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PreFácio

A Constituição da República trouxe importantes mudanças e aperfeiçoa-
mentos no ordenamento jurídico e na cultura do País, em direção à democra-
tização do Estado e da sociedade. Nesse contexto, favoreceu sobremaneira, des-
de então – com refluxos, é claro, em determinadas conjunturas -, a emergência 
de políticas públicas inclusivas e democráticas, as quais se concretizaram, ao 
menos em parte, por cerca de 27 anos desde 1988. 

A matriz constitucional brasileira, filiada ao Constitucionalismo Huma-
nista e Social arquitetado no ocidente europeu logo em seguida ao termino da 
Segunda Grande Guerra, constrói-se em torno do conceito basilar de Estado 
Democrático de Direito, do qual decorrem diversas e importantes dimensões 
e conseqüências jurídicas. Esse conceito estrutura-se a partir de três pilares, a 
saber: a pessoa humana e sua dignidade; a sociedade política, formada pelo Es-
tado e suas instituições, devendo ser necessariamente democrática e inclusiva; 
e a sociedade civil, composta pelos entes individuais e sociais privados, como 
a própria pessoa humana, as instituições e dinâmicas civis, culturais, econômi-
cas, sociais, familiares, entre outras, também necessariamente demarcadas pelo 
direcionamento democrático e inclusivo. 

Essa convergência em torno da pessoa humana e do princípio democrá-
tico, entre outros aspectos, faz o conceito constitucional de Estado Demo-
crático de Direito determinar o fortalecimento das entidades intermediárias 
da sociedade civil, tidas como aptas a estimularem a extensão do fenômeno 
democrático para o interior das organizações e dinâmicas sociais, inclusive no 
âmbito do sistema socioeconômico capitalista. 

Daí que as entidades sindicais e o Direito Coletivo do Trabalho passam 
a ser reconhecidos como esteios fundamentais do Estado Democrático de Di-
reito, na qualidade de instrumentos necessários para a busca da equivalência 
de poder na sociedade civil, especialmente na realidade da economia e suas 
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relações sociais. É que as entidades sindicais e o Direito Coletivo do Trabalho 
objetivam o alcance de melhores condições de vida e de labor para as pessoas 
humanas que vivem do trabalho e um mais eficiente dinamismo para o proces-
so de democratização e inclusão socioeconômica dessas pessoas na dinâmica 
da sociedade, das empresas e da própria economia. 

Entidades sindicais fortes e negociação coletiva efetivamente equânime e 
equilibrada tornam-se, nesse quadro, um dos principais elementos do conceito 
de Estado Democrático de Direito, em sua dimensão de democratização e 
inclusão no contexto da sociedade civil e em sua dimensão de afirmação da 
centralidade e dignidade da pessoa humana no mundo real. 

Esta é parte relevante da matriz constitucional de 1988 que, coerentemen-
te, provocou, ao longo de 27 anos, enormes avanços no Direito Coletivo do 
Trabalho brasileiro e, em especial, na negociação coletiva trabalhista. 

O presente livro, Negociação Coletiva Trabalhista: Parâmetros Cons-
titucionais e Desafios Pós-Lei n. 13.467/2017, foi elaborado pela Professora 
e Magistrada do Trabalho Carolina Silva Silvino Assunção. A obra investiga, 
com esmero e objetividade próprios ao cientista, tais características e avanços 
propiciados pela Constituição de 1988 no âmbito das relações coletivas de 
trabalho. Fruto de Dissertação de Mestrado defendida, com brilhantismo, no 
UDF – Centro Universitário, a obra se destaca no conjunto das pesquisas e 
reflexões sobre essa relevante temática.  

Nesse cenário o livro, em primeiro lugar, analisa os princípios da liberda-
de e autonomia das entidades sindicais e seus parâmetros, limites e desafios na 
realidade brasileira anterior à Constituição de 1988. Nesta longa fase pretérita, as 
dificuldades para a afirmação do sindicalismo e da negociação coletiva trabalhista 
foram substanciais, sendo cuidadosamente apontadas pela investigação científica.  

Em seguida, a obra passa ao exame circunstanciado do advento da Cons-
tituição da República de 1988, com os seus pilares fundamentais, acompa-
nhada dos novos parâmetros e incentivos constitucionais ao sindicalismo e à 
negociação coletiva trabalhista no Brasil. A autora, Mestra em Direito, analisa 
como a nova Constituição Federal fez avançar a Democracia, o Direito Indi-
vidual do Trabalho e o Direito Coletivo do Trabalho nas estruturas jurídicas 
do Estado e no seio da sociedade civil brasileira por quase três décadas, pelo 
menos até 2015. Não nega a autora certas limitações e antinomias na trilha 
inerente a esse avanço, porém comprova, didaticamente, as diversas impor-
tantes conquistas alinhavadas desde o texto original de 1988, acrescidas pelas 
incessantes mudanças trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 24/1998 e n. 
45/2004, pelos novos diplomas internacionais ratificados na época, a par das 
novas leis aprovadas até 2015, tudo sob o impulso do novo espírito constitu-
cional democrático então alicerçado no País. 
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Em capítulo especialmente inovador, a obra demonstra como a experiên-
cia jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, ao longo das primeiras 
décadas de vigência da Constituição de 1988, passou de um período inicial 
de incompreensão e resistência aos avanços constitucionais para um notável 
período subseqüente, já desde o início do século XXI, de expressiva afirma-
ção do espírito democrático e inclusivo da nova Constituição da República. 
Demonstra também a obra como essa jurisprudência, em diversos aspectos, 
era clara, segura, firme e transparente, balizando uma sólida compreensão do 
Estado Democrático de Direito no campo do sindicalismo e da negociação 
coletiva trabalhista – ao revés das críticas ultraliberalistas hialinas que iriam se 
deflagrar a partir das mudanças e regressões institucionais ocorridas em 2016 
e nos anos subseqüentes.  

Por fim, o livro ingressa nas alterações promovidas pela reforma tra-
balhista iniciada em 2016 e inserta na Lei n. 13.467, de julho de 2017, com 
vigência a partir de 11 de novembro do mesmo ano. 

Com técnica investigativa apurada e rigor científico, a obra evidencia a 
desconstrução dos avanços constitucionais de 1988 e décadas seguintes pro-
movidas pelo novo diploma legal, a começar pela desarticulação das entida-
des sindicais dos trabalhadores, sujeitos coletivos cuja higidez e potência são 
imprescindíveis para qualquer negociação coletiva trabalhista que se imagine 
minimamente equilibrada.  

A respeito da negociação coletiva trabalhista, em si, o livro esmiúça os di-
versos aspectos jurídicos desregulamentados e/ou flexibilizados pela Lei da Re-
forma Trabalhista, comprometendo o instituto jurídico como meio de eleva-
ção e aperfeiçoamento das condições de trabalho na economia e na sociedade.  

A notável obra científica da jurista Carolina Silva Silvino Assunção erige-
-se, por conseqüência, em imprescindível contributo para a equilibrada, serena 
e sofisticada compreensão acerca dos temas constitucionais e legais que en-
volvem o percurso e a dinâmica da negociação coletiva no Brasil, ao lado das 
instituições sindicais e do próprio mérito e destino do Estado Democrático de 
Direito arquitetado pela Constituição de 1988 na história brasileira. 

Trata-se de livro fundamental para o estudioso do Direito Constitucional, 
do Direito do Trabalho e do Direito Coletivo do Trabalho na realidade brasileira. 

Brasília, novembro de 2020. 

MAURICIO GODINHO DELGADO 
Professor Titular do UDF – Centro Universitário – e de seu 
Mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. 
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 


