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Resumo:

A estrutura sindical brasileira no século XXI é ainda a mesma da década de 1930, com a unicidade sindical determinada com base nas
categorias econômica e profissional. À categoria profissional, dependente da atividade econômica, somam-se as categorias profissionais
diferenciadas e os profissionais liberais, com uma base territorial fixada em lei. Agora, a esse cenário somam-se os novos trabalhadores e
novas empresas da chamada Quarta Revolução Industrial. O artigo apresenta a estrutura sindical brasileira e analisa a situação da Quarta
Revolução Industrial diante dessa estrutura, buscando responder ou, ao menos, levantar algumas questões, essenciais para análise da
possibilidade de reconhecimento de sindicatos ligados a esses trabalhadores como entidade sindicais ou se terão natureza jurídica de
associações sem o poder negocial. E a grande questão final: a Quarta Revolução Industrial será o estopim para a alteração da estrutura
sindical brasileira?

Abstract:

The article presents the Brazilian trade union structure, and ir analyzes the situation of the Fourth Industrial Revolution in light of this
structure and seek to answer or at least raise some issues such as: its insertion in this union structure; if the simple form to call the worker –
by digital platform – would create a differentiated category considering the way that the Brazilian law defines them; if the fact that such
workers are not employees would remove them from a definition of the differentiated category of the article 511 of the Labor Law
Consolidation Act (CLT); if the unions that are being created will be recognized as trade union entities, or will have the legal nature of
associations without the collective negotiating power.
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1. A estrutura sindical brasileira: da Era pré-Vargas à Constituição de 1988

1.1.Era Pré-Vargas

Diferentes diplomas legais compuseram a legislação brasileira sindical até a edição da  CLT, com disposições ora mais, ora menos livres.
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O primeiro diploma legal no Brasil a regular os sindicatos foi o Decreto 979, de 6 de janeiro de 1903 1, com liberdade de formação de
sindicatos, sujeitos a simples registro de seus atos constitutivos em cartório: (redação original da época – Diário Oficial da União – Seção 1 –
14.01.1903, p. 253 (republicação).

"Art. 2º A organisação desses syndicatos é livre de quaesquer restricções ou onus, bastando, para obterem os favores da lei, depositar no cartorio do
Registro de hypothecas do districto respectivo, [...]."

A filiação sindical (art. 7º) e a criação de sindicatos centrais, sem limitação de categoria ou base territorial (art. 11), eram livres.

Esse decreto teve vida breve e, em 1907, foi editado o Decreto 1.637, de 5 de janeiro de 1907 2, que não trazia ainda a ideia de unicidade
sindical, permitindo a livre criação de sindicatos, com mero registro de seus atos constitutivos, mas já limitava, em seu art. 1º, a criação das
associações aos profissionais de profissões conexas ou similares.

Importante frisar que foi editado o Decreto 1.641/1907 3, conhecido como “Lei Gordo”, que previa a possibilidade de expulsão do Brasil do
estrangeiro que ferisse seus dispositivos, como se verifica de seu art. 1º.

"Art. 1º O estrangeiro que, por qualquer motivo, comprometter a segurança nacional ou a tranquillidade publica, póde ser expulso de parte ou de todo o
territorio nacional."

Muitos dos sindicalistas naquele momento eram estrangeiros, atuando, portanto, sob a possibilidade de expulsão do território nacional.

Dessa forma, o governo brasileiro sempre pode controlar a atividade sindical.

Esse controle só aumentou na década de 1930, quando se inicia um período de grande ingerência do Estado na vida das entidades sindicais
brasileiras, tendência que jamais será extinta até os dias atuais, quando é editado Decreto 19.770, de 19 de março de 1931 4 (Diário Oficial da
União – Seção 1 – 29.03.1931, p. 4801 (publicação original)).

Esse Decreto mantém a filiação de categorias idênticas, similares ou conexas, mas subordina totalmente a entidade sindical – desde sua
criação e funcionamento – à vontade estatal, a ponto de manter um delegado do então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
presenciando as assembleias e exigindo prestações de contas dos sindicatos.

Ele traz também requisitos para representatividade no caso de haver mais de uma entidade sindical ou cisão dessa entidade, reconhecendo-
se como representativa a que possuir 2/3 ou, ao menos, a maioria de associados.

Em 1934, o Governo edita o Decreto 24.694, de 12 de julho de 1934 5, que permite a criação de sindicatos profissionais para os trabalhadores
ali indicados, vedando a sindicalização dos funcionários públicos. O Decreto limita a base territorial dos sindicatos profissionais, mas não
dos patronais.

Em 1939, é editada nova norma sindical: o Decreto-lei 1.402, de 5 de julho de 1939 6, que regula a associação em sindicato, trazendo
claramente o critério de unicidade sindical vigente ainda hoje no Brasil, ao estabelecer em seu art. 6º que “Não será reconhecido mais de um
sindicato para cada profissão”.

O reconhecimento é efetuado pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, de acordo com requisitos fixados na lei. O diploma legal é
extenso, regulando a vida sindical com minúcias em 59 artigos, cujos princípios perduram até o momento.

Em 1943, é editado o  Decreto-lei 5.452, de 1º de maio de 1943 7, vigente até hoje, que consolidou as normas trabalhistas vigentes na

década de 1930. Esse decreto ficou conhecido como a “  CLT”, norma oferecida por Getúlio Vargas – o dito “pai dos pobres”, em
apregoada defesa da classe trabalhadora.

Tudo no melhor estilo dos caudilhos!

1.2.A CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

Na  CLT, as regras atuais da estrutura sindical estão em seu Título V, com os artigos 511 a 610, que regulam a estrutura sindical e suas
regras gerais. No mesmo título, os artigos 611 a 625 tratam dos instrumentos coletivos derivados de negociação – Convenção Coletiva e
Acordo Coletivo.

A estrutura sindical brasileira privilegia a representatividade local e a mantém fixada por categorias profissionais que derivam das
categorias econômicas das empresas8.

A estrutura contém três níveis de entidades com personalidade sindical nos moldes do artigo  512 da  CLT, que dispõe:

"Art. 512. Somente as associações profissionais constituídas para os fins e na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o art. 558 poderão ser
reconhecidas como Sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta Lei: Sindicatos, Federações e Confederações."

A base territorial é reconhecida pelo Ministério do Trabalho, quando da emissão da Carta Sindical. A base territorial das Federações é
Estadual; e a das Confederações, nacional. Já a dos sindicatos só será interestadual mediante autorização ministerial, mas não pode ser
nacional.

As Centrais sindicais foram reconhecidas por lei em 2008, através da Lei 11.648. No entanto, não possuem personalidade sindical, o que vale
dizer que não podem negociar nem firmar instrumentos coletivos com condições de trabalho.

Assim, tais entidades não fazem parte da representatividade dos trabalhadores diretamente, uma vez que não têm poder negocial,
exercendo sua atividade através dos sindicatos a elas filiados.

Como então, no Brasil, fazer-se ou saber-se o correto enquadramento sindical de empresas ou trabalhadores?

O primeiro passo para a definição do enquadramento sindical no Brasil é o da definição da categoria econômica da empresa empregadora, o
que se faz com base em sua atividade econômica preponderante, e, com base nela, a empresa buscará qual o sindicato patronal a que se
filiará, obrigatoriamente na base territorial em que se situa.

https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C1943%5C%5C5-1&fromProview=true&fcwh=true&unit=A.512&unit2Scroll=LGL-1943-5-1|A.512&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C1943%5C%5C5&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-1943-5|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C1943%5C%5C5&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-1943-5|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C1943%5C%5C5&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-1943-5|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun
https://signon.thomsonreuters.com/?productid=WLBR&returnto=http://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/authentication/signon&bhcp=1&redirect=/maf/app/document?stid=st-rql&marg=LGL%5C%5C1943%5C%5C5&fromProview=true&fcwh=true&unit=&unit2Scroll=LGL-1943-5|&mdfilter=exclude-ficha-ind-comun


O enquadramento empresarial não é simples. Além da filiação a sindicatos da atividade preponderante em diferentes territórios, é
necessário verificar a existência de mais de uma atividade econômica, sem que nenhuma delas seja preponderante, o que pode gerar o
enquadramento da empresa em mais de um sindicato patronal, como a atividade comercial e a de representação comercial. Por fim, deve-se
verificar como efetuar o enquadramento de eventuais filiais da empresa, mesmo quando situadas na mesma base territorial da matriz.

Considerando-se que as atividades das filiais da empresa são interdependentes da atividade preponderante da matriz, seu enquadramento
sindical deve seguir o da matriz, utilizando-se de sindicato patronal e profissional das respectivas categoriais, como ocorre quando a filial é
mero escritório corporativo da matriz, ainda que situada em base territorial diversa.

Definido o enquadramento sindical empresarial, deve-se estabelecer o enquadramento dos seus empregados, ou seja, a qual ou a quais
sindicatos seus empregados, obrigatoriamente, estarão filiados.

A regra está no artigo 570 e seguintes da  CLT: Os sindicatos serão constituídos por categoria econômica e profissional nos limites do

quadro do artigo 577 da  CLT (art.  570 da  CLT ). O parágrafo único desse mesmo artigo estabelece a possibilidade de criação de
categorias profissionais similares ou conexas, ou seja, definidas não em razão da atividade empresarial, mas da similitude de profissão dos

trabalhadores, sempre nos limites das atividades do quadro previsto no artigo 577 da  CLT.

Há, ainda, a possibilidade da criação de sindicatos de categorias profissionais diferenciadas, que derivam das categorias gerais, mediante
autorização do Ministério do trabalho.

Importante ter-se em mente que o artigo trata de categorias que se dissociam de categorias já existentes, considerando ainda a definição de

categoria diferenciada prevista na  CLT, que no § 3º do art. 511 a define como: “[...] Categoria diferenciada é a que se forma dos
empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições
de vida singular [...]”.

Tem-se, então, um “simples” passo a passo da definição de categorias para o enquadramento sindical profissional:

a) Verificar qual o sindicato profissional ligado à atividade preponderante da empresa.

b) Verificar a existência de categoria profissional diferenciada, que são as surgidas e descoladas da categoria dominante por peculiaridades
na função ou mesmo por força política, conseguindo tais trabalhadores seu reconhecimento legal como profissão regulamentada.

c) Verificar a existência de empregados exercentes das profissões liberais, tais como advogados, médicos, engenheiros e outros.

Assim, a empregadora deverá verificar o enquadramento sindical, ainda considerado válido pelos Tribunais, e pesquisar a existência de
sindicatos profissionais das três categorias apresentadas para inserção de seus empregados no sindicato correto. (Atenção: não é o
trabalhador que se insere no sindicato, mas a sua empregadora o faz. A inserção é compulsória, somente a associação é livre e facultativa). O
que gera o paradoxo de que o representado não escolhe quem o representa, mas escolhe se se filia ou não a esse representante!

Após 1988, foi editada a  Constituição Federal, que trouxe regras sindicais em seu bojo, sem, no entanto, nenhuma mudança de fundo.

1.3.A Constituição Federal de 1988

As regras sindicais estão previstas no artigo  8º da  CF 9,, que prevê como regras gerais:

"I – fundação livre, sem ingerência estatal;

II – mantida a unicidade sindical;

III – representatividade da entidade sindical na defesa das categorias que representa;

IV – fixação em assembleia geral (da entidade sindical) da contribuição independentemente da contribuição prevista em lei;

V – liberdade de filiação a sindicato;

VI – negociações coletivas de trabalho somente válidas com participação de entidade sindical."

Assim, apesar de prevista liberdade de criação de entidades sindicais, o sistema manteve a unicidade sindical por categorias econômicas e
profissionais, com base territorial fixa.

O sistema, no mínimo curioso, gerou indizíveis problemas na criação de entidades sindicais e discussão de sua validade e
representatividade, a ponto de o Supremo Tribunal Federal ser chamado a se manifestar e editar a Súmula 677, que manteve o controle do
registro das entidades no Ministério do Trabalho, que mantém seu poder de veto se a unicidade sindical for ameaçada.

Súmula 677/STF – 09.10.2003. Sindicato. Princípio da unicidade. Registro de entidades sindicais. Ministério do Trabalho.  CF/88 , art.  8º
, I e II.

“Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela
observância do princípio da unicidade.”

Frise-se que, passados 30 anos, ninguém enfrentou a necessidade de lei que disponha sobre a liberdade sindical no Brasil.

A jurisprudência posterior à edição da súmula continua a julgar os casos, reconhecendo a autoridade do Ministério do Trabalho em
controlar os registros sindicais: (Disponível em: [www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2316]).

Imprescindibilidade do registro sindical e cláusula constitucional que proíbe exigência de autorização estatal para criação de organismos
sindicais.

"Essa orientação jurisprudencial, hoje consagrada no enunciado constante da Súmula 677/STF, nada mais reflete senão o reconhecimento de que, embora
a entidade sindical possa constituir-se independentemente de prévia autorização governamental – eis que é plena a sua autonomia jurídico institucional
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em face do Estado (  CF, art.  8º, I) –, a Constituição não vedou a participação estatal no procedimento administrativo de efetivação, mediante ato
vinculado, do registro sindical (ADI 5034 AgR, Ministro Relator Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 01.08.2014, DJe 03.09.2014)."

Obrigatoriedade do registro e princípio da unicidade sindical

"Agravo regimental em reclamação. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Reclamação ajuizada no Supremo Tribunal Federal.

Interposição de agravo regimental de decisão de relator. Artigo  8º, incisos I, II e III, da  Constituição Federal. Ausência de legitimidade do
sindicato para atuar perante a Suprema Corte. Ausência de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. Necessidade de observância do
postulado da unicidade sindical. Liberdade e unicidade sindical. 1. Incumbe ao sindicato comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego, instrumento indispensável para a fiscalização do postulado da unicidade sindical. 2. O registro sindical é o ato que habilita as
entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical. 3. O

postulado da unicidade sindical, devidamente previsto no art.  8º, II, da  Constituição Federal, é a mais importante das limitações constitucionais
à liberdade sindical. 4. Existência de precedentes do Tribunal em casos análogos. 5. Agravo regimental interposto por sindicato contra decisão que
indeferiu seu pedido de admissão na presente reclamação na qualidade de interessado. 6. Agravo regimental improvido (Rcl 4990 AgR, Relatora Ministra
Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 04.03.2009, DJe 27.03.2009)."

Com base nessa súmula, além do STF, como se viu anteriormente, os Tribunais inferiores exigem para reconhecimento de
representatividade da entidade sindical tal registro no Ministério do Trabalho:

"O registro no Ministério do Trabalho é condição sine qua non para que os sindicatos comprovem a regular constituição e representação dos seus filiados,
e, assim, dispor da legitimidade processual (AMS 0024119-02.1996.4.01.0000/DF; Relator: Desembargadora Federal Maria Do Carmo Cardoso; Oitava Turma;
e-DJF1, p. 413, 14.05.2010)."

"A Corte Especial deste Tribunal pacificou entendimento no sentido de que é ‘indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados (EREsp 510.323/BA, DJ 20.03.2006) [AEDAG 200900992797; Relator(a) Fernando Gonçalves; STJ Corte
Especial; DJe 29.03.2010])."

Portanto, estamos diante de uma situação em que um grupo de trabalhadores pode fundar um sindicato, mas tal entidade – criada sob a
égide da lei civil – somente terá poder de representação do grupo de trabalhadores que o criou, e somente poderá negociar por ele,
representá-los em ações judicias como substituto processual, se, e somente se, obtiver o registro no Ministério do Trabalho, guardião da
unicidade sindical por categoria.

Portanto, a liberdade sindical no Brasil esbarra na limitação da unicidade por categoria profissional ou econômica ainda sob definição do
corporativismo de profissões ou atividades econômicas conexas de Getúlio Vargas, o que veda, por exemplo, o registro de um sindicato de
trabalhadores de uma cidade X ou de uma empresa Y, ainda que pertencentes a diferentes profissionais ou atividades.

Tal tipo de enquadramento, com a complexidade que se viu, bem como a limitação ao reconhecimento da entidade como a realmente
representativa, tem reflexos na própria validade dos instrumentos coletivos a reger determinados contratos de trabalho de uma categoria
de trabalhadores.

Necessário é que o sindicato profissional represente os empregados, auferindo-se com base em seu registro, e que essa entidade sindical
tenha instrumentos coletivos firmados ou com a empregadora direta dos trabalhadores ou com o sindicato patronal representativo dessa
empresa; de outro modo, o instrumento coletivo não será aplicado.

É o que se verifica do julgado a seguir:

"Empresa vinculada à Federação das Indústrias – Convenções coletivas firmadas com a Federação do Comércio – Não participação – Enquadramento
impossibilitado. Não se reconhece o enquadramento de empresa em convenções coletivas das quais não participou, por ser filiada à entidade sindical
diversa daquela constante das normas convencionais, nos moldes da Súmula 374 do TST (TRT-20 00004766620115200003, Relator: Maria das Graças
Monteiro Melo, Data de publicação: 03.09.2012)."

Portanto, não basta que os trabalhadores criem sindicatos novos, mesmo que consigam, por exemplo, seus registros como categorias
diferenciadas; é necessário, ainda, que consigam efetuar a negociação ou com os sindicatos patronais ou com as empresas individualmente,
para poderem inserir normas no ordenamento jurídico-trabalhista.

Assim, a estrutura sindical brasileira foi pensada com base em atividades econômicas e profissionais estanques, todas bem definidas, com
realidades idênticas ou, no máximo, conexas. Ou seja, foi pensada para uma situação de estabilidade, de estrutura econômica dividida em
atividade industrial, comercial ou de serviços. Sem mudanças.

Como adequar essa estrutura às novas atividades econômicas e relações de trabalho que surgem?

Como enquadrar um motorista que atua em uma empresa, cuja atividade econômica é de tecnologia da informação? Ou uma manicure que
atue com o mesmo tipo de empresa?

Faz-se necessário, para que possamos pensar em soluções, que se analise o que hoje se denomina a Quarta Revolução Industrial.

2.A Quarta Revolução Industrial:  como definir categorias de trabalhadores?

2.1.O que é a Quarta Revolução Industrial?

No conceito de Kalus Schwab10,

"A palavra revolução denota mudança abrupta e radical. E, nossa história, as revoluções têm ocorrido quando novas tecnologias e novas formas de
perceber o mundo desencadeiam uma alteração profunda nas estruturas sociais e nos sistemas econômicos. Já que a história é usada como referência, as
alterações podem levar anos para se desdobrarem."

A sociedade passou por três revoluções anteriores11. A primeira ocorreu quando a força de trabalho humana começou a ser substituída por
uma força mecânica, com a invenção da máquina a vapor. A segunda revolução surge com a inserção da eletricidade nas linhas de
montagem, permitindo a produção em massa. A terceira é a chamada “revolução digital ou do computador”, desencadeada pelo
desenvolvimento da computação com supercomputadores, a computação pessoal e a internet.

Segundo o mesmo autor, a quarta revolução industrial:

"tem início na virada do século e baseia-se na revolução digital. É caracterizada por uma internet mais ubíqua e móvel, por sensores menores e mais
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poderosos que se tornaram mais baratos e pela inteligência artificial e aprendizagem automática (ou aprendizado de máquina)."

Schwab12 mostra uma lista de novas tecnologias que as organizações indicaram como impulsionadoras da Quarta Revolução Industrial e
seleciona as indicadas em pesquisa efetuada pelo Fórum Econômico Mundial e no trabalho de vários Conselhos da Agenda Global do Fórum.
Segundo ele, “todas as inovações e tecnologias têm uma característica em comum: elas aproveitam a capacidade de disseminação da
digitalização e da tecnologia da informação”.

O autor as divide então em categoria física (veículos autônomos, impressão em 3D, robótica avançada, novos materiais), digital (internet das
coisas – descrita em sua forma mais simples como a “relação entre as coisas, (produtos, serviços, lugares, etc..) e as pessoas que se torna
possível por meio de diversas plataformas e tecnologias conectadas [...] smartphones, tablets computadores conectados à internet”.
Lembrando-se ainda do blockchain e criptomoedas... A internet das coisas conecta-as e permite seu rastreamento em tempo real,
impactando, por exemplo, a atividade de logística e transporte (e até mesmo, podemos dizer, o controle de horário de trabalho dos
profissionais envolvidos no transporte delas. Por fim, a categoria biológica, indicando ele que:

"as inovações no campo da biologia – em particular na genética – são de tirar o fôlego [...] Demorou mais de dez anos, a um custo de US$ 2,7 bilhões, para
que o projeto de genoma humano fosse completado. Hoje um genoma pode ser sequenciado em poucas horas e por menos de mil dólares."

Todas essas invocações impactarão, mais cedo ou mais tarde, em nossas vidas cotidianas, cabendo à sociedade se preparar para tanto,
inclusive no âmbito das relações de trabalho e nas relações coletivas de trabalho.

As relações coletivas (não necessariamente sindicais) serão essenciais na nova ordem da Quarta Revolução Industrial, que – ao privilegiar o
digital, o processamento de dados e o algoritmo inteligente – pode gerar uma situação de desprestígio do humano.

Harari13 coloca como questões essenciais ao fim de seu livro Homo Deus:

1. Será que os organismos são apenas algoritmos, e a vida apenas processamento de dados?

2. O que é mais valioso – a inteligência ou a consciência?

3. O que vai acontecer à sociedade, aos políticos e à vida cotidiana quando os algoritmos não conscientes, mas altamente inteligentes nos
conhecerem melhor do que nós nos conhecemos?

Por mais paradoxal que possa parecer, a crescente importância do individual obrigará o crescimento do coletivo como força de
reconhecimento de direitos e, para tanto, imprescindível uma estrutura coletiva no âmbito das relações de trabalho que seja
verdadeiramente representativa de seu grupo.

2.2.As relações de trabalho e a Quarta Revolução – Mudanças estruturais?

As relações de trabalho estão em mudança estrutural e mesmo conceitual em diversas partes do mundo.

Essas novas ferramentas não criam só as plataformas digitais, muito em voga, mas permitem uma alteração nas relações de trabalho,
inclusive nas indústrias. Na Quarta Revolução, as inovações permitem a substituição de mão de obra por sistemas mais eficientes, o que
gera demanda por capital intelectual e por investidores. Ou seja, a maior parte dos trabalhadores que exercem atividades repetitivas e
mecanizadas corre grande risco de ser substituída por inovações, máquinas ou sistemas informatizados que agilizem tais atividades ou
mesmo substituam integralmente tais trabalhadores.

Schwab14 indica que a pergunta que o trabalhador deve fazer não é “Haverá ruptura em minha empresa?”, mas sim “Quando ocorrerá a
ruptura, quanto irá demorar e como ela afetará a mim e a minha organização?”.

Muitas profissões, diferentes atividades e muitos empregos despareceram no decorrer do desenvolvimento das atividades econômicas nas
revoluções anteriores. Telefonistas de mesa, por exemplo, hoje praticamente inexistem.

Da mesma forma, muitas profissões e atividades atuais também deixarão de existir, causando o fim da estrutura de empregos e trabalho
que hoje se conhece. E, ainda que uma parte desses trabalhadores vá se adaptar a novas funções e empregos, muitos deverão buscar outras
formas de trabalho que não os tradicionalmente conhecidos.

Schwab se pergunta15:

"Será que é o começo de uma revolução do trabalho flexível que irá empoderar qualquer indivíduo que tenha conexão de internet e que irá eliminar a
escassez de competências? Ou será que irá desencadear o início de uma inexorável corrida para o fundo em um mundo de fábricas virtuais não
regulamentadas?"

Antônio Carlos de Aguiar,16, em seu livro Direito do trabalho 2.0, mostra, corretamente, que a revolução:

"vai muito além da utilização da robótica como meio de substituição de mão de obra. A mudança é cultural e estrutural na forma de atuar e se mover neste
Mundo Virtual, que substitui modelos econômicos de constituição e realização de negócios das empresas, bem como da forma de trabalhar e ser
contratado (de onde, como e para quem prestar serviços)."

No mesmo capítulo, diz ele ao tratar da dita “uberização”:

"Um bom exemplo dessa revolução digital instalada é o Uber, que, importante destacar, não é uma empresa que loca automóveis. Trata-se tão somente de
uma plataforma digital; uma ferramenta de software. Isso mesmo. Ela, empresa Uber, não é proprietária de nenhum dos carros que atende seus clientes.
Esse ‘simples fato’, todavia, não a impede de ‘poder ser’ considerada como a maior companhia de táxi do mundo."

Como, então, no ordenamento brasileiro, analisar-se a relação de trabalho dos motoristas da empresa Uber e de outras no mesmo modelo
com os motoristas? A relação é de trabalho? É de parceria comercial? Há autonomia real na atuação de tais profissionais?

A matéria tem sido abordada em diferentes decisões judicias no Brasil, mas, antes de as analisarmos, é necessário que se demonstre o que a
lei brasileira considera como empregado:

Diz o artigo  3º da  CLT: Art. 3º – Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

Assim, considerando a lei brasileira, são elementos essenciais à relação de emprego:
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a) a pessoalidade;

b) a subordinação jurídica;

c) a não eventualidade;

d) a onerosidade – contraprestação pecuniária pelo tomador de serviços.

A relação dos profissionais que se utilizam das plataformas digitais tem peculiaridades que transitam entre a relação autônoma e a relação
empregatícia.

Neste trabalho, não vamos analisar, em minúcias, tal relação, mas apenas demonstrar a insegurança jurídica que paira sobre ela, uma vez
que talvez não se encaixe em nenhuma relação de trabalho prevista no nosso ordenamento jurídico (sem sequer analisar se precisaria ser
ali prevista), uma vez que o intuito é a de analisá-la perante as relações sindicais. No entanto, como se verá mais à frente, o tipo de relação
individual entre o usuário da plataforma e a plataforma em si impacta nas relações sindicais hoje existentes no Brasil.

Encontramos sentenças que, analisando a relação fática entre o usuário da plataforma e as regras à que se submetem, vêm ali uma relação
de emprego:

Sentença da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte:17

"A presente lide examina a chamada “uberização” das relações laborais, fenômeno que descreve a emergência de um novo padrão de organização do
trabalho a partir dos avanços da tecnologia. Assim, há que se compreender o presente conflito segundo os traços de contemporaneidade que marcam a
utilização das tecnologias disruptivas no desdobramento da relação capital-trabalho."

Na mesma sentença, após analisar o histórico da evolução produtiva, desde o fordismo, toyotismo, terceirização, reconheceu na nova
sistemática (revolução digital) apenas uma outra forma de “extração e apropriação do labor que produz mercadorias e serviços” e que,
portanto, “atrairá a aplicação deste conjunto normativo (Direito do Trabalho) sob risco de, em não o fazendo, precipitar-se em retrocesso
civilizatório”.

A decisão analisa um a um os elementos caracterizadores da relação de emprego e, ao tratar, da subordinação diz:

"Na hipótese dos autos, sob qualquer dos ângulos que se examine o quadro fático da relação travada pelas partes e, sem qualquer dúvida, a subordinação,
em sua matriz clássica, se faz presente. O autor estava submisso a ordens sobre o modo de desenvolver a prestação dos serviços e a controles contínuos
[...]."

Outra sentença, agora da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo18, no mesmo sentido, diz, ao analisar a existência de subordinação:

"[...] Há confissão das demandadas de que as avaliações dos usuários são decisivas para a manutenção do cadastro do motorista. Aliás, a proposta, ouvida
em audiência, admitiu que o demandante foi desligado exatamente por ter avaliação abaixo da média. [...] que acredita que o reclamante foi desligado por
conta da sua avaliação abaixo da média (fl. 1012)."

No entanto, a mesma sentença indica que nem toda relação trabalhador/aplicativo será de emprego, ao dispor:

"[...] É preciso registrar, nesse passo, que a relação existente entre as demandadas e os motoristas que lhes servem não se caracteriza pelo modelo clássico
de subordinação e de que, assim, a depender do caso concreto sob exame, poderá não haver a configuração do vínculo de emprego, especialmente nos
casos em que a prestação de serviços se revelar efetivamente eventual."

Encontramos também decisões em sentido contrário19, que afastam a relação de emprego justamente por considerarem que inexiste a
subordinação, pessoalidade e outros elementos da relação de emprego.

O que tais decisões nos mostram é uma incerteza na tipificação da relação jurídica entre o “novo trabalhador” e o novo modelo de trabalho,
um descompasso entre o real e o previsto em lei.

2.3.A figura do trabalhador vai mudar com a Revolução 4.0.

A Revolução 4.0 já impacta o mercado de trabalho e vai impactar mais ainda, como mostram os autores do Capítulo 13 “O desafio dos
empregos na Quarta Revolução Industrial” no livro Automação & Sociedade – Quarta revolução industrial, um olhar para o Brasil 20;

"A expectativa é que trabalhos intelectuais mais repetitivos sejam substituídos pela robotização. A tecnologia não ameaça apenas o trabalho de
“produção”, ela também já impacta diversas profissões tradicionais. O relatório (relatório do Fórum Econômico Mundial WEF de 2016) indica, ainda, que
até 2025 um entre quatro empregos conhecidos hoje deverá ser substituído por softwares e robôs."

No Brasil, hoje, “dos 91,3 milhões de pessoas ocupadas no trimestre encerrado em setembro de 2017, 22,9 milhões trabalhavam por conta
própria, e 10,9 milhões eram empregadas no setor privado sem carteira de trabalho [...]”21.

Os que discutem a Quarta Revolução Industrial e o perfil do trabalhador que será demandado indicam como características22: “maior
destreza social, gente mais criativa e com capacidade de tomada de decisão em ambientes de incerteza [...]”.

Com a Quarta Revolução Industrial, surgem novas relações de trabalho, com modelos totalmente diferentes dos tradicionalmente
conhecidos pela sociedade e previstos em lei, bem como novas formas de empresas e, consequentemente, diferentes formas de
empregabilidade e trabalho.

A própria relação de emprego tradicional está sendo atingida, e o será muito mais no futuro. Como as relações coletivas e sindicais vão se
adaptar?

3.As relações sindicais no Brasil  e as novas formas de trabalho da Quarta Revolução Industrial

Na história das relações de trabalho, a proteção dos trabalhadores deu-se, senão sempre, ao menos quase sempre, por grupos que se
organizavam para autoproteção, criando estruturas de defesa de seus interesses. No Brasil, a estrutura sindical, se em um primeiro
momento tem um interesse de autorregulação, logo passa ao controle estatal, que cria regras heterônimas em sua regulação, não derivadas
diretamente dos interesses dos trabalhadores e sequer permitindo a escolha de a qual sindicato se inserirão.

O modelo sindical brasileiro baseia-se na visão de categorias de trabalhadores unidos por uma mesma profissão ou atividade, ligados (fascio
23), necessariamente, a uma atividade econômica da qual derivam.



Deve-se atentar que o quadro previsto no artigo 577 da  CLT, com a definição das categorias para enquadramento sindical organizado na
década de 1940, continua válido, sendo esse o entendimento dos tribunais brasileiros, como se verifica no julgado a seguir, em cuja
exposição encontramos:24

"[...] O enquadramento sindical observa o critério da atividade econômica preponderante da empresa, a teor do que dispõem os arts.  570 e  581,

§ 2º, da  CLT, bem como a base territorial (Carrion, Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 33. ed., p. 457). Vale dizer, o enquadramento
sindical da categoria profissional é uma decorrência do enquadramento da categoria econômica, uma vez que deve haver correspondência entre categoria
econômica e profissional em observância ao critério do paralelismo simétrico, excetuando-se aqueles empregados pertencentes à categoria diferenciada (§

3º do art. 511da  CLT) [...]."

E mais adiante, no mesmo acórdão, há a permissão para um desmembramento de categoria, valendo-se do critério de especificidade já
definido pelo TST, como no julgamento do processo (Processo TST-E-ED-RR-880-42.2010.5.02.0072, DEJT 20.03.2015).

Como, então, adequar as novas tecnologias e formas de trabalho trazidas pela Quarta Revolução Industrial à estrutura sindical brasileira
atual, derivada ainda do modelo produtivo da década de 1930, apresentada no início deste trabalho?

A necessidade de alteração da forma como os sindicatos vêm seus representados e de sua atuação para representá-los já era indicada na
obra Les relations sociales em Europe, que mostra a necessidade da percepção pelos sindicatos de que o perfil do trabalhador mudou:25 “Le
syndicalisme de lutte a perdu ses troupes. Les salariés qui travaillent encore dans les secteur traditionnels n´ont plus le même profil”.

E, ainda: “Leurs discours (dos sindicatos) et leurs pratiques paraissent parfois releer d’une autre époque. Ils ne ‘parlent’ pas aux nouvelles
générations”.

O modelo sindical brasileiro, sem liberdade sindical, sem sequer possibilidade de definição de categorias de trabalhadores de maneira livre,
não permite a criação de sindicatos que representem, por exemplo, trabalhadores de uma empresa, de uma cidade, de uma localidade, de
uma atividade x ou y. Portanto, na realidade legal brasileira, o reconhecimento de uma categoria de trabalhadores precede a criação de sua
entidade sindical.

Ora, a Quarta Revolução Industrial traz empresas com atividades econômicas totalmente diversas das dos trabalhadores a ela relacionados
e em relações contratuais que hoje sequer se tem segurança em sua natureza jurídica, como vimos das decisões judiciais controversas
apresentadas. Essa revolução traz um novo perfil de trabalhadores, com novas atividades, ou “velhas” atividades exercidas de maneira
diversa.

Tal categoria pode ser reconhecida como “categoria diferenciada” a ponto de permitir a aceitação de uma entidade sindical que os queira
representar? De qual categoria geral derivariam, já que a lei exige a dissociação e não criação de uma nova categoria?

Vamos, então, tomar como exemplo, por ser mais conhecida, a realidade dos motoristas que atuam sob cadastro e chamada através de um
aplicativo, um software que os coloca em contato com passageiros em potencial.

Para iniciar a análise, importante verificar que, no quadro do artigo 577 da  CLT, encontramos no setor de transportes, as categorias a
seguir:

Confederação Nacional dos Transportes Terrestres Confederação Nacional dos Transportes em Transportes Terrestres

1º Grupo – Empresas ferroviárias

Atividades ou categorias econômicas

1º Grupo – Trabalhadores ferroviários

Categorias profissionais

Empresas ferroviárias

Carregadores e transportadores de bagagens em estações ferroviárias
(trabalhadores autônomos)

Trabalhadores em empresas ferroviárias

2º Grupo – Empresas de transportes rodoviárias

Atividades ou categorias econômicas

2º Grupo – Trabalhadores em transportes rodoviários

Categorias profissionais

Empresas de transportes de passageiros

Empresas de veículos de carga

Empresas de garagens

Empregados em escritórios de empresas de transportes rodoviários

Carregadores e transportadores de volumes de bagagens em geral
(trabalhadores autônomos)

Condutores de veículos rodoviários (inclusive ajudantes e carregadores,
trocadores de ônibus, lavadores de automóveis)

Hoje, em São Paulo, há alguns sindicatos que representam a categoria de motoristas, como os listados a seguir:

Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo – [www.sindmotoristas.org.br/]

Esse sindicato tem como categoria profissional representada os motoristas de transporte rodoviário e negocia, em São Paulo, com o
sindicato patronal – Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo.

Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores nas Empresas de Táxi no Estado de São Paulo – [www.simtetaxis.com.br]
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Frise-se que a categoria de taxistas foi reconhecida pela  Lei 12.468, de 26 de agosto de 2011, que estabelece: Art. 1º Fica reconhecida, em
todo o território nacional, a profissão de taxista, observados os preceitos desta Lei. Em seu art. 2o, define como “atividade privativa dos
profissionais taxistas a utilização de veículo automotor, próprio ou de terceiros, para o transporte público individual remunerado de
passageiros, cuja capacidade será de, no máximo, 7 (sete) passageiros”.

Há, ainda, o Sindicato dos Condutores de Cargas Próprias de São Paulo – [/cargasproprias.org/], que indica em seu site surgir derivado de
uma categoria anterior mais abrangente, portanto gerando uma categoria profissional mais específica: O Sindicato dos Condutores em
Transportes Rodoviários de Cargas Próprias de São Paulo é resultado da insatisfação de um grupo de trabalhadores.26

Há várias notícias de criação de sindicatos desses trabalhadores de aplicativos27 e mesmo um edital de criação de sindicatos dos
trabalhadores em transporte terrestre com aplicativo em São Paulo, o Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativos de Transporte Terrestre
Intermunicipal do Estado de São Paulo (Stattesp)28 e, na Bahia, Sindicato dos Motoristas de Aplicativos, Condutores de Cooperativas e
Trabalhadores Terceirizados em Geral do Estado da Bahia-Simactter-Ba.29

O sindicato da Bahia teve inscrição fiscal (CNPJ) deferida em agosto de 2017, no entanto, não foram localizados no sistema do Ministério
nem registro sindical nem registro de instrumentos coletivos do MTE (Mediador) de nenhum instrumento coletivo que tenha firmado.30

O movimento de criação de entidade de proteção não é privilégio dos brasileiros; nos Estados Unidos, houve já início de negociação entre a
Uber e um sindicato de motoristas.31 Deve-se atentar a que, naquele país, os sindicatos podem ser formados livremente, sem critérios
rígidos de forma de representação.

A grande questão é: os trabalhadores de qualquer atividade com aplicativo podem ser considerados uma categoria profissional diferenciada
pela legislação brasileira, como redigida hoje, para formação de um sindicato que seja reconhecido como tal pelo Ministério do Trabalho?

Deve-se atentar a que muitos motoristas usam outros aplicativos que funcionam para táxis e particulares, e não somente o Uber; assim, a
pergunta de fundo, para efeito de representatividade sindical, é; a forma como um motorista de carro de aluguel é chamado altera a
categoria profissional em que atua, definindo-a como uma categoria diferenciada dos demais motoristas?

Lembrando que as categorias específicas normalmente derivam de categorias mais abrangentes, normalmente desmembradas de um
sindicato antes mais abrangente.

Pode-se dizer que há uma real diferença, em termos de atividade e função, entre um motorista chamado por um aplicativo e um motorista
que dirige um táxi chamado por um aplicativo? O taxista que usa o mesmo aplicativo do motorista particular é taxista ou motorista de
aplicativo? O motorista que usa aplicativo e outra forma de ser chamado – telefone particular, central de chamada ou outro – altera sua
categoria profissional a cada forma de chamado?

Tais questões não são cerebrinas, são essenciais para definir a possibilidade de obtenção da carta sindical por esses sindicatos, pois, senão, a
situação jurídica dessas entidades será a de sindicatos sem capacidade sindical, ou seja, sindicatos que não podem representar a categoria
profissional que os criou. Seriam equivalentes, apesar da denominação “sindicatos” a meras associações, pois que sua natureza sindical só
será válida após reconhecimento estatal através da concessão da carta sindical.

A legislação sindical brasileira cria, então, a paradoxal situação de pregar uma liberdade sindical constitucional, atrelada, no entanto, ao
critério de unicidade sindical, sob controle estatal, por força de decisão do STF, exigindo reconhecimento de uma categoria de trabalhadores
dentro de rígidos critérios legais, sempre ligados à profissão e sem nenhuma liberdade em sua definição.

Ora, se a forma de acionamento os diferenciasse como profissionais, então se fossem chamados por outra forma de comunicação naquela
relação de trabalho pertenceriam a outro sindicato? São motoristas de “centrais de rádio”? Ou “motoristas de WhatsApp”?

Nada impediria a criação de tais sindicatos se a legislação brasileira aceitasse a real e plena liberdade sindical sem definir unicidade ligada
a categoria profissional com definição regida em lei.

O Brasil passa, no momento em que escrevo, por uma investigação32 no âmbito da concessão das cartas sindicais, demonstrando o que a
mistura entre controle estatal e contribuições sindicais compulsórias pode gerar. Entretanto, essa investigação também paralisou a
concessão de cartas sindicais, o que impede a verificação de se essas cartas sindicais seriam deferidas.

No entanto, considerando a legislação vigente, sob o sistema de unicidade sindical, não se pode considerar que os motoristas que usam um
aplicativo para ser acionados são uma categoria profissional diferenciada de um motorista que é chamado por outros meios, seja ele um
taxista, seja ele um motorista dos serviços executivos.

Também não são uma categoria profissional derivada da categoria econômica da empresa, pois a atividade econômica dessas empresas, no
mais das vezes, é de informática e processamento de dados.

Veja-se que, dos dois sindicatos citados como exemplos, o de São Paulo não define sequer a categoria profissional, tendo uma denominação
genérica – Sindicato dos Trabalhadores com Aplicativos de Transporte Terrestre Intermunicipal do Estado de São Paulo –, restando perguntar:
que atividades desenvolvem tais trabalhadores? São os motoristas? Ou atendentes? Os processadores de dados e/ou todo e qualquer
empregado desses aplicativos?

O próprio edital de criação é genérico:

"convoca todos os trabalhadores membros pertencentes à categoria Profissional Autônoma dos Trabalhadores com Aplicativos de transporte Terrestre
Intermunicipal do Estado de São Paulo; excetuadas de sua representação os Taxistas que exercem suas atividades profissionais na base territorial dos
municípios de [...]."33

Tal generalizarão não é permitida pela legislação brasileira atual. Uma categoria profissional ou deriva da atividade preponderante da
empresa empregadora, ou é reconhecida em lei como categoria profissional liberal ou diferenciada. Não há outra possibilidade.

Um motorista que ora dirige porque acionado por aplicativo, ora porque acionado por telefone por algum cliente, ora porque uma empresa
de transporte executivo o contratou é um motorista, e não um “motorista de aplicativo”. Senão, seria como se ele mudasse de categoria
profissional a cada forma de acionamento.

Já na Bahia, o sindicato indica representar Motoristas de Aplicativos, Condutores de Cooperativas e Trabalhadores Terceirizados em Geral,
denominação também genérica, pois “trabalhadores terceirizados em geral” abrange qualquer categoria profissional e pode mesmo ferir
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sindicato já existente de empresas prestadoras de serviços temporários de conservação, limpeza e outros em que atuam tais trabalhadores.

Veja-se que o sindicato da Bahia indica sua representatividade dos “motoristas parceiros da Uber, demais empresas de tecnologia que
oferecem o serviço de transporte privado de passageiro por aplicativo e os motoristas de cooperativas de transporte de passageiros”.
Declara também como sua luta “apresentar um indicativo de projeto de lei que propõe a regulamentação de todos os motoristas da
categoria [...]”.34

Ora, então representa ele uma categoria que ainda não é reconhecida por lei, tampouco deriva da atividade econômica da empresa a que se
vincula – por qualquer forma jurídica que seja –, não sendo nem categoria diferenciada, nem profissional liberal, nem ligada à atividade de
uma empregadora... Portanto, representação não prevista em lei no ordenamento brasileiro.

Analisando-se a forma de trabalho dos trabalhadores que desenvolvem suas atividades através de aplicativos, forma que surge na Quarta
Revolução Industrial, podemos dizer que tal atividade, somente pela maneira como o trabalhador é acionado, não é uma profissão
diferenciada por si só, tampouco uma atividade ligada à atividade econômica de uma empresa. Sob as estritas regras brasileiras para definir
o enquadramento sindical, isso impede o reconhecimento legal de entidades sindicais como tais, ou seja, como entidades com poder de
negociação de instrumentos coletivos para uma categoria profissional.

A concessão da carta sindical somente poderia ser efetuada com um elastecimento do conceito de categoria, o que, a rigor, não é permitido
pela legislação brasileira, gerando inclusive possibilidade de questionamento jurídico de tal concessão.

Mesmo se concedida a carta sindical, investida a entidade de poder sindical de negociação, haveria negociação possível nos moldes atuais?

Analisando-se ainda a estrutura sindical brasileira, percebe-se que ela permite a negociação e criação de regras para trabalhadores

contratados sob vínculo empregatício previsto no artigo  3º da  CLT. Não há espaço para negociação de condições de trabalho para
trabalhadores contratados como autônomos, por exemplo, tampouco para negociação com uma empresa não empregadora direta do
trabalhador, como no caso de atividades terceirizadas.

O trabalhador autônomo é, na estrutura sindical, equiparado à empresa, tanto que há em São Paulo um sindicato que representa os
empregados dos tais autônomos – Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo – e que negocia com sindicatos patronais das
diferentes categorias de autônomos e com empresas dessas categorias35, as quais têm como definição geral no site do sindicato: “São
considerados Agentes autônomos do comércio, as pessoas físicas ou jurídicas, individuais ou coletivas, de qualquer porte, micro, pequenas,
médias ou grandes, que se dediquem as seguintes atividades econômicas”.

Portanto, um autônomo, na estrutura sindical brasileira, é um empresário, não um trabalhador sob proteção de um sindicato de
empregados. Se o trabalhador com algum tipo de aplicativo for considerado um microempresário, ou um trabalhador autônomo, valendo-se
de uma estrutura digital para trabalhar, a representação sindical será inócua em termos de possibilidade de negociação de condições de
trabalho, porque será ele equiparado à empresa.

A estrutura sindical brasileira somente engloba empregados, e não trabalhadores; empregadores, e não empresas em geral, que, se não têm
empregados, ou seja, não são empregadoras, sequer devem pagar contribuição sindical patronal.36

Portanto, se os sindicatos criados, ainda que reconhecidos em um elastecimento irregular do conceito de categoria previsto em lei, não
representam empregados, não terão com quem negociar, pois não haverá empregadores do outro lado da mesa.

4.Uma necessária revolução na estrutura sindical brasileira?

Analisando-se toda a situação da Quarta Revolução Industrial e o surgimento de novas relações de trabalho e novas formas de prestação de
serviço entre figuras que se confundem de trabalhadores/empresários – com estruturas contratuais muito diversas da única prevista na
legislação brasileira (vínculo empregatício) e, ainda, a representatividade sindical atrelada a tal forma de contratação –, não há nada mais a
se concluir senão que a estrutura sindical brasileira precisa de uma revolução.

Uma revolução com liberdade de criação de sindicatos com diferentes estruturas que não só a de categorias fechadas e definidas em lei, mas
com plena liberdade de associação e de real percepção de representatividade por seus associados.

A estrutura sindical brasileira mostrou sua fragilidade na alteração da legislação trabalhista, em que os “representados” não quiseram
suportá-los economicamente de forma voluntária. Foi uma alteração legislativa que escancarou de maneira abrupta uma estrutura não
representativa e não adequada aos moldes atuais de relações de trabalho, que não a clássica relação empregatícia dos anos 1930.

O movimento sindical nunca se dispôs a se repensar voluntariamente, moldando-se à realidade das relações trabalhistas que se
modificavam ao decorrer dos tempos, as quais sofreram uma rápida alteração com a Quarta Revolução Industrial.

Os trabalhadores modificaram seus anseios, sua forma de trabalhar; as empresas modificaram sua forma de trabalho, de contratação; e os
sindicatos brasileiros continuam na década de 1930, dormindo em berço esplêndido até o fim da contribuição obrigatória.

Seria possível adequar-se a realidade das relações de trabalho da Quarta Revolução Industrial à estrutura sindical brasileira atual sem que
haja uma verdadeira revolução na estrutura sindical?

A análise apresentada nos mostra que não.

O atual desafio do sistema sindical e laboral brasileiro é gerar tais mudanças, que implicarão obrigatoriamente uma mudança de norma
constitucional, de maneira rápida e eficaz, gerando uma real liberdade e representatividade sindical no Brasil.

Ou o movimento sindical se moderniza, enxerga as relações de trabalho atuais e busca a real liberdade de associação e representatividade
dos anseios de seus representados, ou a Quarta Revolução Industrial os modificará sem que dele haja nenhuma participação, tal qual a
alteração da lei trabalhista brasileira em 2017.

Pesquisas do Editorial
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