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RESUMO 

 

 

O presente trabalho buscou analisar a atuação do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta 

Redonda durante dois períodos: as greves dos anos 1980 e a privatização da 

Companhia Siderúrgica Nacional. E como o pensamento neoliberal possibilitou e 

influenciou a privatização da Usina. Ademais, foi realizado uma análise das 

Reclamações Trabalhistas em face da CSN, com a atuação do Sindicato. 

 

 

Palavras-chave: Sindicalismo. Neoliberalismo. Direito Coletivo. Companhia 

Siderúrgica Nacional. Greves. Privatização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this work sought to analyze the performance of the Volta Redonda 

Metalworkers' Union during two periods: the strikes of the 1980`s and the privatization 

of National Steel Company. And how neoliberal thinking made possible and influenced 

the privatization of the Plant. In addition, an analysis of the Labor Claims in the face of 

CSN was carried out, with the work of the Union. 

 

 

Keywords: Union. Neoliberal. Labour Law. National Steel Company. Strikes. 

Privatization. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho apresenta o Sindicalismo de Volta Redonda, 

representado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda. 

 De acordo com Graciolli (1997) a origem dos Sindicatos remonta a época da 

Revolução Industrial, tendo em vista que um operário sozinho não possui força 

suficiente para discutir com o patrão. Então buscou-se organizar para que juntos 

pudessem obter mais voz e maior representatividade. 

 Conforme salientou Karl Marx (1995) o operário não possui nada além de sua 

força de trabalho que é comprada pelo detentor do capital, por um preço injusto e com 

condições precárias. Antônio Candido, famoso crítico literário e sociólogo, disse que " 

o que se pensa que é a face humana do capitalismo é o que o socialismo arrancou 

dele com suor, lágrimas e sangue" esta citação mostra um pouco do papel do 

Sindicato de diferentes categorias para a obtenção de condições mais dignas de 

emprego aos trabalhadores. 

 O primeiro capítulo apresenta a origem do Sindicato nas legislações brasileira 

e como foi a organização durante a história. 

 Já no segundo capítulo foi apresentado a as greves sindicais, e como elas 

trouxeram um sindicato mais combativo e que garantiu muito dos seus direitos por 

meio de sangue, com a morte de seus operários. 

 E no capítulo três é apresentado como o liberalismo possibilitou que um 

Sindicato combativo pudesse se transformar em parceiro da empresa, em detrimento 

aos operários. 

 O trabalho foi realizado por intermédio de pesquisas documentais, 

bibliográficas e também por pesquisa de campo na 2ª Vara do Trabalho de Volta 

Redonda, onde foi realizado análises de processos da Companhia Siderúrgica 

Nacional 

 Por fim, o último capítulo apresenta os processos em que o Sindicato atua como 

assistente, e não como substituto processual, como autoriza a Constituição Federal e 

lei infraconstitucional. 
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2  O SINDICATO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E 

SEUS AVANÇOS NA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ DE 1988 
 

Antes de falarmos sobre o advento da Carta Magna de 1988, é importante 

salientar quando iniciou o sindicalismo no Brasil. De acordo com Volia Bonfim 

Cassar(2014) o movimento teve início com a Liga Operária. No ano de 1879, porém, 

não representavam os interesses profissionais dos trabalhadores, uma vez que os 

direitos dos trabalhadores eram poucos valorados e sua atuação era acanhada. 

A Constituição de 1891 legitimou o movimento sindical, em seu §8º do artigo 

72, que o conceituou da seguinte forma: " A todos é lícito associarem-se e reunirem-

se livremente e sem armar; não podendo intervir a polícia senão para manter a ordem 

pública." 

Todavia, a primeira norma jurídica a efetivar de fato o sindicalismo veio com o 

advento do Decreto nº 979, apesar do referido decreto ter como objetivo resguardar 

os trabalhadores rurais, contudo estabeleceu a criação de sindicato mistos. 

Posteriormente, já em 1907, foi anuído o Decreto Legislativo nº 1.637 e a partir 

desse instrumento teve início a figura do Sindicato com intuito de negociar os conflitos 

entre os operários e seus empregadores. 

A efetividade e aplicabilidade do Sindicato somente foram reconhecidos pelo 

Estado em março de 1931, através do Decreto nº 19.770, muito embora o Sindicato 

estivesse vinculado ao Poder Público, sem autonomia. 

Com a elaboração da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), em 1943, não 

foi adotada a autonomia ampla dos sindicatos, uma vez que a sua organização estava 

sujeita a Constituição ditatorial de 1937. 

Depois de um longo período da ditadura militar que permaneceu de 1964 até 

1985, o Brasil buscava uma redemocratização. Inspirados por esses ideais, surge o 

poder constituinte originário de 1988 que buscava garantir direitos sociais, políticos, e 

culturais que outrora foram suspensos pelo governo dos militares. Diante desse 

cenário, a Constituição Cidadã promulgada em 05 de outubro de 1988 garantiu ao 

Sindicato a não interferência do Estado na sua criação e funcionamento, deu ênfase 
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à negociação coletiva, consagrou o direito de greve. Contudo, ainda perpetrou a 

unicidade sindical, conforme preceitua Vólia Bonfim Cassar (2015). 

A Constituição Federal de 1988 proporcionou avanços ao movimento sindical, 

uma vez que postulou em seu artigo 8º "que é livre a associação profissional ou 

sindical.". Afirma que é " vedada ao Poder Público a interferência e a intervenção na 

organização sindical." Para o presente trabalho é necessário ressaltar que iremos nos 

ater ao princípio da liberdade sindical. 

Na Constituição de 1988 foi estabelecido no artigo 8º, III, que cabe ao Sindicato 

a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas. Urge salientar, a parte do inciso VI do referido 

artigo, que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho. 

A Carta Magna consagrou a garantia de emprego do empregado sindical, a 

partir do registro da candidatura a cargo de direção. Por intermédio dessa vontade do 

poder constituinte originário buscou-se efetivar a liberdade sindical, uma vez que o 

dirigente do sindicato atua para atender aos interesses do trabalhador. E a 

estabilidade de emprego dura até um ano após o mandato. Dessa forma, há 

impedimento expresso com vistas a evitar que o dirigente sindical sofra retaliação do 

empregador. Ademais, no artigo 8º, VIII a Constituição Cidadã preconiza que a 

dispensa do empregado sindical, eleito antes do fim da estabilidade de emprego, só 

se encerrará se o mesmo cometer falta grave nos termos da lei. 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda foi criado durante a vigência 

da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), segundo Carlos Haag, na revista de 

Pesquisa Fapesp, de fevereiro de 2011 afirmou que a gênese da Sindicalismo de Volta 

Redonda não contrariou os interesses da empresa. Contudo, buscava reforçar a ideia 

de uma empresa paternalista, uma vez que o Sindicato estava vinculado ao governo 

o que impossibilitou diversas greves, conforme analisaremos mais tarde. Apesar de 

um primeiro momento termos um Sindicato em consonância com a legislação em vigor 

na sua criação e não privilegiando os interesses dos operários, haja vista a 

inobservância de greve, conforme pontua Fonseca e Veiga (1990). Ocorreu uma 

ruptura de paradigma entre o “novo” e “velho” sindicalismo, conseguinte a análise de 

Mangabeira e Morel (1992), sendo o novo sindicalismo o de enfrentamento. 
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2.1 HISTÓRIA DO SINDICATO DOS METALURGICOS DE VOLTA REDONDA 

 

Segundo Edgard Bedê (2010), em 1945, os operários deram o primeiro passo 

para fundar a Associação Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas 

da Barra Mansa. A maioria dos fundadores da Associação dos Metalúrgicos foram 

apoiadores de Getúlio Vargas. O Partido Comunista Brasileiro (PCB) possibilitou uma 

atuação clandestina da entidade recém criada. A diretoria da APM foi composta por 

getulistas e por integrantes do PCB. Durante o ano de 1946, a Associação recebeu a 

carta sindical do Ministério do Trabalho. A primeira eleição foi disputada em 1951, 

conforme consta na obra do referido sociólogo. 

No entanto, em 1947 a sede da Associação foi transferida para a cidade de 

Volta Redonda, com apoio da Companhia Siderúrgica Nacional, com a presença do 

PCB nas atividade sindicais, de acordo com Fonseca e Veiga (1990) 

Consoante Edgard Bedê, no livro Construções da cidade operária, após as 

eleições de 1951, o Sindicato dos Metalúrgicos passou a ser dirigido por uma chapa 

com objetivo mais moderado, tendo como presidente Alan Cruz e vinculado ao PSD 

(Partido Social Democrático). 

Durante a gestão de Alan Cruz, em 1952, conforme o professor Bedê no livro 

já citado, destaca, o Sindicato ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho, em nome de 

três mil empregados, postulando o pagamento de horas extras, pelo não cumprimento 

do artigo 58 da CLT. No entanto, mesmo após ter ganhado na primeira instância, o 

Sindicato decidiu retirar-se da lide e conciliar diretamente com a empresa. Uma 

característica da intervenção do Estado sobre o sindicato, conforme ensina o 

professor: 

 

Tal decisão evidenciou o caráter contraditório do movimento operário 
naquele momento: por um lado, instrumentalizava o sindicato como aparelho 
de disputa com o capital no campo da Justiça do Trabalho e mobilizava 3 mil 
operários numa ação jurídica coletiva simbolizando uma atitude de 
confrontação diante das estratégias de hegemonia da CSN, por outro, 
negociava e conciliava com a empresa, mesmo diante da perspectiva de 
vitória de processo coletivo na Justiça do Trabalho. (BEDE, 2010, p.102) 

 

Em 1954, o sindicato participou ativamente da emancipação da cidade de Volta 

Redonda e, após a realização do feito, os sindicalistas que atuaram no referido 
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movimento ganharam cargos dentro da recém fundada Volta Redonda, doravante 

FONSECA E VEIGA (1990). 

Discorre o professor Bedê (2010) que no mês de maio de 1957, a chapa 

liderada por Othon Reis Fernandes, assumiu a diretoria do Sindicato. Transcorrido um 

período, o diretor se afastou de suas funções em virtude de desgastes políticos da 

diretoria. Aproveitando-se da fragilidade instalada, ocorreu uma nova oposição 

liderada por Lima Neto, que era filiado ao PCB. Pela primeira vez ganhava uma chapa 

que tinha como membros, engenheiros e técnicos da Companhia Siderúrgica 

Nacional. 

É necessário destacar que, no início da década de 1950, nem mesmo os 

membros do PCB realizavam greve, conforme podemos depreender da seguinte 

passagem de Edgard Bedê: 

A ausência de movimento grevista na CSN, numa conjuntura de ascensão 
nacional das lutas sindicais e de ondas grevistas, não significou inexistência 
de luta de classes em Volta Redonda, isto é, não significou uma adesão 
incondicional dos trabalhadores (...) buscavam transformar benefícios em 
direitos (...) através do movimento sindical, a formação da classe operária. 
(BEDE, 2010, p. 155) 

 

Na década de 1960 temos um Sindicato mais politizado, que está preocupado 

com as mesmas situações, mas dessa vez começa a criticar e querer buscar uma 

negociação efetiva entre os operários e detentores da CSN. Conforme postula Bedê, 

apesar da Companhia manter um grande hospital na cidade do aço, os próprios 

trabalhadores que custeavam todas as despesas, internações. Em contrapartida, 

nessa mesma época o Sindicato oferecia atendimento hospitalar aos operários 

associados em sua sede, no entanto, como os trabalhadores eram descontados do 

próprio salário para serem atendidos pelo hospital da empresa o ambulatório do 

Sindicato ficava sobrecarregado. A partir dessa situação o movimento sindical passou 

a reivindicar atendimento gratuito no hospital da CSN e na farmácia, com as despesas 

pagas pelo Instituto de Previdência (IAPI), segundo pontua Graciolli (1997). 

O sindicato também lutava pelo pagamento das “girafas” que hoje têm o nome 

de PLR (Participação nos Lucros ou Resultados), atualmente regulada pela Lei nº 

10.101/2000. Na década de 1960, o movimento sindical denunciou as desigualdades, 

ou seja, favorecendo os altos salários de chefia e supervisores, enquanto os demais 

ganhavam uma quantia irrisória. 
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Só não ocorreu uma greve, tendo em vista a intervenção do Presidente Jânio 

Quadros que determinou um novo cálculo de acordo com as reinvindicações dos 

trabalhadores por intermédio do Sindicato, segundo Graciolli (1997). Porém, apesar 

dos trabalhadores saírem vitoriosos no caso da “girafa”, o governo surpreende ao 

escolher o segundo mais votado para o cargo de Diretor Social da CSN, sendo que 

esse cargo é que definia os benefícios os quais os trabalhadores iriam usufruir. E 

elegendo um candidato não votado para essa posição fez com que o movimento 

sindical passasse a protestar contra o governo de Jânio Quadros, de acordo com 

passagem do livro de Edgard Bedê (2010). 

Enquanto o PCB estava na liderança do Sindicato, o mesmo concorria com a 

CSN na assistência social, médica, odontológica e farmacêutica. Os trabalhadores 

com a assistência do Sindicato criaram o Banco Popular, uma vez que os 

trabalhadores estavam sendo vítimas de agiotas dentro da Usina. E os trabalhadores 

seriam acionistas do banco. No entanto, o empreendimento não conseguiu se 

sustentar sozinho. Com a falência do Banco, e outros desgastes políticos o movimento 

sindical perdeu força no período de 1961-1963, segundo entrevistas dos operários da 

CSN ao jornal Diário do Vale, edição de 1995. 

Em 1964 foi eleito o Lima Neto, apoiado pelos comunistas. Pela primeira vez 

na história do movimento sindical foi apresentada ameaça de greve pela nova 

diretoria, caso as pretensões dos metalúrgicos não fossem aceitas pela direção da 

CSN. A principal reivindicação era a ampliação imediata de 50% em virtude a 

desvalorização do salário disparada de inflação. 

 

Pela primeira vez na história da CSN, a história real de greve se colocou. A 
palavra de ordem da campanha salarial de 1964 foi 50% ou greve. O Cine 
Avenida, na Amaral Peixoto, foi palco de Assembleias maciças, inclusive a 
maior até então realizada, com 6.000 trabalhadores reunidos para decidir pela 
deflagração da greve. (REVISTA ARIGÓ, 1989, p. 44) 

 

 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, sob a direção de Lima Neto, 

buscou pugnar o boicote dos vendedores locais ao governo de João Goulart, uma vez 

que era um movimento conspiratório da direita, tal movimento era assim chamado 

pelos militantes do Partido Socialista que atuava na CSN no período, para ganhar a 
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adesão da opinião pública ao projeto de golpe militar para a derrubada do governo 

nacional-popular, é o que postula Fonseca e Veiga (1990). 

Por meio da instauração do Golpe Militar em abril de 1964, o Brasil adentrou 

na ditadura militar. Para o movimento sindical predominante de comunistas 

representou a intervenção militar dentro do Sindicato dos Metalúrgicos. Entretanto, 

como afirma o professor Bedê a história não narra a greve que os operários fizeram 

em resposta ao golpe de 1964. Vários trabalhadores, por meio da Rádio Siderúrgica 

localizada no Bairro Laranjal, em Volta Redonda, com o dirigente sindical Lima Neto 

convocaram a todos para deflagrarem uma greve em apoio ao presidente João 

Goulart. No entanto, não obteve resultados, uma vez que foi engendrado em Volta 

Redonda, o Plano de Segurança da Usina, planejado pelo próprio exército, que 

impediu a mensagem de greve ser difundida aos trabalhadores, conforme Regina 

Morel (1989) 

A prisão de Lima Neto foi uma ação dos golpistas com intenção de 
desmobilizar a greve, pois, no “plano de segurança”, prender o “cabeça” do 
movimento serviria como desarticulação da resistência operária e, 
principalmente, como demonstração de força política do movimento golpista 
que resultaria numa pedagogia da intimidação. No entanto, os efeitos foram 
diversos do esperado pela repressão civil-militar da CSN. Após a notícia da 
prisão, que corria de “boca em boca” na Usina, muitos operários deixaram o 
serviço e aderiam à greve. (BEDÊ, 2010, p.275) 

 

Conforme o apresentado por Bedê (2010) podemos perceber que a ditadura 

tentou calar a voz do movimento sindical, no entanto, não esperava encontrar 

operários tão conscientes a respeito das liberdades individuais. 

No período da ditadura militar que durou 21 anos, as lideranças políticas 

tiveram os seus direitos cassados, muitos optaram pelo exílio, não existia mais o livre 

arbítrio para todas as pessoas, em especial a aquelas que iam contra o regime 

ditatorial, conforme postula 

A prisão do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lima Neto ocorrida no 

dia 1º de abril de 1964, no dia 02 de abril, mais dez pessoas foram presas. Em uma 

semana, mais de 16 pessoas foram presas, somando 27 pessoas; até o final de abril, 

mais de 20 pessoas foram presas, somando 47 detidos. De acordo com o relato acima 

mencionado podemos observar o tão nefasta é a ditadura miliar que retirou os direitos 

de todos os cidadãos e levou preso quem expunha opinião contrária ao regime 

imposto, segundo operário Carlos Eduardo, apud Edgard Bedê (2010). 
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Entre os anos de 1964 e 1974 o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda 

experimentou a intervenção militar. A cidade de Volta Redonda se transformou em 

área de segurança nacional, instituído pelo Ato Institucional nº 4. Os Municípios que 

eram considerados segurança nacional teriam os prefeitos designados pelo Conselho 

de Segurança Nacional. Portanto, Volta Redonda teve como prefeito pessoas 

nomeadas pela ditadura militar até o ano de 1982, sem a possibilidade de eleições 

diretas. 

É um tempo que o Sindicato passa a viver no silêncio, sob intervenção 
exercida por Orlando Alvisi, operário da CSN e ligado à democracia cristã. 
Mas as esperanças se renovam, em 1974, quando um certo ativista católico 
se coloca, encabeçando uma chapa para a direção do sindicato, e trazendo 
para si a simpatia militante dos ativistas da igreja católica. Waldemar Lustoza 
será eleito com uma expressiva votação. E para a surpresa de muitos, será a 
mais acabada expressão de “pelego do tempo da ditadura”. No Sindicato 
Lustoza ficará até 1983, quando a oposição Sindical assume a direção do 
Sindicato, depois de uma longa batalha travada nas urnas e nas fábricas. 
(ARIGÓ, 1989, p.57) 

 

No final dos anos 1970 e início dos anos 1980 a ditadura já começa dar sinais 

de esgotamento, não devido ao enfrentamento popular, mas sim fruto de um processo 

retrogrado, o que significa dizer que o processo de redemocratização partiu dos 

próprios agentes da ditadura: os militares. 

Diante desse cenário foi aprovada a Lei da Anistia, com sanção do Presidente 

da República, promulgada e sancionada a Lei nº 6.683.73. Abaixo, podem ser 

observadas os termos em que a anistia foi concedida: 

 É concedida anistia a todos os quantos, no período compreendido entre 02 
de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou 
conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos 
suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 
vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representante sindicais, punidos 
com fundamento em Atos Institucionais e Complementares. 

Parágrafo §1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes 
de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por 
motivação política. 

 

No ano de 1968, ocorreram muitas agitações políticas e sociais no Brasil, tais 

como a greve de Osasco e a de Contagem. Conforme Roque Silva, 

(...)em Osasco, a oposição sindical ganhou as eleições em 1967. Uma outra 
experiência importante foi de Contagem (MG), onde o sindicato dos 
Metalúrgicos foi conquistado pela oposição sindical em 1967. Aí formou-se 
um eixo Osasco – Belo Horizonte, aglutinador do conjunto das oposições 
sindicais. (DA SILVA, 1999, p.74) 
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Com relação à forma de atuação do Sindicato de Osasco podemos considerar 

que foi uma nova maneira de agir, uma vez que reuniu trabalhadores de outro estado 

para que todos tivessem a mesma luta, independente da região onde estavam. Alguns 

autores até chamam esse processo de “novo sindicalismo”, porque apesar de estarem 

diante de uma ditadura o Sindicato se apresenta de uma maneira mais combativa. 

Segundo Graciolli, 

oposição à política governamental de reajustes anuais para os salários, 
negociação coletiva entre sindicatos e empresas, defesa do direito irrestrito 
de greve e do princípio de liberdade e autonomia sindicais, criação de 
organizações sindicais nos locais de trabalho, enfim, um sindicalismo 
mobilizador, de participação das bases e democrático. (GRACIOLLI, 1997, 
p.54) 

Antes de passarmos à situação do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta 

Redonda na Greve de 1988, é necessário destacar a formação das centrais sindicais. 

Em 1980 ocorreu uma greve na cidade de São Bernardo, no Estado de São Paulo, 

contava com o apoio de 90% da categoria, que tinha como presidente do sindicato 

Luís Inácio Lula da Silva. A greve foi considerada ilegal pelo TRT da 2º Região, 

favorecendo aos interesses governamentais, diante da ilegalidade deferida pelo Poder 

Judiciário, os grevistas de Santo André resolveram sair do movimento, conforme 

Regina Moreira (2000). 

Diante dessa situação o governo passou a intervir nos sindicatos, cassando os 

líderes sindicais e prendendo-os. Durante este períodos os trabalhadores ficaram sem 

representantes. Em agosto de 1981 foi realizada a I CONCLAT (Conferência Nacional 

da Classe Trabalhadora), na Praia Grande, em São Paulo. A conferência reunia os 

sindicalistas tradicionais, que possuíam forte apoio do PCB, além de sindicalistas 

“pelegos” (O termo pelego surgiu no tempo do Estado Novo de Getúlio Vargas, que 

significa que é aquele sindicalista que finge representar a classe operária, mas na 

verdade manipula a classe para atender aos interesses do patrão). O segundo grupo 

era formado por sindicalistas ligados ao catolicismo e outras organizações da 

esquerda no Brasil. Houveram divergências entre o primeiro e o segundo grupo. A 

partir daí os sindicalistas tradicionais fundaram a Confederação Geral dos 

Trabalhadores (CGT), em 1986 e os novos sindicalistas fundaram a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), em 1983. 

A criação da centrais sindicais possibilitariam greves com grande adesão e 

combatividade, situação até então nunca vista pelos empregadores. Nestas greves e 

com a consciência coletiva dos trabalhadores, além dos sindicatos combativos e 
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atuantes levaram a máxima de Karl Marx no livro O Manifesto Comunista: “Proletários 

de todo o mundo, uni-vos!”   

 

2.2  SINDICATO DOS METALURGICOS E A GREVE DE 1984 E 1988 

No ano de 1984, aconteceu a primeira greve na Companhia Siderúrgica 

Nacional, aproximadamente 43 anos após a instalação da siderúrgica. A greve contou 

com aproximadamente vinte e dois mil operários, que inclusive tinha o apoio de 

mulheres dos operários e seus filhos. As reivindicações eram sobre reajuste salarial e 

participação nos lucros da empresa, a diminuição de turno, regulamentação da 

segurança dos trabalhadores, pois apesar de ser estabelecido pela CLT que era 

necessário a proteção de áreas insalubres, os operários continuaram a trabalhar sem 

a devida proteção e os empregadores “fechavam os olhos” para a falta de proteção, o 

que ocasionava dezenas de acidentes de trabalho. 

Na história do Sindicalismo Brasileiro até agora não havia sido registrado um 
movimento grevista como o ocorrido em Volta Redonda entre os dias 
20/06/1984 a 24/06/1984 (...) O tabu de que a CSN jamais haveria greve ruiu 
como um castelo de areia. Os dirigentes da empresa ficaram estupefatos. 
(GRACIOLLI., 1997, p.82) 

 

Havia um setor dentro do movimento que gostaria da permanência da greve. 

Defendia que a greve tinha respaldo para continuar durante muito mais tempo. No 

entanto, Juarez Antunes e o Dom Waldyr Calheiros influenciaram os demais, a fim de 

que a luta deveria ser dada de forma vagarosa e contínua. Na Assembleia seguinte 

Juarez Antunes reforçou a ideia que a greve deveria acabar, uma vez que o primeiro 

passo já tinha acontecido. 

Neste momento Juarez Antunes já tinha mostrado aos operários que era 

possível sim ter uma greve dentro da CSN, os trabalhadores demonstraram que 

mesmo diante de uma ditadura militar, ainda assim era possível lutar por melhores 

condições de trabalho. No ano de 1985 não foi deflagrada nenhuma greve em razão 

de ter sido assinado um acordo salarial em meio a negociação. Neste ano o sindicato 

começou a aumentar sua base, não apenas para os operários em si, mas para todos 

os moradores da cidade, por meio de boletins informativos, carros de sons, e por 

intermédio até mesmo da Igreja Católica nas missas, para poder conscientizar a 

população que era necessário a mobilização não apenas dos operários, mas de toda 

a cidade. 
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Consoante Regina Morel (1989), no mês de setembro de 1986 aconteceram as 

eleições para o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda. Neste ano concorreram 

três chapas: a chapa 1 (composta pela diretoria em exercício na época), a chapa 

2(liderada por Juarez Antunes, pelos comunistas da Convergência Socialista), 

consideravam-se um grupo de oposição e chapa 3 (formada por aqueles que atendiam 

aos anseios da CSN). A chapa 2 saiu vitoriosa com 86 % dos votos. 

Edílson Graciolli afirma que, 

o cotidiano dos operários da CSN era resultado da combinação de arrocho 
salarial, jornada de trabalho extenuante, rigorosa vigilância das chefias e 
riscos constantes à integridade físico-mental dos trabalhadores, em função 
das inadequadas condições de trabalho ( GRACIOLLI, E.,1997 p. 78) 

Diante deste cenário, o mês de outubro de 1986 sucedeu outra greve do lado 

de fora da CSN, isto é, os operários não adentraram dentro da Companhia, mas sim 

impedindo a entrada dos demais funcionários. Foi a primeira vez que teve a invasão 

do exército, vale ressaltar que era uma greve pacífica, nada foi destruído na empresa. 

A greve foi rapidamente contida e no dia seguinte os operários voltaram a trabalhar. 

Ainda no mesmo ano de 1986, mais especificamente em dezembro, foi deflagrada 

outra greve e novamente o exército passou a intervir pela segunda vez. 

Em 1987, os operários resolveram realizar uma nova greve, uma vez que as 

reivindicações de 1986 não foram atendidas e o salário não foi reajustado. Assim, 

ocorreu uma greve de 5 dias, conforme destaca Graciolli em seu livro intitulado Um 

Caldeirão chamado Volta Redonda. Novamente em 1987, mais especificamente em 

novembro, a CUT convocou uma greve geral e o exército interviu pela terceira vez na 

CSN. “Volta Redonda para (...) tinha respeito, mas já havia perdido o medo.” (VEIGAS, 

S. & FONSECA, I., 1990 p.70) 

Postula Graciolli que, 

Hoje é dia de negociação. Sabemos muito bem que a intenção da CSN é 
endurecer cada vez mais nosso Acordo salarial para ver se conseguem 
roubar cláusulas do nosso acordo do ano passado. Além de cortar nossas 
conquistas, que já alcançamos, como girafa, os 100% nas horas extras e 
outras. Mas nós não somos máquinas e sabemos muito bem o que a CSN 
quer com isso (GRACIOLLI. E. 1997, p.99) 

 

Como podemos observar, temos que através de um sindicato combativo e que 

não se intimidava perante o Exército e assumia uma postura de reinvindicações de 

melhoria das condições de salário e uma melhor local de trabalho. É possível observar 

que Juarez Antunes não se amedrontava diante dos militares. Conforme entrevista 

concedida ao jornalista Aurélio Paiva, 
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– Juarez, e o carro do sindicato? 
– Pois é. Descobri que está no ferro-velho do (…) em Barra Mansa. 
– E por que você não chama a polícia? 
– Cê besta! O dono é bandido matador. Eu enfrento general, que tem contas 

a prestar. Bandido não (JORNAL DIÁRIO DO VALE, 2015) 

Karl Marx (1995) sustentava a teoria da mais valia que consiste que o 

trabalhador vende sua força de trabalho por um valor estipulado pelo detentor do 

capital. Acontece que o trabalhador produz um excedente, todavia esse valor o 

operário não tem direito. Esta é a mais valia do capitalista, na qual o empregado é 

explorado, enquanto enriquece o detentor do capital. Partindo desse pressuposto do 

sociólogo alemão, os trabalhadores da CSN não possuíam nem mesmo a prerrogativa 

de uma remuneração justa. Assim, a única forma de terem os seus direitos 

resguardados era por meio da greve. 

 

Um conflito entre soldados do exército, policiais-militares e metalúrgicos em 
greve na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ), 
causou ontem a morte de três pessoas e ferimentos em pelo menos 31. A 
identidade de dois dos mortos - Valmir Freitas Monteiro, 28, da própria CSN, 
e William Fernandes Leite, 23, da Fábrica de Estruturas Metálicas - foi 
revelada pelo prefeito da cidade, Marino Clinger (PDT), depois de visita ao 
hospital da CSN. Eles foram alvejados a bala. A existência de um terceiro 
morto (sem identificação) foi anunciada às 0h40 pelo presidente licenciado 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Juarez Antunes (deputado 

federal pelo PDT), e confirmada em seguida pela CSN. Disponível em: 

http//almanaque.folha.uol.com.br/cotidiano_10nov1988 

 

Esta é a versão da imprensa para a greve que iniciou na Companhia 

Siderúrgica Nacional. No dia 4 de novembro de 1988 foi realizada uma assembleia 

para decidir a possibilidade de uma nova greve. Segundo Graciolli, em seu livro ... as 

reivindicações consistiam na implantação da jornada do turno de 6 horas de trabalho, 

um aumento salarial, o fim da “lista negra”, onde constava nomes de empregados 

demitidos que não conseguiam empregos em nenhuma empreiteira, a readmissão dos 

sindicalistas e trabalhadores demitidos por motivo de greve. 

 

O confronto começou às 19h, quando cerca de 600 soldados do Exército e 
da PM desceram a avenida Independência - em frente à CSN - atirando 
bombas de gás lacrimogêneo. Os metalúrgicos responderam com paus e 
pedras. Um automóvel foi utilizado como barricada pelos soldados. O coronel 
Orlando Mattos, comandante do 22° Batalhão de Infantaria Motorizada, 
afirmou que havia retirado "mais de mil" metalúrgicos da siderúrgica e que iria 
"tirar todo mundo lá de dentro durante a madrugada, porque eles estão 
depredando o patrimônio". 

A ordem para a ocupação da siderúrgica pelas tropas do Exército, ocorrida 
na noite de terça-feira, partiu do juiz da 3ª Vara Cível de Volta Redonda, 
Moisés Cohen. (Jornal Folha de São Paulo, do dia 10 de novembro de 1988. 
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Disponível em: http://almanaque.folha.uol.com.br/cotidiano_10nov1988.htm. 

(Acessado em 29 de maio de 2018) 

 

No dia 07 de novembro de 1988, uma segunda feira, conforme atestado na 

Assembleia, teve início a greve. A palavra de ordem dos sindicalistas para os operários 

era de não resistir, mas sim seguir em frente, segundo Veiga e Fonseca (1990) 

Conforme informado pela notícia acima, o exército e o governo informaram que 

os trabalhadores estavam deteriorando o patrimônio da empresa. No entanto, a 

verdade não era essa: o patrimônio estava sim sendo ameaçado não pelo operários, 

e sim pelo próprio Exército. 

Dentro da usina havia 15 mil operários. No pátio da SOM formamos os 
piquetes para que ninguém saísse da usina. Começamos o processo de 
carga especial para abafar os fornos e ficamos por ali tranquilamente. Na 
opção de abafar os alto-fornos e não os desligar, já demonstrávamos, aliás 
como sempre, a nossa preocupação com a usina, pois se tivéssemos 
desligado os alto-fornos 1 e 3 as perdas seriam irreparáveis. (VEIGA, S. & 
FONSECA, I. 1990, p.65) 

 

Durante o primeiro dia de greve, a Polícia Militar tentou impedir a entrada de 

diretores do sindicato, elevando os ânimos e causando conflitos entre grevistas e 

soldados da polícia militar. De acordo com a notícia da Folha de São Paulo, foi 

expedido pelo juiz da 3ª Vara Cível de Volta Redonda mandato de manutenção de 

posse, de acordo com Bedê (2010). 

No entanto, no segundo dia de greve, o sindicato tentou um acordo, mas o 

presidente da empresa apostava em uma possível deserção dos trabalhadores, o 

mesmo ocorrido dois anos antes. Da parte do Sindicato assim, foi registrado, 

consoante Veiga e Fonseca, que Juvenal (presidente da empresa na época) tinha dito 

que não iria negociar com os trabalhadores, tendo em vista que ia ganhar na base do 

cansaço. Porém, os sindicalistas e os operários decidiram que realizariam 50 dias de 

greve, ou seja, ganharia quem se cansasse primeiro, é o que está relatado em 

Fonseca e Veiga (1990). 

Os operários decidiram ficar na Aciaria, uma vez que era um prédio alto. Assim 

disse Graciolli, 

na aciaria, cruzam o espaço tubulações de gases venosos, há pontes rolantes 
que se movimentam com lingotes de aços rubros, provocando uma calor 
insuportável, ali há um barulho ensurdecedor em decorrência dos vagões e 
carros-torpedo, que trazem ferro gusa para abastecer a produção de 
aço(GRACIOLLI, , 1997. p.122) 
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O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Juarez Antunes, foi proibido de 

entrar na CSN. Todavia, apesar da proibição continuava a realizar assembleias. O 

Exército fazia um muro ao redor da usina, todavia a massa crescia do lado de fora, de 

acordo com Bedê (2010) 

Consoante Graciolli (1997), a empresa apresentou uma proposta de 

negociação, mas foi rejeitada pelos trabalhadores, uma vez que não contemplava nem 

metade das demandas dos operários. Tal proposta foi rejeitada em duas assembleias: 

uma para os trabalhadores que estavam ocupando a usina e outra para os que 

estavam fora. Assim, 

A contraproposta da CSN de pagar 60 horas-extras até a implantação do 
turno de 6 horas, e mais nada, foi recusada por unanimidade (...) Juarez disse 
para todo mundo ouvir: - Agora acabamos de aprovar a continuidade da 
greve, que é nosso direito legítimo. E a partir desse momento eu 
responsabilizo o exército por qualquer coisa que vier a acontecer, S.r. 
General! (VEIGA, S. & FONSECA, I.1990 p 98-99) 

 

A cidade de Volta Redonda e o interior da CSN se transformaram em um caos. 

Nem a população conseguiu sair ilesa da situação, tendo em vista o que foi noticiado 

na Revista Arigó (1989). A violência, o medo e o desespero tomaram conta da cidade 

naquela quarta-feira. Existiu resistência tanto dos operários, quanto da população. 

Diversas pessoas foram parar no hospital, conforme noticiado em jornais daquela 

época, em especial a Revista Manchete. 

Do lado de dentro da usina, os trabalhadores decidiram ficar dentro da aciaria, 

uma vez que era um local que o exército não se atreveria a entrar, por ser um local 

extremamente quente, segundo aponta Graciolli (1997). 

A aciaria passou a funcionar, explica um deles, como uma fortaleza de 
resistência e garantia para os trabalhadores. Armaram então uma 
empilhadeira com tinta inflamável e um tambor de querosene ao lado e, com 
objetivo de intimidar do que para acioná-la, voltaram-na estrategicamente 
para o lado dos militares. “De qualquer maneira não corríamos riscos, porque 
conhecíamos tudo, sabíamos para onde fugir, se fosse o caso”. Com o 
material disponível, os trabalhadores criaram verdadeiras armas. E 
estabeleceram sua estratégia: tijolos refratários enfileirados por toda volta da 
aciaria estavam prontos para serem lançados. (...) Às escuras, a aciaria era 
iluminada por pequenas fogueiras protegidas por tijolos. Providenciamos 
nossa defesa porque vimos que estávamos em perigo. (Apud Jornal do Brasil. 
In GRACIOLLI, 1997 p 132) 

 

O sub capitulo do presente trabalho começou com uma reportagem do jornal 

Folha de São Paulo a respeito da greve noticiando que ocorreu um conflito entre o 

Exército, Polícia Militar e operários. Contudo, essa notícia não corresponde à verdade, 
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uma vez que segundo o Dicionário Aurélio (2018) o significado de conflito é choque, 

enfrentamento, o que ocorreu de fato foi a agressão injusta do exército da CSN que 

possuía armas, rifles diante operários que tinham para se defender apenas tijolos para 

se protegerem é o que argumenta o professor Bedê. Nenhum militar foi morto ou 

assassinado, mas sim três jovens operários. 

A versão oficial dos fatos foi contada pelo jornal Manchete. 

Uma batalha campal que resultou, tragicamente, em três mortos e dezenas 
de feridos, um balanço dramático no horizonte do país, onde uma nova 
constituição assegura o direito de greve e atribui ao exército a função de 
manter a ordem e impedir a ocupação de empresas estatais. “Cumprimentos 
a nossa missão constitucional e vamos cumpri-la sempre que for necessário” 
– justifica o ministro Leônidas Pires Gonçalves, em entrevista a Manchete. 
Na sequência dos graves acontecimentos de Volta Redonda (RJ), persiste, 
dentro e fora do Palácio do Planalto, nos meios empresariais e sindicais, a 
esperança que o Brasil resolva a sua crise pela via democrática. (Revista 
Manchete, 24 de novembro de 1988) 

 

Willian Fernandes Leite, 22 anos, morreu com uma bala de Fuzil do Exército 

que acertou a sua nuca, Walmir Freitas Monteiro, 27 anos, faleceu em decorrência de 

uma bala de Fuzil disparada em seu peito, naquele dia não trabalharia. Porém, ao 

uma notícia que a greve tinha chegado ao fim foi ajudar no funcionamento do alto-

forno 2. E por fim, Carlos Augusto Barroso, 19 anos, segundo testemunhas levou uma 

coronhada na cabeça, em seu atestado de óbito revela que a causa da sua morte foi 

traumatismo crânio-encefálico, conforme aponta Veiga e Fonseca (1990). 

Na manhã do dia 10 de novembro, os trabalhadores se retiraram da Aciaria e o 

Exército permaneceu para supostamente garantir a ordem dentro da cidade e 

preservar o patrimônio da empresa. Foi enorme a presença dos cidadãos de Volta 

Redonda no enterro dos jovens assassinados cruelmente pelos militares.  O episódio 

comoveu toda a população. Houve também, ainda a mobilização da Ordem dos 

Advogados, e principalmente do Dom Waldyr Calheiros que procurava integrar o 

sindicato e a igreja, conseguinte Graciolli, em sua tese de doutorado. 

Mesmo após a morte dos operários, a greve permaneceu firme. No dia 21 de 

novembro, ocorreu o abraço na CSN. 

O abraço à Companhia Siderúrgica Nacional comprovou mais uma vez que a 
greve tinha apoio de toda a cidade. O abraço não foi na CSN, na realidade 
um abraço em volta da força que os trabalhadores têm em qualquer lugar do 
mundo. O povo não estava só abraçando um alto-forno, uma aciaria, uma 
coqueria; o povo estava se abraçando, abraçando a solidariedade e sua união 
(Apud ANTUNES, Juarez In VEIGA, S. & FONSECA I., 1990 p 199) 
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Sustenta Bedê (2010) que no dia 23 de novembro, foi realizada uma 

assembleia para o encerramento da greve, mas o retorno as atividades só foi realizada 

após a saída do exército da empresa. 

“O que se pensa que é face humana do capitalismo é o que o socialismo 

arrancou dele com suor, lágrimas e sangue” (CANDIDO, ANTÔNIO. Entrevista à 

revista on line) 

Tendo em vista a citação de Antônio Cândido, a greve de 1988 foi um marco 

para os operários grevistas de 1988. Uma vez que por meio do sangue derramado por 

três jovens trabalhadores assassinados pelo Exército foi permitida a redução da 

jornada do turno, para 6 horas.  Contudo, essa prerrogativa voltou a ser mitigada com 

a flexibilização trabalhista com o advento da Lei nº 13.467/17. 

O processo neoliberal que culminou com a privatização da CSN e todas as suas 

consequências, serão analisadas no próximo capítulo. E como a política neoliberal 

flexibilizou os princípios trabalhistas. 

 

3  O PROJETO NEOLIBERAL E A SUA IMPLANTAÇÃO NO BRASIL 

  

Segundo Felix Hobold (2002) no século XIX o liberalismo se formava como uma 

situação que visava o exercício da liberdade individual. O pensamento liberal, de 

acordo com o referido autor, acreditava que o livre mercado possibilitaria alcançar o 

bem estar social de todos. Todavia, no início do Século XX, o Estado adotou um novo 

conceito. Ao invés de estar voltado para as liberdades individuais, buscava a 

intervenção estatal para os problemas sociais. 

 Para Bonavidades (1981), após a Segunda Guerra Mundial, diversos países 

filiaram-se em políticas de interferência do Estado em questões sociais. Tais políticas 

eram baseadas para que houvesse compensação dos prejuízos causados na guerra. 

Essas direções eram voltadas para a intervenção no trabalho, uma vez que havia 

péssimas condições de trabalho e uma grande exploração do sistema capitalista sobre 

os operários. A partir dessa situação, o Estado, nos países desenvolvidos, passou a 

regular o bem estar social dos trabalhadores, não de forma a garantir prerrogativas 

aos operários, mas sim evitar o descontentamento destes. Para que se evitassem 

greves e não gerar a desobediência, assim estando a garantir a submissão dos 

trabalhadores. 
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 Paulo Bonavides elaborou um conceito de bem estar social, afirmou 

Quando o Estado, coagido pelas pressão das massas, pelas reivindicações 
que a impaciência do quarto Estado faz ao poder político, confere, no Estado 
constitucional ou fora deste, os direitos do trabalho, da previdência, da 
educação, intervêm na economia como distribuidor, dita o salário, manipula a 
moeda, regula os preços, combate ao desemprego, protege os enfermos, dá 
ao trabalhador  e ao burocrata a casa própria, controla as profissões, compra 
a produção, financia as exportações, concede o crédito, institui comissões de 
abastecimento, provê necessidades individuais, enfrenta crises econômicas, 
coloca na sociedade todas as classes na mais estreita dependência de seu 
poderio econômico, político e social, em suma, estende sua influência a 
quase todos os domínios que dantes pertenciam à área da iniciativa 
individual, nesse instante o Estado pode com justiça receber a denominação 
de Estado Social. ( BONAVIDES, São Paulo, 1981) 

 Para Fiori (1997) é importante ressaltar que o avanço do neoliberalismo não 

ocorreu de modo retilíneo e nem da mesma forma em todos os países. Todavia, é 

concebível dizer que em linhas gerais que o processo de ascensão seguiu a certas 

etapas fundamentais. 

 A primeira etapa do pensamento neoliberal, consoante Fiori (1997), foram as 

ideias germinadas pelo economista austríaco Frederich Hayek ao final da Segunda 

Guerra Mundial, o economista criticava o bem estar social que o Estado garantia e 

defendia que a mínima intervenção estatal. 

 Em sua dissertação, Felix Hobold afirma que não obstante o neoliberalismo ter 

sua concepção direcionada contra o Estado intervencionista e de bem estar, surge 

como uma manifestação de alcance mundial. 

  Anderson (1995) postula que no livro O caminho da Servidão, de Hayek, foi 

uma crítica em relação ao Estado interventor, de forma a denunciar a ameaça letal à 

liberdade, não somente econômica, mas também política. 

 Já Felix Holbod (2002) define que a verdadeira preocupação do neoliberalismo 

defendido por Hayek não é apenas a liberdade individual e ao alcance do bem estar 

social para todos. Isso porque, o neoliberalismo estava fortemente preocupado com a 

possibilidade de ascensão dos trabalhadores. 

 Arruda Júnior (1998) já preconizava a ameaça a ser combatida pelos 

neoliberais, como afirmou 

O que preocupa aquele que é considerado como fundador do neoliberalismo, 
F. Hayek, era exatamente o avanço das lutas políticas sindicais e os 
compromissos do Estado Social com as classes trabalhadoras. Em 1943, 
quando Hayek escreve O caminho da servidão já estão presentes as ideias 
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reativas a quaisquer óbices à liberdade, concebida sempre em interação com 
e como condição de mercado-livre. (ARRUDA Jr., 1998) 

 

 Doravante o referido autor, temos que 

O neoliberalismo tenta nos impor muitas confusões de ordem intelectual e política. 
Propõe a reforma do estado, e na verdade tenta destruir os seus núcleos mais 
modernos sequer experimentados satisfatoriamente. Decreta a falência do direito e 
do estado tradicionais, e busca nos impedir a construção de uma modernidade jurídica 
e social. Tais propósitos são profundamente antimodernos e reforçam uma barbárie 
sem precedentes. Devemos estar atentos ao estatuto da Lei nesse processo. 
Confundir técnica com o uso com que dela se faz pode ser fatal para os movimentos 
sociais que lutam pela construção democrática. Uma questão de opção: modernidade 
ou barbárie? (ARRUDA Jr, São Paulo, 1997) 

 

 É na década de 1980 que o neoliberalismo é introduzido na América Latina, 

mais especificamente no Brasil, por dois caminhos diferentes: econômico e político, 

conforme assegura Anderson (1995). Conseguinte Fiori (1997), o caminho econômico 

se deu por intermédio das dívidas externas, e enxugar o Estado era a melhor 

alternativa. Uma vez que para a negociação do débito existente era necessário que 

houvesse a reforma liberal. Em contra partida, no campo político, existiu a 

aquiescência das elites econômicas e políticas latino-americanas. 

 Segundo Felix Hobold (2002), 

No caso da América Latina, os membros dos organismos de financiamento 
internacional (FMI, BID, Banco Mundial) e representantes do governo 
americano, além de economistas latino-americanos, estando reunidos em 
1989, concluíram pela necessidade de se proceder a significativas reformas 
econômicas para o “desenvolvimento” (grifo do autor) desses países ficando 
conhecido como “ Consenso de Washington” (grifo do autor). (HOBOLD, 
SANTA CATARINA, 2002. p. 102) 

 Conseguinte Souza (2007), esse conjunto de ideias discutidas no Consenso de 

Washington passou a ser chamado, efetivamente de Neoliberalismo, onde os 

principais pontos a serem formulados foram a abertura econômica, a desestatização, 

a desregulamentação e flexibilização da leis trabalhistas. 

 De acordo com Boitto Jr apud Felix Hobold, existiram diversas situações que 

proporcionaram a implantação das políticas neoliberais, neste trabalho destacaremos 

apenas três fatores: a ditadura militar implantada no Brasil, em 1964, haja vista que 

foi o que ocorreu em diversos países da América Latina que comediu os movimentos 

populares, de modo que elidiu as bases do desenvolvimento industrial, o segundo 

fator é a burguesia imperialista, visto que via no neoliberalismo uma alternativa para 
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aumentar o seu lucro, que vinha caindo. E o último fator: o sindicalismo operário, que 

conforme o capítulo anterior, estava em constante concentração e organização. 

 Podemos perceber que o neoliberalismo surgiu resgatando o liberalismo 

econômico de Adam Smith do século XIX, como forma de redução do Estado e 

garantir as liberdades individuais, ideia defendida pelo economista austríaco 

Friederich Hayek, conseguinte Anderson (1995). Ainda, com a crise econômica dos 

anos 1970, com a crise do capitalismo havia a necessidade de uma solução para a 

estagnação, através dessa situação política os ideais neoliberais foram crescendo. 

Isso possibilitou que o projeto neoliberal fosse instalado nos países desenvolvidos, 

como a Grã Bretanha de Thatcher, nos Estados Unidos de Ronald Reagan. 

 Apesar disso, há críticas contundes em relação ao neoliberalismo, porque 

prega uma liberdade individual que não é possível para aqueles que não possuem 

liberdade de escolha, como é o caso dos trabalhadores. E como salientou Felix Hobold 

(2002) alguns países não possuíam o bem estar social consolidado e mesmo assim 

passou a ter programas neoliberais. É o que ocorreu no Brasil, tendo em vista que não 

apresentava um Estado garantidor do bem-estar social, e mesmo diante dessa 

situação passou a apresentar esse sistema. 

 De acordo com Boitto Jr (2007), o projeto neoliberal foi imposto ao Brasil pelas 

elites econômicas que desejavam ver o aumento de seus lucros, de modo que 

houvesse uma maior geração de lucros, e que o Estado não fosse garantidor dos 

direitos individuais. O maior país da América do Sul decidiu adotar as privatizações na 

década de 1990 com a posse de Fernando Collor como Presidente da República. Os 

projetos de Collor já previa a privatização de várias empresas, conforme salienta 

Graciolli (1997). Dentro dessas empresas estava a Companhia Siderúrgica Nacional, 

a qual veremos o processo de desestatização no sub capítulo a seguir. 

 

 

3.1  O FALECIMENTO DE JUAREZ ANTUNES E A FORÇA SINDICAL 

 

De acordo com o colunista Aurélio Paiva (2015), do Jornal Diário do Vale, 

Juarez Antunes ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores (PT). Todavia, mudou de 

partido e filiou-se ao PDT (Partido Democrático Trabalhista). Em 1988 decidiu 
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candidatar-se prefeito da cidade de Volta Redonda e foi eleito em 1º de janeiro de 

1989, com 5.012 votos (60%) segundo Graciolli (2000). 

No dia 21 de fevereiro de 1989, segundo a revista Aconteceu de 1989, morreu 

o dirigente sindical e prefeito da cidade de Volta Redonda Juarez Antunes, em um 

acontecimento repleto de controvérsias. Após a sua morte, apareceram inúmeras 

divergências até mesmo dentro do Sindicato, conforme Fonseca e Veiga (1990). 

Segundo Graciolli (1997), em março de 1989 ocorreu uma greve nacional na 

CSN que já não contou com a participação do Exército que reivindicava, entre outras 

coisas, a incorporação nos salários do abono de emergência concedido em novembro 

de 1988, eleição imediata de representantes sindicais na Usina, retorno da permissão 

para que os líderes sindicais entrassem na CSN. 

Cumpre destacar, conforme o referido autor, que as duas últimas contestações 

já estavam regulamentadas na Constituição Federal de 1988, mais especificamente 

no artigo 8º, VIII da CRFB. Consoante José Afonso da Silva (2014), tal dispositivo é 

uma norma de eficácia absoluta, isto é, possui aplicabilidade direta, imediata e 

integral. Portanto, sua eficácia se dá desde que foi estabelecida pelo Poder 

Constituinte Originário, e já produz todos os seus efeitos. Todavia, a Companhia 

Siderúrgica Nacional vinha desrespeitando o que estava disposto na Constituição. 

De acordo com Graciolli (1997), no dia 1° de maio foi inaugurado um Memorial 

em homenagem aos três operários assassinados na greve de 1988. Na madrugada 

do dia seguinte ocorreu um atentado que explodiu a homenagem realizada, contudo 

o memorial foi reconstruído e mantém até os dias de hoje, as marcas da violação, que 

conforme preconiza Mangabeira (1993) foi perpetrado por agentes do Exército, visto 

que foi assumida por um comando de direita. Consoante o referido autor em 25 de 

maio, o soldado Charles Fabiano da Silva que seria levado para depor foi metralhado. 

Uníssono com o que foi relatado no início do capítulo deste trabalho, após a 

morte de Juarez Antunes quem assumiu foi Marcelo Felício, segundo documentado 

nos arquivos do Sindicato dos Metalúrgicos, também era membro do PDT. Porém, as 

novas eleições para o Sindicato ocorreram em 1989, a chapa vencedora, tinha como 

presidente Wagner Barcellos, militante da Igreja Católica, conseguinte Veiga e 

Fonseca (1990). Tal chapa tinha o apoio da CUT, conforme aponta Graciolli (1997). 

Segundo aponta Graciolli (1997), em 1989 foi eleita a chapa 1* com 12.792 

votos, ou seja, 85,42% dos metalúrgicos decidiram ter como dirigente sindical Vagner 
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Barcellos, contudo existe uma limitação ao exercício da presidência de Vagner. 

Salienta Pereira (2007), em sua tese de doutorado 

Após uma “prévia”, Vagner sagrou-se cabeça de chapa, mas tendo que dividir 
a indicação para os cargos de direção com Albano e Marcelo. Luizinho fez jus 
a uma das indicações deste último, mantendo-se como diretor do sindicato. 
(PEREIRA, 2007, p. 65 grifo do autor) 

 

Conforme o boletim da chapa vencedora das eleições e segundo Mangabeira 

(1993) existiam dez pontos que sintetizava o pensamento da chapa, sendo: defender 

a CSN e a FEM* da privatização, repelir as perseguições no local de trabalho, avigorar 

as CIPAS, estender a atuação do Sindicato a outros trabalhadores, o fim das 

empreiteiras e que seus funcionários fossem aglutinados pela CSN, amplificar a 

jornada do turno de 6 horas para outras empresas, pagamento imediato das perdas 

do Plano Bresser, fortalecimento da CUT, manter o 1º de maio como data base e a 

união de todos os trabalhadores. 

Conseguinte Graciolli (2007), o papel da chapa eleita tinha como objetivo 

A resistência à privatização da CSN apareceu como primeiro ponto não por 
acaso. A gestão de Vagner Barcelos à frente do Sindicato foi marcada, 
fundamentalmente, como uma imensa luta (teórica e prática) contra a 
privatização. De um extenso documento apontando razões da crise e 
alternativas à CSN, passando pela elaboração de cartilhas em linguagem 
popular a fim de subsidiar reuniões, encontros e discussões com os 
moradores de Volta Redonda e região, o Sindicato, de novembro de 1989 a 
julho de 1992 empenhou-se sobre maneira na tentativa de barrar o Plano 
Nacional de Desestatização, principalmente no que ali se previa para 
siderurgia. (GRACIOLLI, 1997 p. 87) 

 

Na visão de Morel (1991), o obstáculo para o cumprimento das propostas da 

chapa vencedora foi a existência de uma oposição entre os próprios membros da 

diretoria do Sindicato. Visto que para Graciolli (1997) e Mangabeira (1993), o 

presidente Vagner Barcelos não queria ser um “novo” Juarez Antunes. E para isso 

decidiu que todos deveriam deliberar acerca das reinvindicações, que o Sindicato 

fosse menos presidencialista, sendo que todos os operários da CSN pudessem 

participar do que seria discutido. 

Entretanto, a diretoria do Sindicato atravancou a ideia de Vagner, uma vez que 

os diretores Albano e Luizinho tinham oposições com as comissões de fábrica, é o 

que assegura Graciolli (1997). 

Conforme Silva Pereira (2007), em 18 de abril de 1990, assumiu a presidência 

da CSN, o engenheiro Roberto Procópio de Lima Netto, que segundo Graciolli (1997) 
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já tinha sido diretor ou presidente de outras empresas, entre elas: BNDES, Finame, 

Cebrae, entre outras. Em sua autobiografia o presidente elogia Fernando Collor: “eu 

estava entusiasmado com o plano liberal que elegeu o presidente Collor, ainda que 

um pouco decepcionado pelo plano econômico implantado, que não estava entre os 

planos da campanha.” (NETTO, Rio de Janeiro. 1993 apud GRACIOLLI. Rio de 

Janeiro. 1997). 

De acordo com Graciolli (1997), em seu discurso de posse Lima Netto afirmou 

que o Sindicato era intransigente, e buscava reduzir o número de funcionários, por 

meio de um plano de saneamento. Para Veiga e Fonseca (1990) o intento de Lima 

Netto era alinhavar a privatização da CSN. 

Segundo Silva Pereira (2007), o presidente, em exercício da CSN, reduziu o 

efetivo da empresa em 4.100 operários apenas no primeiro ano. Graciolli (1997) 

discorreu sobre o Plano de Ação para CSN, os quais destaco: demissão indireta de 

4.000 funcionários, desativação da FEM, negociação com o sindicato objetivando 

converter parte do passivo trabalhista em participação acionária (além das 4.000 já 

previstas) e negociar futuras participações acionárias dos empregados e o 

fechamento da CSN em caso de fracasso destas medidas impostas. 

Na visão de Mangabeira (1993) a diretoria do Sindicato possuía um profundo 

conhecimento sobre a empresa, através disso elaboraram um dossiê em conjunto com 

o Sindicato dos Engenheiros, que para Graciolli (1997) seriam medidas reparadoras 

que não levariam a privatização da empresa. Entretanto, não logrou êxito o dossiê 

elaborados pelos dirigentes sindicais. 

Sustenta Morel (1982) que o engenheiro presidente da CSN não demitiu os 

funcionários de imediato, devido ao custo que geraria a empresa. Partindo desse 

pressuposto, Lima Neto resolveu licenciar os empregados, contudo os estavam 

demitindo. 

Alega Lima Neto, 

Decidimos fazer uma lista dos demissíveis e mandá-los para casa, com seus 
salários, até que a empresa tivesse recursos para consumar o desligamento. 
Esse processo ficou conhecido em Volta Redonda como o episódio das 
“cartinhas”. Quem recebesse uma cartinha de licença sabia, e eu afirmava 
isso abertamente, que estaria demitido, definitivamente em alguns meses 
(LIMA NETO, Rio de Janeiro. 1997 apud Graciolli, 1997) 

 

Salienta Graciolli (1997), que o Sindicato realizou um ato público contra as 

licenças e optou-se por realizar a greve. Então Roberto Procópio Neto afirmou que a 
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greve geraria mais demissões, e ameaçou com o fechamento da usina. O Sindicato 

passou a pleitear aos operários para que apoiassem a paralisação. A fim de que reunir 

o maior número possível de metalúrgicos, algumas medidas foram adotadas: boletins, 

reuniões e assembleias no interior da Usina. 

Com um clima hostil, tendo em vista que os Sindicato vinha observando 

dezenas de operários sendo demitidos, sendo transferidos para outras empresas foi 

decretada a greve, que foi a mais longa da CSN, no dia 11 de julho de 1990. Contudo, 

a greve era uma dissonância entre os membros do Sindicato, visto que o grupo ligado 

Vagner era contrário à greve, contudo grupo de Luizinho era favorável. De acordo com 

Silva Pereira (2007), Albano e Luizinho passaram a ser interlocutores informais entre 

o Sindicato e a diretoria da CSN. 

A greve dos metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) entra 
hoje em seu 16º dia com uma guinada de radicalização poucas vezes vista 
nesta cidade. Por unanimidade, 10 mil metalúrgicos reunidos no final da tarde 
na Praça Juarez Antunes decidiriam manter o movimento e aprovar uma 
moção de apoio ao fechamento da Rodovia Presidente Dutra (…) A audiência 
de conciliação o Tribunal Regional do Trabalho, realizada ontem no Rio, não 
resultou em acordo e caso, permaneça o impasse, o julgamento do dissídio 
dos metalúrgicos será julgado no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, 
no dia 03 de agosto. (Alexandre Meiros In. Jornal do Brasil, 26 de julho de 
1990). 

 

Como podemos depreender da notícia acima, os grevistas eram vistos pela 

mídia como aqueles que só queriam atrapalhar o direito de ir e vir dos cidadãos. 

Todavia, a mídia não reproduziu que o motivo da greve eram as constantes 

demissões, os salários atrasados e a luta pela não privatização da CSN. Conforme 

destaca Luis Albano, dirigente sindical: “Não estou preocupado com quantos dias vai 

durar a greve. Se o Collor sair vitorioso de Volta Redonda, ele arrasa com as estatais 

desse país.” (op.cit) 

Lima Netto era reconhecido por sua bravura e austeridade com os operários do 

Sindicato, contudo era muito carismático com os trabalhadores não filiados, conforme 

Graciolli (1997) pontua. Tal rigidez pode ser testemunhada com essa fala: “se eu cedo, 

todo mundo vai se achar no direito de fazer greve. Minha posição é de firmeza. 

Durante muitos anos, o governo deu uma boa mesada à CSN. Isso acabou e o 

sindicato não entende essa nova postura do governo.” (op.cit) 

Conforme na notícia acima, o TST declarou que a greve era ilegal, no entanto, 

foi mantida até o dia 11 de agosto de 1990. Chegou ao fim após ameaça de demissão 

por justa causa, de acordo com Graciolli (1999). 
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Silva Pereira (2007) alega que desde que Lima Netto avocara a Presidência da 

CSN, Albano começou a se aproximar do diretor da usina, uma vez que vinha 

insatisfeito com as rusgas internas do Sindicato. O próprio Lima Neto, em sua biografia 

afirma, que de inimigo Albano passou a ser amigo. 

Com a aproximação de Luizinho e Albano na direção da empresa a 

permanência de ambos no Sindicato tornou-se insustentável. Os dois líderes e mais 

6 diretores tiveram sua expulsão decretada em assembleia em agosto de 1991. A 

partir daí, formaram o “Formigueiro”, mais tarde intitulado Força Sindical, a fim de 

apoiar a privatização da CSN, por intermédio dos trabalhadores e com o objetivo de 

ganhar as eleições de 1992, pontua Graciolli (1999). 

Nas eleições sindicais de 1992, tiveram a chapa 1 (Vagner da CUT), chapa 2 

(pelo ex-presidente Waldemar Lustoza), chapa 3 (por pessoas ligadas a CUT) e chapa 

4 (formigueiro, liderada por Luizinho que tinha o apoio da Força Sindical). A chapa 4 

apoiava a privatização da empresa, visto que não buscavam um sindicato de 

enfrentamento, mas sim de parceria e privatização era visto como um caminho natural 

para solucionar a crise interna da CSN. O Formigueiro foi eleito com 48,8% dos votos, 

conseguinte Graciolli (1999). 

Com a eleição da chapa de 4 para o Sindicato dos Metalúrgicos possibilitou a 

privatização da CSN. O que influenciou a vitória do Formigueiro foi o medo gerado por 

mais demissões. Dessa forma, os defensores da privatização observaram um 

caminho livre para implantar a política da desestatização da Companhia Siderúrgica 

Nacional: sua privatização que analisaremos no próximo tópico. 

 

3.2 PRIVATIZAÇÃO DA CSN 

No ano de março de 1990 foi enviada ao Congresso Nacional a Medida 

Provisória nº 115/90, que se tornou a Lei nº 8.031 de 12 de abril de 1990, criando o 

Programa Nacional de Desestatização – PND. 

Adiante, podem ser observadas os termos em quem se deu o PND 

Poderão ser privatizadas, nos termos desta lei, as empresas: 

I – controladas, direta ou indiretamente pela União e  instituídas por 
Lei ou ato do Poder Executivo; ou 

II-criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, 
 passaram ao controle, direto ou indireto, da União. 
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A publicação da referida Lei que tornou público as diretrizes do PND, foi ao 

encontro das ideias liberais, uma vez que diminuía o tamanho Estado e gerava lucro 

para as classes dominantes. 

Consoante Félix Hobold (2002), o projeto do neoliberalismo tinha como objetivo 

que essa mudança era necessária, contudo esse projeto alterou o mundo do trabalho. 

Como a flexibilização dos direitos trabalhistas, o desemprego, a redução de salários 

devem ser vistos com normalidade para os trabalhadores, visto que o martírio deve 

ser sustentado por todos, afim de possibilitar o bem estar social. 

Podemos observar o que o autor cima mencionado diz, com o boletim que o 

diretor Lima Netto, da CSN passa aos operários da Usina: 

Enquanto: 

a) a economia brasileira dá mostras de grandes dificuldades e diversas 
empresas param suas fábricas, e fazem demissões em massa; 

b) o mercado internacional de aço se estreita violentamente, resultando em 
preços cada vez mais baixos. 

Gente, isto é uma loucura! Isto é politicagem barata! O sindicato está 
querendo se promover à custa do sangue da CSN! 

Vamos pensar, gente. A CSN, que já teve tanta greve no passado, não pode 
ficar sob ameaça de mais uma greve. Com o mercado internacional não se 
brinca. Os empregos dos líderes sindicais não dependem do mercado. Eles 
têm seus empregos garantidos por lei. E o operário da CSN, como fica? (LIMA 
NETO, 1994 apud Graciolli, 1997. p. 115) 

De acordo com o mencionado pelo diretor da CSN considerava os sindicatos, 

como um organismo que impossibilitava a flexibilização dos direitos trabalhistas. 

Usava tanto do medo quanto terror para que os trabalhadores não aderissem à greve. 

Conseguinte Félix Holdold (2002) o contexto neoliberal aumentava a insegurança do 

trabalhadores, visto que o trabalho não é garantido e a qualquer tempo pode não 

existir mais um posto de trabalho. 

Na privatização da CSN foi pensado que “o Estado mínimo deverá ser aplicado 

para as políticas do campo social e o Estado máximo aplicado para o capital, criando, 

dessa forma, as melhores condições para manter sua hegemonia.” (ALVES, São 

Paulo, 2000, p.14) 

Apesar das tentativas de desmoralizar o Sindicato dos Metalúrgicos, durante a 

gestão de Vagner Barcelos, Roberto Procópio de Lima Neto buscou apoio no novo 

sindicalismo para que a população pudesse aceitar a privatização de forma pacífica, 

segundo Anadia Oliveira (2016). 
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Segundo destaca a autora, para que a privatização lograsse êxito era 

necessário que as pessoas tivessem a ideologia que era um “bom negócio”. Para isso 

o sindicato foi cooptado, mediante a ilusão de que ficariam ricos com as ações da 

empresa, o que gerou o convencimento da população. Tais estratégias possibilitaram 

o acabrunhamento de manifestações, greves e revoltas. E a cidade assistiu à 

privatização da CSN. 

De acordo com Graciolli (1997) no processo de privatização existe o 

subentendido que ocorre uma diminuição dos movimentos sindicais e a restrição às 

organizações dos trabalhadores, de acordo com o interesse das classes dominantes. 

Consoante Denilson Ferreira (2005) o Sindicato que até determinado momento 

era contra a privatização, torna-se um dos principais defensores. Para a nova diretoria 

as demissões após a privatização, não seriam em decorrência do plano neoliberal, 

mas sim em virtude do Estado não saber se planejar. 

A CSN foi a mais expressiva privatização do governo Itamar Franco, no valor 

de R$ 1,27 bilhões de reais.  De acordo com Carlos Henrique Rodrigues e Vanessa 

Jurgenfeld (2017) a Usina foi comprada principalmente por “outras instituições 

financeiras”, que correspondeu a 12, 5% do seu capital. A CSN foi privatizada, tendo 

em vista que era um verdadeiro “gargalo” do dinheiro do Estado que vinha apenas 

gerando prejuízo, no entanto, conforme os referidos autores apenas um ano após a 

desestatização a empresa apresentava um lucro líquido de US$ 150 milhões e atingia 

o recorde de 4,6 milhões de tonelada de aço líquido. 

A privatização da CSN se mostrava um excelente investimento para os bancos, 

ou seja, para aqueles que detinham o capital, os bancos. O Banco Bamerindus vendeu 

sua participação para o grupo Vincunha, em dezembro de 1995, o acordo foi fechado 

em R$ 250 milhões. O grupo Vicunha, do empresário Benjamin Steinbruch, adquiriu 

4% das ações do Bamerindus e tornou o maior acionista da empresa, em consonância 

com Carlos Henrique Rodrigues e Vanessa Jurgenfeld (2017). 

Como podemos observar, os maiores favorecidos pela privatização da CSN 

foram os grandes bancos, que obtiveram grandes lucros e o capital privado. A 

empresa foi vendida com a justificativa que não dava mais lucros, todavia após um 

ano de sua venda apresentou um enorme retorno financeiro aos seus compradores. 

A quem interessava que a empresa não tivesse mais lucro? Cumpre ressaltar que o 

filho de Fernando Henrique Cardoso, tinha forte ligação com presidente do grupo 
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Vicunha, chegando até mesmo ser diretor da CSN, conforme pontua Carlos Henrique 

Rodrigues e Vanessa Jurgenfeld (2017). As consequências da privatização serão 

analisadas no próximo subcapítulo. 

3.3 AS CONSEQUÊNCIAS DA PRIVATIZAÇÃO DA CSN E O SINDICATO DOS 

METALÚRGICOS 

 

Denílson Ferreira (2005) afirma que ocorreram muitas demissões após a 

privatização da CSN, no entanto o Sindicato adquire uma postura passiva diante das 

demissões. O que exigia da CSN era uma compensação financeira aos demitidos e 

quem fosse exonerado da empresa aqueles que tinham tempo para se aposentar. 

De acordo com o site do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, em 

1994 foi inaugurado o centro médico odontológico, dessa maneira retomando a uma 

postura paternalista, que outrora existiu. Em 1995 com o grupo Vicunha passando a 

acionista majoritário da empresa ocorre uma mudança também no Sindicato. Segundo 

Denílson Ferreira (2005), os sindicalistas passam a adotar o lema “toma lá, dá cá”, 

cedendo de um lado e sendo recompensado do outro. 

No entanto, tal prática não é bem vista pelo grupo Vicunha, visto que adota a 

rejeição total as propostas do Sindicato, mantendo sua proposta de acordo salarial em 

10%. A CSN por sua vez, passa a adotar um controle extremo aos funcionários, que 

são rigidamente controlados por seus superiores imediatos, conforme pontua Denilson 

Ferreira (2005). 

Diante desse cenário, o trabalhador se vê desprotegido em meio a nova lógica 

do capital, o empregado está sempre com medo contínuo de ser mandado embora, e 

aceita o que lhe é oferecido sem maiores questionamentos, conforme preceitua Félix 

Holbod (2002). 

A CSN começa então com o programa de terceirização, a fim de que não 

precisaria mais depender do Sindicato e poderia gerar mais lucros, visto que poderia 

contratar mão de obra por um preço mais barato o que ocasionaria o lucro, conforme 

Denílson Ferreira (2005). 

Para Alves (2000) a crise do sindicalismo moderno dá-se porque há uma crise 

de representação, os operários não se sentem representados pelo sindicalismo de 

parceria e os empregadores não aceitam as reivindicações dos sindicalistas, visto que 

podem terceirizar e diminuir o valor da mão de obra. 
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A Lei nº 6.019 de 1974 regulamentou o trabalho temporário e a relação 

triangular entre empregado – empregador, que deu início a terceirização do contrato 

de trabalho. Tal mecanismo legislativo, favorece a rotatividade nos postos de trabalho 

e contribui para a desorganização do trabalho, segundo defende Félix Hobold (2002). 

Dessa forma, o empregador aufere mais lucro sem o pagamento das verbas 

trabalhistas e os direitos previstos na Constituição. 

Em 1998 a CSN tenta implantar o turno de 8 horas, o mesmo que foi o motivo 

da greve de 10 anos antes, porém, há um protesto que faz a empresa recuar. Em 

1999, a empresa decide cortar o pagamento de adicional de periculosidade, que 

representava uma significativa parcela dos salários dos metalúrgicos. O Sindicato 

tenta recorrer à justiça, no entanto é julgado improcedente, pontua Denílson Ferreira 

(2005). 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, busca desde 1990 até os dias 

atuais conciliar a burguesia, os detentores do capital com os trabalhadores, segundo 

Félix Holbold (2002). Portanto, temos o capital que consegue transformar o 

sindicalismo combativo em parceria, doravante Graciolli (1997). O medo de perder o 

emprego é o que faz com que os trabalhadores possam aceitar as piores condições 

de trabalho e se submetam a baixos salários. 

A ideologia do capital é tão marcante que atinge a esfera processual, uma vez 

que só é possível ajuizar uma ação se não estiver mais dentro da Usina, para não 

perder o emprego. No próximo capítulo observaremos os processos trabalhistas em 

que o Sindicato é assistente da parte reclamante. 

4 PROCESSOS DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE VOLTA REDONDA 

EM FACE DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL NA 2ª VARA DO 

TRABALHO EM VOLTA REDONDA 

4.1  SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

A substituição processual na Justiça do trabalho foi por muito templo aplicada 

de forma subsidiária o artigo 18 do CPC, em virtude do artigo 769 da CLT, pelo qual o 

direito processual comum é fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto 

naquilo em que com ele for incompatível. 

Insta salientar, que conforme Didier Jr (2014) que a capacidade para ser parte 

é distinta da capacidade processual, segundo o Código de Processo Civil, em seu 
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artigo 70 postula: “Toda pessoa que se encontre no exercício de sus direitos tem 

capacidade para estar em juízo.” 

De acordo com Marinoni (2015), o objetivos das normas constantes nos artigos 

70 e seguintes do CPC visam promover a proteção das partes no processo, de modo 

a assegurar a participação dos interessados na lide. 

Por outro lado, conforme sustenta Ada Pelligroni (2014) a capacidade 

processual, ou legitimatio ad processum, é a capacidade de estar em juízo. Portanto, 

na substituição processual não coincide com a titularidade do direito postulado. Uma 

vez que, quem vem a Juízo é o terceiro, no entanto, assumindo o papel de parte, 

sendo que pode realizar todos os atos processuais compatíveis com a defesa do 

direito objeto da controvérsia. 

Partindo da explanação inicial, o Sindicato pode vir a Juízo, na defesa dos 

trabalhadores ou da categoria que representa, consoante o que foi consagrado pelo 

Poder Constituinte Originário, no artigo 8º, III da CRFB de 1988. Porém, por muitos 

anos a única forma do Sindicato atuar como substituto processual era o que estava 

previsto no artigo 195, §2 da CLT em relação ao adicional de periculosidade e 

insalubridade, em seus exatos, temos 

A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, 
segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a 
cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no 
Ministério do Trabalho 

Parágrafo 2º - Argüida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por 
empregado, seja por Sindicato em favor de grupo de associado, o juiz 
designará perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não houver, 
requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. 

 

Porém a Lei nº 8.073, de 30 de julho de 1990, dispõe: “Art. 3º As entidades 

sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria”. 

Apesar de ser garantido por lei que o Sindicato pode ser substituto processual, 

não é isso o que observamos na prática da justiça trabalhista, visto que os processos 

analisados neste presente trabalho, a entidade sindical figura apenas como assistente 

do reclamante. 

Em visita realizada na 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, foi informado 

pelo Diretor da respectiva Vara, o senhor Joroslave de Rezende Almeida, que a 

maioria dos processos em que o sindicato é substituto processual, já foram 
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arquivados, portanto, atualmente, são inexistentes as lides em que o Sindicato é parte 

que demanda contra a Companhia Siderúrgica Nacional, sua atuação é apenas como 

assistente da parte reclamante. 

4.2  ESTUDO DOS PROCESSOS EM QUE O SINDICATO É ASSISTENTE NA 

2ª VARA DO TRABALHO DE VOLTA REDONDA 

 

Antes de adentrarmos ao estudo dos processos, urge salientar os conceitos 

que veremos dentro do trabalho. 

Na justiça do Trabalho, da sentença proferida pelo Juiz a quo cabe Recurso 

Ordinário para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, conforme artigo 895, I, da 

CLT. Ademais, após a reforma trabalhista os pedidos da Reclamação deverão ser 

determinados, isto é, indicar o valor, segundo artigo 840, § 1º da CLT. 

O presente capítulo apresenta alguns processos ajuizados em face da 

Companhia Siderúrgica Nacional, em que o Sindicato assiste a parte reclamante. 

Segundo o artigo 8º, III, da CRFB/88 é possível o Sindicato dos Metalúrgicos 

demandar judicialmente dos interesses individuais ou coletivos da categoria. 

Tendo em vista que as demandas contra a CSN que são inúmeras, cerca de 

mais de 2.100 processos por ano, apenas na 2ª Vara da referida cidade, foi definido 

como objeto de pesquisa que seriam levantados os processos desde que foi 

instaurado o PJ-e (processo judicial eletrônico) instaurado em 2014, conforme 

disponibilizado no site do TRT1. 

Foram escolhidos 12 processos por amostragem, mesmo aqueles que o 

Sindicato não assiste ao reclamante. Dos 12 processos analisados, 84% apresentam 

verbas de natureza salarial e apenas 16% apresentam verbas que não são de 

natureza salarial e nem indenizatória. Verbas estas que serão esclarecidas ao longo 

do presente trabalho. 

  Os pedidos mais comuns pelos reclamantes são de: hora extra, intervalo 

intrajornada, insta salientar que após a Lei nº 13.467/17 o artigo 71, §4º da CLT possui 

natureza indenizatória, portanto, não possui natureza salarial, gratuidade de justiça e 

a reabilitação no plano de saúde. 

Conforme mencionado no capítulo anterior, a CSN foi privatizada no ano de 

1993 e no edital de privatização ficou previsto que os empregados ativos e inativos 
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teriam direito ao plano de saúde, todavia a empresa resolveu desligar os funcionários 

inativos do plano, alegando que só teriam direito ao plano os operário que mantinham 

o contrato de trabalho ativo. 

Não obstante, o próprio TRT 1 editou a Súmula nº 61 acerca do edital de 

privatização, nos seguintes termos: 

CSN. Empregado aposentado espontaneamente. Admissão anterior à 
publicação do edital de privatização. Plano de saúde. Manutenção. O 
empregado da CSN, admitido anteriormente à publicação do Edital de 
Privatização da Companhia e dispensado anos depois, quando já 
aposentado, faz jus à manutenção do plano de saúde oferecido pela 
empresa. 

 

A referida Súmula foi editada, visto que eram altíssimas as demandas contra a 

CSN sobre o referido tema. E pela não uniformização dos juízes a quo, haja vista que 

alguns julgavam improcedentes e outros procedentes. A partir dessa dissonância o 

Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro formulou a Súmula garantindo os 

direitos dos aposentados antes da privatização da empresa. 

Passaremos analisar alguns dos processos dos trabalhadores da CSN. 

Análise de Dados Colhidos na 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda 

Número do 

Processo 

Data do 

Ajuizame

nto 

Pedidos da 

Inicial 

Pedidos 

Deferidos 

na 

Sentença 

Recursos 

Ordinários 

Assistên

cia do 

Sindicato 

0100275-

53.2017.5.01.0

342 

14 de 

março de 

2017 

Gratuidade 

de justiça, 

horas 

extras, 

intervalo 

intrajornada

, honorários 

advocatício

s. 

 

Gratuidade 

de justiça, 

horas 

extras, 

intervalo 

intrajornada

, honorários 

advocatício

s. 

 

RO da 

Reclamada: 

Foi mantida 

a Sentença. 

Assistida 

pelo 

Sindicato

. 
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0100983-

06.2017.5.01.0

342 

07 de 

julho de 

2017. 

Gratuidade 

de justiça, 

interrupção 

da 

prescrição, 

intervalo 

intrajornada

, honorários 

advocatício

s. 

 

Foi deferido 

justiça 

gratuita. O 

processo foi 

extinto sem 

resolução 

do mérito, 

em virtude 

da alegação 

de coisa 

julgada, 

conforme 

artigo 485, 

V do CPC. 

 

Ainda não foi 

julgado o 

Recurso 

Ordinário do 

Reclamante, 

até a 

presente 

data deste 

trabalho 

 

A parte 

foi 

assistida 

pelo 

Sindicato

. 

 

0100280-

41.2018.5.01.0

342 

18 de 

abril de 

2018 

Gratuidade 

de justiça, 

dano moral, 

plano de 

saúde, 

honorários, 

tutela de 

urgência. 

 

Justiça 

gratuita, Na 

forma do 

caput e do 

§2º e 3º do 

art. 791-A 

da CLT, 

inserido 

pela Lei 13. 

467/2017, 

julgo 

procedentes 

os 

honorários 

advocatício

s no importe 

de 10% 

sobre o 

valor da 

Ainda não foi 

julgado, até 

a data deste 

trabalho o 

Recurso 

Ordinário 

pelo Tribunal 

Regional do 

Trabalho da 

1ª Região. 

 

A parte 

não foi 

assistida 

pelo 

Sindicato

. 
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condenação 

em favor 

das partes, 

observando

-se a 

sucumbênci

a recíproca. 

0010655-

98.2015.5.01.0

421 

 

26 de 

maio de 

2015. 

 

Gratuidade 

de justiça, 

hora extra, 

adicional 

noturno, 

descanso 

semanal 

remunerado

, adicional 

de 

periculosida

de, aviso 

prévio, 

manutenção 

do plano de 

saúde, dano 

material 

relativo a 

gastos 

médicos, 

dano moral, 

dano 

material 

relativo aos 

honorários 

de 

sucumbênci

Foi deferido 

o adicional 

de 

periculosida

de, foi 

deferido 

adicional 

noturno e 

horas 

extras, 

intervalo 

intrajornada

, horas in 

tinere, 

manutenção 

do plano de 

saúde, dano 

moral, dano 

moral por 

falta de 

retificação 

do PPP. 

 

RO DA 

RECLAMAD

A: fica 

esclarecido 

que as horas 

extras não 

devem 

ultrapassar o 

total de 95 

minutos 

diários 

acrescidos 

do período 

de intervalo 

intrajornada. 

RO DO 

RECLAMAN

TE: 

gratuidade 

de justiça, 

complement

ou a 

sentença 

acerca que o 

plano de 

saúde deve 

ser sem 

A parte 

não foi 

assistida 

pelo 

Sindicato

. 
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a, 

retificação 

do PPP, 

dano moral, 

intervalo 

intrajornada

. 

 

ônus ao 

reclamante. 

 

0011810-

39.2015.5.01.0

342 

15 de 

dezembro 

de 2015. 

Gratuidade 

de justiça, 

intervalo 

intrajornada

, horas 

intinere, 

horas extra 

de 20 

minutos por 

dia. 

Gratuidade 

de justiça, 

intervalo 

intrajornada

, horas 

intinere e 15 

minutos de 

horas extras 

por dia e foi 

indeferido o 

pedido de 

honorários 

advocatício

s. 

 

RO DA 

RECLAMAD

A: Foi 

excluída da 

sentença as 

horas 

intinere e 

reflexos 

RO DO 

RECLAMAN

TE: Não 

ajuizou RO 

 

Não 

assistido 

pelo 

Sindicato

. 

 

0100699-

32.2016.5.01.0

342 

10 de 

maio de 

2016 

Gratuidade 

de justiça, 

manutenção 

do plano de 

saúde, 

horas 

extras, 

danos 

materiais 

 

Foi 

suscitada 

pela 

reclamada 

prejudicial 

de mérito, o 

Juízo a quo 

acolheu a 

prescrição 

quinquenal.  

RO DA 

RECLAMAD

A: está 

correto o 

julgado ao 

conceder as 

horas extras 

postuladas, 

cabendo, 

contudo, a 

A parte 

não foi 

assistida 

pelo 

sindicato 
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Foi deferida 

justiça 

gratuita, foi 

julgado 

procedente 

o pedido de 

horas 

extras, 

intervalo 

intrajornada

, Foi 

indeferido o 

pedido de 

manutenção 

de plano de 

saúde, foi 

indeferido 

honorários 

advocatício

s, foi 

indeferido 

dano 

material. 

limitação do 

labor 

extraordinári

o à média 

diária de 20 

minutos, a 

fim de se 

adequar aos 

termos do 

pedido, que 

se mantém 

nos demais 

parâmetros 

RO 

DO 

RECLAMAN

TE: 

Reformou a 

sentença e 

julgou 

procedente o 

pedido de 

manutenção 

do plano de 

saúde, além 

de deferir 

tutela 

antecipada, 

e multa de 

R$100 reais, 

em caso da 

reintegração 

ao plano de 

saúde e foi 
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deferido 

dano 

material. 

 

0011684-

86.2015.5.01.0

342 

30 de 

novembro 

de 2015 

Plano de 

saúde, dano 

moral, 

gratuidade 

de justiça, 

horas 

extras, 

intervalo 

intrajornada 

e honorários 

advocatício

s. 

 

Foi deferida 

justiça 

gratuita, foi 

julgado 

procedente 

o pedido de 

horas 

extras, 

intervalo 

intrajornada 

e honorários 

advocatício

s, foi julgado 

improcedent

e a 

reintegraçã

o ao plano 

de saúde. 

RO DA 

RECLAMAD

A: Não foi 

reformada a 

sentença. 

RO DO 

RECLAMAN

TE: 

Reformou a 

sentença e 

julgou 

procedente o 

pedido de 

manutenção 

do plano de 

saúde, além 

de deferir 

tutela 

antecipada, 

e multa de 

R$100 reais, 

em caso da 

não 

reintegração 

ao plano de 

saúde. 

 

A parte 

estava 

assistida 

pelo 

Sindicato

. 
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0010500-

95.2015.5.01.0

342 

14 de 

abril de 

2015 

Gratuidade 

Justiça, 

horas extras 

(intrajornad

a), adicional 

noturno, 

Descanso 

semanal 

remunerado

, adicional 

de 

periculosida

de, 

adicional de 

insalubridad

e, acidente 

de trabalho, 

doença de 

trabalho, 

acúmulo de 

função, 

dano 

material 

relativo aos 

honorários 

de 

sucumbênci

a, 

retificação 

do PPP, 

dano 

material e 

dano moral. 

 

Julgou 

procedente 

o pedido de 

intervalo 

intrajornada 

com 

acréscimo 

de 50% e 

reflexos, 

deferiu o 

pedido de 

horas 

intinere, 

indeferiu o 

pedido de 

acumulo de 

função e 

diferenças 

salariais, 

indeferiu os 

pedidos de 

danos 

morais e 

materiais, 

foi 

indeferido o 

pedido de 

adicional de 

periculosida

de, uma vez 

que o laudo 

foi negativo 

para o autor, 

procedente 

RO do 

Reclamante: 

O 

reclamante 

apresentou 

recurso 

ordinário 

frente a 

denegatória 

do juízo a 

quo sobre o 

dano moral e 

material 

sobre a 

doença de 

trabalho: a 

sentença 

não foi 

reformada, 

sobre o 

pedido de 

acumulo de 

função: a 

sentença foi 

mantida. 

RO da 

reclamada: 

O 

desembarga

dor excluiu 

da 

condenação 

a retificação 

do PPP, uma 

O autor 

desse 

processo 

não 

estava 

assistido 

pelo 

sindicato

. 
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o pedido de 

retificar o 

PPP. 

vez que o 

reclamante 

tinha sido 

demitido da 

empresa. 

 

 

Conforme os dados apresentados, em sua maioria, os processos da CSN são 

julgados parcialmente procedentes. 

Em sua maioria são apenas pedidos de natureza salarial, quase não há pedido 

de dano moral, mas sim dano material pela interrupção do plano de saúde. 

Uma grande maioria dos trabalhadores preferem ajuizar ação com advogados 

que não pertencem ao Sindicato dos Metalúrgicos. Na ida ao Sindicato dos 

Metalúrgicos, tal fato tem como escusa que há muitas demandas e que os 

trabalhadores não gostam de “esperar”. 

Por outro lado, durante a visitação à 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda há 

muitos mais casos de metalúrgicos com advogados particulares. 

Observa-se também, que geralmente os Recursos Ordinários interpostos pelos 

reclamantes geralmente não são providos e o recurso da CSN em sua maioria, de 

certa forma tem algum pedido que é retirado da condenação. 

Como é possível observar não há nenhum processo em que o Sindicato atue 

como substituto processual, apenas como assistente da parte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou acompanhar o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta 

Redonda, desde a sua criação até o momento de privatização. 

Em sua gêneses, Sindicato e CSN foram concebidas pelo governo de Getúlio 

Vargas, que tinha como proposição uma existência pacífica, onde o Estado era o 

responsável por garantir o bem estar dos trabalhadores, recém advindos da zona 

rural, conforme alega Denílson Ferreira (2005). 

Desta forma, o governo limitava as ações do Sindicato, tanto que durante o 

governo de Getúlio Vargas inexistiu greves, conforme salienta Bedê (2002). 

Só passa a existir uma mudança de paradigma quando a Oposição Sindical, 

liderada por Juarez Antunes chega à presidência da entidade. A partir daí começa a 

existir um Sindicato mais combativo, que buscava através das greves reinvindicações. 

E neste momento começa a questionar que a empresa não é paternalista, mas sim 

explora todos os seus operários, sustenta Graciolli (1997). 

Assim, são realizadas as greves de 1984 e a de 1988, sendo esta última a mais 

violenta, haja vista que ocorreu a morte de três operários, de acordo com Morel (2001). 

Então, no final de 1989 ocorre a morte do líder sindical Juarez Antunes, e o Sindicato 

torna-se órfão do seu dirigente mais combativo, conseguinte Veiga e Fonseca (1990). 

Com a eleição de Fernando Collor, temos que as ideias neoliberais no Brasil 

tomam fôlego e estão prontas para serem colocadas em prática, como privatização 

por intermédio da Lei n° 8.031 de 1990, que instituiu a desestatização, de acordo com 

Félix Holbold (2002). A partir daí começou a ser pregado a ideia que as empresas 

estatais funcionavam como “gargalo” do dinheiro público e foi introduzido que a 

diminuição do Estado era uma mal a ser suportado, na visão do referido autor. 

Parte das ideias neoliberais era a diminuição do Estado, através disso foi 

possibilitado a privatização da CSN, em 1993, após o impeachment de Fernando 

Collor, no governo de Itamar Franco, segundo Carlos Henrique Rodrigues e Vanessa 

Jurgenfeld (2017). 
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No entanto, os maiores beneficiários da privatização foram os bancos e os 

grupos particulares que adquiriram uma empresa com lucros altíssimos. Em contra 

partida, os trabalhadores ficaram diante de uma situação insegura, haja vista que não 

tinham suas reivindicações atendidas e a ameaça constante de serem demitidos. O 

medo estava instalado na empresa, como salientado pela tese de Denílson Ferreira 

(2005). 

O Sindicato que era combativo transformou – se em uma entidade de parceria, 

ou seja, buscava conciliar os interesses da empresa, apenas na base do diálogo e 

aceitava o que a CSN pudesse oferecer. Não havia mais a necessidade de greves, 

visto que esta era temerária pelos trabalhadores com medo de perder o emprego, 

conforme destaca Graciolli (1997). 

Com o presente trabalho, podemos observar que a não regulamentação do 

artigo 7º, I, da CRFB/88 ainda faz com que os trabalhadores não lutem por seus 

direitos e acabem aceitando trabalhar em péssimas condições. A não regulamentação 

de tal dispositivo fere o princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que 

precisam se submeter a situações degradantes para manter-se empregado, conforme 

sustenta Félix Hobold (2009). 

O presente trabalho também mostrou que o Sindicato deixou de atuar como 

substituto processual, garantia prevista tanto na Carta Magna de 1988, como em Lei 

infraconstitucional para atender aos interesses da categoria. 
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