 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=ARG&idioma=spanish
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=BRA&idioma=spanish
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=PRY&idioma=spanish
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deixando-as menos rígidas. Muitas vezes em contramão está a  globalização, 

sendo ela o maior vilão, concorrência entre empresas, países ditando a 

modificação do sistema legal ou pelo menos tentando. 

Sobre o tema, recita Sussekind135: 

 

Desregulamentação retira a proteção do Estado ao 
trabalhador, permitindo que a autonomia privada, individual ou 
coletiva, regule as condições de trabalho. Já a flexibilização 
pressupõe a intervenção estatal, ainda que básica, com 
normas gerais, abaixo das quais não se pode conceber a vida 

do trabalhador com dignidade. 
 

Sussekind está correto nos dizeres e é isso que temos vivenciado na 

tríplice fronteira, uma flexibilização dos direitos, principalmente dos 

trabalhadores do comércio, os quais têm que trabalhar de segunda a segunda, 

com a ilusão ou desejo de melhorias. 

Monteiro136 descreve que é necessário garantir aos trabalhadores seus 

direitos fundamentais. Segundo ele, a intervenção estatal se faz necessária 

para que os direitos sejam preservados. Nesse enlace, nas normas criadas 

através das convenções, ênfase à CCT brasileira, deveria existir um 

mecanismo para averiguar com o tempo se os ganhos que foram buscados, 

ocorreram. 

Em muitos casos a desculpa para a flexibilização, que muitas vezes pode 

ser sinônimos de desregulamentação dos direitos trabalhistas, está no aumento 

da competitividade entre empresas ou até mesmos países. O aumento de 

vagas de emprego pode ocorrer também com a adoção de novas tecnologias 

de produção, diminuindo a contratação de mão de obra. Destarte, tais 

mudanças vêm pressionando os trabalhadores a negociarem seus direitos 

conquistados há muito tempo. Ressaltamos ainda que em alguns casos isso 

pode não ocorrer, ficando apenas os trabalhadores com seus direitos 

suprimidos. 

                                                             
135 SUSSEKIND, A. Curso do direito do Trabalho. São Paulo: Ed. LTr, 2002. pp. 13-14. 
136 MONTEIRO, Anne Meyre de Almeida Leite. Flexibilização das Relações Trabalhistas no 
Brasil e seus efeitos nos processos de Recursos Humanos. Disponível em: 
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-
9E5FDP/tcc_ufmg.pdf?sequence=1 em 04/04/2017. p. 18. 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-9E5FDP/tcc_ufmg.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-9E5FDP/tcc_ufmg.pdf?sequence=1
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Monteiro137 recita em um quadro comparativo o desemprego antes e após 

algumas reformas, flexibilização esta com o intuito de diminuir o desemprego, 

contudo em seu gráfico, tanto no Brasil (antes 3,0% da população se 

encontrava desempregado, após reforma ficou em 9,6%) como na Argentina 

(antes 7,5%, após reforma, 14,3%), a taxa de desemprego aumentou,  

enquanto o Paraguai manteve sua taxa estável. 

Analisaremos agora como ocorre o trabalho dos proletariados fronteiriços 

Brasil, Argentina e Paraguai na tríplice fronteira (Foz do Iguaçu, Ciudad del 

Este e Puerto Iguazu). 

Vejamos os dados segundo a CEPAL (Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe) : 

Gráfico 1 – Taxa de desemprego no Paraguai 

 

Fonte: CEPAL 

                                                             
137 Ibid., p. 21. 
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Gráfico 2 – Taxa de desemprego na Argentina 

 

Fonte: CEPAL 

Gráfico 3 – Taxa de desemprego no Brasil 

 

Fonte: CEPAL – Anuário Estadístico 2015 
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Gráfico 4 – Taxa de informalidade de emprego 

 

Fonte: CEPAL – Anuário Estadístico 2015 

 

Os relatórios CEPAL acima identificam uma alta taxa de informalidade no 

emprego, tendo o Brasil com 9,3% de desempregados, o Paraguai com 6,8% 

de desempregados e a Argentina com 6,5% de desempregados, segundo a 

entidade já mencionada138. Em 2016, foi previsto que dois países 

apresentariam uma retração econômica: Brasil (-3,5%) e Argentina (-1,5%).  

A convenção dos trabalhadores do comércio do lado brasileiro quando 

liberou o trabalho dos funcionários aos domingos, tinha como intuito aumentar 

os postos de trabalho, porém na prática só se verificou a manutenção dos 

postos, além de  ganhos de 1268% (um mil duzentos e sessenta e oito por 

cento) da taxa revertida ao sindicato obreiro. Em contrapartida, o valor recebido 

pelo trabalhador acresceu somente 42% (quarenta e dois por cento) em oito 

anos. 

                                                             
138 CEPAL. Disponível no site: <http://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-recuperacao-
crescimento-america-latina-caribe-depende-dinamismo-investimento>. Acesso em: 10 out. 
2016 às 12h03min. 

http://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-recuperacao-crescimento-america-latina-caribe-depende-dinamismo-investimento
http://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-recuperacao-crescimento-america-latina-caribe-depende-dinamismo-investimento
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Na Argentina (Puerto Iguazu) a flexibilização dos direitos trabalhistas já 

ocorreu e no momento a condição para a evolução está nos acordos de 

aumentos salariais. Apesar de não haver modificação há muito tempo na 

convenção dos argentinos, verificamos que o povo sempre tenta se adaptar e 

buscar melhorias. Nesse diapasão, vemos um aumento na construção de 

empreendimentos hoteleiros de padrão alto, motivados pela segurança local e 

fácil acesso também ao aeroporto, tudo isso contribuindo para que a cidade, 

que é a menor das três, cresça.  

Enquanto isso, como pode ser analisado nos gráficos acima, o Paraguai é 

o mais estável no quesito desemprego dos países em estudo e suas normas, 

por mais  que na prática não apresentem eficácia, são diferentes dos outros 

vizinhos da região e têm se mostrado mais efetivas. 

A cada dia há novos empreendimentos industriais se instalando em 

Ciudad del Este e trazendo indiretamente novos postos de serviços ao 

comércio da cidade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Após analisar a tríplice fronteira, local praticamente único no mundo, 

onde se tem belezas naturais como as Cataratas do Iguaçu, onde existem 

pontos de visitas pelo lado brasileiro e argentino, não podemos deixar de 

recitar a Hidroelétrica de Itaipu, uma magnifica construção da engenharia 

brasileira e paraguaia, sendo atualmente a maior produtora de energia mundial, 

e, por fim, no lado paraguaio temos o setor comercial de Ciudad del Este com 

seus produtos importados. 

Todas as cidades mencionadas no trabalho têm sua importância no 

contexto da pesquisa. 

Apesar de a região ser um polo turístico, sendo que a maior quantidade 

de leitos disponíveis fica do lado brasileiro, a cidade Argentina tem atraído 

investimentos satisfatórios no campo da construção de novos 

empreendimentos hoteleiros altamente luxuosos, tendo como ponto principal 

para a escolha desse local a sua segurança e alto controle de quem entra e sai 

da região. 

Insta ressaltar que foi escolhida a Convenção Coletiva dos Trabalhadores 

do Comércio da tríplice fronteira como ponto principal de nosso trabalho, ainda 

que existam também outros sindicatos atuantes nessa área, contudo menos 

expressivos em suas conquistas.  

Vale ressaltar alguns avanços do lado argentino, como o descanso 

semanal, que é no domingo. Porém, nos últimos anos, as conquistas são 

somente aumentos de salários, feitos através de acordos coletivos ao invés de 

convenções coletivas, lembrando que é diferente do sistema brasileiro, em que 

os aumentos são através de convenções. É importante destacar que a 

Convenção vigente é datada de trinta e dois anos atrás, e ainda tais aumentos 

muitas vezes não beneficiam a maioria dos trabalhadores da categoria. 

Na Argentina (Puerto Iguazu) não existe uma flexibilização para o trabalho 

informal, como no Brasil e no Paraguai, sendo que o trabalhador só será aceito 

se trabalhar conforme os ditames da lei Argentina. 
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Do lado brasileiro o movimento sindical é mais arrojado, uma vez que 

existem os aumentos de salários que são feitos por convenções coletivas, além 

de normas que dão mais direitos e ganhos ao sindicato do que aos 

colaboradores. Contudo, temos que recitar também que foi a luta desses 

dirigentes que fez com que o Sindicato dos trabalhadores de Foz do Iguaçu 

ficasse em ênfase no nosso estudo. 

Na atual convenção existe uma “taxa” que é revertida para cada 

trabalhador que exerça atividade aos domingos, e uma outra “taxa” que aqui 

vamos chamar de contribuição paga pelos empregadores em favor do sindicato 

obreiro. Ambas as taxas começaram a partir da convenção de 2009 que liberou 

o trabalho aos domingos com a desculpa que isso traria mais pontos de 

trabalho para a cidade. Não obstante, tal situação, na prática, não ocorreu. 

O que aconteceu foi que a taxa revertida ao sindicato teve um aumento 

em oito anos muito mais superior em comparado a de que os trabalhadores 

deteve nesse mesmo periodo. 

Trabalhadores do lado brasileiro agora ficam com a pressão de trabalhar 

de segunda a segunda sem muitas vezes desfrutar da companhia de suas 

famílias no fim de semana, pois somente a cada três domingos trabalhados, os 

empregadores são obrigados a colocar o empregado de folga no domingo. 

Do lado paraguaio o domingo é de descanso, e os aumentos de salários 

ocorrem de maneira muito próxima ao do sistema argentino para algumas 

categorias, ou seja, aumento de salários através de acordos coletivos, sendo 

que a convenção dos trabalhadores da saúde é datada de dezesseis anos 

atrás, a da categoria dos trabalhadores no comércio não tem convenção 

coletiva e seus aumentos são por resoluções do Ministério do Trabalho 

Paraguaio. Na pratica, esses aumentos de salários são para poucos, pois a 

maioria dos trabalhadores dessa região trabalha na clandestinidade, visto que 

não existe uma cultura e muito menos uma fiscalização eficiente, fazendo com 

que essa conquista não seja desfrutada por muitos. 

Apesar dessa realidade em que o país vendedor dos produtos importados 

vive, no final do túnel, existe uma esperança. Por que falamos isso? 
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Porque ao contrario de outros países, em vez de achatar os direitos 

trabalhistas, ainda que a maioria dos países falem em flexibilizar os direitos do 

proletariado, o Governo Paraguaio de Horacio Cartes diminui impostos e exige 

que a mão de obra contratada seja paraguaia para que a empresa desfrute 

dessa situação tributária, através da Lei de Maquila, as  condições de impostos 

atraentes, aliados a um fornecimento de energia com preços muito abaixo do 

Brasil e da Argentina, têm criando uma fonte de renda para a grande massa de 

seu país, e o governo paraguaio sabe que o resultado dessa equação positiva 

chegará a todos. 

Como pode ser notado existem na tríplice fronteira um direito na lei 

propriamente dita e um na prática, os trabalhadores da região busca novas 

oportunidades de emprego nos países vizinhos, empregadores estão 

absorvendo dentro das necessidades próprias esses trabalhadores, mesmo 

que a lei não permita.  

Averiguamos na pratica que as normativas se evoluírem de acordo com 

as necessidades laborais, uma legislação que beneficia todos que moram na 

região, pois quando um país não está bem, os outros estão melhores, o que faz 

com que ocorram movimentos transitórios de compradores trabalhadores e tal 

fato faz com que se criem normas que possam melhorar o dia a dia dos 

envolvidos e também permita que, dentro das possibilidades, a população 

fronteiriça busque novos postos de trabalhos em outro país em vez do seu. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO A – REGRAS TRABALHISTAS DA CONSTITUIÇÃO ARGENTINA 

 
Artículo 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 em las ganancias de las empresas, con control de la producción y 

colaboración em la dirección; protección contra el despido arbitrário; estabilidad 

del empleado publico; organización sindical libre y democrática, renocida por la 

simple inscripción em um registro especial. 

Queda garantizado a los grêmios: concertar convenios colectivos de 

trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho. Los representantes 

gremiales gozarán de las garantias necesarias para el cumplimiento de su 

gestión sindical y las relacionadas com la estabilidad de su empleo.  

El Estado otorgara los benefícios de la seguridad social, que tendrá 

carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá : el seguro 

social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales  

gnaucon autonomia financeira y económica, administradas po los interessados 

con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 

jubiliciones y pensiones móviles; la protección integral de la família; la defensa 

del bien de família; la compensación económica familiar y el acceso a uma 

vivenda digna. 

Artículo 75. -  Corresponde al Congreso: 

(...)  

12. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, Y del Trabajo y 

Seguridad Social, em cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos 

alteren las jurisdicciones locales, correspondendo su aplicación a los tribunales 
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federales o pronviciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus 

respectivas jurisdicciones; y especialmente, leyes generales para toda la 

Nación sobre naturalización y nacionalidade, com sujeción al principio de 

nacionalidade natural y por opción em beneficio de la argentina; así como 

sobre bancarrotas, sobre fasificación de la moneda corriente y documentos 

públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. 

(...) 

22. Aprobar o desechar tratados concluídos com las demás naciones y 

com las organizaciones internacionales y los concordatos com la Santa Sede. 

Los tratados y concordatos tienen jerarquia superior a las leyes. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; el Pactos Interncional de Derechos Economicos, Sociales 

y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 

Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del 

Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminacion Racial; la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos  o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 

Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigência, 

tienen jerarquia constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte 

de esta Constitución y deben entenderse complementários de los derechos y 

garantias por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el 

Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las terceras partes de la 

totalidad de los membros de cada Cámara. 

Los demás tratados y  convenciones sobre derechos humanos, luego de 

ser aprobados por el Congreso, requeriran del voto de las dos terceras partes 

de la totalidad de los membros de cada Cámara para gozar de la jerarquia 

constitucional. 
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ANEXO B – REGRAS TRABALHISTAS DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 

Art. 7º  - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 

causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 

compensatória, dentre outros direitos; 

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 

previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 

aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo; 

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 

remuneração variável; 

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no 

valor da aposentadoria; 

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção 

dolosa; 

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, 

e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido 

em lei; 

XII - salário-família para os seus dependentes; 

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa 

renda nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 

quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução 
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da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (vide Decreto-

Lei nº 5.452, de 1943) 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 

ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 

cinquenta por cento à do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º ) 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal; 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a 

duração de cento e vinte dias; 

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos, nos termos da lei; 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 

trinta dias, nos termos da lei; 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança; 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres 

ou perigosas, na forma da lei; 

XXIV - aposentadoria; 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento 

até seis anos de idade em creches e pré-escolas; 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento 

até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006); 

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, 

sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo 

ou culpa; 
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XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com 

prazo prescricional de: 

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a 

extinção do contrato; 

b) até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador rural; 

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, 

com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, 

até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;(Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000); 

a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 

25/05/2000); 

b) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 

25/05/2000); 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 

de admissão do trabalhador portador de deficiência; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual 

ou entre os profissionais respectivos; 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores 

de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na 

condição de aprendiz; 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998); 

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 

empregatício permanente e o trabalhador avulso; 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores 

domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, 

XXI e XXIV, bem como a sua integração à previdência social. 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores 

domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, 
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XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as 

condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento 

das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de 

trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e 

XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 72, de 2013); 

Art. 8º - É livre a associação profissional ou sindical, observado o 
seguinte: 

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder 
Público a interferência e a intervenção na organização sindical; 

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer 
grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;  

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de 
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema 
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da 
contribuição prevista em lei; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas 
de trabalho; 

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas 
organizações sindicais; 

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro 
da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda 
que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave 
nos termos da lei.  

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de 
sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei 
estabelecer. 
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Art. 9º - É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 

decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por 

meio dele defender. 

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

Art. 10º - É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores 

nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 

previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 

Art. 11º - Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada 

a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-

lhes o entendimento direto com os empregadores. 

Art. 22º - Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 

aeronáutico, espacial e do trabalho; 

II - desapropriação; 

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo 

de guerra; 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

V - serviço postal; 

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 

VIII - comércio exterior e interestadual; 

IX - diretrizes da política nacional de transportes; 

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e 

aeroespacial; 

XI - trânsito e transporte; 

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização; 



114 

 

XIV - populações indígenas; 

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de 

estrangeiros; 

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o 

exercício de profissões; 

XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização 

administrativa destes; 

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e 

dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização 

administrativa destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 

2012) (Produção de efeito) 

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; 

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular; 

XX - sistemas de consórcios e sorteios; 

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 

convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros 

militares; 

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária 

federais; 

XXIII - seguridade social; 

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 

XXV - registros públicos; 

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza; 

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 

modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluídas as 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas de 

governo, e empresas sob seu controle; 

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 

modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 

disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 
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economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa 

civil e mobilização nacional; 

XXIX - propaganda comercial. 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar 

sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

(...) 

Art. 114 - Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004); 

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 

público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004); 

II as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004); 

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre 

sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004); 

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o 

ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004); 

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 

ressalvado o disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

45, de 2004); 

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 

relação de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004); 

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 

empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004); 

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, 

I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004); 
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IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da 

lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004); 

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, é 

facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça 

do Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições 

convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho. 

§ 3º Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as 

contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, 

decorrentes das sentenças que proferir. (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 20, de 1998); 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 

arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo 

de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, 

respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como 

as convencionadas anteriormente. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 45, de 2004); 

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão 

do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio 

coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 

 

ANEXO C – REGRAS TRABALHISTAS DA CONSTITUIÇÃO DO PARAGUAI 

ARTICULO 86 - DEL DERECHO AL TRABAJO 

Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, 
libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. 

La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella 
otorga al trabajador son irrenunciables. 

ARTICULO 87 - DEL PLENO EMPLEO 

El Estado promoverá políticas que tiendas al plano empleo y a la 
formación profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajador 
nacional. 
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Art. 88 - DE LA NO DISCRIMINACION 

No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos 
étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o 
sindicales. 

El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o 
mentales será especialmente amparado. 

Art. 89 - DEL TRABAJO DE LAS MUJERES 

Los trabajadores de uno y otro sexo tienen los mismos derechos y 
obligaciones laborales, pero la maternidad será objeto de especial protección, 
que comprenderá los servicios asistenciales y los descansos correspondientes, 
los cuales no serán inferiores a doce semanas. La mujer no será despedida 
durante el embarazo, y tampoco mientras duren los descansos por maternidad. 

La ley establecerá el régimen de licencias por paternidad. 

Art. 90 - DEL TRABAJO DE LOS MENORES 

Se dará prioridad a los derechos del menor trabajador para garantizar su 
normal desarrollo físico, intelectual y moral. 

Art. 91 - DE LAS JORNADAS DE TRABAJO Y DE DESCANSO 

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 
ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, diurnas, salvo las 
legalmente establecidas por motivos especiales. La ley fijará jornadas más 
favorables para las tareas insalubres, peligrosas, penosas, nocturnas o las que 
se desarrollen en turnos continuos rotativos. 

Los descansos y las vacaciones anuales serán remunerados conforme 
con la ley. 

Art. 92 - DE LA RETRIBUCION DEL TRABAJO 

El trabajador tienen derechos a disfrutar de una remuneración que le 
asegure, a él y a su familia, una existencia libre y digna. 

La ley consagrará el salario vital mínimo, el aguinaldo anual, la 
bonificación familiar, el reconocimiento de un salario superior al básico por 
horas de trabajo insalubre o riesgoso, y las horas extraordinarias, nocturnas y 
en días feriados. Corresponde, básicamente, igual salario por igual trabajo. 

Art. 93 - DE LOS BENEFICIOS ADICIONALES AL TRABAJADOR 

El Estado establecerá un régimen de estímulo a las empresas que 
incentiven con beneficios adicionales a sus trabajadores. Tales emolumentos 
serán independientes de los respectivos salarios y de otros beneficios legales. 
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Art. 94 - DE LA ESTABILIDAD Y DE LA INDEMNIZACION 

El derecho a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los 
límites que la ley establezca, así como su derecho a la indemnización en caso 
de despido injustificado. 

Art. 95 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador 
dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión 
a todos los sectores de la población. 

Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, 
privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado. 

Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de 
sus fines específicos y; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de 
las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio. 

Art. 96 - DE LA LIBERTAD SINDICAL 

Todos los trabajadores públicos y privados tienen derecho a organizarse 
en sindicatos sin necesidad de autorización previa. Quedan exceptuados de 
este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Policiales. Los 
empleadores gozan de igual libertad de organización. Nadie puede ser obligado 
a pertenecer a un sindicato. 

Para el reconocimiento de un sindicato, bastará con la inscripción del 
mismo en el órgano administrativo competente. 

En la elección de las autoridades y en el funcionamiento de los sindicatos 
se observarán las prácticas democráticas establecidas en la ley, la cual 
garantizará también la estabilidad del dirigente sindical. 

Art. 97 - DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 

Los sindicatos tienen el derechos a promover acciones colectivas y a 
concertar convenios sobre las condiciones de trabajo. 

El Estado favorecerá las soluciones conciliatorias de los conflictos de 
trabajo y la concertación social. El arbitraje será optativo. 

Art. 98 - DEL DERECHO DE HUELGA Y DE PARO 

Todos los trabajadores de los sectores públicos y privados tienen el 
derecho a recurrir a la huelga en caso de conflicto de intereses. Los 
empleadores gozan del derecho de paro en las mismas condiciones. 

Los derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros de las 
Fuerzas Armadas de la Nación, ni a los de las policiales. 

La ley regulará el ejercicio de estos derechos, de tal manera que no 
afecten servicios públicos imprescindibles para la comunidad. 
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Art. 99 - DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LABORALES 

El cumplimiento de las normas laborales y el de las de seguridad e 
higiene en el trabajo quedarán sujetos a la fiscalización de las autoridades 
creadas por la ley, la cual establecerá las sanciones en caso de su violación. 

Art.100 - DEL DERECHO A LA VIVIENDA 

Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. 
El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y 

promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a 
familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados. 
 

A. LEI DE MAQUILA – LEI Nº 1064 

Lei No. 1064 
  

A Exportação da Indústria do Congresso da SANÇÕES nação com vigor a 
Lei Paraguaya: 

 
CAPÍTULO I 

  
MAQUILA 

  
Artigo 1: Esta lei é promover o estabelecimento e regular as operações 
de empresas industriais maquiladoras envolvidos no todo ou em parte 
para tornar os processos industriais ou serviços incorporando trabalho 
e outros recursos nacionais para o processamento, transformação, 
reparação ou montagem mercadoria de origem estrangeira importados 
temporariamente para esta finalidade para re posterior - de 
exportação, ao abrigo de um contrato com uma empresa domiciliada 
no exterior. 
  
Artigo 2: Para os fins desta Lei são aplicáveis: 
  
a. Maquiladora Empresa criada especificamente para levar a cabo 
programas de exportação Maquila ou que já estabelecido mercado 
interno - orientado, que tem capacidade ociosa em suas instalações e 
para ser aprovado Programa Maquiladora. 
  
b. Programa Maquiladora: O material em detalhe a descrição e 
características do processo industrial ou de serviços, as importações 
programação, produção, exportações, geração de emprego, 
percentagem do valor acrescentado, percentual de perdas e período 
de tempo resíduos cobrirá o programa e outras informações que 
podem ser estabelecidos nos regulamentos correspondentes. 
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c. Maquila de Exportação do contrato: O acordo entre a Assembleia e 
Empresa domiciliado no exterior, pelo qual um processo industrial ou 
de serviços é contratada para apoiar o mesmo destinados à 
transformação, fabricação, reparação ou montagem de mercadorias 
estrangeiras a ser importadas temporariamente para re posterior - de 
exportação, pode fornecer matérias-primas, insumos, máquinas, 
equipamentos, ferramentas, tecnologia, gestão e assistência técnica, 
de acordo com a modalidade as partes estabeleceram livremente. 
  
d. Importação-Maquila: entrada no território nacional, 
com o lançamento de impostos sobre as importações de máquinas, 
equipamentos, ferramentas e outros bens de capital e matérias-
primas, suprimentos e peças para a realização fora de Maquila e mais 
tarde exportação ou reexportação. 
 
e. Exportação-Maquila: A saída do território nacional de mercadorias 
ou bens produzidos pelas indústrias maquiladoras sob autorizou o uso 
de matérias-primas, suprimentos e peças importados temporariamente 
programa, cujo valor foi aumentado com a contribuição do trabalho, 
matérias-primas e outros recursos naturais domésticos. 
  
f. Re-Maquila: saída do território nacional desses bens de produção, 
como máquinas, ferramentas, equipamentos e outros que não tenham 
sido submetidos a transformação ou aumento no valor, que foram 
importadas temporariamente para atender a exportação Programas de 
Maquila. 
  
g. Sub-Maquila: no caso de um complemento para o processo de 
produção da atividade coberta pelo programa mais tarde reintegrado 
ao maquiladora que contratou o serviço. 
  
h.  Maquila de capacidade ociosa: aquela empresa, pessoa produção 
singular ou coletiva estabelecida - orientada para a sua aprovação, 
nos termos desta Lei, um Programa de Maquila mercado interno. 
  
i.   Maquiladoras Hostel ou Programa Shelter: empresas que aprova os 
programas Maquila que servem para transportar para fora projetos de 
exportação por empresas estrangeiras que facilitam a tecnologia eo 
material produtivo sem operá-los diretamente. 
  
j.   CUT: Centro Único juntou-se ao Conselho Nacional da Exportação 
da Indústria Maquiladora em trazer juntos representantes de várias 
instituições envolvidas na gestão das maquiladoras Procedimentos: 
Ministério das Finanças, Ministério da Indústria e Comércio, Direção-
Geral das Alfândegas, Administração Estatal navegação e Portos, 
Banco Central do Paraguai, Estatística e Instituto Census de 
Assistência social e outros que são necessários para efeitos de um 
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sistema unificado de aplicativos ágeis e rápidos apresentados por 
essas empresas escritório. 
  
Artigo 3: Eles podem recorrer dos benefícios concedidos por esta Lei, 
as pessoas nacionais ou estrangeiras ou jurídicas domiciliadas no país 
que são qualificados para realizar atos de comércio. 
  
Artigo 4: Aprovação do Programa Exportação Maquiladora e outras 
autorizações correspondentes às do sistema será concedido pela 
Resolução Ministerial a ser assinado conjuntamente pelos Ministros da 
Indústria e Comércio e Finanças, canalizados através do Conselho 
Nacional da Exportação da Indústria Maquiladora (CNIME) . Para os 
fins desta Lei, a frase "aprovado pelo CNIME" implicará a resolução bi-
Ministerial Finanças e da Indústria e Comércio. 
 

CAPÍTULO II 
 

CONSELHO NACIONAL DE EXPORTAÇÃO Maquiladora Indústria 
 
  
Artigo 5: Criar o Conselho Nacional da Exportação da Indústria 
Maquiladora, (CNIME), como órgão consultivo dos Ministérios da 
Indústria e Comércio e Finanças, que é composto pelos seguintes 
membros nomeados pelo Executivo na proposta dos respectivos 
departamentos: 
  
a. Um representante do Ministério da Indústria e Comércio. 
b. Um representante do Ministério das Finanças. 
c. Um representante do Banco Central do Paraguai. 
d. Um representante da Secretaria de Planejamento técnico 
para Desenvolvimento Econômico e Social. 
e. Um representante do Ministério das Relações Exteriores. 
  
O CNIME poderá convidar para as suas reuniões representantes de 

outros órgãos ou entidades da administração pública, bem como instituições ou 
organizações departamentais ou municipais ou nos representantes do sector 
público ou privado, quando considerado de interesse para melhor cumprir os 
seus objetivos. 

  
O CNIME será presidido pelo Ministério da Indústria e 

Comércio. Em adição, cada instituição terá um regular e um suplente. Os 
membros do Conselho deverão ser pessoas com experiência para exercer tal 
cargo e não são remunerados por essas funções. 

  
Artigo 6: O CNIME terá as seguintes funções: 
  
a) Formular e avaliar as políticas gerais e por diretrizes do setor, para 
a promoção e operação das maquiladoras Industrias e estabelecer 
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estratégias a seguir, a fim de alcançar a integração máxima do sistema 
de matérias-primas e insumos nacionais através da subcontratação e 
apoio o processo de assimilação e adaptação de tecnologias a serem 
incorporadas por essas empresas. 
  
b) Avaliar, emitir pareceres preliminares e comunicar a ambos os 
ministérios para que eles conceder a sua autorização por resolução 
nos seguintes casos: 
  
1. Todas as permissões dessas empresas: 
              
a. As atividades do programa. 
b. permissão inicial para a importação de máquinas e equipamentos. 
 c. E permissão para importar matérias-primas e 
suprimentos   necessária para  produção.                               
d. A permissão para modificar, estender, reduzir, suspender ou 
cancelar a  programa de Maquila. 
  
2. A transferência de máquinas, ferramentas e equipamentos entre 
empresas com programas devidamente autorizados. 
 
3. Transferência de máquinas e equipamentos por maquiladoras para 
não  produtores maquiladoras que são empresas fornecedores. 
 
c)  Ativar registros de aplicação e fundo de autorizações concedidas. 
  
d) Pronunciar-se sobre assuntos relacionados com a 
indústria  maquiladoras que não são fornecidos em 
subsecções precedentes. 
  
e) Coordenar as atividades de todas as instituições envolvidas 
na gestão das maquiladoras. 
  
Artigo 7: O Conselho Nacional de Maquila Export Industries se reunirá 
pelo menos uma vez por mês, o presidente pode convocar uma 
sessão especial quando julgar pertinente ou mediante pedido escrito 
de qualquer dos seus membros. 
  
Artigo 8: A Secretaria Executiva do CNIME será exercida por 
um representante proposto pelo Ministério das Finanças e será 
responsável pela implementação de todas as disposições desta Lei e 
seus regulamentos e relações administrativas com relação às 
indústrias Maquiladora de Exportação . Este deve ser um profissional 
universitário, Advogado e  ou Economista, qualificada para exercer a 
dita posição e deve receber a remuneração acordada para o cargo no 
Orçamento Geral da Nação. 
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CAPÍTULO III 
  

PROGRAMAS Maquila 
  
Artigo 9: Estabelece  uma transação único centro se juntou ao CNIME, 
para processamento rápido de aplicações individuais, licenças e 
registros relativos a essas empresas. 
 
Artigo 10: interessado em um Programa de Maquila deve apresentar o 
pedido de aprovação CNIME dessa avaliação, acompanhadas pelo 
Contrato de Maquila ou da Carta de Intenções, da mesma forma que o 
efeito é estabelecido nos regulamentos. 
  
Artigo 11: Quando você vai com apenas uma carta de intenções da 
Maquiladora e a empresa estrangeira, eles têm um período de 120 
dias para apresentar o Contrato de Maquila, contados a partir da data 
da resolução que aprova o programa, que está dependente da sua 
apresentação e verificação da consistência quanto à LOI. A falta de 
apresentação, no prazo fixado produzir validade plena da aprovação 
concordou. 
 

CAPÍTULO IV 
  

IMPORTAÇÕES 
  
Artigo 12: A quem eles são aprovados ou estendido programa de 
Maquila e ter registrado seu respectivo contrato pode importar 
temporariamente nos termos da presente, e em conformidade com a 
presente lei e seus regulamentos, os seguintes produtos: 
  
1.  materiais e matérias-primas necessárias para a produção e 
exportação. 
  
2.  Máquinas, equipamentos, ferramentas e peças para o processo de 
produção, equipamentos de laboratório, medição e testes de seus 
produtos e as exigidas pelo controle de qualidade para treinamento de 
pessoal e equipamentos para o desenvolvimento administrativo da 
empresa . 
 
3.  Ferramentas, equipamentos e acessórios para segurança industrial 
e produtos necessários para a prevenção e controle da poluição 
ambiental na planta de produção, manuais de trabalho e plantas 
industriais, bem como de telecomunicações e equipamentos de 
informática para o uso exclusivo da indústria maquiladora. 
  
4.  Caixas de reboques e recipientes. 
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No caso de matérias-primas e insumos, uma vez importado, a sua estadia 
no país não deve exceder um período de seis (6) meses a contar da data de 
importação. Este período pode ser prorrogado, a pedido do partido e por 
razões devidamente justificadas pela Resolução Ministerial Conjunta e por um 
período não para ultrapassar o anterior um . 

  
Outros bens a que se refere este artigo poderão permanecer no país 

enquanto continuam os programas existentes para os quais foram autorizados. 
Exceto caixas de reboques e recipientes cuja permanência máxima no país 
será de 6 (seis) meses . 

  
Artigo 13: As empresas devem fazer a sua importação temporária 
inicial num prazo de um ano a partir da data da resolução que aprova 
o programa. Este período pode ser prorrogado uma vez por 3 (três) 
meses, mediante resolução e após consulta ao CNIME. 
  

Se a empresa requer instalações especializadas, o período pode ser mais 
longo do que 3 (três) meses, desde que tal pedido é critério justificado CNIME 
e não pode exceder o prazo máximo para a conclusão das obras de acordo 
com a programação empregos. 

  
As importações temporárias iniciais e subsequentes importações 

fornecidos para no esquema anexado ao programa aprovado, tem de ser 
autorizado pelo CNIME por meio de um certificado. Para a emissão deste 
certificado, o requerente deve acompanhar o pedido, cópias do programa 
aprovado e remessas de importação, apresentados. 

  
CAPÍTULO V 

EXPORTAÇÕES 
  
Artigo 14: Para a exportação ou re - exportação, a maquiladora 
apresentará o escritório selado com a legenda "Export-Maquila" ou 
"Re - export-Maquila" documentações que acompanham 
correspondente em um formulário de informações para tal finalidade, 
autenticado desembaraço de importação temporária ea Resolução 
Ministerial Conjunta aprovar as cópias do Programa. 
  
Esses documentos serão submetidos à Direcção-Geral das 
Alfândegas e serão impressos os mesmos procedimentos de liberação 
de exportação. 
 

CAPÍTULO VI 
  

OBRIGAÇÕES DA maquiladoras 
  
Artigo 15: As empresas que são aprovados Maquiladora Programa 
deve atender aos seguintes requisitos: 
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1.  Cadastre resolução bi-ministerial que aprova o Programa de 
Maquila na Direção-geral das Alfândegas no âmbito do Ministério das 
Finanças, que permitem que você efetuar uma seção especial 
Importação e Exportação Maquila no CNIME. 
  
2.  Fornecer garantias suficientes para a satisfação da Direção-geral 
das Alfândegas pela quantidade de quaisquer impostos aplicáveis, 
com o assegurar o cumprimento das obrigações impostas por este 
regime. 
  
Esta garantia será cancelada e devolvida após a saída de importação 
temporária nas condições previstas e dentro do período especificado 
na mercadoria regulamentos. 
  
3.  Cumprir com os termos em que foi autorizado programa, sob pena 
de ser privado total ou parcialmente dos benefícios que foram 
concedidos. 
  
Matérias-primas e insumos introduzidas por este sistema será usado 
obrigatoriamente às operações autorizadas, que visam a aumentar o 
seu valor ou alterar seu estado original com a contribuição de trabalho 
e outros recursos nacionais. 
  
Falha para cumprir estes requisitos irá benefícios imediatos deste 
regime e a autoridade aduaneira exigir o pagamento de todos os 
impostos e as sanções aplicáveis às mercadorias no seu estado em 
que se encontram quando marcada por irregularidades. 
  
4.  Treinamento de pessoal nacional necessário para a execução do 
Programa. 
  
5.  Aconselhar ambos Ministério no caso de suspensão devidamente 
notificado de atividades dentro de um período não superior a dez (10) 
dias de operações data Dela são suspensos. 
  
6.   Fornecer todas as informações solicitadas pelo CNIME ou se o 
Ministério da Indústria e Comércio ou do Ministério das Finanças, no 
prazo para o efeito irá indicar e fornecer as instalações necessárias 
para os funcionários dessas instituições para levar a cabo as revisões 
necessárias para a execução do programa. 
  
7.   Enviar mensalmente à Direção-geral das Alfândegas, através do 
CNIME uma forma de informações sobre o volume, tipo e valor das 
importações e exportações utilizados ou reexportações. 
  
8.  Registre suas operações em especialmente livros e devidamente 
assinado em conformidade com a lei e cumprir com as obrigações 
tributárias e trabalhistas municipais que correspondem a eles. 
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CAPÍTULO VII 
  

As vendas no mercado interno 
  
Artigo 16: indústrias maquiladoras que desejam para vender no 
mercado interno os produtos da fabricação, processamento e refino de 
matérias-primas e insumos e bens de produção importados 
temporariamente para a implementação do programa devem se 
aplicar para a autorização correspondente e pagar impostos aplicável 
para a nacionalização em vigor na data de expedição numeração de 
importação temporária, além de todos os impostos incidentes sobre 
essas vendas. 
  

As vendas não podem exceder 10% (dez por cento) em Além do volume 
exportado no último ano e deve manter as mesmas normas de controlo e 
qualidade que se aplicam a suas exportações. Em adição, a autoridade 
fiscal vai estabelecer a taxa de retorno para o pagamento de imposto de renda 
sobre o percentual a ser vendido no mercado interno. 

  
Artigo 17:  bens de produção importados ao abrigo deste regime pode 
ser excepcionalmente nacionalizado pelo despacho de importação 
definitivo, após o pagamento de todos os impostos correspondentes. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

OBRIGAÇÕES GERAIS DOS 
  
Artigo 18:  O CNIME e os beneficiários desta Lei deverá manter um 
bens de capital detalhadas e matérias-primas e insumos constituídas 
ao abrigo deste registro esquema. 
  
Artigo 19:  Qualquer programa irá cumprir com as exigências relativas 
à proteção do meio ambiente no âmbito de acordos existentes. 
  
Artigo 20: Para os fins do programa que se entende por "perdas" 
porção de matérias-primas e outros factores que são consumidos 
naturalmente no processo de produção e "resíduos", os resíduos que 
permanecem após o processo são submetidos. Ambos serão 
deduzidos do importado na forma prescrita por valores de regulação. 
  
Dentro de resíduos e fabricados no país podem ser incluídos, ele é 
rejeitado pelo controle de qualidade da empresa, como desde que o 
Conselho determine que tais rejeições pode ser estimado como 
normal. Os resíduos não constituem resíduos perigosos, nos termos 
da legislação em matéria de proteção do ambiente, pode ser devolvido 
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para o país de origem ou destruídas em conformidade com as 
disposições legais aplicáveis. 
  
Artigo 21: No caso que a maquiladora deseja para vender ou doar 
sobre o desperdício do mercado nacional obtido em seu processo 
produtivo, você deve solicitar o cumprimento CNIME, especificando o 
tipo, quantidade, valor e receptor, em além de cumprir os requisitos 
aplicáveis a importação definitiva pagamento dos impostos 
correspondentes, de acordo com o disposto no art. 17 desta Lei na 
mercadoria nacionalizada. 
  
Artigo 22: Quando os resíduos processos de produção resultantes que 
constituem resíduos perigosos, atuar de acordo com as 
disposições da legislação nacional sobre proteção ambiental. 
  
Artigo 23: As operações de sub-Maquila será autorizado em caso de 
aditamento ao processo de produção da atividade 
coberta pelo programa, mais tarde reintegrado ao maquiladora que 
contratou o serviço e fará com que o produto acabado para 
exportação. Esta operação pode ser realizada entre maquiladoras e 
entre um destes e uma empresa sem Programa. Autorização para as 
operações acima será concedido por CNIME parecer prévio e não 
pode ser concedido por um período superior a um (1) ano. 
  
Artigo 24: A pessoa singular ou coletiva com um mercado interno 
estabelecida - orientada e tem capacidade ociosa em suas 
instalações, a pedido, será passado um Programa de Exportação 
Maquila sob os termos desta indústria Lei. 
  
Artigo 25: A empresa toda estabelecidas sob os termos desta Lei e 
seus regulamentos, são autorizadas Hostel ou programas de abrigo. 
  
Artigo 26: Quando uma empresa decide encerrar suas operações 
antes do final do termo do programa autorizado, você deve perguntar 
a trinta CNIME (30) dias de antecedência, cancelá-lo e seu registro. 
 

CNIME autorizar o cancelamento desde que a pessoa em causa tem 
demonstrado para ter exportado toda a sua produção e manter -se em dia no 
cumprimento de suas obrigações trabalhistas e fiscais. 

  
Artigo 27: Em caso de violação das disposições da presente lei e o 
programa autorizado, as empresas serão punidos de acordo com a 
gravidade da infracção, com a suspensão temporária do seu mandato 
ou cancelamento permanente de assunto de registro para as 
penalidades conforme apropriado em acordo com outras leis 
aplicáveis. 
 
  



128 

 

Repetição de um ato ou omissão que já tinha causado uma suspensão 
temporária deve ser suficiente para o cancelamento definitivo do registro. O 
CNIME comunicar a ambos os Ministérios qualquer irregularidade no 
cumprimento dessas obrigações. 

  
Artigo 28: O Ministério do Interior, através da Direção-geral de 
Imigração e de acordo com as leis aplicáveis na matéria, podem 
autorizar a presença, administrativa e técnica do 
país pessoal necessário para o funcionamento das maquiladoras 
pessoal estrangeiro. 
 

CAPÍTULO IX 
O sistema tributário 

  
Artigo 29:  atividades do contrato e na execução Maquila, são 
tributados por um imposto único de 1% (um por cento) do valor 
agregado em território nacional. 
  
O subcontrato de Maquila por um único imposto de 1% (um por cento) 
a título de imposto de renda, valor acrescentado, também em território 
nacional. 
  
O valor acrescentado no território nacional, para efeitos deste imposto 
é igual à soma de: 
  
a.  Os bens adquiridos no país para cumprir o Acordo Montagem e 
sub-montagem. 
  
b.  serviços contratados e os salários pagos no país para  muito efeitos 
do disposto no número anterior. 
  
O imposto é cobrado pelo depoimento no formulário, termos e 
condições estabelecidos pelo Ministério das Finanças. 
  
Artigo 30: Exceto como fornecida no artigo anterior e nas artes. 16 e 
21 desta Lei para situações nele contemplados, o Contrato de Maquila 
e as atividades realizadas fora em sua execução estão isentos de 
todos os outros tributo nacional departamental ou municipal. 
  
Esta isenção estende: 
  
a)  A importação de bens de acordo com o Contrato de Maquila, cuja 
autorização é acordado para , de acordo com as disposições da O 
artigo 21 desta Lei. 
  
b) Re - exportação de mercadorias importadas ao abrigo deste 
Acordo. 
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c) Reexportação de mercadorias transformadas, elaborados, 
reparados ou montada por debaixo do dito contrato. 
  
Artigo 31:               Para efeitos do Imposto sobre Valor Agregado, as 
exportações para maquiladoras fizeram tratamento estabelecido pela 
Lei nº exportadores 125/91. 
  
Artigo 32: O Poder Executivo regulamentará esta Lei. 
  
Artigo 33: Comunique-se com o Executivo. 
 
 

DADA NA CÂMARA DO SENADO HONROSA da nação, vigésimo dia de 
dezembro do ano de mil novecentos e noventa e seis anos e a Câmara dos 
Deputados, e pune LEI, A TREZE DE MAIO DE DEZENOVE NOVENTA E 
SETE. 

  
MARTINEZ ATILIO CASADO                        MIGUEL ABDON SAGUIER 

 Presidente da Câmara dos Deputados                  Presidente do Senado H. 
  
  

Assunção, 03 de julho de 1997. 
  

Nota pela Lei da República, publicado e colocado no Diário Oficial. 
  
                                        

O Presidente da República                                                                     
Juan Carlos Wasmosy 
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ANEXO D – CONVENÇÃO COLETIVA ARGENTINA 
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ANEXO D – ACORDO SALARIAL DA PROVÍNCIA DE MISIONES NA 

ARGENTINA 
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