
) LINDOLFO COLLOR E A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

CRio- abril de 1990) 

por Arnaldo Sussek ind 

I - INTRODUÇÃO 

cuJos dotes intelectuais e preocupaçio com os proble-

mas pbl rt icos e sociais haviam sido ressaltados no 

Jornalismo, na Câmara dos Deputados e na campanha pre-

sidencial de GetJ1 io Vargas . 

R- Para aferiçio da grandeza de sua obra nos 16 meses e 9 .. 
dias em que dirigiu o Ministir i o do Trabalho, IndJs-

tria e Comércio, cumpre recuar no tempo para registrar 

o panorama trabalhista brasileiro antes de 1930. 

C - Raras leis p nâo um sistema legal de proteçio ao traba-

lho com um Ministério incumbido de supervisionar e 

~· 1. 1. ~ T 1sca 1zar sua ap 1caçao. 

D - Poucoa e 
nâo u ma organizaçio s indical ex-

pressiva e nacional, capaz de~ 

1. co l quistar leis, como na Europa ( sistema 

mo) p 

melhores condiç~es de trabalho em 

heterBno-

contratos 2. ob , er 

co l et i vos , como nos Estados Unidos ( sistema autBno-

I mo . 



II - MOVIMENTO p iNDICAL7 ~IMPÉRIO ~ 1930 

A- Impirib = associaç~es de trabalhadores: misto de de~e-

sa da c lasse e de bene~icinc i a : 

1. 185~- I mperial Associaç~es Tipográfica Fluminense~ 

2. 1870- Liga Operária da Capital Federal; 

3. 1872- Liga Operária de Socorros M0tuos de Sio Pau-

1 Cl ; 

4. 1880- Uniio Operária do Arsenal da Marinha. 

8- Pri meira Rep~blica = in[cio do movimento sindical res-
0 r 
trito a alguns centros 

1. Lei interme-

di4rio p/distribuiçâo de cr~ditos oficiais aos sd-

cios e cooperativas p/venda dos produtos; 

2. Lei 1.673 7 de 1907 = sindicalizaçâo geral: liberda-

de e plural idade sindical. Limitadas consequfncias 

em virtude do reduzido desenvolvimento econ8mico. 

3. Imigração italiana e espanhola <anarquistas) 

uni~es fabr[s em Sâo Paulo, R.J., R.G.do Sul, Bahia 

e ~ernambuco: 

1reves de 1917 e 1919 =salário m[nimo, o i to ho...... _. . ... 
ras, repouso semanal, acidentes do trabalho, 

trabalho noturno da mulher, idade m(nima de 14 

anos p/o trabalho etc. 



4 .. De·::; r <:\C(I.J.0:~;; rutur s colaboradores Collor = Evaristo 

de Moraes ( :1. g 1 ivro - 1905 - e palestras no FU): 

... Jcl<:\k:1u i m "' 
'" ç: :::\o 

rei l indicadora e de lutas da Federa~âo Regional do 

I 
Tra~alho, criada em 1914) e Agripino Nazaret (de-.. 

senvolvendo lutas sindicais na d~cada de 20, na Ba-

h i(:\) " 

~L Escassos resulJ::):ados: 

- 1919- Lei de acidentes do trabalho; 

- 1923- C.A.P, dos ferroviários; 

.... i ~,>~~6 .... C .1:i. p .. c!Cl~; lll <:'!l'' (t.: i mo~; e-: poJrt; U<:Í.I'' i DS; 

1926- Lei de f~rias (sd p/sindicalizados e s/ 

f i ~:;c<:\ 1 i ~=<:l.Ç:~\o) .. 

III - FUNDAMENTOS HISTóRICOS DO DIREITO DO TRABALHO DA REVOLUÇÃO ------- - - ___ ..;..,_ 

DE 30 --
ce>nfirmando sua part icipa~âo 

n<:\ lut<:\ p0:'.l:::\ po1 tt i co-·soc: i <:\1 do 81'·as i 1 

< i :1. • 0B .. ~?.9) :: 

- LER Moog - pág. -,-
8- Maniresto ~ Al i an~a Liberal de 20.09.29 , redigidD por 

Wt 

Collclti= 

.... ~ Moog - pá9. 34 .... fi 



c ··- do can di dato Get01 io Vargas .. 
~ Segadas -·· p;:\9. Hl ····m -~ ~ ~ 

([)i ':!i C UI'" 50 

4 

da 

1. Referência a "Bureau" ident ific:a Collor como autor 

desse trecho do memorável discurso de Vargas, qual 

Tissiano em seus quadros ••• 

IV A REVOLucio DE 30 E A CRIAÇÃO DO MTIC - - -~------

A - Derrota de Vargas em elei~io fraudulenta. 

8 - 03 de outubro de 1930 = revolu~f1 e/apoio popular. 

C 03 de novembro - posse de Get~l i o como Chefe do Gover-

no Pr·qv i ~:;<Í J'" i o .. 

D - 26 de novembro -

Incl .. <0 CClm .. 

og: --

do Ministér io do Trabalho , 

i. Encontro no terra~Cl do Hotel em pleno estado de 

gra~a = nEstás falando com o MinistrCl elo TrabalhClu .. 

2. Surpresa Moog; Min. da Fazenda, ela Just i~a ou do 

3. Euforia compreendida mais tarde, ao verificar a in-

tersa a~âo legislativa p/fincar as bases do Dir .. 

Bras .. do Trabalho. 

F - Collo - uSe estamos chegando tarde, cumpre-nos envi-

dar todo poss{vel por chegar bemu. 



1::· 
· .. } 

G- Obteve e projetou leis que cobriram todos os campos do 

novo ramo do Direito, cuJa autonomia cientffica f6ra 

consagrada pelo Tratado de Versailles (1919). 

tado passou a ser conhecida como "MINIST~RIO DA REVO-

LUÇ!On- Ministério que nos Jlt imos anos vem sendo im-

ploclido, e/suas naturais atribuiç5es derrogaclas ou 

transferidas a outros drgios da Aclministraçio P~blica. 

Exonerou-se pela constitucional izaçio elo pa{s, que se 

tornou a bandeira da revoluçio paulista de 32. 

V - LEI SINDICAL CDec. Leg. 19.770, de 19.03.31) 

A- Exposiçio de Motivos do prdprio punho <Depoimento dE 

Ev<:1.1··· i st: o) 

f-1 -- ,ill trechos \ 1 e 2J 

8- Caracterlsticas: 

i. Unicidade sindical. 

2. Liberdade de estruturaçio~ indJstria ( c:<:\t ~:o-go-·· 

ria), empresa ou ofic{o (profissio). 

(~~:;t: a-·· 

t: u to~:; .. 

4 Proibiçio de propagar ideolo ias sectirias de 

c<:xr·::,\t(·:~l'" pe>l ft: i co ou l""·ei i~~ i ()~:;o. 

~5 i 
~=J i on a i s eclét: icas (uni5es) E confederaç5es do 

trabalho e da ind~stria e comércio (centrais). 



C- Realista = un i c i dade sind i cal p/mot ivar in~:d: itui···· 

çic e fortalecimento dos sindicatos~ esp(rito sin-

dical -densidade operaria- desenvolvi mento eco-

nBmico concentrado (dado sociológico). 

[) .... 

n~rio Collor)~ facista 

1. M~xime Leroy (1913), Lenin (1917) Scelle (1922) 

<':~ Mu. ~:;·::;o 1 in i (i<_;>;??) • 

2. Principais colaboradores~ socialistas declara-

do~:; Evariste de Morais. Joaquim Pimenta P 

Agripino Nazareth. 

::l. Depoimen t o 

de social. deve congregar. s/dist in~io de cre-

dos religiosos ou pol {t icos, todos os que tra-

balham num determinado campo da economia CRepe-

t i<:\ o in ~;,u sp ·~~i to GE~or· :c:J (~~~:; f:) c E~ 11 i~~) .. 

E- Em 12 meses - de 36 p/112 sindicatos de trabalha.. 
F ··-

dCII'"Fc .. I . ··' .. 

de 88 manteve a unicidade sindical 

c:ompul<::.ÓI'" ia (j;f.. podt::.·l'" i<:1. t<:~l,. <:l.clmit idCl <:"1 plul'"<!\l ida···· 

d j ) e a contribui~io sindical Clbrigatória (Carta 

d€1 l..cl.VDI'"O), 

1 ... J ,.&.l'" I. l"iCJ I. I'" ·:.1 
· - ,j ... •• .. .. 

al~m de ferir a I iberdade sindical <:l.O 

representatividade por categoria .. 
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ldg i ca proJetada: 

1. Com i ssies ermanentes E mistas dE concilia~io, .. ---prevendo a arbitragem p/os dissfdios coletivos 

CDec. Leg. 21.396, de 12.05.32 - Salgado Fi-

lho). 

LER E.t'l. ···· tlrEc:hos J1 0:· ~u 

2. Convençies coletivas de trabalho CDec:. LEg. 

21.761, de 23.08.32- Salgado Filho). 

VI - DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO ------
A - Carteira Profissional <Dec. Leg. 21.175, de 21.3.32) 

B- Duraçio do trabalho no c:omérc:io <Dec:. LEg. 21.186, dE 

C- Nacional izaçio do trabalho- Lei dos 2/3 (DE-c. LEg. 

20.291, dE 12.8.31) 

D- Nacionl~l iza~io 

i...(::;g. ~~' .303,. dE' 

do trabalho na Marinha MErc~·t~s 

r· .... TI'" ab (:1.11• o n <:"\ 0~~:; t i v a ( Df:~c:. I ... f:~~~ u 20. ~'i2 :l. r cl E :l. ~:'i. 10.:31) • 

• 
F- Prop3s E redigiu os projetos: -



n 

i . !3 a J. ;1_,,. i o l'i t n i mo ( E .. fí • d E: (j ~:: .. .:? • J j_ ) , ~:; o i n s t: i t 1.1 t d o em 

1936 e aplicado em maio de 1940; 

Dec .. Leg. 21.464, de 04 .. 5 .. 32 <Salgado Filho); 

3. Regulamenta~io do trabalho do menor <E.M. d ~:-: 

21.10 .. 31) - Dec. Leg. 22.042. de 03 .. 11 .. 32 <Salgado 

Filho):; 

do trabalho da mulher <E.M. 

''o ,. L, ':li) i.'- (J 11 .1. Ç'} 11 .. _ • • .... [)~':":~c: 11 Leg .. 21.417-A, de 17 .. 5 .. 32 (::;a 1 g<:\do 

Fi lho) 7 

LE:Ir (~:;E-: houve1r -- t·t:·· >t ' r::· M .... t· pr·l· .. m --·.lllF .. 1, .... • ..r:: .... l\.l d'. 

VII- PREVID~NCI~ SOCIAL =ampliou o regime da Caixas de Apo-

sentadoria e Pensies <Dec .. Leg. 20.465, de 01.10.31) P 

mandou estudar e proJetar o seguro social na ind~stria e 

no comércio. 

BALHO 

1~1 -- Insent 0ri ifi RE-:giCHl<:\i~; elo TI'"<:ÜH:dho <Dec: .. 1...<,~9 .. 21 .• 690, 

de 01.8.32- Salgado Filho); 

8 - Processo de multas (dec: .. Leg. 22.131, de 23.11.32 

f:l;:~l::;.~:::-1. l1o Fi lho); 



C- Juntas de Concil iaçio e Julgamento <Dec. Leg. 22.132, 

,., ,... j j r-,., ,.;.,) i' · ..• -3c:. 

IX - CONCLUSÕES 

-Salgado Filho). 

A - Lindolf l Collor fixou. acertadamente, o caráter da nos-

sa legi~laçio trabalhista= intervencionismo bisico do 

Estado, complementada, quando poss(vel, pela açio sin-

clic:<:\1 (r <-::~1 C) C i (:\(j: ~~O C: Cl 1 t!.:·t i 'v'(:\) • 

- Sistel a que ainda perdura, salvo em matéria de salá-

rios, apesar das tentativas feitas para namericanizá-

lon, na gestio do Ministro Murilo Macedo, com reaçio 

S<·:·:·, Fm nosso pa(s, regiBes plenamente desenvolvidas 
i " 

convivem com outras em vias de desenvolvimento e agu

mas ~Jbdao•nvolvidas, nlo •• pod• dRixar unicamente 

aos sindicatos a tarefa ·de armarem, ~m negociaçâo co

letivl . o sistema básico de proteçio ao trabalho. 

-A diretriz Collor foi consagrada pela Constituiçâo de 

:í.?BB. 

~ El ···· f'i CLT, 1e 1?43, aproveitou, Em grande parte, as nOI'"m<":\!:; -legais ldotadas ou preconizadas por Collor, 

~ duraç r o do trabalho E ~S condiç~ES dE trabalho, com

plEmentando-as com c:apitulos sobrE temas omissos, e 



1.0 

man te v(.;: <:l. legislaçio sobre a Justiça do Trabalho 

(i 939···-40) ' que se constituiu na natural r::: v o 1 l .. l ç: ~;\ o cl :::\ !!i 

Juntas ele Conciliaçio e Julgamento e Comiss3es Mrstas 

de Concjl iaçio por ele proJetadas. 

Quanto ao direito coletivo elo trabalho, nio mais vi-

gorava a legislaçio armada por Collor, que fBra subs-

t:itui"d<.-\ por·· leis de 1.939 a 1942, as quais visaram 

complementar o Estado Corporativo previsto na Consti-

X - PALAVRAS FINAIS 

A - Sd em 1963 o Governo Federal homenageou LINDOLFO COLLOR 

sua notável atua~io como 12 Ministro do Trabalho 

Forum de Debates Lindol~o Collor -tripartite- cuJa Co----• missio Organizadora presidi. Suas conclus3es, em grande 

parte, foram por mim aproveitadas, quando Min. do Trab., 

no projeto de lei de revisio e atual izaçio ela CLT, <:1.d o ···· 

tado, depois ela minha sa{da, pelo Dec. Lei 229, de 1.967. 

8 - Por todo o exposto, ~ inquestionável que Lindol~o Collor 

se insere entre os grandes homens que ajudaram a cons-

t r·- ui,,. o Imundo (~;m qu~:; v i vr:::r•·;"1.m. 

as palavras ele Anatole 

dr::; EmillE :Z.ol:;..\:: 

A seu respeito, cabe re-

France quando do funeral 

nAntes de lament 4 rmos sua morte, exaltemos sua vida e a 

1 idade de sua obr~ .n 

i mor·· t <:1. .... 



.~ .. , .. 

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCABIA - ESA/RJ 

..};. CONSTI~UIÇÃÔ ..!! ~ ~DIDITO ~TRABALHO 
por ARNALDO SUSSEKIND - 07-6-93 - RJ 

!-~~.§)~~~~~ 
,., - ,. t. A - Reflexo intervençao Estado relaçoes de trabalAo 

, , . 
~ - Direito do Trabalào = nasceu,e e sera intervenc1onista 

1-Graus de interven~o = razão inversa do fortalecimento da 
organização sindical,em teraos nacionais 

2-Brasil=desigualaente desenvolvido,onde regiÕes ••••••••••• 
3-Sindicato forte = esp!rito sindical - concentração t rabalhadores

industrialização e outras atividades que agremiam. 
c_ -c~~~;:-
~~iberdades p~ ~SEN3 (meu livro,págs.13 e 14) 

D - 1as ConstituiçÕes sociais =México (1917) e Alea~ (1919-Weimar) 

E - Fontes materiais das novas ConstituiçÕes: 
1-Tratado de Versailles (1919) 

2-Dec~aração Universal dos Direitos do Homea - ONU (1948). 

II - CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 88 - Aspectos gerais 
A - Direitos sociais = TÍtulo II (Dos direitos e garantiaâ fundamentais) 

B - Direito do Trabalho = normas excessivas (49) e detalhadas = método -indutivo de ela~oração 
1-Afronta princÍpio de representatividade democrática,que é con jun

.. tural,reno·va ndo-se periÓdicamente 
?-ConstituiçÕes modernas s em detalhes (p.ex:Itália/47,Fhança/58,P0r

tugal/76 e Espanha/78) -Cf.meu livro,págs.25/27 

C- PrincÍpios= deduzidos dos arts.1º,5ºe 170(cf.J2º do art.5º): -1-Dignidade da pessoa humana (1º,III); 
2-Valores sociais do trabalho (12,IV); 
3-Isonomia de direitos e obrigações (52,caput e I); 
4-Liberdade de associação p/ fins lÍcitos (5º,XVII a XX); 
5-Função social da propriedade (5º,XXIII e 170,III); 

6-Valorização do trabalho humano,sob os ditames da justiça social 
(170,caput); 

7-Busca do pleno empr ego (~70,VII) 

D - PrincÍpios implÍcitos zmmatmxmtmxmãewma~~Q 
1-PrincÍpio da P.roteção ao trabalhador (amplo elenco do art.72)--f~1 

22-Princ{pio da Jnicidade de representação sindical de todos os mem-
,. 

bros da respedtiva categoria economica ou profissional. 



• 

III 

- 2 -
E - Allicacão imediJta dos direitos constitucionais trabalkiatas (§ 1! 

do art.52) 
' N I -Fantasia que desatendeu a d1stinçao entre normas de eficacia plena 

e imediata,de eficácia contida e programáticas~,.ex:art.7º,I(despe

dida arbitrária),XI (participação ••• )e XXVII(áu~oma~ão) • 

F -Flexibilização sob tutela sindical= irredutibilidade salarial (7~, 

VI)~~~pe~s~~ªo de horário (7Q,XIII) e turnos de revezamento(XIV). 
-~ d'.Ji1p ~ ~~o..2fu-~m--

NovrnAnEs TRABALHISTAS CONBTITUCIONAIS ' 
1.Proteção contra a ddspedida arbitrária,sem estabilidade,mas com com-

... , 
pensaçao monetaria 

, 
2.FGTS obrigatorio 

3.Seguro-desemnrego 
4.Prestações desindexadas do salário mÍnimo 
5.Salário profissional (piso) 

6.Garantia do salário mÍnimo p/ comissionista,tarefeiro etc 
, ( , ... 

7. Salario m~nimo computando despesas de saude,educaçao,lazer e previ-
A I I 

dencia social,alem das que a CLT ja determinava 
8.Participação nos lucros ou nos resultados da empresa,sem natureza sa-

larial 

9.Adicional de 50% p/ o trabalho extraordinário 
10.Semana de 44 horas de trabalho normal 

11.Jornada de seis horas p/ turnos ininterruptos de revezamento 

12.Gratificação de 1/3 da remuneração das férias 
13.Licença de 120 dias à gestante,c/ estabilidade até cinco meses apÓs 

o parto 

14.Licença-paternidade de cinco dias 
, ' 15.Aviso previo proporcional a antiguidade 

16.Prescrição de cinco anos no curso da relação de emprego (urbano) 

17.Comprovação,pelo empregador,a cada cinco anos,do cumprimento das 
- I ' obrigaçoes trabalh1stas rurais 

18.Proibição do trabalho do menor de 14 anos,salvo apréndiz 
19.Indenização suplementar por acidente do trabalho c/ dolo ou culpa 
20.Extensão de direitos ao trabalhador avulso 

21.Não-discriminação do deficiente - , 22.Extensao de direitos aos domesticas 
~~3.Unicidade sindica[ compulsÓria por categoria 
24.Contribuição conf~derativa sindical 
25.Direito de greve,f/ funcionamento dos serviços inadiáveis da comuni

dade 

26.Penalização-dos af.u~os da greve , , 
27.Representaçao paritaria nos colegiados de orgçaos publicas de inte-



~ -
28. 

29. 

I 
I - 3 -

Representa~ão do pessoal nas empresas c/ mais de 200 empregados 

Ampliação da co*pet~ncia da J.!.=entes de direito pÚblico i~terno 
e externo (Res~riç~es STF e imunidade internacional) 

30. Arbitragem facultativa dos conflitos coletivos de trabalho. 

31. Direito de sindicalização e de greve dos servidores p{blicos civis. 

IV - TEMAS DE DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO PA...llA REFLExAO ---- - -----
A - Proteçãomcontra !-despedida arbitrária (imotivada) 

1-Fracasso da estabilidade absoluta=Rep.Fed.da Alemanha(51/52) 

2-0IT = Recom.119/63- Conv.158/82,complementada pela Recom.1 66: -a)Causa justificada em razão da capacidade ou conduta do traba-
lhador ou das necessidades da empresa por causas econÔmicas, 

, 
financeiras,tecnologicas ou estruturais 

b)Universalização = 36 pa!ses (lei ou convenção) 

B- Trabalho extraordinário =restringir (Convs.01/19 e 30/30) 

C - Insalubridade = tempo de exposição e não adicional 

D - Flexibilização = regulamentar,p/ limitar a extensão e os efeitos 
dos três c~os previstos na Constituição 

1-PrincÍEios ~razoabilidade !-~ diferenciação de n!veia empresas 
2-Prevê ~utrJLS HipÓteses,sempre sob tutela sindical = alteração con

tratual por inovações tecnolÓgicas. 

V - ORGANIZAÇÂO SINDICAL 

A - Campo ~aplicação: 
1-Empresas privadas e sociedades equiparadas e seus empregados,a 

os trabalhadores em geral(avulsos,autônomos etc)-Art.~=É livre ••• -2-Servidôres pÚblicos civis de todas as esferas de poder- Art.37,VI 

•Livre associ~ção -
3-Servidores •ilitares,inclusive 

beiros-art .42, § 5º -proibida 

f 
pol~cias militares e corpos de bom-

---:-
B Liberdade sindical = Conceito OIT e direito comparado: 

1-Coletiva e individual= art.2Q Conv.87/48 7 LE'R==-~-B1-(~~1L3) 
2-da associação (autonomia)= art.32 Conv.87 $ 

........... - rt 

C - Autonomia e investidura sindical (art.Bº.I) -1-Revogação,ou d~rrogação,de muitos arts.da CLT(estatuto,eleiçÕes ••• ) 
2-Enquadramento sindical = C(S e quadro - SÓ modelo,porque atende 

aos conceitos legais de categoria e orienta aglutinação e desmem
bramento 

3-STF =vigência dos arts.511,570 e 571 -LER An.I-1,2 e 3 -Ficila I-:B - -- - ----.---- -----



- 4 -
4-!egistro ~ Ór~o de cadastro nacional=corolário ~ unicidade 

5-Registro=ato ~dministratiyo vinculado;mas se fosse interferência, ,....-
estaria ressalvado 

6-S!l. - ~ verbetes 375 .! 277 - An. VII ( ficlta) 
7-STF = ~!in.Carlos Veloso - LER An.I-g -Min.Celso Mello -Ler An.V-10 __. , 
8-Exemplos OAB,Juntas Comerciais e Partidos Políticos 

,.., ~ , . 
9-Ca•s negociaçao colétiva,dis.col.e contribuiçoes compulsor1as -

D -UNICIDADE E CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS (Art.82,II e IV) ----------- --~~~~-
1-Unicidade sindical "em qualquer grau",por categoria profissional 

ou econÔmica,com base mfnima municipal(n~II),asseguradas contri
buiçÕes compulsÓrias em favor do "sistema confederativo da repre-

- RI 

sentação sindical respectiva"(n!IV) 

2-~e a liberdade sindical coletiva- ~ An·VI-A e (L (Verbs.224/5) 

~-A_n •• V_I_-_B_ (Com.Expertos) 
3-~ a liberdade sindical individual-~Ficha Y (Verbs.226/7) 

4-Impossfvel ratificar Conv.87 (mais de 100 ratificaçÕes) 

VI - DIREITO DE GREVE (Art.92) = amplo,mas não irrestrito 
------~ 

A - Limitações explicitas = necessidades inadiáveis da comunidade nos 
serviços e atividades essenciais (§ 1~) 

B - Limitações implÍcitas = respeito aos princÍpios decorrentes dos 
superdireitos subjetivos (Const,arts.1º e 52) 

C - Penalização dos abusos (§ 22) -
D - Caput imprÓprio,corrigido,em parte,pela regulamentação da Lei 

I 
, , 

n!7,783 89,que e razoavel. 

1-Sujeito ativo = entidade sindical:interpretação sistemática=nor-
' N -mas referentes a negociaçao,convençao,acordo e dis.coletivo. 

2-Direito comparfidO combate greve selvagem. 

VII - REVISÃO CONSTITUCioNAL (Art.32 do ADCT) 

A - Emenda (art.60)=dupla discussão e votação nas duas Casas do Congresso, 
3/5 dos membros e cláusulas pétreas (§4$). 

B - Revisão = delega~ão da prÓpria Assemb.Nac.Const.=sessão unicameral, 
m;iori;'absoluta,sem referência a cláusulas imutáveis(~~~ f/C .DI) 

... r 
C - Conveniencia = excesso de detalhes e organiz.sindical inadequada 

D- Perigo= lobby,p( acabar c/ pod:r n~rmativo e,se poss!vel,c/_a J.T., 
reduzindo ao min1mo a intervençao basica do Estado nas relaçoes de 
trabalho - BRASif = desigualmente desenvolvido. 

1qt? f~~-~~1-~-~ -~ ~~~ ~ ~ 
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I - Conceito de Trabalhador Migrante 

1. Trabalhadores migratórios - expressao utilizada pela 

Comissão Executiva do Congresso - concerne àqueles que trabalham na 

condição de imigrante. Trabalhador imigrante é o que se transfere 

para um país do qual não é originário, com o ânimo de nele se inte

grar ou, pelo menos, de trabalhar em caráter não eventual. 

2. GUILLERMO CABANELLAS, fundador e primeiro presidente 

da "Asociaciõn Iberoamericana de Derecho del Trabacho", organizadora 

deste Ccngresso em volurre escrito can Lurs · ALCALA - ZAMJRA Y. CASTILI.D, acentuou 

a próposito: 

3. 

"La. imigna.c.ion. l.l e. c.on.6igu.na. pon e.f :t.Jz.Mfa.do o ffe.ga.

da. a. u.n. pa.il.l, qu.e. n.o e.l.l e.f pnopio, c.on. ide.a. de. e.l.l:t.a.

bfe.c.e.~e. e.n. êf, de.6in.i:t.iva. o pnofon.ga.da.me.n.:t.e. , y 

:t.na.ba.ja.n,e.xe.nc.e.n pno6il.liõn. o de.l.lpfe.ga.n a.fgu.n.a. o:t.~a. 

a.c.:t.i vi da. d lu. c.Jz.a.:t.i v a." ( "T Jz.a.:t. a. do de. P o fi :ti c. a. L a.b o Jz.a.f 

y Soc.ia.f", Bu.e.n.ol.l Aine.l.l , Edi:t.onia.f He.fio-6:t.a., 7973, 

:tomo 11, pâg. 433). 

A Convenção n9 ~' de 1949, da Organização Interna-

cional do Trabalho (OIT), que dispõe sobre o trabalhador mi g r ante, 

o define como 

"Toda. pe.~on.a. qu.e. e.migna. de. u.m pa.il.l a. o:t.Jz.o pa.Jz.a. oc.u.

pa.Jz. u.n. e.mp~o qu.e. n.o · ha.bnâ de. e.xe.nc.e.Jz. pon !.lu. pnopia. 

c.u.e.n.:t.a., e in.c.fu.ye. a. c.u.a.fqu.ie.n pe.Jz.l.lon.a. n.onma.fme.n.:t.e. a.d 

mi:t.ida. c.o mo :t.Jta.ba.j a.don migna.n.:t.e." ( a.Jz.:t.. 11, § 1) • 

Esse tratado multilateral, que se .encontra ratifica

do por 38 países, inclusive o Brasil, se aplica tanto aos trabalha

dores recrutados e contratados em virtude de acordos· sobre migrações 

coletivas sobre o controle governamental (Anexo II), como aos recru

tados e contrQtados diretamente pelos respectivos empregadores (Ane

xo I). Têm por objetivo, portanto, o trabalhador que emigra do 

seü pais para exercer um emprego no pais receptor, e não o que neste 
~ 

pretende estabelecer-se por conta própria. Daí a limitação constan-

te da definição supra transcrita, repetida, mais tarde, pela Conven

çao n9 143, de 1975 (ratificada por apenas 14 países) na parte em 
I 

aue visa a aarantir 
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4. 

I 
11 fa iguafdad de apol!..tun.idade.ó IJ de .tJr.a.to en. ma.teJr.ia 

de empfeo o pl!.oóe.õiÕn., .õeguJr.idad .óo~iaf, deJr.e~ho.ó 

.6in.di~afe.6 IJ ~uf.taJr.afe.ó IJ fibeJr.dade.ó in.dividuafe.ó 1J 

~ofe~.tiva.ó pal!.a fa.õ pe1!..6on.a.6 que, en. .óu ~on.di~ión. 

de .tJr.abajadoJr.e.ó migl!.an..te.6 o ~orno miembl!.o.ó de .óu óa
mifia, .õe en.~uen..tJr.em fegafmen..te en. .óu .teJr.l!.i.tÓJr.io 11 

( aJr..t . 1 O ) . 

O Animo de integrar-se no paí s receptor ou, pelo me-

nos, de nele trabalhar em caráter não eventual, constitui pressupo~ 

to essencial à caracterização do trabalhador imigrante. Daí esta

tuir o § 2 do art. 11 da Convenção de 1975: 

5. 

11 La pl!.e.óen..te pal!..te def ~on.ven.io n.o .6e apfi~aJr.ã a: 

a) fo.ó .tJr.abajadoJr.e.ó 6Jr.on..teJr.izo.6; 

b) lo.ó aJr..ti.6.ta.6 IJ fa.õ pe1!..6on.a.6 que ejeJr.zan. un.a pl!.oó! 

.óiÓn. fibeJr.af IJ que en..tJr.en. en. ef paZ.ó pol!. un. pel!.Zo 

do de ~oJr..ta duJr.a~ión.; 

~) ta 9e.nte. de t mal!.; 

d) fa.ó pe1!..6on.a.6 que hayen. en..tJr.ado en. ef paZ.ó ~on. ói

n.e.6 e.6pe~iafe.6 de óoJr.ma~iõn. o de edu~a~ión.; 

e) f a.ó pe1!..6on.a.6 empfeada~ en. oJr.gan.iza~ion.e.6 o empl!.e
.6a.6 que õpel!.an. den..tJr.o def .teJr.Jr.i.toJr.io de un. paZ.õ 

que han. .óido admi.tida.ó .tempol!.afmen..te en. di~ho paZ.õ, 

a .õofi~i.tud de .6u.6 empfeadoJr.e.ó, pal!.a ~umpfil!. .tJr.a

bajo.6 o 6un.~ion.e.6 e.6pe~i6i~a.6 pol!. un. pel!.Zodo deói
n.ido o limitado de .tiempo 1J que e.õ.t~n. obfigado.ó a 

aban.don.al!. ef paZ.ó af .t~Jr.min.o de .6U.6 .tJr.abajo.ó o óu~ 

~ion.e-6 11 • 

O termo migração se aplica também a movimen t os popul~ 

cionais verificados dentre de um pais. Mas às migrações internas não 

se apl~cam as normas internacionais relativas ao tema, sendo certo 

que o direito de livre circulação no território nacional impossibil~ 

ta a proibição de deslocamentos demográficos capazes de afetar o de

senvolvimento sócio-econômico harmonioso e desejado. A essas migra

ções internas se aplicam, porém, se for o caso, as convenç ões inter

nacionais sobre a abolição do trabalho forçado (Conv. OIT n9 29, de 

1930, ratificada por 128 países; Conv. OIT n9 105, de 1957, ratifica 
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II - Espécies de normas de proteção ao 

trabalhador migrante 

6. Recorda DANIEL ANTOKOLETZ que, ao surgir a legisla

ção de proteção ao trabalho e de previdência social, foi suscitada 

a questão da sua aplicabilidade aos trabalhadores estrangeiros, vis 

to que numerosos Códigos Civis,baseados no Código de Napoleão, exi 

giam a reciprocidade contratual ou legal para a aquisição dos direi 

tos sociais por parte dos imigrantes ("Tratado de Legislación del 

Trabajo y Previsión Social", Buenos Aires, Ed. Guillermo Kraft, 1941, 

vol I, págs 220/1). Começaram, então, os Estados a celebrar trata

dos bilaterais de trabalho e previdência social, com o objetivo de 

equiparar os trabalhadores estrangeiros aos nacionais. O primeiro 

desses instrumentos foi concluído em 1904 entre a França e a Itália. 

A esse se seguiram diversos tratados dispondo sobre a reciprocidade 

de tratamento (Bélgica - Luxemburgo, em 1905; França - Inglaterra, 

em 190 9; Alemanha - Espanha, em 1913), sendo que, após a guerra de 

1914, foram celebrados inúmeros outros dispondo, não apenas sobre a 

reciprocidade de tratamento, mas regulando a migração de trabalhado

res, o recrutamento coletivo, o controle dos respectivos contratos 

de trabalho etc. 

7. Vale sublinhar, neste passo, que o art. 427 do Trata-

do de Versailles incluiu entre as finalidades da OIT, instituída nes 

se Pacto de 1919, o princípio de que 

"AI.:! Jte.gJta.I.:J qu.e. e.m c.a.da paZJ.:J J.:Je. adoA:am c.om Jte.óe.Jtênc.ia 

Õ.!.:J c.ondiçÕ~!.:J de. tnabalho de.ve.Jtiam ai.:JJ.:Je.gu.JtaJt u.m tJtat~ 

me.nto e.c.on3mic.o e.qu.itativo a todoi.:J oi.:J ope.Jt~Jtioi.:J Jte.J.:Ji 

de.nte.J.:J l e. galme.nte. no paZJ.:J". 

E a Constituição da OIT, no seu preâmbulo, inseriu,~ entre os seus ob 

jetivos, a 

"pJtote. ç.ão doi.:! inte.Jte.I.:JI.:J e.J.:J doi.:! tJtabalhadoJte.I.:J o c.u.padoi.:J 
no e.J.:JtJtange.i!to". 

8: Em decorrên cia da expansao dos sistemas de seguridade 

§êêiàl dê~©i§ da segunda guerra mundial, multiplicaram-se os trata

ª~§ ~ilãtêràis sobre a conservação dos direitos do trabalhador migra~ 

te, adquiridos ou em curso de aquisição no país de emigraç ão, para 0 

-----.L-- - - - -- - - .J._ - - ":" - - , 
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seguro social e as de natureza assistencial. Por outro lado, a ins-

tituiçao de organismos regionais para a integração econômica da re

gião, cujo exemplo mais eloquente é a Comunidade Econômica Européia, 

enseja a aplicação comum de normas de Direito do Trabalho e de Seg~ 

ridade Social aos nacionais dos correspondentes países, aos quais as 

segura maiores facilidades para a circulação de pessoas e bens . 

Conforme assinala Nicolas Vacticos, 

"L a !tC..tJ{ctllle.ll tac. .éún irt te.!Lnac.ionaf q u. e. ha de. in.te.ILve.nÁ..IL 

l'll l ' .dl' l'l1111J.ll' pu <.' c!<', l'Vcd<.'ntenlen.te , .tuma!L diJ.JLi.n.taf.J 

óo!Lmaf.J, .te.nie.ndo e.n c.u.e.n.ta la na.tu.!Lale.za de. fof.J p!Lo

ble.mctf.J c.onf.Jid e.!L adof.J: e.n c. u :cn.to a fM c.u.e.J.J.tio JL e.f.J de. ai 

c.anc.e. ge.ne.!Lal y de. c.a!La.te.IL unive.ILJ.Jaf, faf.J no!Lmaf.J ~YL

.te.!Lnac.ionafe.f.J ham de. de..te.ILmina!Lf.Je. e.n c.onv e.niof.J o !Le.c.o 

me.ndac.ione.f.J de. la OIT, pe.!Lo c.ie.IL.tof.J af.Jpe.c..to f.J de. e.J.J.tof.J 

p!Lobfe.maf.J ne.c.e.J.Ji.tan iguafme.n.te. la c.onc.luJ.JiÕn de. ac.ue.IL 

dof.J .tê.c.nic.of.J y p!Le.c.if.Jof.J e.n baf.Je. bila.te.!Lal o !Le.gionaf" 

( "Derecho Internacional do Trabajo ", ed. espanhola, 

Madrid, Tecnos, 1977, pág 137). 

9. Aduza-se que a multiplicação das empresas multinacio-

nais, com a consequente transferência de empregados de um a outro 

país, não coloca o trabalhador estrangeiro em situação de desvantagem 

frente ao nacional, dada a prevalência no direito comparado do prin

cípio da territorialidade das leis sociais-trabalhistas. A aplica

ção desse princípio constitui a regra geral para a solução dos con

flitos de leis no espaço em matéria de contrato de trabalho e compo! 

ta apenas algumas justificadas exceções. 

10. -No caso de empresas multinacionais, nao e rara a con-

cessão de melhores condições de trabalho ao estrangeiro transferido, 

em detrimento do trabalhador local. Essa discriminação pode ser at~ 

nuada com a adoção do princípio do salário igual para trabalho igual, 

. sem distinção de nacionalidade, e a observância de uma determinada 

proporcionalidade, seja em relação ao número de nacionais empregados, 

seja no tocante à remuneração que lhes correspondem na f o lha global 

de salários (C f ., p. ex ., a legislação brasileira: arts. 352, 354, 

parágrafõ Üftiê© 1 ê 358 da CLT) ó 

11: ~@~ fim, erttre as normas de proteção ao i migrante, 

rt 8§ êàffl~ê§ 6ê Birêitô do Trabalho e da Seguridade Social, i n c luem-se 

•• leis nacionais : as de hierarquia constitucional, de proteção ao 
trabalho e de previdência social. anP m:oih.om ,-1; c-+-;,...~,.;~ _ _ .._ __ _ 
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nais e estrangeiros, salvo nos casos excepcionais e justificadamente 

previstos . Mutatis mutandis, a convenção coletiva aplicável ao con

trato de trabalho do imigrante, ainda que empregado transferido de 

empresa multinacional, também o beneficia, pois o seu "caráter ter 

ritorial é unanimemente reconhecido" (Deuxieme Congres International 

de Droit du Travail" - "Rapport Géneral", OIT, Geneve, 1957, pag 302). 

III - Normas da OIT sobre migraçao 

12. Dentre os múltiplos objetivos da atividade normativa, 

dos estudos e investigações e dos programas de ~ração técnica da 

OIT, no campo da migração, destacam-se: 

a) igualdade de oportunidades e de tratamento em maté 

ria de emprego, compreendendo a formação profissi~ 

nal, aos serviços de colocação e as condições de 

trabalho; 

b) igualdade de tratamento quanto aos direitos sindi

cais e aos demais direitos humanos decorrentes das 

liberdades individuais e coletivas. 

c) igualdade de tratamento no que tange à segurida e 

social e aos programas assistenciais, inclusive 

no set0r da habitação; 

d) abolição das migrações abusivas e do tráfego clan 

destino de mão-de-obra. 

13. Releva ponderar que a Conferência Mundial do Emprego 

(Genebra - 1976), realizada pela OIT por solicitação das Nacões Uni

das, enfatizou que a estratégia da referida Organização especializa

da, compreendendo os seus programas de cooperação técnica, deve ser 

o de evitar o aumento excessivo e não controlado dos movimentos mi

gratórios, oferecendo aos trabalhadores soluções mais interessantes 

no seu próprio país. 

14: Ressalvadas algumas exceções, as convençoes e recomen 

dàey5ê§ àªê~âdâ§ rtô âmbito da OIT não distinguem entre o trabalhador 

ftãeiôfiàl ê o estrangeiro. Não obstante, alguns instrumentos são ex

plic~tos no sentido de que suas disposições se aplicam sem distinção 
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de nacio~alidade, sendo que outras preveem medidas especiais em fa

vor dos tr<J.b<J.lh<J.dores migr<J.ntes. 

15. A Convenção n9 19, de 1925 (ratificada por 105 paí-

ses, inclusive o Brasil), tem objetivo específico: a igualdade de 

tratamento em matéria de acidentes do trabalho, contemplando os tr~ 

balhadores estrangeiros e seus herdeiros, na base da reciprocidade 

entre os países que o ratificaram e sem condição de residªncia (art. 

l, §§ l e 2) . 

16. A Convenção n9 88 , de 1948 (ratificada por~ países, 

inclusive o Brasil), concernente ao serviço de emprego , complementada 

pela Recomendação n9 83, do mesmo ano; a Convenção n9 ~, de 1949 

(ratificada por l2 países), alusivo as agªncias remuneradas de col~ 

cação, e, bem assim; a Convenção n9 122, de 1964 (ratificada por 69 

países, inclusive o Brasil), relativa à política de emprego e 

complementada pela Recomendação n9 122, do mesmo ano, contªm, todas 

elas, disposições de remarcado interesse para o imigrante. 

17. A Convenção n9 2.1_, de 1949 (ratificada por~ países, 

inclusive o Br<J.sil) , que reviu u de n9 66 , de 1939,e é complementada 

pela Recomendação n9 ~' do mesmo ano, e a Convenção n9 143, de 1915 

(ratificada por !i países), complementada pela Recomendação n9 151, 

do mesmo ano, estabelecem normas gerais sobre o problema migratório. 

Como assinalou a Comissão 9e Expertos na Aplicação de Convenções e 

Recomendações da OIT, enquanto que a primeira visa "a eliminar as de 

sigualdades de tratamento resultantes da ação dos poderes públicos , 

a Última tem, além de outras finalidades, a "de <fomentar a igualdade 

de oportunidades e eliminar as discriminações na prática" ("Informe 

III - Parte 4-B; 66~ reunião da Conferªncia, Genebra, 1980, pág 97). 

O art. 6 da Convenção n9 97, que se aplica tanto às migrações de tra 

balhadores organizados e sob controle governamental , como as espon

tâneas, obrigp. os Estados que a r at.ificaram a aplicar aos ~grantes que se e...'1CJn-

trem ·legalrrente nos seus ,te:rrrit<!3:rii'Os :, sem cli,scr.j_m:inp.ção .. : :um .. t:r_a.t.9ITento não ~os _-f~ 

vorável do concernente aos seus próprios nacionais, nos seguintes se 

tores: 

a) principais aspectos das condições de trabalho, for 

mação profissional, filiação às organizações sind~ 

cais, direito às vantagens estipuladas nas conven

ções coletivas e habitação - na medida em que es

tas matérias estejam reguladas pela legislação ou 
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dependem das autoridades administrativas; 

b) seguridade social, sob reserva de certos acordos; 

c) impostos, taxas e contribuições devidas corno traba 

lhador; 

d) ações judiciais relativas as questões aqui mencio

nadas. 

18. A Convenção n9 143 compreende duas partes: migrações 

em condições abusivas e igualdade de oportunidade e de tratamento. 

Os Estados, ao ratificá-la, podem excluir urna dessas partes (art.l6). 

No que tange à igualdade, o instrumento se inspirou nas normas da Co~ 

vençaõ n. 111, de 1958, referente à discriminação em matéria de em

prego e profissão; mas possibilita certas restrições ao acesso a em

pregos ou funções, quando assim o exija o interesse do Estado (art. 

14, alínea c) . 

19 . A Convenção n9 118, de 1962 (ratificada por 35 países, 

inclusive o Brasil), mais abrangente do que a de n9 19, de 1925, di~ 

pÕe , também na base da reciprocidade, sobre a igualdade de tratamen

to entre nacionais e estrangeiros em matéria de ~egu~idade ~oeial. o 
princípio fundamental desse tratado está inscrito no seu Art. 3: 

" 1 - Tod o Memb~o pa~a o qua.t a p~e~ertte Cortvertç.ão e.6 

~eja em viga~ deve~ã eorteede~, em .6eu te~~itó

~io, ao.6 rtaeiortai.6 de qua.tque~ out~o E.6tado-mem 

b~o pa~a o qual e.6ta Cortvertç.ão e.6teja iguaimert

te em viga~, igualdade de t~atamertto eom o.6 .6eu.6 

p~Õp~io~ rtaeiortai.6 rto que .6e ~e6e~e à ~ua legi~ 

iaç.ão, tartto rto que eortee~rte ao.6 ~equi.6ito.6 de 

admi.6~ão, eomo ao di~eito à.6 p~e.6taç.Õe.6, em to

do.6 o.6 ~amo.6 da .6 egu~dade .6 o eial a ~e.6 peito do.6 

quai~ haja aeeito a~ ob~gaç.Õe.6 da Cortvertç.ão". 

Nos termos do àrt, 2, o país, ao ratificar essa Convenção, pode acei 

tar suas oBfl§à~Bê§ êffl ffélâ~~ a uma ou mais das seguintes prestações, 

~Mfã ãs ~H~i§ p&s§tia iegi§ià~aê ap1í~ável no seu território aos pró

pfi8~ Rãe±8Râis: à§§Í§Eªrtôià ffi@díoa e prestações de doença, rnaternid~ 
àe~ ±R~ãl±à@zs Velfiiêê sobreviv~ntes, acidentes do trabalho e doenças 

profissionais , desemprego e familiares. ~ interessante ressaltar que 
RRRP ~r~~~~n ra~nnha~a avnracc~~~n~o ~ ~:h n :+ ft Jn • n -• - ·= n ·-
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cultar que um Estado derrogue a aplicaç~o ~a norma em relaç~o a ou

tro país que, apesar de possuir legislaç~o sobre a prestaç~o a que 

aquele se obrigou, n~o concede igualdade de tratamento aos seus nacio 

nais § 3, do art . 3) . A Convenç~o faculta a fixaç~o de prazos de 

residência para a concess~o de certas prestações aos estrangeiros , os 

quais não poderão exceder de seis meses, nos casos de maternidade e 

desemprego; cinco anos, nos de invalidez e morte; e dez anos, no de 

velhice (art. 4, § 2). 

20 . Sendo os sistemas de seguridade social constituídos 

de normas de direito público, impõe-se a jurídica conclusão de que 

devem aplicar-se, igualmente, tanto aos nacionais , como aos estrange~ 

ros regularmente admitidos no respectivo país. O problema, em rela-

ç~o ao trabalhador migrante, diz respeito ao cômputo, no país de im~ . 

graç~o do período de filiação ao regime de previdência social do 

país de onde emigrou . 

21 . Com essa finalidade , foi aprovada , em 1935 , a Conven-
- I -çao n9 48 , dispondo sobre a conservaçao dos direitos do trabalhador 

migrante em matéria de seguro social. Ratificada por apenas ~ paí

ses, esse instrumento motivou, não obstante, a adoç~o de inúmeros 

tratados bilaterais sobre a questão e despertou, para o tema , o inte 

resse de diversos congressos e conferências. Sublinha-se, a propós~ 

to, que a V Conferência dos Estados da, América, Membros da OIT, rea

lizada no Brasil (Petrópol~s), em 1952, concluiu que a maneira mais 

prática de dar solução adequada a conservação dos direitos do traba

lhador migrante, concernentes à Seguridade Social , consistiria na ce 

lebração de tratados : a) plurilaterais, entre nações de imigração e 

de e migração, corporificando os princípios mínimos sobre a Segurida

de Social dos trabalhadores migrantes; b) bilaterais, destinados a 

solver as questões de detalhe e as pecularidades entre os países con 

venentes . Também o Primeiro Congresso Iberoamericano de Seguridade 

Social , reunido em 1951 na capital espa nhola, adotou tese de nossa 

autoria recomendando que 

"a}.} naç_Õe.}.} -i_be.Jtoame.Jt,i.c.ana}.} p!to c.ufte.m a}.)}.} e.gufLafL, me.d-i_a!!:. 

;te. o c. o il.he.}.) p onde. n;te. do c. um e. n;t o d-i_ pf o m éi.;t,i. c. o , o e.}.} ;tab e. f~ 

c.-i_J e. n;to, quan;to ã }.}e.gun-i_dade. }.}oc.-i_af de. }.}e_u}.) nac.-i_ona-i_}.} 

Jte.}.),i.de.n;te.}.} na zona Ib e.Jto ame.n-i_c.ana e. na}.} F-i_f ,{_p-i_na}.} , do}.} 

pn-i_nc.Ip,i.o}.) de. não~d,i.}.}c.tim-i_naç_ão, -i_mpên-i_o da fe.,i. ;te.JtfL,{_ 

;to ~,i.af e. Jte.}.)pe.-i_;to ao}.} d,i.JLe.,i.;to}.} adqu-i_n-i_do}.} ou e.m c.uft}.)o 

dr lanui.Aiflnn" 
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22. O precitado instrumento de 1935 foi recentemente re -

visto pela Convenção n9 157 , de 1982, cujo objetivo é o estabeleci 

me nto de um sistema internacional p ara a conservação dos direitos em 

matéria de Seguridade Social , que alcance todos os ramos ou presta -

ções ; mas, das regras enunciadas, algumas de penderão de ins t rumentos 

bilaterais ou plurilaterais que garantam o cumprimento das correspo~ 

dentes obrigações "nas condições que estabeleçam de comun acordo os 

Membros interessados" (art. 4 § 1). Consoante o estatuído no § 2 do 

art . 4 , as seguintes normas serão aplicáveis , independentemente de 

qualquer acordo internacional complementar , aos Estados-membros que 

ratificarem a Convenção: 

a) "Se. u.ma. pe. ~.>~.>oa. c.umpJtiu. pe.Juodo~.> ~.>oba.~.> R.e.gi~.>R.aç.Õe.~.> 

de. tJtê.6 ou. ma.i.6 Me.mbJto.6 qu.e. e.~.>te.ja.m ob!tiga.do.õ poJt 

dióe.Jte.nte.-6 in.6tJtu.me.nto.6 bif.a.te.Jta.i-6 ou. mu.R.tif.a.te.Jta.i~.> , 

e..6.6e..6 pe.Jtlodo.6 de.ve.Jtão .6e.Jt tota.R.iza.do-6, na. me.dida. 

ne.c.e..6.6â!tia., de. c.onóoJtmida.de. c.om a..6 di.6po.6iç.Õe..6 de..6-

.6e..6 in.6tJtu.me.nto.6, poJt todo Me.mbJto ~.>imuf.ta.ne.a.me.nte. 

obJtiga.do poJt doi~.> ou. ma.i.6 do~.> i n.6tJtu.me.nto.6 pe.Jttine.~ 

te.~.>, pa.Jta. 0.6 6in.6 da. a.qu.i~.>iç.ão, c.on.õe.Jtva.ç.ão ou. Jte.

c.u.pe.Jta.ç.a.o do diJte.ito ã.~.> p!t e. ~.>ta.ç.õe.-6' '· [ § 4 do a.Jtt. 7); 

b) "o me.~.>mo c.Jtité.Jtio ~.> e. Jtá a. pf.ic.a.do e.m Jte.R.a.ç.ão ao c.âtc.~ 

lo da.~.> pJte..6ta.ç.Õe..6, '' te.ndo e.m c.onta. a. tota.R.iza.ç.ão do.6 

pe.Jtlodo.6 c.u.mpJtido.õ ao a.mpa.Jto da..6 R.e.gi~.>R.aç.Õe.~.> do.6 Me.n 

bJto.6 me.n c.io na. do~.> '' [ § 2 do a.Jtt . 8) ; 

c.JI'.6e., pe.R.d a.pf.ic.a.ç.ão de..6.6a..6 Jte.gJta.-6, ''u.m Me.mbJto de.va. 

c.onc.e.de.Jt p!te.~.>ta.ç.Õe.-6 da. me..õma. na.tu.Jte.za. a. u.ma. pe..6.6oa. 

em viJttu.de. de. doi~.> ou. ma.i.6 in~.>tJtu.me.nto~.> bif.a.te.Jta.i-6 

o u. mu..f..t-<.. .e. a.t e.Jta.i.6 , e.~.> te. M e.m b Jto e. ~.> t a.Jtá o b Jti g a. do a. :t. o!::. 

na.~ e.ó~tiva. ~.>ome.nte. a. pJte.~.>ta.ç.ão ma.i.6 óa.voJtáve.R. ao 

~nteJte.~.>~.>a.do'~ c.omo ta.R. c.on~.>ide.Jta.da. no mome.nto da. c.on 

êe.-6 .6 ão i ni c.i a.R. de.~.>'-> a.~.> p!te.'-> ta.ç. õ e.~.> [ § 3 do a.Jtt . 8) ; 

dl "Todo Me..mbJto de.ve.Jtâ. a.~.>~.>e.gu.Jta.Jt o pa.ga.me.nto da..6 p!te..6-

td~~~~ ~~onâmic.a..6 de. inva.R.ide.z , ve.R.hic.e. e. ~.>obJte.vi
V~n~{à, d~ pe.n.6Õe..6 e.m c.a.~.>o de. a.c.ide.nte.~.> do tJta.ba.

l hg ~ e.nóe.Jtmlda.de.-6 pJtoói'->.6iona.i.6 e. do~.> abono~.> poJt 

ddl ~c.irne..nto, ao~.> qu.a.i.6 ~.>e. ha.ja. a.dqu.iJtido diJte.ito 

e.m viJttu.de. da. ~.>u.a. R.e.gi~.>R.a.ç.ão,a.o~.> be.ne.óic.iá!tio~.> qu.e. 
I .n : - ·~· ·- - - ~ - • - - ' • 
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apâ~h~da~, ~~m d~~~~nçõ~~ ba~~ada~ no lugah d~ ~ua 

h~~~dên~ia, ~ob h~~~hva da~ m~dida~ a ~omah ~om ~~ 

te fÍ -Í.m, ~emp!L~ que. -6C. jam YLe.C.e.~.õâJL~. a-6, de. ~Omum a~O!L 

do ert~JL~ o~ M~mbho~ ou ou~ho~ E~~ado~ ~n~~h~~~ ado~" 

( § 1 do ah~ . 9 ) ; 

e) a nohma an~~h~Oh pod~hã deixah de ~eh apl~~ada ~m 

h~fação à~ p!Le~~açÕe~ ~On~ed~da~ em V~h~ude de he-

0 i 11/l' ,\ t '111 11 S Í t (, lt ( U S (' n 6 (' 6 p C ~ ,( a ,{ ~ , d (!_ ~ CUL â;t e h vt â O 

~ovt~h~bu~~vo, ~on~ed~da~ a ~I~ulo de ~o~ohho ou pa 

ha auxil~ah pe.~~oa~ ~m ~~~uação d~ vt~~e~~~dad~ (§ 

4 do nh.t. 9); 

6) a~ h~gha~ de h~aju~~amevt~o da~ phe~~açõe~ ~~hao a

pl~~âve~~ a~ ~ovt~ed~da~ de ~ovt 0 ohm~dade ~om a Covt

v e n ç ã o ( a h~ . r 1 ) ; 

g) a~ au~oh~dad~~ e ~vt~~~~u~çõe~ do~ E~~ado~-m~mb!Lo~ 

p!Le~~ahão a~~~~~êvt~ia mu~ua, a 6~m de 6a~~li~ah a 

apl~ ~ação da Co vt vevtção e de ~ ua~ leg~~laçõ e~ ( § 

do ah~. 72). E~~a ajuda adm~vt~~:tha~~va ~~hâ, ~m 

ph~vt~Ip~o, gha~ui~a; ma~ o~ M~mbho~ podehão a~oh

dah o heembol~o de ~~h~o~ ga~~o~ (§ 2 do ah:t. ~~~ . ); 

h) "A~ au/ton~dad~f.J , ~vt~:t.Ltu.içÕ~f.J e juhif.Jd~çÕef.J d~ um 

Membho vtão podeh.ão deixah de ~ovthe~eh da~ ~oli~i~a 

ço e~ ou d~ma~~ do ~um e n~o~ q u~ lhe.~ ~ ej am d~higido~, 

p~lo 0 a~o de que e~~ejam h~d~g~do~ vtum ~d~oma o6~

~,éaf de. o u,tho Mem bho" ( § 3 do aJL~. 1 2) ; 

i)"Todo Me.mbho dev~hã 0 avoh~~eh o d~~evtvofvim~vt~o de 

~~hv~ço~ ~o~~a~~ paha a~~~~~~h a~ pe~~oa~ ampaha

da~ p~fa ph~~ ~vt/t~ Co vt v evtção , ~~ p~c../éafm~vt~~ o~ ~ha

balhadoh~~ m~ghavt~e~, ~m ~ua~ h~laçõ~~ c.. om ~ua~ au 

~oh~dad~~, ~vt~~~~u~çõ~~ e ju~~d~çõ~~, pa~~c..ulah

m~vt~~ paha 6a~~l~~ah ~ua adm~~~ão ao gozo da~ ph~~

~açõ e~ ~ ao exehc..Z c.io ~v ~vt~ual de ~ ~u~ d~he~~o~ de 

h~c..uh~ o, a~~~m c..omo paha 6om~n-tah ~ ~u b~m - ~~-tah p~~ 

~ o al ~ 6 am~l~ ah" ( a h~ . 1 4 ) ; 

j) "T oda plL~~-tação m~VI.c..~ovtada no pahágha6o 1 do ah-t~-

ri n q r 11 /f /) -: lf1 n rt ri J.. li V"\ fr /'1 ' ri ri V'\ h rl 1_ rl 1/1 + rl (" rt ut I In 1/t n ;; r o 



..... 
.:Arn.alrlo ~.5udrirkind 

2 3. 

não haja 6~do eoneed~da ou haja ~~do ~u~pen~a em 
~azao da ~e~~dêne~a do ~nte~e~~ado no te~~tô~o 

de um E~tado d~~t~nto do Memb~o eompetente, ~e to~ 

na~â e6et~va ou ~e ~e~tabeleee~á, po~ ~ol~e~tação 

do ~nte~e~~ado, a eonta~ da data da ent~ada em v~

go~ da pne~ente Convenção pa~a e~te Últ~mo Memb~o 

ou da data da ent~ada em v~go~ pa~a o Memb~o do qual 

o ~n.te~e.6.6 a. do é. na e~ o nal, tornando-~ e em etbn~~de~a

ção a mM.6 ~eeente de~ta~ datM, ~alvo ~e o ~nte~e.6 

~ado obteve ante~~o~mente uma .t~qu~dação em 6o~ma 

de eap~ta.t em luga~ da a.tud~da p~e~tação. A~ d~~p~ 

~~çÕe.6 da leg~~.tação do Memb~o eompetente ~elat~vM 

ã pne~e~ção ou ext~nção do~ d~~e~to~ não ~e~ao a

pl~eâve~.6 ao ~nte~e~~ado, quando p~e~ente ~ua ~o.t~

e~tação dent~o do p~azo de do~~ ano~ a pa~~~ da da 

ta ~eóe~da, ou, .6e óo~ o ea~o, a pa~t~~ da data em 
que óo~em eóet~vada~ a~ medida~ p~ev~~ta~ no § 1 do 

a~t. 9" ( § 3 do a~t. 1 8) ; 

k) ~0.6 Memb~o~ ~nte~e~~ado~ dete~m~na~ão, de eomum a

eo~do, a med~da em que o ~~~tema de eon~e~vação de 

d~~e~to~ em eu~o de aqu~~ição .6e apl~ea a uma eon

t~ngêne~a oeo~~ida ante~ da ent~ada em viga~ de~te 

~~~tema pa~a e~ te~ Memb~o~" ( § 4 do a~t. e~t) . 

O princípio básico dessa recente Convenção da OIT con 

siste em que todo Estado-membro "deverá esforçar-se em participar, 

com cada um dos demais Membros interessados, num sistema de conserva 

ção de direitos em curso de aquisição", com referência a todos os ra

mos da Seguridade Social, "em favor das pessoas que hajam estado su

jeitas, sucessiva ou alternativamente, às legislações" dos países in 

teressados (art. 6). 

24 

IV O expressivo exemplo das Comunidades 

Européia~ 

Inspirada no êxito da Comunidade Econômica do Carvão 

e d~ Aço (CECA), que havia sido criada pelo Tratado de Paris de 1951, 

sais Estados da Europa (República Federal da Alemanha, Bélgica, Fra~ 

ça, Holanda, Itália e Luxemburgo) instituíram a Comun~dade Eeonôm~ea 

Eu~opêia (CEE) pelo Tratado de Roma de 1957, ao qual aderiram, mais 
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A OEE a CECA e a EURATON (Comunidade Européia de Ene~ 

gia Atômica) formam as Comunidad~~ Eunop~ia~ , que possuem , em con j u~ 

to , o Conselho da Europa , o Parlamento Europeu , uma Comi ssão Execut~ 

va , um Tribunal de Justiça (não obstante a competência conferida pe

los respectivos tratados aos tribunais nacionais) e um Tribunal de 

Contas (Cf. " Derecho Social Europeo ", de RIBAS, DONEZY , SECHE e GAR

RIDO , Madrid , IES , 1980 , págs . 176 a 191) . 

25 . Dentre os instrumentos produzidos pelas Comunidades 

Européias no setor social-trabalhista , merecem destaque : a Carta So 

cial Européia e o CÓdigo Eur~peu de Seguridade Social , es t e completa 

do pela Convenção Européia de Seguridade Social . Esses tratados vi 

sam a estabelecer , tanto quanto possível , um direito uniforme regio

nal , atendendo , assim , por via obliqua, ao princípio da isonomia en

tre o t rabalhador nacional e o imigran te (V . o resumo da Carta Sociill 

Eur opé i a , do CÓdigo Europeu de Segur idade Soc ial e da Convenção que 

complementa esse código em nosso ''Direito Internacional do Trabalho , 

S . Paulo , LTr ., 1983 , págs . 291 e 292). 

26 . A mencionada Convenção Euro~éia de Seguridade Social , 

adotada em 1972 , contém normas sobre a igualdade de tratamento entre 

nacionais e estrangeiros, a conservação dos d i reitos adquiridos jun 

to a sistemas nacionais de seguridade social q ue f uncionam em 

outros países e a transferência de prestações para pagamentos em ou

tros países . Essa Convenç~o beneficia não apenas os naci onais dos 

Estados contratantes , mas também os refugiados e apãtridas que neles 

residam e , bem assim , a todos os que, mesmo sem a condição de assala

riado , necessitam das prestações prescritas , quando no território de 

outro país que a ela haja aderido . Todas as modalidades de presta

ções de seguridade social estão incluídas no diploma . Assinale-se , 

ainda , que Estados não integrantes das Comunidades Européias podem 

aderir à Convenção . 

2 7 . Dentre as instituições regionais que compÕem as Corou-

nidades Européias , a CEE merece especial destaque no que tange ao te 

ma em foco . Além das normas de carãter social inseridas no Tratado 

de Roma de 1957 , a Comunidade pode expedir, sobre determinadas maté

rias , regulamentos obrigatórios para os seus Membros e "diretivas ·" 

que lhes criam obrigações quanto aos objetivos fixados, embora facul 

te aos Estados a escolha dos meios e da forma de alcancá-los. O tra 

tado proclama " a Ijlecessidade de promover a melhoria de condições de 

trabalho e de vidq. da mão-de-obra ", como "resultados do funcionamento 
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do Mercado Comum", para harmonizar os sistemas sociais dos Membros 

da Comunidade e nivelar, tanto quanto possível, "as medidas legisl~ 

tivas , regulamentares e administrativas" (art. 117); assegura o di

reito de livre circulação e de emprego dentro da Comunidade (art. 

48); garante aos respectivos trabalhadores o direito às prestações 

de seguridade social em cada um dos Estados-membros, com o cômputo 

do período trabalhado nos outros (art. 51); relaciona, no art. 118, 

as questões que devem ser objeto de uma ação comunitária , mediante 

colaboração estreita entre os seus Membros (emprego, direito ao tra

balho, condições de trabalho, formação e aperfeiçoamento profissio

nal, seguridade social, acidentes do trabalho e enfermidades profis

sionais , higiene no trabalho, direito sindical e negociação coletiva); 

e, para promover a mobilidade geográfica e profissional dos trabalha 

dores no âmbito da Comunidade, criou o "Fundo Social Europeu" (art. 

12 3) . 

28 . Ressalta ALONSO OL~A que o principal objetivo da CEE 

é impedir que qualquer dos seus Membros "discrimine na aplicação de 

suas próprias normas contra o trabalhador estrangeiro procedente de 

outro país da Comunidade, buscando a equiparação ao máximo com o 

trabalhador nacional (Lyon-Caen e Giugni) , ainda que possa pensar 

que, a largo tempo, se chegue a uma igualdade dos direitos" (Derecho 

del Trabajo", Madrid, Universidad de Madrid, 1971, pág 293). Obvia 

mente, como adverte esse ilustre professor, a liberdade de ci r cula

ção , objeto de vários regulamentos, é respeitada "com a reserva das 

limitações justificadas por motivos de ordem, de segurança e de sau

de públicas, que estão indissoluvelmente ligadas à soberania nacio

nal" (ob. e pág cits.). Vale registrar que o Conselho NÓrdico, for 

mado por Dinamarca, Filândia, Islândia, Noruega e Suécia, foi pione~ 

ro nessa questão, ao instituir, em 1954, o "mercado de trabalho co

mum", em v i rtude do qual os trabalhadores oriundos dos Estados que 

firmaram a respectiva convenção regional adquiriram . o direito de tr~ 

balhar , com ressalva de alguns serviços, em qualquer dos mencionados 

países. 

V - A ação meritória da Organização 

1~eroamericana de Seguridade Social 

~9, Criada em Madrid , no ano de 1951, em congresso do qual 

tiV~ffiô§ a honra de participar, a Organização Iberoamericana de Segur~ 

dade Social (OISS) possui características q u lhe são peculiares: 
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-previdência ou seguros sociais, e nao os c o rrespondentes Estados; 

b) não tem por finalidade a integração política ou econômica dos pai 
-ses da Iberoamérica e Filipinas, posto que os seus objetivos sao pr~ 

dominantemente sociais, limitada sua ação à Seguridade Soci al. 

30. Coroando excele nte trabalho empree ndi do pelo Secretá-

rio Geral da OISS, CARLOS MARTI BUFILL, foi assinada em Quito, a 26 

de janeiro de 1978, pelos plenipotenciários de quinze governos de pai 

scs du lbcro améri ca , <1 Conven ção lberoamericana de Se guridade Social 

CúllSid~_LJllJú LJ.U0 

"o!.:> e./~ 6onçoJ.:> b-é .tatena.ü e J.:>ub-neg-éona-éJ.:> podem J.:>e!L ac.e-
-.Ce nado-6 po!L urna c. ortvençao muft-énac.-éonaf ent!Le GovetLno-6, 

que tenha o c.anâte!L de Convenção-t-épo e c.uja v-égênc.-éa 

pnât-éc.a ~.>eja 6fex-éb-é.t-ézada pela vontade da~.> Pante~.> Con 

ttLatante~.> po!L me-éo de Ac.o!Ldo~.> Adm-én-é~.>ttLat-évo-6 que de

t eiLm-én.em a data de en.thada e m vigoh que c.ada pa.Z.ó de.óe 

j e , a apf-éc.abi.tidade da Convenção no todo ou em pa!Lte, 

o âmb-é;to da~.> pe~.>~.>oa-6 a~.> quai-6 haja de apf-éc.a!L-J.>e e o-6 

pa.Z~.>e-6 c.om o-6 qua-é-6 ~.>e de~.>eja -én-éc.-éa!L J.:>ua apf-éc.ação" 

( P Jteâmb ufo) . 

31. A Convenção concerne aos direitos de assistência médi-

co-sanitária e prestações de invalidez, velhice e sobreviventes previ~ 

tos nos sistemas obrigatórios de Seguridade, Previdência ou Seguros S~ 

ciais (art. I); mas essas contigências poderão ser ampliadas, "quando 

assim o acordarem todas ou algumas das Partes signatárias" (art. II), 

no Acordo Administrativo a que alude o preâmbulo. Em virtude do que 

estabelecem suas principai s disposições, as pessoas protegidas de ca 

da um dos Estados Contratantes que prestem serviços no território de 

outro, terão no país receptor os mesmos direitos e estarão sujeitos às 

mesmas obrigações dos nacionais deste, relativamente à assistência e 

às prestações referidas no art. I (arts VI e X). O período de espera 

para a aquisição do direito à assistência médico-sanitária completado 

num Estado será respeitado no país receptor (art. VII), sendo totali

zadas, para efeito da concessão das prestações de invalidez, velhice 

e sobreviventes, as contribuições recolhidas nos diferentes Estados 

Contratantes (art. XI). Essa Convenção não modifica automaticamente os 

tratados bilaterais, plurilaterais ou subregionais sobre Seguridade Social, que ~ 

cularn apenas os Estados que a ela aderiram; mas estes poderão adequar esses trata

dos às normas da Convenção Iberoarnericana, "na rredida em que resultem mais favo

ráveis aos benefícios" (art. XXV). 
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Como bem acentuou JUAN GILBERT , esse tratado regiona l 

"s ignifica um documento de grande transcedência para que a Iberoamé

ca va adequando seus direitos positivos a um modelo de Seguridade S~ 

cial" ... constituindo "um dos passos mais avançados para a proteção 

do homem sem distin ção de credos, raças o u nac ionalidades" (" El 

Convenio Iberoamericano de Quito - 1978" , in revista "Trabajo y Segu

ridad So cial ", Buenos Aires, 19 82 , n9 5 , pág . 4 O 4) . 

33 . Na mesma data foi celebrada, ainda em Quito , a Conven 

çao lberoamericana de cooperação em Seguridade Social . Ambas as con 

venções se acham em vigor , ratificadas pela quase totalidade dos pai 

ses ·iberoamericanas , inclusive o Brasil . 

34 . Três anos depois, a OISS obteve a celebração do Trata-

do da Comunidade Iberoamericana de Seguridade Social , instituída co 

mo i nst r umento da Organização para p r omover a execuçao das duas pre 

cit adas convenções , sendo estruturada por doi s órgãos: o Conselho de 

Minis t ros e o Comité Técn i co . 

VI - Os tratados bilaterais 

35 . Historicamente, os tratados bilaterais entre países 

de emigração e de imigração constituíram , sem dúvida , fator de rele 

vo no desenvolvimento dos sistemas legais de proteção ao trabalho e de 

previdência social , contri~uiram para o estabelecimento de relativa 

uniformidade entre suas normas e abriram camin ho para a regulamenta

ç?ío intcrnucionul dos questões sociais . E , como bem elucida VALTICOS , 

ainda hoje conservam1 

" a pe.!.latc. de. .ta e..xi!.l.tê.nc...<..a de. um nume.tc.o c.ada ve.z mayotc. 

y c.ada ve.z mâ-6 pe.tc.üe.c.c...<..onado de. c.on ve.nio-6 mu.tt..<...ta.te.tc.a 

.te.-6 o un..<..ve.tc.!.la.te.-6 , uma tc.azôn de. !.le.tc. lj una ut..<...t..<..dad in 

c.on.te.!.l.tab.te.-6 : .ta-6 de. ptc.oc.e.de.tc. a .t a-6 adap.tac.i one.-6 tc.e.qu~ 

tc...<..da-6 pote. .ta vatc...<..e.dad de. .ta-6 .t e.gi!.l.tac...<..one.-6 nac...<..ona.te..o , 

c.omp.te.me.n.tatc. .ta notc.ma ..<..n.te.tc.nac...<..ona.t lJ tc.e.gu.ta 'L .ta..6 modE:_ 

.t..<..dade.-6 de. eje.c.uc...<..ôn de. .to.6 ptc.i nc...<..pio-6 ..<..n.te.tc.nac...<..ona-

.te.-6 " ( o b . c...<..;t . ' pãg ' i 8 o ) . 

36 . Al iás, · co mo v imos nos caí t u l os III e V deste trabalho , 

tanto a Convenção OIT-15 7, de 1982, que reviu a Convenção OIT- 48, de 

1935 , como as convenções iberoamericanas firmadas na cidade de Quito , 

em 1978 , pressupõem a celebrQção de acordos bilaterais para a canse -
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cução de determinados fins. 

I 
37 . O 'Código Interna -: ional do Trabalho", elaborado sob a 

direção do inesquecível Conselheiro Jurídico da OIT, WILFRED JENKS, 

publicado em 1955, relaciona todos os acordos e tratados bilaterais 

registrados na\Organização sobre migração ou reciprocidade de direi

tos sociais entre nacionais dos países signatários: 

37-

a) 55 referentes a remuneração e outras condições de 

trabalho, filiação a sindicato, ações judiciais ou 

impostos e taxas (Ob. cit., vol. I, págs 1.346/49) i 

b) ~ relativos às questões específicas da migração de 

trabalhadores (Ob. e vol. cits., págs. 1.354/5) i 

c) 35 alusivos ao recrutamento coletivo de trabalhado 

res no estrangeiro (Ob. e vol. cits., págs. 1.380/ 

1) i 

- -~ > 45 sobre a conservaçao dos direitos de pensao de 

invalidez, velhice e morte dos trabalhadores migra~ 

tes (Ob. e vol. cits., págs. 771/3) . 

Como relator brasileiro do tema em exame, devemos as-

sinalar que, além de alguns acordos de migração, o Brasil, iniciou, 

a partir de 1965, a celebração de uma série de tratados bilaterais 

sobre seguridade social com países de emigração e paízes fronteriços. 

o primeiro deles foi firrnaªo com o Grão-Ducado de Luxemburgo, no 

referido ano, visFndo a facilitar o trabalho de técnicos luxemburgu~ 

ses em urna ernpres~ siderúrgica localizada no Estado de Minas Gerais. 

Desua êlaboração e negociação participamos pessoalmente, na qualida

de de Ministro do Trabalho e Previdência Social. 

3 8. O Acordo de Previdência Social Brasil-Espanha , firma-

do em 1969 1 s~rvip de modelo a outros tratados celebrados posterior

mente por nosso país. A norma fundamental preceitua que as leis bra 

sileiras e espsnhblã~ d~ s~guridade social atinentes aos direitos à 

assifªfielã ffl€Slêà ' ~§ prê§tâçoes nos casos de incapacidade de trab~ 
1R8 ffàfi~itªfià, ~fiVãlidê~; velhice , morte e natalidade, além da ap~ 
§@fifãâ€lfià ~§f têfflpiê à~ §êi'Viço vigente apenas no Brasil, "aplicar-se

~d i~~Qi~artt~. ao8 J erdba~hadores b~asile:ros na Espanha e aos trabalha 

dores espanhOlS no Brasll, os quals terao os mesmo~ nirPirn~ p rla moa 
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mas obrigações que os nacionais do Estado contratante em 
/ / 1.7 

cuj G- ter ri tó 

rj o se encontrem " ( .::ut . 2) . Essa regra , e ntre tanto, niío se aplica ,salvo em 

relação à assistência médica (art. 6), ao trabalhador de empresa com 

sede num dos países contratantes enviado ao território do outro por 

um período limitado (em princípio, até doze meses), ao pessoal de voo 

das empresas aeronáuticas e à tripulação de navio sob bandeira de um 

dos Estados contratantes (art. 3). Os períodos de vinculação aos sis 

temas de seguridade social dos do i s países serão totalizados para o 

fim de concessão das prestações de invalidez,velhice, tempo de servi

ço e morte pela instituição ou Estado onde se encontrar o trabalhador 

\~~L . 7 ), r~ss~lv~dos os casos de inaplicação mencionados no art. 3. 

Se o trubulhuc1or j,í íi zc r jus .:1 prcstuç:=ío .Jntcs cJ.J s u.J tr.J.n sfe rênci u. 

para o t e rritório da o utru. Parte Contratante, conservará esse direi

Lo J?CranLc d insLiLuiçÕ.o do Estéldo onde adquiriu o dire ito (art. 5) . 

Os arts . 8 e 9 regulam os procedimentos para a concessão das precit~ 

das prestações , quando forem totalizados os períodos de contribuição 

atinentes a instituições gestoras dos dois países. Pelo Protocolo 

adicional de 1980 foram escl a recidos alguns pontos e estabelecido que, 

anualmente , os Estados Contratantes fixarão, de comum acordo, o valor 

da assistência médica, farmacêutica e odontológica prestada pelo país 

acolhedor , para fins de indenização ou reembolso das despesas (art.V, 

§ 6) • 

39 . O Acordo de Previdência Social Brasil-Portugal , cele-

brado em 1969, repete , praticamente, as normas do Acordo Brasil-Esp~ 

nha. 

40. O Acordo de Previdência Social Brasil-Itália foi assi 

nado em 1973 para dar aplicação aos arts. 37 a 43 do Acordo de Migr~ 

ção celebrado entre os dois países em 1960. Ele determina que, para 

a concessão das prestações por motivo de doença , invalidez, morte, 

maternidade e funeral , o país de acolhimento levará em conta, quando 

necessário, os períodos d e vinculação ao seguro social cumpridos no 

país de origem (ar e . 3, § l). Na hipótese de o trabalhador haver ad

quirido , antes da migração, direito às prestações de enfermidade, m~ 

ternidade e funeral, na conformidade da legislação do país de origem, 

poderá valer-se desse direit~stituição de seguros sociais do país 

de acolhimento (art. 3 , § 2). As prestações por invalidez e por mor-
-te serao concedidas e pagas ao trabalhador migrante ou a seus depende~ 

tes pela instituição gestora de cada um dos países contratantes, con

soante o determinado na respectiva legislação, computando-se, se ne

cessário , o período de vinculação à instituição do outro Estado (art . 

3, § 3). Antes de deixar o país de origem, o migrante deverá obter 
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um certificado do qual constem os períodos de filiação ao seguro so

cial, assim como os direitos adquiridos ãs prestaç6es referidas nos 

§ § 1 e 2 do art. 3 (art. 7) . Completado o período de carência fixa-

do pela legislaç ão do Estado acolhedor para cada urna das aludidas pre~ 

tações, o rnigrante receberá o mesmo tratamento concedido aos nacionais 

(art. 8). O pagamento das prestações ao rnigrante ou aos dependentes, 

na hipótese de regresso ao paí s de origem, será efetuado diretamente 

ao beneficiário pela instituição de seguros sociais do país de origem 

(art. 9, § 3). As instituiç6es competentes de cada urna d s Partes con 

tratantes serão sempre "responsáveis pelo ônus resultante da propor

ção estabelecida entre o período total considerado para o cálculo da 

prestação e o período de seguro social cumprido, exclusivamente, sob 

a égide de sua própria legislação" (art. 3, § 4) 

41. O Acordo Brasil-Cabo Verde sobre Previdência Social 

corresponde a uma troca de notas dos Min is tros responsáveis pelas r~ 

lações exteriores Cbs dois países, este.11dencb aos nacionais 8e ambos os paí

ses, re·stdentes no território do outro, as disposições do Acordo Brasil-PoE_ 

tugal que sobre o terna lhes eram aplicáveis antes da independência 

política desse país africano, verificada a 05 de julho de 1975. 

42. Os acordos de Previdência Social Brasil-Uruguai, de 

1978, Brasil-Chile, de 1980, e Brasil-Argentina, também de 1980, são 

similares. Tirante as disposições de caráter nitidamente regulamen

tar, eles estabelecem, de ~rn modo geral, as seguintes reg as básicas: 

a) igualdade de tratamento entre os trabalhadores dos Estados Contra 

tantes, inclusive dos de outras nacionalidades, que neles prestem ou 

tenham prestado serviços, quando passarem a residir no território da 

outra Parte contratante; b) desse princípio são excluídas as mesmas 

categorias de trabalhadores citadas no Acordo Brasil-Espanha (no Acor 

do Brasil-Uruguai, também as dornésti as; no Acordo Brasil-Argentina, 

o pessoal de trânsito das empresas de transporte terrestre); c) o di

reito adqui r ido a prestações pecuniárias será conservado perante a 

instituição dos seguros sociais no país de origem, nos termos da sua 

própria legislação; d) os direitos em curso de aquisição serão regi

dos pela legislação do Estado perante o qual f orem exercitados, t ota

lizando-se, para o deferimento das prestações, os períodos de filia

ção nos dois países; e) a assistência médica, farmacêutica e odonto

lógica prestada pela instituição de um Estado por conta da institui-
-çao do outro Estado será reembolsada na conformidade do ajustado pe-

las autoridades competentes dos países. 
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43. Por fim, cumpre referir os protocolos sobre relações 

de trabalho e previdência social firmados em 1974, entre o Brasil e 

o Paraguai, corno complementos do Tratado de Itaipu. Referência que 

s e faz para sublinhar que os trabalhadores empregados em obras fron

t eiriças não podem ser conceituadas corno Migrantes. Neste sentido, 

a l i ás, são explícitas as já citadas Convençõe s n9s 97 e 143, da OIT. 

44. Porque a obra em exe cução abran ge territórios do Bra-

sil e do Paraguai, nos quais, interpoladarnente, prestam serviços os 

empregados contratados em ambos os países - tornou-se imprescindível 

a celebração de atos internacionais dispondo sobre as normas de Direi 

to do Trabalho e de Previdência Social aplicáveis ao respectivo pes

soal. 

45. Os aludidos protocolos que, por constituirern tratados, 

foram ratificados pelos dois países, instituirarn um estatuto especial 

aplicável à área de Itaipu. Eles se esteiarn, fundamentalmente, em 

três princípios: 

19) aplicação da lei do lugar de celebração do contra

to de trabalho às questões de capacidade e identi

ficação profissional dos trabalhadores, de forrnali 

dades e prova do contrato e, bem assim, as relacio 

nadas com sistemas cujo funcionamento depende de 
- -orgao sindicais ou administrativos nacionais; 

29) aplicaç~o de normas uniformes diretas as hipóteses 

nelas cornternpladas; 

39) aplicação das normas mais favoráveis, consideradas 

no conjunto de cada matéria, às questões referentes 

ao contrato de trabalho,que não estejam sujeitas 

aos dois princípios anteriores (V., sobre os dois 

protocolos, nosso "Conflitos de Leis do Trabalho", 

Rio, Freitas Bastos, 1979, págs. 109/132). 

4 6. Foram, ass L.1 , mesclados, na disciplinação internacio-

nal, princípios de sobre-direito, próprias do Direito Internacional 

Privado, com normas uniformes diretas. E estas foram editadas com a 

finãlidade de conciliar certa disparidade de tratamento, em alguns as 

pecto~ das relações do trabalho, verificada no confronto entre a le-
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47 Os dois protocolos, cujos projetos foram por nos idea 

lizados e redigidos, juntamente com o professor D~LIO MARANHÃO, mere 
/ ~ -ceram dê EFHEN COHDOVJ\, cntao chefe do "Serviço de Direito do Tra-

balho e de Relações Operárias" da OIT, a afirmação de que configura-

vam 

Isto porque 

48. 

"um frondoso sistema normativo". 

"um projeto binacional de tal envergadura, duração e 

alcance supõe a criação de um regime jurídico especial, 

não sendo possível falar-se em mera aplicação dos prin 

cípios tradicionais de direito internacional. Estes 

foram concluídos principalmente para a solução de ca

sos individuais e não bastam para alcançar as diversas 

eventualidades que derivam do funcionamento contínuo 

uê uma empresa que atua em territórios distintos. O 

direito internacional tem assim de evoluir buscando 

um estatuto próprio para esse tipo de empresa" ("Régi

men laboral de obras fronterizas: el caso de It~ipu", 

in "Revista Internacional del Trabajo", OIT, Genebra, 

maio-junho de 1976, págs 341 a 343 e 349). 

Sistema similar veio a ser aprovado pelo protocolo fi! 

mado entre a Argentina e o Paraguai, em 1976, para a "Entidad Binacio 

nal Yacyretá". Esse ato internacional alterou a diretriz adotada em 

1972 pelo "Convênio sobre Salto Grande", celebrado entre a Argentina 

e o Uruguai, o qual determina que a relação de emprego do trabalha

dor contratado para prestar serviços alternativamente no território 

dos dois países ou no leito do rio, "se regirá por la normativa legal 

y convencional del país de su contratación" (art. 29) , com o que per

mitiu tratamento diferenciado a trabalhadores contratados para a mes

ma obra, que prestam serviços na mesma area territorial (CAP6N FILAS, 

"Cuenca del Plata y Obras Multinacionales", in "Trabajo y Seguridad 

Social", Buenos Aires, 1977, págs 13/6). 

49. :E; inquestionável que o ins.trumento firmado em 1976 por 

Argentina e Paraguai, tal como os aprovadas em 1974 por Brasil e Para

guai, melhor atendem ao princípio da não-discriminação, que constitui 

um dos direitos humanos fundamentais, consagrado em atos internacio

nais da mais alta hierarquia. 



50. 

que: 

VII . Conclusã=s 

F.m face do expos t o , pare ce -nos pe rtinente concluir 

19) Trabalhador migrante é aquele que se transfere 
r-:;' ~ -wê<Õ JJ' ~ ~I -

para um paísr~ &a«!'"~éPb~ com o âni 

mo de nele se inte grar ou, pelo menos , nele tra

b ,llh ,lr C'm C',l r<Í tc r n Zí o c v n t u <J l. 

29) A igualdade de oportunidades e de tratamento en

tre o nacional e o estrangeiro, nos campos do D~ 

reito do Trabalho e da Seguridade Social, const~ 

tui o princípio fundamental da proteção jurídica 

ao trabalhador imigrante. A observância desse 

princípio pode resultar : 

a) da r a tificação de convenções internacionais, 

ainda que de âmbito regional ; 

b) da celebração de acordos bilaterais entre paf 

ses de emigração e de imig~ação, seja para o 

recrutamento, colocação e condições de traba

lho do migrante , s e ja para a conse rvação dos 

direitos adquiridos ou em curso de aquisição 

referentes à seguridade s ocial; 

c) da adoção , no país acolhedor , do princípio da 

não-discriminaçã o e ntre o nacional e o estran

geiro na aplicação das leis sociàis - trabalhis 

t as , compreen d idos no respectivo si s t e ma tanto 

os servi ços de formação profissional , emprego , 

ass i stência mé dica e habit ação , como as conven 

ções coletivas de trabalho . 

39) Os tratados bilaterais de migração ou , simplesme~ 

te, de previdênci a social , celebrados _a parir do 

início do nosso século com o fim de equiparar o 

estrangeiro ao nacional , influenciaram a açao nor 

ma tiva d a OIT sobre a proteção social do imigra~ 
-t e ; mas e sses trat a dos bilaterais nao perderam 
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-de algumas medidas prevista s nas convençoes da 

OIT e da OISS. 

f9) Apesar de os trabalhado res empregados em obras 

fronteiriças n ã o poderem s er considerados migra~ 

tes é recomendáve l a discip linação dos seus direi 
I -

tos sociais-trabalhist a s em tratados bilaterais 

que consagrem o princípio da não-discriminação, de 

forma a assegura r-lhffi i guais direitos na execução 

dos contratos de traba lho. 

(1~ 



LINDOLFO COLLO~ E A LEGISLAC~O TRABALHISTA BRASILEIRA (*) 

Palestra do Ministro Arnaldo Sussekind 

Excelent (ssima Senhora Leda Collor de Mello, Excelen
t(ssimo Senhor Arthur Donato, DD. Presidente da FIRJAN, Excelen 
t(ssimo Senhor Alberto Guimaries Bocl in, DD. Diretor Regional do 
SENAI, Senhoras e l S<·:mhclr·<~!;. 

Foi com grande satisfa~io que aceitei o convite para 
dissertar sobre a figura de Lindolfo Collor, no que tange à sua 
atua~io na elaboraçio da legislaçio trabalhista brasileira. 

Comecemo~ recordando que a Revoluçio de 1930 foi que 
revelou o estadista Lindolfo Collor, cujos dotes intelectuais e 
preocupaçio com os problemas pol(ticos e sociais haviam sido 
ressaltados no Jornalismo, na Cimara dos Deputados e na campanha 
presidencial de Get~lio Vargas. 

Para a aferiçio da grandeza de sua obra, no curto espa
ço de 16 meses e nove dias em que dirigiu o Ministério do Traba
lho, Ind~stria e Comércio, cumpre recuar no tempo, para regis
trar o panorama trabalhista brasileiro antes de 1930, e quais as 
condiçies sdcio-e~onBmicas do nosso Pa(s antes de 30, que leva
ram Lindolfo Col~or a batalhar pela inclusio da legislaçio do 
trabalho como uma das bandeiras da Al lança Libertadora e da cam
panha presidencia~ de Get~lio Vargas. 

Antes d~ 30 existiam algumas leis trabalhistas, muito 
poucas, mas existiam; nio, porém, um sistema legal de proteçio 
ao trabalho, com um Minist~rio incumbido de supervisionar e fis
calizar a sua apl icaçio. Existiam sindicatos, muito poucos; nio 
uma organizaçio ~indica] expressiva e nacional, capaz de con
quistar leis, como ocorrera na Europa, onde o sistema heterBnimo 

isto~. o Estado legislando em proteçio ao trabalhador - foi 
conquistado por l~tas sindicais, desde os primeiros anos do sé
culo XIX, começando na Inglaterra e seguindo para a Alemanha, 
França, It~lia, etc. Também a falta dessa organizaçio sindical 
nacional tornava limposs(vel obter condiçies de trabalho em con
tratos colet ivos l que caracterizavam o sistema autanomo, que 
prevalece nos Estados Unidos, onde sindicatos fortes prescindem 
de leis, porque c~nquistam, nos contratos, as condi~ies de tra
balho e de proteçio aos trabalhadores. O movimento sindical no 
Brasil começa, realmente, com a vinda de imigrantes italianos P 
€·~spanh ó i s, anc\rqu ji st c\S, que fundc\m ncl Bras i 1 uni Bel:; fabr· i s, so-
bretudo em Sio Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco P Rio 
Grand~;,~ do S•Jl. 

~;;-~;~;~-;~;;;~~~-~:-;ravaçio da palestra, realizada no auditd
rio do SENAI ~o Estado do Rio de Janeiro, em 02.08.90 



Recuemos um pouco mais no tempo, para assinalar que, no 
Imp~rio, surgiram algumas associaç;es de trabalhadores. Eram as
sociaç;es de trab~lhadores com caráter misto de defesa de classe 
e de beneficincia. Quatro sio os exemplos que devem ser regis
trados: em 1858, a primeira delas, a Imperial Associaçio Tipo
gráfica Fluminense; em 1870, a Liga Operária da Capital Federal; 
em 1872, a Liga Operária de Socorros M~tuos de Sio Paulo; e, em 
1880, a Uniio Operária do Arsenal de Marinha. Na Primeira Rep~
bl ica, o movimento sindical ficou restrito a alguns centros in
dustriais brasileiros, de pequena ind~stria, isso porque nio ha
via condiçies sdcio-econBmicas para o desenvolvimento do sindi
calismo. Devemos recordar que o sindicato sd ~ forte, sd ~ au
tintico, sd ~expressivo, quando há esp{rito sindical. Mas o es
p{rito sindical ~um dado socioldgico: decorre da concentraçio 
operaria. Onde h~ concentraçio oper~ria, o esp{rito sindical 
surge naturalmente; mas sd há concentraçio operária onde hi in
d~stria. Nio havendo ind~stria, nio é poss{vel essa concentra
çio. Ora, o Brasil dos albores do nosso s~culo era um pa{s des
t itu{do de uma ind~stria forte, era um continente, como ainda o 
~. mas ilhado por pequenos centros industriais pouco expressi
vos. Entio, nio era poss{vel a existincia de um sistema sindical 
forte. 

A primeira lei sindical brasileira é de 1903. ~a Lei 
n9 979, concernente à sindical izaçio rural. Visava, sobretudo, à 
organizaçio de sindicatos de agricultores, mais do que trabalha
dores na agricultura, para a distribuiçio de cr~ditos oficiais 
aos sdcios e organizaçio de cooperativas para a venda dos produ
tos. Foi em 1907 que Afonso Pena legislou sobre a sindicaliza
çio, em caráter geral, numa lei que assegurava 1 iberdade e plu
ral idade sindical. Limitadas, entretanto, foram as consequincias 
dessa lei, em virtude do reduzido desenvolvimento sdcio-econ8mi
co, que hi pouco assinalei. Foi, como disse, com a imigraçio 
italiana e espanhola, de anarquistas, que surgiram sindicatos 
mais fortes e batalhadores. Com o nome de uni;es fabris, eles 
realizaram greves, duas das quais se tornaram célebres: as de 
1917 e 1919, defendendo o salário m{nimo, 8 horas de trabalho, 
repouso semanal, acidentes de trabalho, trabalho noturno da mu
lher, idade m{nima de 14 anos para o trabalho, etc. 

Nessa fase anterior a 30, tris Juristas e socidlogos se 
destacaram e, por coincidincia, esses tris homens formaram o es
tado-maior do primeiro Ministro do Trabalho, Lindolfo Collor. 
Refiro-me a Evariste de Morais, que escreveu o primeiro 1 ivro, 
no Brasil, sobre Direito do Trabalho, "Apontamentos do Direito 
Operirio", em 1905, e que realizou notáveis palestras no Rio de 
Janeiro sobre o problema social; a Joaquim Pimenta, que fomen
tou, em Pernambuco, a açio reivindicadora e de lutas da Federa
çio Regional do Trabalho, criada por ele em 1914; e a Agripino 
Nazar~, que desenvolveu lutas sindicais na d~cada de 20, na Ba
hia. Os resultados dessa Campanha, seJa em face do trabalho in
telectual desses homens, seJa sob o prisma de reivindicaçio das 
un1oes fabris, foram muito escassos. Assim, nds tivemos apenas 
quatro leis que podem ser apontadas antes de 30: a primeira Lei 
de Acidentes de Trabalho, de 1919; a lei criando as Caixas de 
Aposentadoria dos Ferroviários, lei Eldi Chaves, de 1923; a lei 
que estendeu o rSgime das Caixas para os mar{t imos e portu~rios, 
em 1926; e, finalmente, a lei de férias, sd para sindicalizados 



e sem nenhuma fiscal iza,io, porque nio existia Minist~rio do 
Trabalho e, portanto, nio era cumprida, em 1926. 

At estio os fundamentos que levaram a Revolu,io de 30, 
por impulso de Lindolfo Collor, a batalhar pela Legislaçio do 
Trabalho. Comecemos por ler a carta que, em 11 de agosto de 
1929, ele dirigiu a Vargas, confirmando a sua part icipaçio na 
luta pela reforma pol{tico-social do Brasil: "A naçio exige mui 
to e, por enquanto, nds lhe oferecemos pouco. Penso que, para 
estarmos nds e, sobretudo, para estares tu ~ altura do momento 
histdrico que vivemos, esse movimento deve s er alguma coisa a 
mais. Al~m de uma ocasional col iga,io eleitoral para a conquista 
da Presidincia, ele deve ser o intcio de uma nova mental idade do 
regime. Repara que as id~ias, for,as que fizeram a Rep~blica en 
trar em decl {nio, chegaram ao 1 imiar de uma ~poca nova. A na,io 
perdeu a confian'a nisso que a{ est~." Em seguida, em 20 de ou
tubro de 1929, na instalaçio da Al ian'a Liberal, que fez a cam
panha de Get~l io Vargas para a Presidincia da Rep~blica, o mani
festo, segundo Moog, redigido por Collor, dizia entre outras 
coisa, o seguinte: "A proteçio aos interesses dos oper~rios deve 
ser completa, a conquista das 8 horas de trabalho, o aperfeiçoa
mento e ampl iaçio da leis de férias, dos sal~rios mtnimos, a 
proteçio das mulheres e dos menores, todo esse novo mundo moral 
que se levanta nos dias atuais em amparo ao proletariado deve 
ser contemplado pela nossa legislaçio, para que nio se continue 
a ofender os brios morais dos nossos trabalhadores com a alega-

' çio de que o problema social do Brasil i um caso de pol Ceia." 

Na plataforma presidencial, o crllebre discurso da Es 
planada do Castelo , em que Get~l io Vargas lança, como candidato, 
o seu programa, h~ tambrlm um frase atribu{da a Lindolfo Collor 
que se tornou muito conhecida. ~a seguinte: "O pouco que pos
s utmos, em matrlria de legislaçio social, nio ~aplicado, ou sd o 
~em parte mtnima, esporadicamente, apesar dos compromissos que 
assumimos a respeito, como signat~rios do Tratado de Versailles 
e das responsabilidades que nos adv~m da nossa posiçio de mem
bros do Bureau [nternacional do Trabalho, cuJas convençies e 
conclusies nio observamos." 

A revoluçio de 30 resulta, sobretudo, de um levante po
pular, em face da derrota de Get~lio Vargas, numa eleiçio por 
todos considerada fraudulenta. A fraude fez com que se incen
diasse em v~rios pontos do Brasil, principalmente no Sul e Nor 
deste, a campanha que se tornou vitoriosa em 24 de outubro, com 
uma Junta Militar assumindo episodicamente o poder. A 3 de no
vembro de 1930, Getdl io Vargas toma posse, como Chefe Provisdrio 
do Governo Federal. 

Dessa data em diante, sabe-se que Collor batalhou para 
que se criasse o Ministrlrio do Trabalho que, afinal, foi insti 
tutdo com o nome de Minist~rio do Trabalho, Inddstria e Comrlr 
cio. ~o seu amigo Viana Mogg, num depoimento em 1 ivro, quem de
clara que, na v~spera do an~ncio da criaçio do Ministério, que 
se verificou em 26 de novembro, encontrou Collor no terraço do 
Hotel Gldria, de mios nos suspensdrios, "em estado de graça". E 
Collor lhe disse r "Est~s falando com o Ministro do Trabalho". 
Confessa Viana M?og a sua surpresa, porque esperava que, pela 
atuaçio de Collor 1em toda a campanha presidencial, ele seria Mi -



nistro da Fazenda, Ministro da Just i~a ou Ministro das Rela~ies 
Exteriores, minist~rios considerados proeminentes. Meses depois, 
entretanto, confessa Moog, compreendeu a euforia de Lindolfo 
Collor, porque p5de verificar que a intensa a~io legislativa pa
ra fincar as bases do Direito Brasileiro do Trabalho j~ estava 
na consciincia de Collor quando do citado encontro no Hotel Gld
ria. Ali, ele refletia grande alegria, por saber que ia ter a 
oportunidade de transformar em realidade a legisla~io que sonha
ra. Dal por que, ao chegar ao Minist~rio do Trabalho e se empos
sar, a frase principal do discurso de Collor foi a seguinte: nse 
estamos chegando tarde, cumpre-nos envidar todo o posstvel para 
chegar bemn. 

Collor obteve e projetou leis que cobriram todos os 
campos do novo ramo do Direito, cuja autonomia cient (fica, como 
sabem os senhores, foi consagrada no Tratado de Versailles. Nem 
todos os projetos de lei que ele elaborou se transformaram em 
leis na sua gestio, porque esta foi curta: alguns se transforma
ram em diplomas legais, outros foram, logo em seguida, transfor
mados em lei pelo seu sucessor, Ministro Salgado Filho, aprovei
tando, entretanto, o texto ou os textos elaborados por Collor, 
ji com exposi~ies de motivos encaminhadas ao Presidente Get~lio 
Vargas. Portanto, paternidade assegurada com sua assinatura nes
sas exposiGies. 

Tanto fez, em tio pouco tempo, a sua Secretaria de Es
tado, que passou a ser conhecida como Minist~rio da Revolu~io. 
Minist~rio que, nos ~lt imos anos, vem sendo implodido, com suas 
naturais atribui;ies derrogadas ou transferidas a outros drgios 
da Administra~io P~blica. 

Collor exonerou-se do Minist~rio do Trabalho defendendo 
a tese de const itucionalizaGio do Pats, porque, desde o inlcio 
do Governo Provisdrio, ele insistia, com outros eminentes pol ;
ticos da ~poca, na constitucional izaGio do Pats; e, precisamen
te, quando chegou~ conclusio de que essa constitucional iza~io 
já tardava enio havia motivo para adii-la, rompeu com Get~lio 
Vargas, pediu demissio do Minist~rio do Trabalho, passou a ser 
perseguido e acabou no extlio. Devemos recordar, nesta oportuni
dade, que a bandeira da RevoluGio Paulista, de 9 de julho de 
1932, foi precisamente a constitucional iza~io do Pa{s. A Revolu
Gio paulista foi derrotada nas armas, mas foi vitoriosa nas 
id~ias. Da{ a convocaGio da Constituinte por Get~l io Vargas, da 
qual resultou a ConstituiGio de 16 de Julho de 1934. 

Passemos a examinar algumas leis importantes, ela
boradas por Lindolfo Collor. A mais importante delas, sem d~vi

da, foi a lei sindical, Decreto Legislativo n9 19.770, de 19 de 
mar~o de 31. Menps de quatro meses depois de sua posse, ji t{
nhamos, portanto, uma lei sindical, cuJa exposiGio de motivos, 
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conforme depoimento de Evariste de Morais, que era o seu Consul-
tor Jur{dico, f5ra redigida por Lindolfo Collor. Essa exposiGao 
~longa, mas vale a pena referir dois pequenos trechos: nDo con
ceito de independincia social, que~ o pdrtico do edif{cio jur{
dico dos nossos d ~ as, chegamos, assim, a ripido passo, ao neces
sirio reconhecimento da solidariedade dos interesses profissio
nais. Estes tim a sua expressio legal nos sindicatos de classen. 
E, logo adiante: TPouco importa que a s{ntese Jur{dica do direi-



to sindical ainda nio tenha encontrado a sua expressio definiti
va na legisla~io dos nossos tempos. ~ fato de vulgar aprecia~io, 
como lembra Andr~ Forgeaud, que os indiv{duos, as classes e as 
castas se prendem, muitas vezes, por interesses ou tradi,ies, a 
fdrmulas polrt icas, sociais e Jur(dicas ji derrogadas pelo uso 
dos tempos. O que se faz mister, nessas ~pocas de transi,io, ~ 
que a Intel igincia dos homens saiba discernir as linhas gerais 
da evolu,io e definir as diretrizes Jur(dicas, polrticas e so
ciais da idade nova. Ainda ar, a autoridade de Hauriou nos ensi
na que nio sio as regras do Direito que criam as inst itui,ies, 
mas as institui,ies que criam as regras do Direito". 

As caracterrst icas dessa lei foram: 

iq) unicidade sindical, isto~. a representa,io uniti
ria do grupo sindicalizado; 

2q) 1 iberdade de estrutura,io, podendo os sindicatos 
organizar-se por categoria, por empresa, por of(cio ou profissio 
<a Const itui,io de 88 manteve a unicidade sindical compulsdria, 
mas obrigou que essa representatividade se desse por categoria, 
ferindo a 1 iberdade sindical que Collor assegurava, quando pos
sibilitava a 1 iberdade de estrutura,io que hoje nio se tem~ 

3q) reconhecimento do sindicato pelo Minist~rio do Tra
balho, mediante registro dos estatutos; 

4q) proibi~io de propagar ideologias sectirias de cari
ter polrt ico ou religioso, para que o sindicato se circunscre
vesse ~ defesa dos interesses profissionais e nio se comisturas
se com os partidos pol (ticos, nem com a igreja; 

5q) finalmente, hierarquia sindical, com sindicatos na 
base, federa;ies regionais ecl~t icas, ou uniies, nos Estados; e, 
finalmente, Centrais Sindicais, uma Confedera,io do Trabalho e 
uma Confedera,io da Ind~stria e do Com~rcio. 

A imposi,io da unicidade sindical evidenciava a pers
pectiva da real idade brasileira que tinha Lindolfo Collor, por
que era necessirio, nesse continente a que me referi, ilhado de 
pequenos centros industriais, onde faltava o esp{rito sindical -
era necessirio motivar a institui,io e o fortalecimento dos sin
dicatos pela representa,io unitiria. Houve, recentemente, algu
mas cr{ticas, inclusive de Luiz Carlos Prestes, a essa lei, con
siderando que era fascista, porque adotara a unicidade sindical 
compulsdria, a mesma unicidade sindical compulsdria que foi man
tida pela legislaçio de 30, pela CLT em 1943 e pela Const itui;io 
de 88. Nisto o l{der doentio Partido Comunista, a meu ver, mos
trou um desconhecimento da histdria mundial do sindicalismo, 
porque a unicidade sindical foi defendida, pela primeira vez, 
por Maxime Leroy, em 1913; adotada pouco depois por Lenin, que a 
implantou na U~iio Sovi~tica, onde perdura at~ hoje e, sd em 
1927, adotada pela Itil ia fascista de Mussol in i. Ora, a circuns
tincia de um princ(pio de Direito Sindical ser adotado pela Iti-
1 ia fascista nio torna esse princ(pio fascista. Ele é um princr
pio de Direito Sindical, que foi adotado também pelo comunismo 
da Uniio Soviét i ca e defendido por socialistas, como Leroy e, 
mais tarde, no Brasil, por Joaquim Pimenta. De maneira que a 



cr{tica ~totalmente improcedente. Na realidade, como seria pos
s{vel admitir que Lindolfo Collor pudesse fazer uma · lei de car~
ter fascista? Basta ver os nomes do seu Estado-Maior: Evariste 
de Morais, socialista confesso; Joaquim Pimenta, socialista de 
esquerda bem pronunciada; Agripino Nazaré, socialista confesso. 
O efeito dessa lei foi imediato. Quando tomou posse Lindolfo 
Collor, existiam 36 sindicatos no Pars; 12 meses depois existiam 
112 sindicatos sd de trabalhadores, fora os de empregadores. 

A complementaçio ldgica dessa lei seria armar o sistema 
coletivo do trabalho e, em consequincia, Collor proJetou duas 
leis da maior importincia. A primeira, criando as Comissies Per
manentes e Mistas de Conciliaçio, prevendo a arbitragem para os 
diss{dios coletivos. Essa lei, que foi proJetada em exposiçio de 
motivos assinada por Lindolfo Collor, se transformou em lei so
mente em maio de 32, pouco tempo depois da sua exoneraçio do Mi
nistério. Vale a pena ler tamb~m um pequeno trecho da expostçao 
de motivos de Collor sobre essa lei, porque~ mat~ria que ainda 
se discute sobre a conveniência ou nio do sistema entio preconi
zado. Dizia ele: "Lutas de classe sempre existiram e sempre 
existiria. Nio se cuida, com as comissies em exame, evitar a 
existincia dessas lutas. Trata-se, pelo contr~rio, admitido o 
seu aparecimento em estado mais ou menos agudo, de oferecer-lhes 
meios de soluçio, dignos dos homens e consentineos com a nature
za dos conflitos e as circunstincias que os envolve". E, no fi
nal da sua longa, bela e Judiciosa exposiçio, escreveu: "Quando
a conciliaçio nio for poss{vel, propor~ a Comissio um ju{zo ar
bitral ~s partes interessadas. O laudo arbitral, in~til seria 
dizi-lo, obriga os litigantes. A proposta da Comissio, entretan
to, para a solu~io arbitral poder~ nio ser aceita por um ou pe
los dois representantes das partes. A recusa dever~ ser motivada 
e tomada por termo, a fim de ser levada ao conhecimento do Mi
nistro do Trabalho, Ind~stria e Com~rcio, que agir~, entio, de 
acordo com os interesses gerais que estiverem em Jogo". Esse 
proJeto, como disse, foi transformado em lei pouco depois da 
sa{da de Collor do Ministério do Trabalho. 

A segunda lei, complementar dessa, dispunha sobre as 
conven~ies coletivas de trabalho. Collor prop6s essa grande e 
peculiar novidade do Direito do Trabalho na sua exposiçio de mo
tivos. Elaborou o proJeto que foi transformado em lei em 23 de 
agosto de 1932. Dessa exposiçio de motivos também vale a pena 
ler o seguinte trecho, em que defende as conven~ies coletivas, 
uma novidade em 1932: "No regime econ&mico, hoje relegado em to
do o mundo, da 1 ivre concorrincia sem pelas nem medidas, as du•s 
partes contratantes, nos regulamentos industriais, sd teorica
mente poderiam discutir as condiçies de trabalho. No terreno dos 
fatos, o que se verificava era o predom{nio exclusivo de uma 
vontade, a mais forte, que era a do patrio. "Ora, enpratique 
diz Jean Brethe de la Gressaye - 1 'ouvrier ne peut presque Ja
mais discuter les clauses du contrat: c 'est ~ prendre ou ~ tais
ser". Ademais - continua Collor - como assinala o autor que aca
bo de citar, o ~nico ponto precisado na pr~tica nos contratos 
individuais era o sal~rio. No tocante a todas as outras ques
ties, o oper~rio sd se instru{a mais tarde, depois de entrado no 
serviço". Da{ a proposiçio de generalizar e regulamentar o uso 
das convençies coletivas de trabalho que ajustam, numa negocia
çio de sindicato com sindicato, ou de sindicato de trabalhadores 
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com empresa, as condi~aes que vio reger as rela~aes individuais 
de trabalho, o que hoje est~ consagrado na Consol ida~io das Leis 
do Trabalho, mas que, infelizmente, no Brasil, ainda nio teve o 
desenvolvimento que existe em outros pa(ses. 

Agora, vou apenas referir as in~meras leis que Collor 
fez ou projetou, no campo do Direito Individual do Trabalho. 
Simples referincias: Carteira Profissional, por ele institu(da 
pelo Decreto Legislativo n9 21175, de 21 de mar~o de 32; dura~io 
do trabalho no com~rcio, lei de 22 de mar~o de 32; nacionaliza
,io do trabalho, conhecida como Lei dos Dois Ter~os, de 12 de 
agosto de 31; nacionaliza~io do trabalho na Marinha Mercante, 
lei de 19 de agosto de 31; trabalho na estiva, lei de 15 de ou
tubro de 31, entre outras. Al~m disso, elaborou proJeto sobre 
sal~rio m(nimo (exposi~io de motivos de 2 de setembro de 31), sd 
institu(do muito mais tarde, em 1936, e aplicado a partir de 
maio de 41; proJetos sobre dura~io do trabalho nas ind~strias, 
exposi~io de motivos de 26 de agosto de 31, transformado em lei 
em 32; regulamenta~io do trabalho do menor, exposi~io de motivos 
de 21 de outubro de 31, transformada em lei em novembro de 32; 
regulamenta~io do trabalho da mulher, exposi~io de motivos de 28 
de outubro de 31, transformada em lei em maio de 32. No campo da 
Previdência Social, Lindolfo Collor ampliou o regime das Caixas 
de Aposentadoria e Pensaes, estendendo-as a todas as empresas de 
servi~o p~bl ico do Brasil, mediante o Decreto Legislativo n9 
20465, de 19 de outubro de 31, e, ao mesmo tempo, mandou estudar 
a extensio do seguro social para a ind~stria e com~rcio, o que 
sd viria a ocorrer mais tarde: com~rcio em 1934, ind~stria em 
1937, instalado o IAPI em 12 de Janeiro de 38. Ainda, entre as 
leis projetadas por Lindolfo Collor, destacam-se, no campo da 
fiscaliza~io e solu~io de diss(dios individuais do trabalho, a 
cria~io das Inspetorias Regionais do Trabalho, Decreto Legisla
tivo de 19 de outubro de 32; Processo de Multas, transformado em 
lei também em 32, e cria~io das Juntas de Concilia~io e Julga
mento, por ele proposta, mas transformada em lei na gestio do 
Ministro Salgado Filho, em 25 de novembro de 32. 

A enumera~io dessas leis parece evidenciar algumas con
clusaes que devemos destacar. Primeira conclusio, a de que Lin
dolfo Collor fixou acertadamente, a nosso ver, o car~ter da nos
sa legisla~io trabalhista, isto é, intf-~rvencionismo b~sico do 
Estado, complementado, quando poss(vel, pela negocia~io coleti
va, mediante a~io sindical. Da( a sua preocupa,io de organizar 
sindicatos, dispor sobre conven~io coletiva e arbitragem dos 
conflitos coletivos, mas sem descurar da interven~io b~sica do 
Estado, porque, abaixo de um 1 imite de prote~io, nio é poss{vel 
se conviver com a dignidade humana. Esse sistema ainda perdura, 
apesar de algumas tentativas que j~ foram feitas para "america
nizar" a legisla~io brasileira, o que, a meu ver, seria um erro, 
porque, em nosso Pa{s, ainda convivem regiaes plenamente desen
volvidas com outras em vias de desenvolvimento e algumas absolu
tamente subdesenvolvidas. Ora, se se quer uma prote~io ao traba
lhador, de car~ter geral, nacional, h~ que se convir que em to
dos os pontos do Brasil, em todas as regiaes brasileiras, nio h~ 
sindicatos capazes de, em negocia~io, obterem condi~aes de tra
balho justas para os trabalhadores. Da{ por que o sistema que 
Collor implantou, e ainda vige, de intervencionismo b~sico do 
Estado, propicia essa prote~io m(nima ao trabalhador, mas, ao 
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mesmo tempo, nio impede, nio freia, nio obstacul a riza que sindi
catos fortes possam obter melhores condi,Ses de trabalho, por 
meio da negocia,io coletiva, onde os empregadores puderem ceder, 
em face das condi,Ses conJunturais econ&micas. Essa diretriz, 
enfatize- se, foi consagrada pela Const itui,io de 88, que tem um 
elenco bem grande de normas m{nimas cogentes de proteçio ao tra
balhador. 

Segunda conclusio: a CLT, elaborada em 1943, aprovei 
tou, em grande parte, normas legais adotadas ou preconizadas por 
Collor, referentes~ duraçio do trabalho e ~s condiçSes de tra 
balho, complementando-as com cap{tulos sobre temas omissos, e 
manteve a legisla,io sobre a Justiça do Trabalho de 1939 a 1940, 
que constituiu a natural evoluçio das Juntas de Concil iaçio e 
Julgamento, cuja cria,io ele preconizara. Guanto ao direito co
letivo de trabalho, nio mais vigorava a legislaçio armada por 
Collor, que fora subst ituida por leis, de 1939 a 1942, as quais 
visaram a complementar o Estado Corporativo, previsto na Consti
tui,io de 1937. 

Sd em 1963, ao que conheço, o Governo Federal homena 
geou Lindolfo Collor por sua notivel atuaçio como primeiro Mi 
nistro do Trabalho. Refiro-me ao "Fdrum de Debates Lindolfo Col 
lor" que teve lugar no Rio de Janeiro, na Cimara dos Deputados, 
numa composiçio tripartite de representantes do governo, de em 
pregadores e de empregados, cuJa comissio organizadora tive a 
honra de presidir. Esse fdrum reexaminou toda a legisla,io tra
balhista, sendo suas conclusSes, em grande parte, por mim apro 
veitado mais tarde, quando, no Governo Catello Branco, exerci o 
cargo de Ministro do Trabalho e Previdincia Social. Refiro-me ao 
proJeto de lei de revisio e atual izaçio da CLT, em grande parte 
por mim redigido, adotado, logo depois da minha sa{da, pelo De 
creto-Lei n9 229, de 1966. 

Por todo o exposto, Senhoras e Senhores, parece inques
tionivel que Lindolfo Collor se insere entre os grandes homens 
que aJudaram a construir o mundo em que viveram. A esse respei 
to, cabe recordar as palavras de Anatole France, quando do fune
ral de Emile Zola: "Antes de lamentarmos sua morte, exaltemos 
sua vida e a imortal idade de sua obra". 

\ 
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'' DIREITOf SOCIAI~ NA CONSTITUINTE 

~ Florianopolis - 23.04.87) 

I - TIISTRUI\ffiNTOS I\'fA.RCOS DA I DADE CONTEMPORÂNEA 
---------------------- ----A-Constituição dos ] E uy (1 ~87) 

E-Declaração UZ?-iversal dos Direitos do Homem (Rev.F~e.-1789) 

-Const.francesa- 1791. 
C-Libera~-individualismo=pensadores do Sec.XVIII. 

D-Poderes do Estado,organização territorial,direitos polÍticos e liber

dades indi~iduais. 

E-Influência ConstituiçÕes até 1914,inclusive as brasileiras de 1824 e 

1891. 

II - CONSTITUCIONALISMO SOCIAL 
... ---A-Constituição fra.nc a de 1848=ape.~.as aludiu ao Dir.do Trabalho. 

B-Const.Su{ça de 1879(emendada em 1886)=competência p/trab.menor,inds. 

insalubres e perigosas,duração do trabalho e seguro acid.trab.e doen

ças profissionais. 

----~ C-Const.México(1917)=não apenas compet;ncia p/legislar,mas completo elen-... 
eo de direitos sociais (pg.16). 

__ ...._ D-Constituição alemã de \\re (1919)=Cap.Ordem econÔmica e soeial;procu-
' rou conciliar princípios liberais e socialistas:social-democracia. 

E-Weim~r=ponderável influência (Brasil-34);hierarquia constitucional a 
..... -
normas de proteção ao tra.b.e prev,social,fundamentan.do intervenção 
Estado nas relaçÕes do t rabalho. 

- ~ F.Tratado de Versailles(1919)=robusteceu essa influência(art.427). 

G-Direitos sociais ao lado dos dirs.individuais=atividade nositiva do ------- ---
Estado (Recaséns Siches- pgs.13 e 14). ---III-I:tiSTRUfifEl'JTOS ATUAIS DE RELEVO 

A-Fontes de direito.Pontes=tntegram a ordem jurÍdica supra-estatal,aoi
ma do dir.interno. 

_ E-Declaração Universal dos Direitos 
~ ' 
-Regulamentação=Pacto Intern.dos 

(O!IU-1966;vigência-1976). 

IV - PRINCfPIOS COKSTITUCIONAIS . 

do Homem(ONU-1948):pgs.21 e 22. -"" Dirs.Economicos,Sociais e Culturais 

A-Enunciados que configuram doutrinariamente o sistema e iluminam: . 
1-interpretação das normas constitucionais; 
2-elaboração das leis s/o respectivo sistema e sua interpretação • 

... 
B-Da ordem economica e da ordem social ? 

- T~ 1-Comissão Afons0 Arinos e Comissões da Assembléia Constituinte.Ob-
- .. I 
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)-Desenvolvimento econÔmico i ~ p/Justiça Social.Importência des

sa declaração. I~~~~~ ~ 
4-Necessidade esclarecer:liberdade de iniciativa deve ter como freios 

a valorização do trabalho humano,a dignidade do trabalhador e a fun-- ,-- -
~ão ~social ~ propriedade ... 
-fundamento p/~ intervenção i.9_ Estado na rels.de trab.•patamar le---- -
gal complementado ou suplementado pelos instr-;J.m.entos da neg.col., - . 
~inclusive laud..os arbitrais ou decisÕes normativa da J.T. 

I 

-intervenção que se reduz n;;. razão inversa do desenvolvimento sÓcio

econÔmico do pais e da expressividade da organização sindical (p .ex: 

pg. 52). 

C-Congresso TST-Academia (Bras-Ília-84)=pgs.55 e 56. 

D-~a. sugest~o: 

"Art. .A ordem econÔmica e social tem por fim realizar a justiça so-
ciãí com base nos se~intes princÍpios: , 

I-desenvolvimen~o economico com liberdade de iniciativa e respeito a 
função social da propriedade ; 

li-valorização d~ trabalho como condição da dignidade humana; 
III-direito ao trabalho,mediante polÍtica de pleno emprego; 
IV-trabalho como dever socia.l,com iguais oportunidades e sem discri

minação no emprego ou profissão ; 
V-integração do trabalhador na vida da empresa; 
~I-direito de associação,eom liberdade sindical: 

V - NOPY~S CONSTITUCI9NAIS 
' A-Auto-aplicáveis ou de eficácia plena=cria ,desde logo,direitos subjeti-

e::e -- • , 

vos.Mecanismos p/ assegurar o seu exercicio. 

B-Programáticas ou de eficácia contida=dirigem-se ao legislador,devendo 

ser gerais e flexíveis . 

C-Consts.34,37 e 46=normas dirigidas ao legislador;Const.67/69 mesclou 
... 

de forma imprecisa umas e outras.Conveniencia evidenciar claramente 
a natureza da norma. 

VI- NORN.AS PARA A ERA D1\ INFOPJtiÁTICA ----------
A- Nova revoluçã? t'cnolÓgic~(em plena marcha): 

, 
1-Informatica=computadores interligados por sistemas de telecomuniea-

ções:universalizam informações armazenadas;resolvem complexos pro-
,. 

blemas em segundos;dirigem artefatos,robos e serviços. 

- Redução mão-de-obra !Pdustrial e ampliação atividade terciária(OIT-
-Tangelson) 

2-gu!mi~a=substi,uiç~o fte 2rodutos naturais por sintéticos(p.ex:bo~
cha,lã animal ,fios de cobre;açucar etc.) 

- Redução de c~tas atividades rurais. 
B-Preju!zo paÍses em vias de desenvolvimento (Brasil): 
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I 
I 

(De 1981 a 198 ,a exportação latino-americana de açÚcar caiu de 

US$1.400t miUÍ 'es a 400 milhÕes). 

C-Soluções extranh s ao Direito do Trablho: 
~------1..- - -

1-Integração regional; 
- I • 

2-Controle ~ natalidade(~~·(.,@._-~~~ 

OIT - População EeonÔmieamente Ativa (1985-2025)-Taxa de crescimento: 
a )África ••• , ..... 2, 82% C\. ct . 

b )Am.Latina •••• 1, 98rG ~' 
e )Ásia ••••••••• 1, 22% tr 
d)URSS ••••••••• 0,51 % ' I 
e)Am.do 1Jorte •• 0,5Q?f; 11 

f) Europa ••••••• O, 04% •< 

-Mundo ••••••••••••••• 1,32% ~- ~ · 
-PaÍses desenvolvidos0.28% 1

' 

-PaÍses menos " " ••• 1 , 60'% tt 

Taxa atual do Brasil ••• a.,.,$ (mads 1. 500.000 empregos anuais) 
D-No~s~eonstituciona do trabalho: --- ~ 

1-Semana <!!_ ~h ras, é/- restriçÕes ao trabalho extraordinárig_; 
2-Amplia ão do seguro-desemprego,com serviços de treinamento,reci-

1 - r-

ela~~ e r~aEtaç~o ~~ofissional; 

3-Tra.balho -ª-- t !,_mpo arcial; 
4-Idade mÍnima de 14 n/o trabalho. 
--- --- --,-.- .;!:."'":_:__::__;:..:..--..-.,;=.;...;._,; 

VII - GA..BANTIA CONTRA A DESPEDIDA. ARBITRÁRIA 
..------ - !--

A-Fracasso da estabilidade absoluta adquirida a longo prazo 

B-FÓrmula alemã- Legislação comnarada- OIT=Recom.119/63 e Conv.158/82: -- --- ---' ,- - .... -------. ____.. 
1-Exclusão contrato a prazo e cargos de confiança(às vezes,pequenas 

empresas); 

2-Per!odo de prova de 6 a 12 meses; 

3-Despedida socialmente justa ou com motivos definidos:diseiplinar, 

econÔmico-financeiro,teenolÓgico ou disciplinar (Art.165 da CLT) 

~-Conv.158~ (ler art.42-pg. 79) :raz3es válidas ~3:.. despedida: 
a)conduta do trabalhador; 

,...-- ~ 

b)capacidade do trabalàador(qualificação profissional,enfermidade 
prolongada e invalidez); 

) 
( A , ( c motivos de mdole economiea,tecnologica,estru.tura.l ou similar pro--cedimentos e~peciais). 

C-Congresso TST/Academia-84 (pg.83) 

D-Pode acoplar ~ !JGTS_ - Nossq sugestão (pg.83) 

VIII - ORGANIZAÇÃO SDrDICAL 

A-Legislação 1939-1!942, m"serida CLT-43 ( Const. 37): 
~ a 

1-Sindicato únic~ ,c/represen~a ão legal d~. categor·a ou profissão; 
- 4\.A.M c:o lt>..< 1,..., lJ..lV\.. • . . -. s.:~~~~- ~ - '/_/ 
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B-Convenção OIT-87,de 19~8: 
1-Pluralidade fadultada (pg.88); 

2~Estruturação espontânea; 
3-ContribuiçÕes dos associados,com liberdade de filiação(pg.89); 

- Quota de participação dos não-associados beneficiados(pg.89,nº77). 
C-Unidade compulsÓria-histÓricamente justificada.Já pode ser suprimida. 

__.. . - I --. ---.. -

CondiçÕes p/evitar pulverização (OIT). 

D-Contribuição com:pulsÓria:substituir pela quota ~solidariedade (Es
paa~a,Grécia,Suiça,Turquia e ColÔmbia).Melhor do que extinção paulati

na (tendência M.Tb.). 

IX - ~~GOCIAÇÂO COLETIVA E GREVE 
...... ------........ 

A-Conflitos coletivos.Ideal=auto-composição e ~rbitragem facultat iva. 

Tradição brasileira:dissidio coletivo. 
B-Greve=procedimento p/solução do conflito e não guerra.Opinião pÚblica 

euronéia reage contra g_reve selvage_!n .Casos recentes França .:._ Espanha.. 

C-Gre Fases no direito comparado: 

1-Avis ~o (negociação direta,sem greve); 

2-Paralização (neg.col.direta;impasse:mediação administrativa); 

.;;;=.:;::;::.~O:..=_.arbi tragem facultativa ou obrigatÓria( decisão administrati
va ou judiciária); 

4-Laudo ou decisão=fim da greve. ----D-Greve ativ.idades essenciais:art.8QPa.cto( Eli,•93{e decisões Comitê de 

Liberdade Sindical da OIT(pg.96).Caso controladores de voo EEUU. - -~ 
E-Pap~ João (p.--g~ 96/97 l _e nossa sugestão (pg.97). 

X - ~STIÇA D~ TRABALHO. (se houver tempo) 
A-Hipertrofia - .Necessidade Comissões Internas de Conciliação e/ou ou--~ procedimentos de solução dos litÍgios individuais no âmbito da 

, 
empresa de medio ou grande porte. 

B-Reclamações concÍliadas=54% - Não coiL~ecidas ou arquivadas=21 %. 

C-Compet~ncia=ações traba.~tas União,autarquias e empresas pÚblicas. 

D-Composição=sem estabelecer nQ e só com togados nos tribunais. 

E- Poder normativo=fator de equidade soci~l no conjunto das categorias; -tradição do direito brasileiro.DissÍdio colet' o: 

1-por acordo das partes; 2-pelo sindicato dos trabalbador ee; 3-pelo 
J'.i.P .em caso de greve ilegal e nas atividades essenciais; 5-pelo sin

dicato r atron11 ou pelas empresa 
greve. 

interessadas,apÓs quinze dias de 

F-Sentença normati~a=ajustar-se aos princ!pios da 
cial,sem contrariar a lei • 

....____ --
ordem econÔmica e so• 
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