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Dia do Garçom comemorado em 11 de agosto

FILIADO A

Os trabalhadores precisam de maior re-
presentação e luta no Congresso Nacional

Sindicatos sérios não podem pagar pela irres-
ponsabilidade e a má fé de poucos dirigentes.

É muito importante que as empresas disponibili-
zem mecanismos de controle de jornada idôneos.

ASSOCIE-SE AO LIGUE PARA
3072-4451

Marginais invadem e furtam equipamentos do IPPA

Uma das profi ssões mais 
importantes nos setores de Hos-
pedagem e Gastronomia, o Gar-
çom, tem em 11 de Agosto a sua 
data comemorativa. Entretanto 
a nobre e referendada categoria 
aos poucos vai perdendo a sua 
referência pelas mágicas da tec-
nologia e das invencionices que 
se praticam. Servir com mestria, 
como mandam os ditames da 
etiqueta e do bom tratamento, se 
perde nas “engenhocas” do espe-
to corrido, do self service e de ou-
tras formas que aos poucos vão 
se difundindo. O garçom perde 
sua elegância e até seu uniforme 
de elite, para dar lugar a meros 
condutores de bandejas de bebi-
das. O Sindehotéis saúda o velho 
e bom profi ssional garçom de 
“elan”, festejado em 11 de agosto. 

Na madrugada do dia 24 de 
julho, três homens invadiram e 
furtaram vários equipamentos 
do Instituto Profi ssionalizante 
Paraná Aliança, localizado no 
15º andar do Edifício Jaime 
Canet, na rua Voluntários da 
Pátria, 233. O acesso foi pelo 
segundo andar. Dali, pela es-
cada, subiram até o 15º andar, 
arrombaram o telhado e fur-
taram notebooks, retropoje-
tores e máquinas fotográfi cas, 
entre outros prejuízos avalia-
dos em mais de R$ 30 mil. O 
sistema de câmeras fi lmou os 
ladrões. Veja na página 4.

Novos camareiros, garçons 
e profi ssionais em enogas-
tronomia, a arte de combinar 
vinho e comida, neste caso o 
queijo (foto). Estes foram al-
guns dos cursos oferecidos pelo 
IPPA nas últimas semanas. 
Novamente cursos rápidos e 
que complementam conhe-
cimentos de profi ssionais da 
área. Veja detalhes na pág. 3.

O elegante gaçom profi ssional, aos poucos, perde seu espaço no mundo moderno.

Camareiros, garçons 
e enogastronomia

Reforma trabalhista
e das leis sindicais

Especialistas em direito 
afi rmam que antes de qualquer 
mudança nas leis trabalhistas, 
é preciso reformar o modelo 
sindical brasileiro. A Revista 
Conjur ouviu uma série deles 
e o presidente da Contratuh, 
Moacyr Auersvald, que é vi-
ce-presidente do Sindehotéis. 
Moacyr criticou “porque os 
empresários não sabem ne-
gociar, chegando a aparentar 
um certo egoísmo quando o 
assunto são seus empregados. 
Entra governo e sai governo e 
o assunto não se resolve, mas 
volta à pauta. Veja na pág. 6.
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Sindicatos sérios não podem pagar pela 
irresponsabilidade de dirigentes oportunis-
tas que usam de má-fé contra os seus fi liados.

Todos os anos, há quase duas décadas, 
o Precedente Normativo nº 119 vem pre-
judicando a estrutura sindical brasileira 
porque proíbe a cobrança de contribuição 
assistencial a trabalhadores não sindicaliza-
dos, benefi ciados em Acordos e Convenções 
Coletivas, negociadas pelos Sindicatos.

Os Sindicatos tornam-se reféns de in-
timidações patronais que jogam a favor da 
redução do quadro de contribuições. Assim, 
estimulam indisfarçadamente que seus fun-

Enquanto os patrões atormentam a 
vida de seus funcionários alegando uma 
crise econômica, promovendo dispensas e 
ameaças de toda a ordem, o trabalhador 
não pode esquecer que a maior crise que 
existe no país, é a crise por uma legislação 
mais ampla e favorecedora da classe tra-
balhadora, que antes de tudo é o setor mais 
frágil da sociedade.

Estamos diante da perda de emprego, 
dos direitos trabalhistas e o ataque cons-
tante a unicidade sindical. E o que é uni-
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O Tribunal Regional de Trabalho da Nona 
Região – Paraná divulgou notícia de um acordo 
fi rmado em uma Ação Civil Pública movida pelo 
Ministério Público do Trabalho contra o Banco 
Itaú. O valor do acordo foi de 10 milhões de reais.

Ainda que a notícia não seja referente à nossa 
categoria o assunto é de interesse geral.

Segundo a nota publicada no site do TRT-PR, 
a matéria discutida nesses autos era sobre o ho-

rário de trabalho dos empregados do Banco; que 
estavam sujeitos às jornadas extras além do limite 
legalmente permitido, além de não ser concedido 
o intervalo intrajornada integralmente.

Pior que isso, o mecanismo de controle de 
ponto estava em desacordo com as exigências da 
Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
(1.510/2009). O sistema utilizado pela empresa 
impedia que os auditores fi scais do Trabalho ti-
vessem acesso aos arquivos. Ou seja, impedia a 
fi scalização da jornada pelos fi scais do trabalho.

Pelo acordo, além do banco ter que se ade-
quar às normas previstas na Portaria e na legis-
lação que trata da jornada de trabalho, também 
pagará a título de danos morais coletivos, o valor 

Controle de jornada

Pelo trabalhador
cidade sindical? É o princípio pelo qual a 
norma somente impõe um sindicato por 
categoria, empresa ou delimitação terri-
torial, mas quando o sindicato abrange 
várias categorias conexas ou similares, 
torna-se facultada o desmembramento ou 
dissolução. E diante dessas circunstâncias 
o sindicalismo toma outra proporção na 
sociedade.

O Sindicalismo precisa de uma maior 
defesa no Congresso Nacional, sensibili-
zando nossos parlamentares sobre as ne-
cessidades dos trabalhadores. Em muitas 
questões as instituições governamentais 
tentam desmontar a estrutura sindical com 
a expedição indiscriminada de portarias, 
notas técnicas e instruções normativas.

Hoje mesmo há no Congresso Nacional 

um número substancial de projetos que 
ameaçam os direitos dos trabalhadores e 
a organização sindical. São propostas que 
tratam do registro e da contribuição sin-
dical. Assim precisamos fortalecer a repre-
sentação trabalhista e o movimento sindi-
cal para que possa existir uma discussão 
mais ampla com avanços nos benefícios 
aos trabalhadores, sem perder o que já foi 
conquistado. 

Fala-se tanto em democracia neste país, 
mas as classes menos favorecidas, que dis-
põem apenas do seu labor para ter sustento 
são massacradas pelo uso abusivo do po-
der. Recomendo aos colegas trabalhadores 
que estudem bem seus direitos e levantem a 
voz em favor da nossa categoria, impedin-
do desacertos e prejuízos no futuro.

de 10 milhões de reais.
Essa ação é relevante para todas as catego-

rias profi ssionais, inclusive a nossa. É importante 
que as empresas disponibilizem mecanismos de 
controle de jornada idôneos; que os empregados 
possam registrar sua efetiva jornada de trabalho. 

Em caso de seu empregador não permitir que 
anote o horário correto de trabalho; determinar 
que anote o cartão e volte a trabalhar ou, se a fo-
lha espelho no fi nal do mês não corresponder à 
jornada cumprida, denuncie ao Sindicato para 
que possamos tomar as medidas cabíveis, inclusi-
ve, solicitando uma fi scalização do Ministério do 
Trabalho ou denúncia do Ministério Público do 
Trabalho, se necessário.

cionários façam a oposição sindical, ora pres-
sionando e maldizendo a representação sin-
dical, ora incentivando e até redigindo cartas 
de desistência da referida contribuição.

Sindicatos sérios, com base de represen-
tação, são punidos por outros que cobram 
taxas abusivas. Cabe então ao Ministério 
Público do Trabalho coibir a cobrança de 
má-fé. Entretanto o erro está no tratamen-
to igual a todas as entidades. E o Estado 
interfere nas negociações coletivas, sem 
separar o joio do trigo usando como base o 
PN e a Orientação Jurisprudencial 17. Isso é 
condenável.

Pela solidez fi nanceira e estrutura dos 
Sindicatos, entendemos que contribuição 
deve ser obrigatória e extensiva a todos os 
trabalhadores das categorias representadas 
pelos sindicatos.

Afi nal o trabalhador deve ser protegido, 

até porque os fi liados ou não se benefi ciam 
das conquistas sindicais      

Só quem senta todos os anos nas mesas 
de negociações com a classe patronal sabe 
qual é o sacrifício e o estudo incessante da 
legislação pertinente, para favorecer os 
empregados.

Os argumentos e camufl agens patro-
nais são até irresponsáveis, muitas vezes. 
Entretanto as representações dos traba-
lhadores concordam que há exageros nas 
regras  trabalhistas porque o Estado incha 
seus cofres com cobranças e impostos a todo 
custo, reaplicando muito pouco em favor da 
sociedade.

Um estado perdulário como o nosso 
precisa revisar seus conceitos, deixando de 
atacar com tanta voracidade os bolsos da 
sociedade, mas repartindo com ela direitos e 
obrigações.
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Um bom treinamento proporcionou conhecimentos sobre vinhos e queijos, 
técnicas de atuação dos camareiros e garçons, todos formados pelo IPPA.

Vinhos, camareiros e garçons nos cursos do IPPA

Nas últimas semanas de Julho mais 
três turmas foram treinadas pelos instru-
tores do IPPA, em nossas dependências. 
Saíram daqui profissionais especializados 
em vinho, como camareiros e uma nova 
turma de garçons. A turma de vinho teve 
horas de aprendizado sobre o produto e 
também teve a oportunidade de degustar 
vários tipos de queijos, numa combinação 
perfeita sob a orientação de José Luiz Do-
minico. 

Camareiros
Já a instrutora Andréa Sapanhos di-

fundiu a melhor técnica entre os funcio-
nários de hotéis e similares, na atividade 
de camareiro. Conheceram a rotina de 

 Mais profissionais preparados pelo IPPA na área de vinhos, especialistas camareiros e garçons muito bem treinados. Estes foram os cursos realizados no mês de Julho.

camareiro, a distribuição de tarefas, arru-
mação e limpeza dos apartamentos, repo-
sição de minibar, padronização, produtos 
e equipamentos de limpeza, prevenção de 
acidentes de trabalho e também ética e 
comportamento profissional.

Garçons
Por fim Ivo Vardânega preparou um 

grupo para as tarefas de garçom. Em 40 
horas repassou técnicas de etiqueta e hi-
giene pessoal, da profissão de garçom, os 
materiais de trabalho, regras de serviço, 
montagem de mesa, domínio de bandeja, 
a abordagem do cliente, atendimento de 
reclamação e lições sobre o vocabulário 
técnico do profissional.

Saiba os cursos
que aguardam
a sua inscrição

Turmas
Nestas turmas formadas pelo IPPA, há 

sempre a participação de pessoas que já 
atuam na área e buscam aperfeiçoamento, 
como aqueles que estão iniciando carreira 
ou não tiveram qualquer experiência no 
ramo e querem entrar para a profissão.

“Por mais experientes que as pessoas 
possam ser por já trabalharem na área, é 
sempre importante o processo de recicla-
gem que traz novidades e técnicas mais 
modernas, oportunizando melhor domí-
nio na atividade fim”, orienta a coorde-
nadora do IPPA, Renata Bastos. “Nunca 
é demais aprender e tomar conhecimento 
das atualizações de mercado”, conclui.

Entre a segunda quinzena de agosto e 
a primeira de setembro, pelo menos cin-
co cursos estarão na grade de disponibili-
dade para quem quiser se aperfeiçoar no 
IPPA. No dia 8 de agosto começa o curso 
de Sobremas, com a chef Lena Gomes. No 
dia 15 começa o treinamento para futuros 
Maîtres, uma atividade muito requisitada 
nos principais estabelecimentos. Dia 22 
será a vez daqueles que querem estar afia-
dos para receber hóspedes e clientes do 
estrangeiro. Um curso completo de inglês 
básico é ministrado pela instrutora Andréa 
Sapanhos. Dia 29 o pessoal do setor admi-
nistrativo terá oportunidade de conhecer 
um pouco mais de informática no curso 
de Excel Avançado, com Luiz Bodachne 
Júnior e dia 12 de setembro começa mais 
um curso para Assistente de Cozinha, com 
as orientações da chef Lena Gomes. Ligue 
para o IPPA, matricule-se.
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Um prejuízo superior a R$ 30 mil foi o resultado de um arrombamento, 
provocado por três ladrões. As câmeras do prédio registraram toda a operação.

Assaltantes invadem instalações do IPPA
AGOSTO DE 2016

A pele e os cuidados no inverno
MULHER

O inverno também é nocivo para a 
pele. A mulher deve se proteger do frio, 
assim como se protege do calor. São os 
raios UVA e UVB, que continuam incidin-
do durante o inverno e são causadores do 
câncer de pele. Engana-se quem pensa que 
no inverno a pele não precisa de protetor 
solar. Como no verão, a pele precisa ser 
protegida. E o protetor é uma forma de se 
prevenir contra doenças na pele, como o 
câncer de pele e o melanoma.

No Brasil o câncer de pele é o tipo mais 
comum. Segundo o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), ele responde por 25% de 
todos os tumores malignos registrados no 
País, e deve ter 181 mil novos casos este 
ano, sendo que 98 mil devem atingir as 
mulheres. Para se proteger é preciso usar 
filtro solar com FPS de no mínimo 30. O 
protetor também ajuda a evitar o apare-
cimento de manchas e o envelhecimento 
cutâneo. Outro cuidado importante com a 
pele no inverno é com a hidratação.

Ressecamento
Durante o frio ficamos em ambientes 

mais secos, suamos menos e a pele pro-
duz menos sebo. Por consequência vem o 
ressecamento e aumentam os quadros de 

alergias decorrentes da pele seca. Então 
capriche na hidratação de todo o corpo 
depois do banho, com hidratantes especí-
ficos para rosto e corpo. Esse é o melhor 
momento para hidratar, pois além de pe-
netrar mais, o hidratante também faz uma 
barreira de proteção que evita a perda de 
água da pele.

Outro cuidado importante é na hora do 
banho. Evite o banho muito quente. Pro-
cure tomar banhos mornos e diminuir o 
uso do sabonete, especialmente em partes 
que já tendem a ser mais secas, como bra-
ços e pernas. Também não é bom esfregar 
com buchas, que tiram a proteção natural 
da pele. Os lábios também merecem aten-
ção especial para evitar o ressecamento: é 
preciso usar hidratantes labiais com maior 
frequência. Ao ar livre, o ideal é sempre 
ficar na sombra. Recorra aos bonés, cha-
péus e óculos escuros, estes para proteger 
olhos. E, por fim, beber bastante água e in-
cluir frutas suculentas na dieta é essencial, 
para manter a pele hidratada durante todo 
o inverno. As recomendações são de Paula 
Cristina de Faria Sanchez, médica derma-
tologista e integrante do Comitê Científico 
do Instituto Lado a Lado pela Vida.

Um estranho assalto ocorreu no últi-
mo dia 24, no 15º andar do Edifício Jai-
me Canet, na Rua Voluntários da Pátria, 
233, centro de Curitiba, onde funciona a 
sede do Instituto Profissionalizante Para-
ná Aliança - IPPA. Marginais adentraram 
no prédio, pelo segundo andar e foram até 
o 15º, onde, imagina-se, já sabiam o que e 
como procurar.

No boletim de ocorrências formaliza-
do no 1º Distrito Policial, o diretor do Ins-
tituto, José Ademir Petri, informou que 
três ladrões arrombaram o telhado e tive-
ram tempo suficiente para levar do local 
quatro notebooks da Dell, dois projetores 
da Epson, uma câmara fotográfica Nikon, 
HD externo e luminárias, tudo estimado 
em aproximadamente R$ 30 mil, contan-
do-se que uma porta de metal foi cortada 
para que eles tivessem acesso pelo telhado 
já que o Instituto se localiza no último an-
dar do prédio.

Estranheza
A estrtanheza do furto qualificado se 

deve a preferência dos ladrões pelo últi-
mo pavimento, uma vez que eles tiveram 
acesso ao prédio pelo segundo andar, con-
forme se comprova pela porta arrombada 
e por terem forçado outras unidades du-
rantre a subida.

“Tudo nos leva a crer que as pessoas 
já tinham conhecimento do local onde 
praticariam o crime, pois levaram o que 
de mais valioso havia, além de revirarem 
armários e gavetas em busca de dinheiro”, 
explica o presidente do IPPA, Luís Alberto 
dos Santos.

Por entrarem pelo segundo andar, aca-
baram despistando o porteiro, que perma-
neceu no andar térreo durante todo trans-
correr do furto. O fato ocorreu durante a 
madrugada, estimando-se, pelo registro 
das câmeras que tudo começou por volta 
das 2 horas daquela madrugada.

Junto com a Polícia os dirigentes do 
IPPA estão analisando com muito cuida-
do as filmagens. Já se sabe que foram três 
pessoas, com possível identificação, uma 
vez que não esconderam os seus rostos.

Fica um alerta para o comércio de pro-
dutos de informática para que não recep-
tem máquinas E5420, da Dell e nem Câ-
meras fotográficas da Nikon Full HD 26X, 
pois se tratam de produto do furto, o que 
pode gerar conivência neste crime. Em 
dias anteriores houve grande movimento 
no prédio, em virtude da apresentação de 
cartas de oposição por parte de trabalha-
dores e estima-se que os ladrões teriam se 
infiltrado para sondar o ambiente.
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Informações de classe

um pouco de tudo

Hotelaria de Curitiba sente menos a crise

ASSÉDIO MORAL - Gravações sem o conhecimento de uma 
das partes podem ser usadas para demonstrar relatos de assé-
dio que um empregado sofre do superior, porque os princípios 
da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana prevalecem 
sobre a intimidade e a privacidade.  Assim entendeu a juíza Liza 
Maria Cordeiro, da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, ao 
reconhecer problemas relatados por uma gestante que disse 
ter passado por retaliação depois de ter sido reintegrada ao 
emprego mediante ação judicial. Funcionária de um restauran-

te, ela disse que foi proibida de entrar na cozinha e beber água 
fi ltrada, além de não receber mais vales-transporte.

ESTÁGIO - A falta de supervisão fez com que o Tribunal 
Superior do Trabalho reconhecesse o vínculo de emprego entre 
um estagiário e o Clube Atlético Paranaense. O fundamento da 
decisão foi o entendimento de que o contrato de estágio foi 
desvirtuado por ausência de supervisão das atividades e ava-
liação da instituição de ensino, condições exigidas pela Lei do 
Estágio (Lei 11.788/2008).

Novas súmulas
alteram Código 

de Processo Civil
Corrida dos Garçons, em Santa Felicidade

A informação consta de uma matéria de duas pá-
ginas centrais de uma das últi mas edições do Sindicato 
Empresarial de Hospedagem e Alimentação - SEHA. Faz 
parte da entrevista do empresário Jonel Chede Filho. A 
“gravata” da matéria diz textualmente: “Empresário Jonel 
Chefe Filho defende Curiti ba como uma das capitais bra-
sileiras onde hotelaria de bandeira senti u menos a crise”.

De fato este é um dado animador, uma vez que os 
empresários do setor se lamentam sempre, em época de 
fechamento de convenções da categoria, que a crise foi 
desastrosa para o setor.

De duas, uma: ou a crise não foi devastadora como 
afi rmam os empresários na mesa de negociações com o 
Sindehotéis, ou o empresário Jonel Chede Filho faz a po-
líti ca contrária, quando busca linhas de crédito junto ao 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que 

foi o moti vo para a matéria do informati vo periódico do 
Sindicato Patronal.

Na matéria Chede Filho faz um comparati vo de Curi-
ti ba com outras capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, 
afi rmando que “conti nuamos proporcionalmente tendo 
um desempenho melhor”, o que segundo ele vai garanti r 
linhas de crédito para o setor através de investi mento, 
modernização, reequipamento, para reforma nos hotéis 
e restaurantes e para melhorar o atendimento ao cliente!

Bingo! A classe trabalhadora tem que se orgulhar 
dos dirigentes que assumem essa postura num momen-
to em que uns poucos, principalmente os dirigentes do 
Sindicato Patronal, falam em crise, corte de quadros fun-
cionais e elevação de preços para poder compensar as 
“perdas dos últi mos meses”. A conversa com o BRDE é 
bem diferente e animadora.

No mês de agosto se comemora, no dia 11, o Dia do Gaçom. Sempre festejado pelo Sindehotéis com 
a promoção do Dia dos Garçons. Geralmente há corrida em Santa Felicidade, seguida de confraternização 
entre os parti cipantes e seus familiares. Este ano a corrida foi programada para o dia 8. A reportagem 
completa sobre os acontecimentos desta data fi cam para a nossa próxima edição, em setembro, quando 
mostraremos fotos fl agrando o acontecimento. Garçons e garçonetes de Curiti ba mostram a habilidade e 
rapidez com suas bandejas. Este registro é do repórter fotográfi co Valquir Aureliano.

Conforme informações do Pleno do 
Tribunal Superior do Trabalho - TST, 
está aprovado desde o dia 30 de maio a 
Resolução 209/2016, que dita três novas 
súmulas e altera vários itens de sua 
jurisprudência.

Os novos verbetes tratam de ônus da 
prova para obtenção de vale-transporte, 
da regularidade do depósito do Fundo 
de Garantia e da incidência de multas 
em caso de reconhecimento de vínculo 
por decisão judicial. As novas súmulas 
decorrem da necessidade de adequação 
do Novo CDódigo de Processo Civil, que 
vigorou em março último.

SÚMULA 460 - Vale-tranporte. 
Ônus da prova - É do empregador o 
ônbus de comprovar que o empregado não 
satisfaz os requisitos indispensáveis para 
a concessão de vale-transporte ou não 
pretenda fazer uso do benefício.

SÚMULA 461 - FGTS. Diferenças. 
Recolhimento. Ônus da prova - É do 
empregador o ônus da prova em relação 
à regularidade dos depósitos do FGTS, 
pois o pamento é fato extinto do direito do 
autor (art. 373, II co CPC de 2015).

SÚMULA 462 - Multa do art. 
477, § 8º, da CLT. Incidência. 
Reconhecimento judicial da relação 
de emprego. - A circunstância de a 
relação de emprego ter sido reconhecida 
apenas em juízo não tem o condão de 
afastar a indicêndia da multa prevista 
no art. 477, § 8º, da CLT. A referida 
multa não será devida apenas quando, 
comprovadamente, o empregado der 
causa à mora no pagamento das verbas 
rescisórias (Fonte: TST Notícias).
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Antes de novas leis trabalhistas é possível uma reforma sindical. Para Moacyr 
Auersvald, da Contratuh: “o que eles querem é enfraquecer o modelo sindical”.

Reforma sindical pode ser aprovada este ano

A reforma da legislação 
trabalhista pode sair do papel 
até dezembro. O governo fede-
ral pretende encaminhar uma 
proposta até o fim deste ano, e 
o novo presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, 
já disse que quer votar o proje-
to antes de 2017.

O tema é controverso por 
envolver o posicionamento 
político dos autores — uns 
mais à esquerda e outros à 
direita — e o momento vivido 
pela economia brasileira, con-
siderado desfavorável pelos 
que são contrários à qualquer 
mudança nas leis que regulam 
as relações entre empregados e 
empregadores.

Apesar das nítidas diferen-
ças ideológicas, especialistas 
ouvidos pela revista eletrônica 
Conjur - Consultor Jurídico 
dizem que, antes de qualquer 
mudança nas leis trabalhistas, 
é preciso reformar o modelo 
sindical brasileiro.

Para o presidente do Colé-
gio de Presidentes e Correge-
dores dos Tribunais Regionais 
do Trabalho, Lorival Ferreira 
dos Santos, o problema é que 
não existe pluralidade sindical 
no país, conforme a Convenção 
87 da OIT.

“Para isso precisa haver 
a mudança na Constituição 
da República, artigo 8º. Hoje 
prevalece o princípio da unici-
dade, do sindicato único”, diz 
Santos, também presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região (Campinas e in-
terior de Sâo Paulo).

“A Constituição Federal de 
1988 trouxe, digamos assim, 
uma liberdade para se criar en-
tidades sindicais”, opina San-
tos. Segundo ele, para se criar 
um sindicato é só protocolizar 
o pedido e registrar a institui-
ção, e isso gerou uma onda de 
novos atores inexpressivos e 
pouco representativos. “Quais 

os sindicatos representativos, 
por exemplo, que nós temos? 
Metalúrgicos, bancários, cons-
trução civil. Mas são poucos.”

O ministro Lelio Bentes, do 
Tribunal Superior do Traba-
lho, também coloca a reforma 
sindical como prioridade para 
qualquer mudança posterior.

“Sem sombra de dúvidas 
a estrutura sindical brasileira 
precisa ser revista. Precisamos 
ter entidades sindicais verda-
deiramente representativas.” 
Ele destaca que o Brasil tem, 
atualmente, mais de 24 mil 
organizações sindicais, mas 
que metade delas nunca fir-
mou uma convenção coletiva 
sequer.

“Isso demonstra uma dis-
torção trágica na estrutura sin-
dical brasileira, imposta por 
uma determinação constitu-
cional que trouxe para o plano 
constitucional um dispositivo 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho da década de 1940 
que é a unicidade sindical, 
reforçada e agravada pelo im-
posto sindical; uma forma ar-
tificial de dar uma sustentação 
econômica à entidades sindi-
cais que muitas vezes não tem 

a mínima legitimidade junto à 
categoria sequer para angariar 
seus próprios associados”, ex-
plica Bentes.

Também ministro do TST, 
Luiz Philippe diz que é preciso 
haver um pluralismo sindical 
efetivo para evitar que apenas 
um único interesse, o da maio-
ria da direção do sindicado, 
prevaleça. “No Brasil apenas 
17% dos trabalhadores são 
sindicalizados. Então já temos 
um problema enorme. Além 
dos 17%, eles só têm a prote-
ção legal, e não a proteção do 
negociado. De outro lado os 
sindicatos representam ape-
nas 17%, então nós temos da 
massa trabalhadora um déficit 
de quase 83%.”

Luiz Philippe detalha que 
os instrumentos coletivos são 
fontes autônomas de direito 
para melhorar as condições 
da categoria representada, um 
estatuto mínimo superior ao 
estatuto legal, desde que ob-
servadas as condições específi-
cas. “Temos que assegurar um 
pluralismo para que, se eu as-
sinar um acordo que não seja 
bom para a categoria, eu não 
mais os represente. Eu posso 

ter a constituição de uma outra 
chapa, outro segmento, que vá 
fazer um acordo melhor. Então 
não é democrático.”

Em entrevista à ConJur, o 
presidente do TST, Ives Gan-
dra Filho, defensor do forta-
lecimento das  negociações 
coletivas, também defendeu 
a reforma sindical antes de 
outras mudanças. “Penso que 
o caminho seria o pluralismo 
sindical, sendo os acordos co-
letivos firmados com os sindi-
catos de maior representativi-
dade e as ações de substituição 
processual protegendo apenas 
os associados, de modo a esti-
mular a filiação.”

Livio Enescu, presidente 
da Associação dos Advogados 
Trabalhistas de São Paulo, já 
se declara contrário a qual-
quer flexibilização da leis tra-
balhistas. Ele vê o movimento 
sindical ainda em busca da 
maturidade e defende que as 
convenções coletivas ganhem 
mais protagonismo. De acor-
do com Enescu, uma mudan-
ça agora nesse sentido só ga-
rantiria vitórias às categorias 
já solidificadas, como a dos 
metalúrgicos, por exemplo. 
“A maioria dos sindicatos são 
cartoriais.”

Moacyr
Por outro lado, Moacyr 

Tesch, presidente da Confede-
ração Nacional dos Trabalha-
dores em Turismo e Hospita-
lidade (Contratuh), diz que a 
falta de maturidade parte dos 
empregadores, que não sabem 
negociar, chegando a aparen-
tar um certo egoísmo quando o 
assunto são seus empregados.

“Acho que a reforma que 
eles querem fazer é para en-
fraquecer o modelo sindical”, 
diz. Tesch afirma ainda que, 
quando se fala em reforma, 
sempre são analisados grandes 
centros, mas as pessoas esque-
cem que o Brasil apresenta re-
alidades diferentes. “Qualquer 
lugar tem problema de repre-
sentatividade, mas não pode-
mos generalizar o processo.”

Tadeu Rover
 e Brenno Grillo,

 com ConJur

Luiz Philippe, pelo plurarismo sindical. Moacyr: empregador não sabe negociar.


