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Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2014. 

 

CIRCULAR 05/2014 – JURÍDICO 

 

 

Prezados Diretores, 

 

 

A presente Circular abordara a I Conferência Nacional de Emprego e 

Trabalho Decente – ICNETD 

 

De 8 a 11 de agosto de 2012 aconteceu a I Conferência Nacional de Emprego 

e Trabalho Decente – I CNETD, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. 

A Conferência contou com a participação de representações dos empregadores, dos 

trabalhadores, do governo e da sociedade civil. A I CNETD foi convocada pelo Decreto 

Presidencial de 25 de novembro de 2010, ratificado pelo Decreto Presidencial de 30 de abril 

de 2012, com o objetivo de promover a discussão do tema emprego e trabalho decente, 

visando a formulação de propostas para a Política Nacional de Trabalho Decente, bem como 

a atualização do respectivo plano e agenda de trabalho.  

 

O modelo metodológico proposto para a I CNETD, desde o início, foi 

entendido pelo setor empresarial como problemático por não privilegiar a construção do 

consenso e da coesão social. Apesar disso, o setor empresarial entendeu que não poderia se 

furtar em participar do processo para tentar buscar alguns avanços e marcar posições. 

Assim, os setores produtivos articularam-se para atuar como bancada una e se prepararam 
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para discutir as temáticas propostas, com o objetivo de levar questões importantes para a 

Conferência, bem como tentaram a todo instante criar e estimular as condições necessárias 

para a participação no processo de construção da Política Nacional de Emprego e Trabalho 

Decente. 

 

Para a realização da Conferência Nacional houve mobilização, preparação e 

comparecimento com o credenciamento de mais de 300 delegados representantes dos 

empregadores, preparados para a discussão e dispostos ao trabalho. Apesar da já 

mencionada resistência ao modelo definido para a Conferência, sempre houve disposição 

em dialogar e defender o posicionamento do setor empresarial quanto às questões cruciais 

que permeiam as relações do trabalho no Brasil. Assim, o propósito sempre foi de participar 

e registrar a posição do setor produtivo. 

 

Contudo, ocorreram descumprimentos do regulamento da Conferência, em 

especial a apresentação de propostas novas que não resguardavam a essência original, os 

excessos cometidos nas discussões e a ocorrência de diversos problemas operacionais, que 

inclusive dificultaram a participação dos empregadores. Tudo isso criou um clima de 

grande indignação entre os delegados da bancada dos empregadores, registradas em uma 

moção de repúdio, endereçada à Organização da CNETD. A partir disso, os delegados 

empregadores decidiram, em assembleia, por unanimidade, suspender a participação na I 

CNETD, até que as condições mínimas fossem restabelecidas para a retomada dos 

trabalhos. 

 

Após tomar ciência do resultado da assembleia dos delegados 

empregadores, o Ministro do Trabalho e Emprego à época, Brizola Neto, com o intuito de 

encontrar uma alternativa para dar continuidade à Conferência, realizou reunião com os 
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representantes da bancada dos empregadores. Na oportunidade, ele ouviu os problemas 

descritos na moção assinada por 189 empregadores participantes. O Ministro, ciente da 

importância do diálogo social e do tripartismo, fez todo o esforço junto às demais bancadas 

para a construção de um mecanismo de debate que passasse por propostas de consenso, ao 

invés da votação.  

 

Os delegados empregadores, em nova assembleia, ratificaram a sugestão de 

levar para a plenária final apenas as propostas de consenso apresentada pelo Governo. 

 

Foi então formado um comitê, com representantes de todas as bancadas, 

para identificar as propostas de consenso votadas nos Grupos de Trabalho, que trabalhou 

toda a madrugada. Com o documento em mãos, os membros do comitê e o interlocutor do 

Ministro foram negociar como as propostas seriam apresentadas na Plenária Final.  

 

Por sugestão da bancada dos trabalhadores, foi proposto que, além dos 

consensos, seriam levadas para a Plenária Final, mais três prioridades de cada bancada. O 

Governo abriu mão de apresentar as suas. Essa alternativa foi aceita pela maioria dos 

delegados empregadores. Porém, no momento de apresentar quais eram as prioridades 

definidas, a bancada dos trabalhadores decidiu que só aceitaria o acordo proposto pelo 

Governo, se levasse à votação na Plenária todas as propostas de consenso e mais cinco 

propostas1.  

                                                           
1  Proposta 1.1.1 letra "b": promover a aprovação do Projeto de Lei nº 6653/2009, que cria mecanismos para garantir a igualdade entre mulheres e homens, para 

coibir práticas discriminatórias nas relações de trabalho e do substitutivo do Projeto de Lei nº 4857/2009, que cria mecanismos para coibir e prevenir a 
discriminação contra a mulher. 
Proposta 1.1.11 letra "m": estabelecer mecanismos institucionais de monitoramento da implementação da Agenda Nacional de Trabalho Decente da Juventude 
(ANTDJ), com a participação de jovens trabalhadores e empregadores. 
Proposta 1.2.1 letra "g": assegurar a não intervenção do Estado na organização sindical e coibir as práticas anti-sindicais existentes. 
Proposta 3.1.16: Reduzir a jornada do trabalho para 40 horas semanais, com a aprovação da PEC 231/95, em tramitação no Congresso Nacional. 
Proposta 3.6.7 letra "e": e. garantir o cumprimento integral da função social da propriedade da terra, assegurando a desapropriação pelos critérios ambientais e 
trabalhistas, considerando os índices da produtividade. 
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Essa nova proposta, com sugestões adicionais dos trabalhadores, foi então 

apresentada aos delegados empregadores, em assembleia e novamente com a presença do 

representante do Ministro. Apesar de os representantes dos empregadores nas negociações 

estarem propensos ao acordo - e assim se posicionarem frente à bancada, havia clareza que 

a decisão de participação viria soberanamente da base empresarial ali representada pelos 

delegados. 

 

Enquanto isso ocorria, teve início a Plenária Final conduzida por delegados 

da bancada dos trabalhadores e parte da bancada do governo e da sociedade civil. Diante 

desse cenário, que trazia mais mudanças que o acertado, os cerca de 180 delegados 

empregadores decidiram manter suspensa a sua participação na I CNETD. Com isso, os 

representantes da bancada empregadora foram à Plenária Final comunicar às demais 

bancadas a decisão dos delegados. Reafirmaram a disposição dos empregadores em manter 

o diálogo aberto quanto à discussão sobre a Política Nacional de Emprego e Trabalho 

Decente. 

 

Quase um ano depois, em 08 de julho de 2013, em reunião ordinária a 

Comissão Organizadora Nacional - CON aprovou o Relatório Final da I CNETD a partir de 

uma visão tripartite expressando as percepções das três bancadas dos fatos ocorridos 

durante a Conferência. 

 

Das 225 propostas consideradas aprovadas pela Plenária Final, sem a 

presença dos delegados empregadores, constam: a) 5 (cinco) propostas apresentadas, em 

separado, pela bancada dos trabalhadores na Plenária Final (14, 20, 33, 49 e 155); b) 1 (uma) 

proposta sobre "interdito proibitório" apresentada por um grupo de trabalhadores, em 
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separado, durante a Plenária Final e absorvida pela bancada dos trabalhadores (35); c) 2 

(duas) propostas contrárias aos interesses dos empregadores (94 e 96) com a ressalva 

específica de que efetivamente foram apresentados destaques pelos empregadores. Há 

também, 32 propostas aprovadas no Subeixo 1.1 - Igualdade de Oportunidades e de 

Tratamento (págs. 40 a 42) que, por ser o único grupo em que os empregadores tinham 

número insuficiente de delegados, nenhum destaque dos delegados empregadores foi 

aprovado. Como exemplo, cita-se a proposta de número "11 - Instituir mecanismos que 

estendam para 6 meses (180) dias a licença maternidade para todas as trabalhadoras 

(urbanas e rurais dos setores público e privado)” que foi aprovada por ampla maioria. Das 5 

propostas apresentadas pela bancada dos trabalhadores, em separado, na Plenária Final, 

duas delas fazem parte do rol das 32 aprovadas no Subeixo 1.1. 

 

Ao contrário do que tem sido oficialmente divulgado, não foram 

aprovadas 225 propostas por consenso. Pois, das 225 propostas consideradas aprovadas, 

devem ser descontadas as cinco apresentadas pela bancada dos trabalhadores na Plenária 

Final, uma outra apresentada pelos trabalhadores na mesma Plenária, duas propostas com 

ressalva dos empregadores e trinta propostas aprovadas no grupo temático de igualdade de 

oportunidades e de tratamento; totalizando 38 propostas em que os delegados 

empregadores presentes na I CENTD não aprovaram e não deram consenso ao seu 

conteúdo, seja na Plenária Final, na Plenária Temática ou nos Grupos Temáticos. 

 

Portanto, resta claro que, das 639 propostas levadas para deliberação na I 

CNETD, somente 187 propostas foram aprovadas com a participação dos 334 delegados 

empregadores ali presentes, conforme consta dos Anais da I Conferência.  
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Cabe ressaltar que, as 38 propostas citadas foram mantidas no Relatório 

Final, de forma a cumprir a premissa de se ater aos fatos efetivamente ocorridos durante a 

Conferência, ou seja, essas propostas foram apresentadas e consideradas aprovadas na 

Plenária Final, apenas pela bancada dos trabalhadores, do governo e da sociedade civil, sem 

o consenso ou aprovação dos delegados empregadores, conforme expressamente descrito 

no documento. 

 

Destaque-se que os documentos gerados, as moções protocoladas e o 

histórico de aprovações das propostas havidas durante a realização da I CNETD integram 

os Anais da Conferência.  

 

Ainda, o tão buscado consenso louvada nas conclusões no Relatório Final 

não foi observado recentemente, quando da publicação da Portaria MTE 1.879, de 27 de 

novembro de 2013, que ao fazer referência direta a uma proposta constante como aprovada 

no Relatório Final, chama apenas os membros de governo para compor grupo de trabalho 

com o objetivo de elaborar proposta de "Sistema Único de Emprego e Trabalho Decente", e 

somente após isso, submeter a consulta pública no exercício de 2014. 

 

Desse modo, as organizações de empregadores frustrados com os rumos 

tomados resolveram elaborar um documento para o Ministro do Trabalho e Emprego onde 

comunicam que ratificam apenas as propostas discutidas e aprovadas por consenso na 

Conferência Nacional e não reconhecem os resultados alcançados na Plenária Final da I 

CNETD, em que a suspensão da bancada na participação foi plenamente justificada e 

descrita com detalhes no Relatório Final. 
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O setor empresarial entende que a construção de iniciativas alicerçadas no 

espírito do diálogo, do tripartismo e no papel institucional de cada participante, deva ser 

aprovada por consenso para assim ter uma maior efetividade e comprometimento das 

partes.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Liliane Vellozo S. Rezende                                                              José Carlos de Souza Abrahão 

Assessoria Jurídica – FEHERJ                                                                        Presidência - FEHERJ 

 
 


