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O QUESTIONADO FUTURO DO DIREITO DO TRABALHO 

Por Arnaldo Süssekind (Presidente Honorário da Academia 
Nacional de Direito do Trabalho e titular da Academia 
Brasileira de Letras Jurídicas). 

! 
Num mundo em acelerada transmutação, a sabedoria do 

! 

estadista deve consistir em conciliar o econômico com o sc;>cial e o 
' 

financeiro. Este vtsa à estabilidade monetária; aquele, ao 

desenvolvimento social; mas i ~enhuma nação pode ·viver 

harmoniosamente, por muito tempo, sem o atendimento das 

exigências sociais, entre as quais !se i~sere o direito do cidadão a um 
. I 

I -

trabalho capaz de assegurar-lhe, e à sua família, a subsistência com 
I 

dignida.de e~ segurança de uma r~nda na invalidez, velhice e morte. 
j 'lrl I , _ .- . 

. - . r 1 "-~../' ...... · ~.::~.. ,--
' I . ' 

Os adeptos do Estado Social e os do Estado Liberal têm 
I , 

posições distintas a respeito do t~ma. Estes últimos, ressuscitando 
I • 

Adam Smith, pregam a omissão do Estado nas relações de -trabalho; 
I 

aqueles, com a doutrina 'Social da Igreja, a filosofia trabalhista e a 
I • 

social-democracia, defendem a; intervenção estatal, objetivando 

garantir justas condições de trabalho, num patamar adequado a cada 

país, que deve e pode ser :ampliado pelos instrumentos da 

negociação coletiva entre sindicatos d~ trabalhadores e empresários, 
ou as . 'associações destes. ·. No I campo da Previdência Social, os 

liberais sustentam h'oje a incidência -dos seguros sociais sobre 
I . 

salários não excedentes de um pequeno valor, a fim de propiciarem a 
' ~ I 

expansão das empresas de prevlidência privada, se~do que alguns 

pretendem, simplesmente, a implosão do sistema previdenciário 
I 

,.....""",...,..,..,_. r'\ ------·~-~ ... - -1 ·- - -- ~ --- , 
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I 

· universal fundada no princípio ;da solidariedade social, além das 

contribuições dos diretamente int~ressados. 

O liberal-individualismq da Revolução Francesa, com o 

dogma da liberdade contratual esfeiada n~ fi~ta igualdad: jur~dica d~s 

cidadãos, : numa fase em qui a . pnme1ra revo~uçao 1ndus~nal 

·· determinara a concentração do~ me~os de produçao e do cap1tal, 
I 

valorizando a máquina em . prejuízo do homem, gerou as trágicas 
I 

condições de trabalho que se refletiram na literatura do século XIX. 
I 
I 

Produziu, por isto mesmo, a rearão que fundamentou o nascimento 

das leis sociais-trabalhistas, mediante intervenção do Estado nas 

relações contratuais de trabalho. ~ 
A consagração do Direi~o do Trabalho, então envolvendo os 

; 

seguros sociais, pelo Tratado de !Versailles (1919) , que selou a paz 
! . . 

da primeira guerra mundial e criou a Organização Internacional do 
I I 

Trabalho (OIT) para universalizar os princípios da Justiça Social, 
I . 

resultou, sem dúvida, da consciêpcia forjada, em sucessivas etapas, 
i 

pela pregação de Robert Owen (1812), nos albores do século XIX, 
I 

com a conseqüente organizaç~o das trade unjons inglesas; do 
I 

Manifesto Comunista de Marx e Engels (1848);do reconhecimento do 
! 

direito à sindicalização, antes co~siderada delito, pelo governo inglês 

de Disraeli (1871 ); da instituição das centrais sindicais norte·- · 
I 

americanas (AFL-1886 e francesa (CGT-1895) e dos reiterados 
I 

congre~sos de trabalhadores; ~a conferência de Berlim sobre a 
I 

internacionalização das leis de ! proteção ao trabalho (1890); da 
I . 

encíclica Rerum Novarum, do PÇtpa Leão XIII; e, por fim, da ação 
I l 
meritória da Associação Internacional para a Proteção Social dos 

I . 
Trabalhadores ( 1900/14 ). 1. 

I I 

, A Constituição do. Mé~ico de · 1917 e a da -Alemanha de 
. I ' 

I 

1919 passaram a cuidar do hqmem social, ao lado do· ci,dadão 
: . , ' 

político, sendo certo que a legislação comparada, sob~túdo, nos 

países de tradição jurídica roman9-germâniéa, repudiou<bliberalismo. 



., 

I 
I 

o término da Segunda Grande I Guerra (1939-45),
1 

consagrou os 

princípios fundamentais do Direito!! do Trabalho e da seguridade social 

(arts. XXII a XXV), tendo sido 
1 

eles regulamentados pelo Pacto 
I 

Internacional .dos Direitos Econqmicos, Sociais e Culturais (ONU, 
I 

1966), ratificado pelo Brasil (Decreto de Promulgação no. 591, de 
l 

6.7.92). i 

Já agora, entretanto yem crescendo o contingente de 

adeptos das teorias liberais e de sua aplicação generalizada, num 
I 

movimento suspeitamente orquestrado e com inquestionável reflexo 
I : 

na mídia. Fundam-se eles na irrefreável globalização da economia, 
! . 

que acarretou a liberação do comércio mundial em favor dos países 
I 
I . 

mais desenvolvidos. Essa noya fase da economia resultou do 
I . . 

encontro, no tempo, do fim da g~erra fria, simbolizada na queda do 
i 

muro de Berlim, com a nova revolução tecnológica, caracterizada 
I 

pelos fantásticos êxitos ·da informática, da telecomunicação e da 
I 

robótica. 
'i 

De repente, não m~is que de repente, informações, 

imagens e capitais dão a volta ao !mundo em poucos segundos. 

O incremento da concorrência comercial decorrente dessa globalização vem exigindo 

maior produtividade empresarial, melhor qualidade dos produtos e serviços, além da 

redução dos custos. Contudo, há países plenamente desenvolvidos que resistem em 

transferir a tecnologia de última geração aos países em vias de desenvolvimento, salvo para 

fábricas que eles instalaram em regiões onde as condições de trabalho lhes permitem a 

produção a baixíssimo custo. Mas pressionam os países do Terceiro Mundo no sentido da 

liberação do comércio exterior, embora continuem a manter altas taxas alfandegárias para a 

importação de bens que possam compelir vantajosamente com os que produzem. 

Em recente relatório, o BID (Banco lnteramericano de Desenvolvimento) informou que 

na década de 90, a média da renda per capita foi de 

- US$ 13.800 nos países desenvolvidos; 
- US$ 4.300 no Oriente Médio ; 
- US$ 3.900 na Europa Oriental ; 
- US$ 3. 700 na América Latina; 
- US$ 3.500 na Ásia, excluídos os do Sudeste; 
- US$ 1.500 na África. 
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Releva assinalar, neste ~passo, que a liberação do comércio 
I 

importador brasileiro se fez, a ~artir do Governo Collor, de forma 

violenta e não por prudentes eta'pas. Passamos de um regime de 

exagerada proteção a uma repen~ina liberalização, sem proporcionar 

às empresas tempo e recurso~ financeiros suficientes para se 
I 

reestruturarem visando, à competilão do mercado mundial. 

~ A concorrência instalada 
1 

no comércio exterior pela 
I 

liberalização da economia motivo~ a vulneração de alguns princípios 

cardeais da Justiça Social, principalmente no campo das relações de 
! 

trabalho, ao mesmo tempo e"l que a implementação· ·da mais 

moderna tecnologia e de nov9s métodos de trabalho . geraram 

preocupante desemprego estrutur~l. 
I 
! 

A flexibilização de algumas normas de proteção ao 
! 

trabalho, irradiada após o primeiro choque petrolífero (1975), foi 
. ! 

sensivelmente ampliada a partir do fenômeno da globalização 
I 

econômica. Ela vem sendo. admi~ida, em níveis distintos, tanto pelos 

neoliberais, a maioria dos 9uais
1 

querem, na realidade, a 

desregulamentação do Direito do j Trabalho, quanto pelos defensores . 

do Estado Social, entre os quai~ me incluo. Estes admitem, nesta 

fase, a redução do grau de interve'nção da lei, a fim de que: 
I 

1 °) os sistemas legais s~ constituam de regras gera1s 
I . 

indisponíveis, que estab.eleçam um mínimo de proteção a 
I 

todos os trabalhadores, :abaixo do qual não se concebe a 
I 

dignidade do ser humano; 
I 
' 

2°) esses sistemas abram espaço para a complementação do 
I 

. piso protetor irrenunciável j ou para flexibilizar a sua aplicação 

: mediante negociação coletiva, , isto é, com a participação dos 

! correspondentes sindicat~s, aos quais cumpre assegurar a 
I 

liberdade sindical, tal como prevista na Convenção da OIT no 

a1· I 
I I 

4 
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3°) a flexibilização deve ter por pbjetivo: 
i 
I 

a) o atendimento a peculiaridades regionais, empresariais 
I 

ou profissionais; 1 

I 
b) a implementação d~ nova tecnologia ou de novos 

I 

métodos de trabalho; 
! 
I . 

~ a preservação da saúde econômica da empresa e dos 
I . 

respectivos empregos. 
I 

I 
·~ Atender-se-á, assim, no caso brasileiro, a tradição do nosso 

I 
I 

direito, cujas raízes são romano-germânica - do direito escrito, da lei -
I I 

, homenageando, ao mesmo tempo, a nossa geopolítica e a defesa 
I 

da empresa, em harmonia co~ os legítimos interesses dos 

trabalhadores. 

No preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos da 

Pessoa Humana, como bem ! asseverou ANDRÉ FRANCO 

MONTORO, "há uma lei mafor de natureza ética , cuja 

observância independa do direito positivo de cada Estado. O 
I 

fundamento dessa lei é o respeito à dignidade da pessoa 
'I I , 

humana . . Ela é a fonte das fonte.s do direito" ("Etica na virada do 
. I 

século", SP, L Tr, 1997, pág.15). Aplausos, portanto, à Constituição, 
I . 

brasileira de 1988, quando ressaltq no seu art. 1 o, que "a dignidade 
. I . 

aa pessoa humana" é um pos fundamentos · do "Estado 

democrático de Direito"- princípio que, nos termos do art. 5°, § 2°, · 
I 
I 

se traduz num dos direitos e garantias do cidadão . . O respeito à 
I 

dignidade do ser humano se ins~re na cat~goria dos direitos que 
I 

PONTES DE MIRANDA denomin~ de supraestatais e que a Igreja 

Católica inclui no elenco dos direitOs naturais, cuja observância não 

deve depender da ;igência de [ tratados · internacionais ou leis 

, nacionais. A respeito, mais incisiv9 é o art. 1 o da Constituição alemã 

· do após guerra ao afirmar que "A dignidade do homem é inviolável" 

i preceito i que levou os seus :intérpretes a concluírem pela 
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Não obstante o exposto, não são poucos os que hoje, em 
I I 

nosso país, vindicam a desregulamentação do Direito do Trabalho, a 
. I 

extinção da Justiça do Trabalho :e o encolhimento da Previdência 

Social. A filosofia dos neoliberais está bem resumida no seguinte 

veto aposto pelo Presidente da fepública à lei sobre locação de 

serviços rurais aprovada pelo Congresso Nacional: 
I 
i 
I 

"Nas sociedades civilizadas a atividade humana se 
exerce em quase todas as formas sob o regime do 

contrato. 
I 
I 

I 
I 
I 

Intervir o Estado na formação dos contratos à restringir a 
i 

lib~rdade e a atividade indiv~dua~ nas suas mais elevadas 
e constantes manifestações, é limitar o livre-exercício 

I 

das profissões, garantidas em toda a sua plenitude pelo 
I 

art. 73, § 24, da Constituição. 
i 
I 

O papel do Estado nos re{ilimes livres é assistir como 
simples espectador à formação dos contratos e só · 
intervir para assegurar os !efeitos e as con~eqüências 

I 

dos contratos livremente realizados. Por essa forma, o 
I 

Estado não diminui, mas amplia a ação da liberdade e da 

atividade individual, garantic;tos os seus efeitos. 
. I 

I • 
I 

É · inconveniente . porqu~ a lei se baseia no 
I 

desconhecimento dos principias econômicos. 
. i 

! 
O . trabalho humano foge i sempre à regulamentação, . 
procurando pontos onde ele pode exercer-se 

I 

r t " I avremen e... . i 
I , . 

Não se trata, como a m~itos pode parecer, de despacho do 

Presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, mas de veto datado 
I 

de 1899 assinado pelo President7 em exercício MA~OEL VlTORINO 

rEREIRA, consubstanciando a qoutrina que vem sendo defendida, 
..... I •• - ! --- -- - _ __.._ - -- .a._ - - - - I - I _ - --- _ I - --- -
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Para comprovar que os encargos sociais-trabalhistas não 

representam parcela significativa do "Custo-Brasil" - na realidade 

onerado por múltiplos tributos ; e exageradas taxas portuárias -

cumpre reproduzir o quadro alusiyo à media do salário-hora acrescido 
I 

das precitados encargos: ! 
! 

ALEMANHA.oo····oo·······oo·················oooo•oo···US$ 21,50 , . 
SUECIA ................................ ~ ................................. 20,93 

, . 

SUIÇA .. oo······ .. oo ......... oo .......... : .... oo ······oo········· .......... 20,86 
, ' 

ITALIA .................................. .. ........ I •••••• I. I •••••••••• I •• ' .16,29 
FRANÇA ..... ·····oo·······oo······· ... ' ................ · ................. 15,25 

' EEUU .................................... ~ ................................. 14,83 , 
AUSTRALIA .......................... ' ................................ . 12,88 
JAPÃO ......... oo ...................... .' ................................. 12,84 
GRÃ BRETANHA ................. : ................................ 12,42 
ESPANHA .... oo ...................... ~ ............. oo .................. 11 ,58· 
ISRAEL ............................................ I ••••••••••••••••••••••• 7,69 . , 
GRECIA ................................................................... 5,49 

, I • 

CORE IA ............................... <· .................................. 4, 16 
TAIWAN ................................ : ....... t···························3,98 
PORTUGAL .......................... 1 

•••••••••••••••••• I •••••••••••••••• 3,57 
' BRASIL ..................................................................... 2,79 
I 

(BUREAU OF LABOR STATlSTlCS, in Folha de SP de 
14/02/96) 

Vale sublinhar, nesta i oportunidade, que a participação 

salarial nos custos industriais brasileiros é de apenas 16°/o, sendo que 

essa participação na renda nacional vem decrescendo em escala 

preocupante: · 
! 

1949 .......... 56,6o/o. 
1959 .. oo ...... 55,5o/o! 
1970 .... oo .... 52,0o/o ' 
1990,00000000045,0°/o: 
1994 .. 0000000040,0%: 
1997 o oo, o oo o o .38,2°/o I 

' 
I 

A OlT, responsável ; maior pelo aperfeiçoamento e 
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OIT: 

, do Diretor Geral nos relatórios à Conferência 

Anual: 

a) "A desigualdade entre as nações e no seio das mesmas se 

acentuou devido à diferente capacidade dos países e das 

categorias de trabalhadores de adaptar-se à evolução das grandes 

tendências econômicas. Existe o perigo de que numerosos 

países, que se encontram atualmente entre os menos 

desenvolvidos, fiquem completamente marginalizados do sistema 

econômico mundial que se está configurando" ( 1Jtfi"t) · 

b) "A cooperação internacional deve encaminhar-se para humanizar a 

globalização, conciliando as necessidades em matéria de justiça 

social com os imperativos da competição econômica. 

Insto aos Estados Membros da OIT a que abandonem a prática de 

normas trabalhistas e condições sociais artificialmente 

desfavoráveis, que lhes permitem obter vantagens desleais, e se 

esforcem por encontrar mecanismos que permitam distribuir com 

equidade os benefícios advindos da liberalização do comércio" 

(1996); 

c) "Se não lograrmos por um freio ao custo social das transformações 

econômicas resultantes da mundialização e da evolução 

tecnológica, correremos o risco de deslizarmos para um terreno de 

grande instabilidade política e social" (1997). 

Para atenuar o desemprego, que agrava ilimitadamente os males sociais da 

a) defende a redução da semana de trabalho, por etapas 

sucessivas, com restrição das horas extras, que só devem ser 

admitidas em situação atípicas; 

b) regulamentou o trabalho a tempo parcial, amplamente utilizado 

na Noruega, Suécia, Holanda, Grã-Bretanha, Estados Unidos e 

Japão, sobretudo entre mulheres de 25 a 29 anos e estudantes 



c) regulamentou o trabalho a domicílio, em fase de expansão 

significativa do teletrabalho (Conv. 177 e Recom. 184, de 1996); 

d) está regulamentando o trabalho em regime de subcontratação 

(terceirização), cujo projeto de convenção, aprovado em 

primeira discussão em 1997, ainda não foi adotado 

definitivamente; 

e) empreende notável e extensa campanha contra o trabalho infantil 

(de 7 a 14 anos), o qual, além de prejudicar o desenvolvimento 

físico e intelectual dos menores, reduz o emprego dos que já se 

encontram em idade para trabalhar. 

C - A preocupação maior da OIT é com os países que mantém 

péssimas condições de trabalho e ineficazes ou inexistentes 

sistemas de previdência social, a fim de ampliarem sua 

participação no mercado mundial (tigres asiáticos), em virtude do 

baixo custo dos seus produtos. Com este objetivo, a OIT propôs à 

Organização Mundial do Comércio (OMC) a introdução da cláusula 

social nos contratos comerciais, em virtude da qual a importação 

de bens ficaria condicionada à ratificação e observância, pelo pais 

exportador, das seguintes convenções, consideradas pela Cúpula 

Mundial do Desenvolvimento Social (Copenhagem, março de 

1995) como direitos humanos fundamentais dos trabalhadores: 

- 87 (liberdade sindical e proteção aos direitos sindicais); 

- 98 (Direito de sindicalização e de negociação coletiva); 

- 29 e 105 (abolição do trabalho forçado) ; 

- 100 (salário igual para trabalho igual entre o homem e a 

mulher); 

- 111 (não discriminação no emprego ou ocupação); 

- 138 (idade mínima para o trabalho). ® 
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A proposta, entretanto, foi rejeitada pela Conferência da OMC (Cingapura, 

março de 1997), com o argumento de que a questão deveria situar-se no âmbito da OIT. 

Esta resolveu, então, submeter à Conferência de junho do mesmo ano, para uma discussão 

preliminar, sugestão no sentido de aprovar-se uma declaração, a ser acoplada à 

Constituição, sobre o respeito aos princípios consagrados nas sete convenções precitadas. 

Houve como era de se esperar, pronunciamentos antagônicos. A proposta, afinal adotada 

na Conferência de junho de 1998, é mais tímida da que inicialmente se pretendia. Sob o 

título de "Declaração da OIT relativa aos Princípios e tlireitos Fundamentais no Trabalho", os 

Estados-Membros reafirmaram o compromisso de respeitarem, promoverem e tornarem 

realidade, de boa fé , o direito dos trabalhadores e empregadores à liberdade sindical e o 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, assim como a trabalharem pela 

eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a erradicação efetiva do 

trabalho infantil e a supressão da discriminação em matéria de emprego e ocupação. E a 

Organização reitera sua obrigação de ajudar a seus Membros, em resposta às necessidades 

que hajam expressado, para alcançar esses objetivos, usando plenamente os seus recursos, 

inclusive mobilizando recursos externos e alentando o apoio de outras organizações 

internacionais com as quais a OIT estabeleceu relações. 

Consoante afirmou o atual Diretor Geral da OIT, o chileno Juan Somavia , na 

abertura do "Jubileu dos Trabalhadores" organizado pelo Papa João Paulo 11, 

"cumpre examinar-se normas e política que regem nossa economia mundial~m 
de dar-lhes o sustentáculo ético de que carece, com a finalidade de assegurar 

que suas vantagens beneficiem a muitos e não só a uns poucos". 
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/ quanto ao trabalho humano; "o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e 

industrial" (art. 72, § 4); mas, por assegurar o direito de associação (art. cit., § 8°), proporcionou 

ao Supremo Tribunal Federal o fundamento jurídico para considerar lícita a organização de 

sindicatos. 

I 
Curioso é o fato de que o Brasil foi o segundo país a dispor sobre o direito de 

férias anuais remuneradas para determinado grupo de trabalhadores: os ferroviários da Estrada 

Ferro Central do Brasil (1890) (3). Quanto ao trabalho do menor, foi ele objeto de 

regulamentação pelo Decreto n. 1.313, de 1891, que proibiu a admissão de menores de 12 

anos nas fábricas; fixou em 7 horas a jornada de trabalho dos menores de 12 a 15 anos déf' 

sexo feminino e de 12 a 14 a1os do sexo masculino; permitiu, enfim, o aprendizado a maiores 

de 8 anos, por 3 ou 4 horas diárias, conforme tivessem menos ou mais de 1 O anos. 

A primeira lei brasileira sobre sindicalização data de 1903. Coube ao Presidente 

RODRIGUES ALVES expedi[ o Decreto n. 979, concernente à sindicalização rural. Na 

realidade, o alvo desse diplpma era a organização dos agricultores para facilitar-lhes a 

distribuição de créditos. Em 1905 o Decreto n. 1.150 constituiu a caderneta agrícola e 

assegurou privilégio para os salários do ruricola, evidenciando a preocupação do Governo 

Federal com o campo. Dois anos depois AFONSO PENNA assinou o Decreto n. 1.637, que 

assegurava o direito de sindicalização a todos os trabalhadores, em texto que hoje seria 

compatível com as principais normas da Convenção da OIT sobre liberdade sindical (Conv. n. 

87, de 1948). 

} 
Não obstante lim tada a poucos cidades, certo# é que a incipiente industrialização 

brasileira gerou, na primeira quadra do século XX, alguns movimentos sindicais, dos quais 

participaram, principalmente, tecelões, gráficos, portuários, ferroviários e cocheiros (4 ). Os 

trabalhadores da indústria T ceberam, a propósito, forte influência dos anarquistas que 

emigraram da Itália e da Esp,anha, os quais promoveram a criação de Uniãos Operárias, de 

intensa atuação sindical . A lei instituidora do seguro de acidente do trabalho (1919) foi a 

primeira que resultou de amplp movimento reivindicatório, sustentado por alguns intelectuais e 

diversas greves eclodidas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. 

f 

O Código Civil , promulgado em 1916, dedicou apenas algumas regras de cunho 

liberal à locação de serviços!, apesar das críticas formuladas por LUCIO DE MENDONÇA, 

então Ministro da Suprema Corte, as quai apoiadas por EVARISTO DE MORAES (5) no 

primeiro livro brasileiro sobre e Direito de Trabalho. 

Em 1923 foi sa~cionada a Lei n. 4.682, de autoria do deputado paulista ELOY 

CHAVES, criando Caixas d~ Aposentadoria e Pensões junto ~s empresas ferroviárias e 

assequrando aos empreqadoJ destas o direito à estabilidade no empreqo após dez anos de 
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CAPITULO 111 

EVOLUÇÃb DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 

I Da lndependêndia à República (1822 - 1889) 

A Constituição do Império, decretada em 1824,00 dois anos após a Declaração da 

Independência, adotou os postulados filosóficos da Revolução Francesa. Daí ter assegurado 

ampla liberdade para o trabalho (art. 179, n. 24) e abolido as corporações de ofício (art. cit. n. 

25), que haviam sido constituídos no século XVII, por inspiração do padre jesuíta ANTONIO 

VIEIRb-

A falta de proteção legal aos trabalhadores não gerou, porém, a reação verificada 

em países industrializados. Num território de dimensões continentais, preponderava no Brasil a 

atividade agrícola, seguida da exploração de minérios. E, até 1888, tais atividades econômicas 

se baseavam no trabalho escravo. A indústria era ainda incipiente, utilizando métodos 

primitivos, próprios do artesanato. A Revolução Industrial, que motivara, em alguns países, a 

reação determinante do nascimento das primeiras leis sociais-trabalhistas, ainda não havia 

chegado a terras brasileiras. 

Destarte, as condi::toes geográficas e econômicas então vigentes retardaram o 
I 

surgimento dos fatores de onde emana o espírito sindical entre os quais se destaca a 

concentração operária configu ada nas grandes cidades industriais. Isso explica a ausência de 

sindicatos capazes de lutarem, com sucesso, pela conquista de leis sociais. Apesar disso, na 

segunda metade do século XI* foram constituídas algumas associações de beneficência e ligas 

operárias de expressão local, que empreenderam típicas atividades sindicais, inclusive greves. 

Dentre elas, cumpre destacar a Imperial Associação Tipográfica Fluminense (1858), a Liga 

Operária da Capital Federal ~ 1870) e a União dos Operários do Arsenal de Marinha (1880), 

todas sediadas na cidade do Rio de Janeiro, e a Liga Operária de Socorros Mútuos (1872), de 

São Paulo. 

Raras leis sobre o trabalho foram adotadas durante o Império (1 ). Merece 

registro, nessa fase, o Código Comercial (1850), que resultou de ação parlamentar e do 

trabalho de juristas. Num dos seus capítulos ele beneficiou o empregado no comércio com 

normas concernentes à manutenção do salário em casos de acidentes imprevistos ou 

inculpados, ao aviso prévio pJra a terminação de contrato de trabalho, às justas causas para a 

rescisão desse contrato e àl indenização pela rescisão injustificada do contrato por prazo 

determinado. 

Um ano antes d~ proclamada a República, foi promulgada a mais importante lei 

social do Império: a que decla jou extinta a escravidão (Lei Áurea, de 13.05.1888).(2). 

11- A primeira República (1889 - 1930J 
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da precitada lei. Dois anos depois a Lei n. 4.582 determinou a concessão de quinze dias de 

férias aos empregados de estabelecimentos urbanos; mas, na prática, essa lei teve pouca 

aplicação, dada a ausência de órgãos de fiscalização. Em 1926 o regime das Caixas foi 

estendido às empresas marítimas, fluviais e portuárias (Lei n. 5.1 09). 

Ainda na primeira República cumpre destacar o Código de Menores de 1927, que 

dispôs amplamente sobre o trabalho do menor, proibindo-o aos de idade inferior a 12 anos e 

aos menores de 14 anos sem instrução primária completa. 

111- O Governo Provisório da Revolução de 1930 

Na campanha política para as eleições presidenciais de 1930, desenvolvida pela 

Aliança Liberal, o candidato GETULIO VARGAS comprometeu-se a promover a adoção de 

adequada legislação social-trabalhista (6). Influenciado pela filosofia positivista de JULIO DE 

CASTILHOS, GETULIO absor eu a diretriz de AUGUSTO COMTE favorável à intervenção do 

Estado na ordem econômica e social - diretriz defendida por LINDOLFO COLLOR (7), seu 

principal colaborador no campb das questões sociais e que se sintonizava com o atraso sócio

econômico brasileiro, incapaz de gerar sindicatos com poder para conquistar razoáveis 

condições de trabalho num território de dimensão continental J pouco ~ 

desenvolvido. 

GETULIO VARGAS assumiu a chefia do Governo Provisório da Revolução em 24 

de outubro de 1930 e no dia 26 do mês seguinte criou o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio. Desde então, e até a promulgação da Constituição de 16 de julho de 1934, legislou 

intensamente por meio de decretos legislativos sobre as relações individuais e coletivas do 

trabalho e a Previdência Social (8). 

Nos 16 meses e 9 dias j m que dirigiu o novo Ministério, LINDOLFO COLLOR elaborou e 

projetou importantes leis (9), cumprido realçar o Decreto legislativo n. 19.770, de 19 de março 

de 1931 , sobre a organização sindical. Essa lei tinha as seguintes características: a) 

representação unitária do grupo sindicalizado (unicidade sindical compulsória); b) liberdade de 

organização por categoria ou indústria, profissão, ofício ou empresa; c) reconhecimento do 

sindicato mediante registro no M~ Trabalho; d) proibição de propagar ideologias 

sectárias de caráter político ou religioso; e) hierarquia sindical, com sindicatos na base; 

federações regionais ecléticas ou uniões nos Estados; uma Confederação do Trabalho e uma 

Confederação da Indústria e Comércio, de âmbito nacional (Centrais Sindicais). Houve quem a 

considerasse de feição corporativa por impor a unicidade sindical, limitar a ação sindical à I . 

defesa dos interesses profissionais e posicionar as associações como órgãos consultivos do 

governo. Mas a posição ideolbgica dos seus autores ref uta essa conclusão. Aliás, a unicidade 

sindical obrigatória, antes de ~er adotada pela Itália Fascista, o foi pela união Soviética tendo I . , 
sido justificada em 1913 por MAXIME LEROY. E a proibição de promover sectarismo_5políticos 

ou religiosos não é prerrogativ;a do corporativismo. 
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Para armar o sistema coletivo do trabalho COLLOR elaborou dois projetos de 

grande relevo, com judiciosas exposições de motivos, que foram transformados, pouco depois 

de deixar o Ministério, nos Decretos Legislativos: 

a) n. 21 .396, de 1932, que instituiu as Comissões permanentes e mistas de -
Conciliação para tentar conciliar os conflitos coletivos de trabalho, com 

possibilidade de arbitragem. Essas Comissões e as Juntas de Conciliação e 

Julgamento, criadas pelo decreto legislativo n. 22.132 , do mesmo ano, 

constituiram o f mbrião da Justiça do Trabalho organizada em 1939. 

b) n. 21 .690, de 1932, que dispôs sobre o instrumento peculiar ao direito do 

trabalho, a convenção coletiva. 

Na fase do Governo Provisório cumpre destacar ainda, no campo do Direito do 

Trabalho, os decretos legislativos sobre a nacionalização do trabalho (n . 19.482/30), a 

instituição da Carteira Profissional (n. 21 .175/32), a jornada de oito horas no comércio (n . 
I 

21 .186/32) e na indústria (n. 21.364/32), a proteção ao trabalho da mulher (n . 21.417-A/32) e do 

menor (n. 22.042/32), as férias anuais para comerciários e bancários (n. 23.103/33) e na 

indústria (n. 23.768/34), a jornada de seis horas para bancários (n. 23.322/33) e o seguro 

obrigatório de acidentes do trabalho (n. 24.637/34). 

IV- O período da Constituição de 1934 

A Carta Magna de 1934, elaborada e promulgada por uma Assembléia 
V\lt 

Constituinte, procurou coinciliar filosofias antagônicas: a social-democr~ da Constituição de 

Weimar e a liberal individualista fll norte-americana. Demais disto1mesclou a representação 

política resultante do voto direto com a corporativa , designada pelas associações sindicais Foi

lhe, por isto, vaticinada vida efêmera, o que aconteceu . 

No que tange ao objeto deste livro, essa Constituição determinou que a lei deveria 
I 

estabelecer condições de trapalho "tendo em vista a proteção social do trabalhador e os 

interesse econômicos do país", observando, como mínimo, o elenco de direitos constantes do 

art. 121. Esse elevou a nível constitucional alguns direitos decorrentes de leis do Governo 

Provisório e acrescentou o salário mínimo e a indenização por despedida injusta. Ao dispor 

sobre o recolhimento dos sindicatos e das associações profissionais a lei teria de assegurar "a 

pluralidade sindical e a completa autonomia dos sindicatos" (art. 120). Criou a Justiça do 

Trabalho fora do poder Judicíário (art. 122), mas a respectiva lei só foi aprovada no regime 

ditatorial do Estatuto Fundamental de 1937. . ~--

( 

É interessante assinalar que, quatro dias antes da promulgação dq ~ 
0o~1 de 1934, VARGAS expediu o Decreto Legislativo n. 24.694, visando a adaptar a 

legislação sindical ao preceito constitucional sobre a pluralidade sindical. Todavia, para evitar a 

excessiva divisão das profissoes ou das categorias, exigiu o mínimo de 1/3 dos trabalhadores 
- - - · - _f. - - 1 - · - - ·• - _ I - - - -•- ' · - • -- ·- - . - - ~ · - _ I ~ - - -•- - _ I - - - • - - --- - - - _ I - - - _ I 
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No âmbito do trabalho duas importantes leis foram adotadas na curta vigência do 

Estatuto Fundamental de 1934'. 

a) Lei n. 62, db 1935, que dispôs sobre a rescisão do contrato de trabalho , 

assegurando o aviso prévio e a indenização de antiguidade ao empregado 

despedido sem justa causa, ao mesmo tempo que estendeu o direito de 

estabilidade, após dez anos de serviço, aos empregados da indústria e do 

comércio. 

b) Lei n, 185, de 1936, que instituiu as Comissões Salário Mínimo (10). 

V - O período da Carta de 1937 e a CLT 
t~P1-

A Constituição de 10 de novembro de :WeS- foi outorgada por GETULIO VARGAS 

com o apoio das Forças Armadas. De índole co~, ressaltou ela que o escopo da 

intervenção do Estado no domínio econômico era, não apenas de "suprir as deficiências da 

iniciativa individual", mas também o de "coordenar os fatores da produção, de maneira a evitar 

ou resolver os seus conflitos e introduzir, no jogo das competições individuais, o pensamento 

dos interesses da Nação, rep+ sentadas pelo Estado" (art. 135). E mais adiante, consagrando 

nítidamente o corporativismo, preceituava; : A economia da produção será organizada em 

corporação, e estas, como entidades representativas das forças do trabalho nacional, 

colocadas sob a assistência e a proteção do Estado, são órgãos deste e exercem funções 

delegadas de poder público" (art. 140). 

~~? 
om'l~essa concepção, a Carta Magna de 1937, deu ao sindicato reconhecido 

pelo Estado: a) o privilégio de representar, monopolisticamente, a todos os que integrassem a 

correspondente categoria e de defender-lhes os direitos; b) a prerrogativa~ de estipular 

contratos coletivos de trabalho, sempre aplicável às respectivas categorias; c) o poder de impor 

contribuições aos seus representados; d) o direito de exercer funções delegadas do poder 

público (art. 138). Foi mantido o regramento para a instituição da Justiça do Trabalho, sendo a 

greve e o locaute declarados "recursos anti-sociais, nocivos ao trabalho e ao capital e 

incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional" (art. 139). No campo dos 

di reitos individuais de trabalho repetiu , praticamente, o elenco da Constituição anterior. 

Farta foi a legislação adotada nessa fase, por meio de decretos-le~no âmbito do 

Direito do Trabalho. Numa limitada e rigorosa seleção devemos registrar €)S que dispuseram 

sobre a Justiça do Trabalho (n. 1.237/39), a organização sindical (n. 1.402/39), a primeira tabela 

de salários mínimos (n. 2.162/40), a duração do trabalho (n. 2.308/40), o enquadramento 

sindical (n . 2.381/40) , o trabalho do menor (n. 3.616/41 ), o imposto sindical (n. 4.289/42), a 

criação do SENAI (n. 4.936/42), a Consolidação das Leis do Trabalho (n . 5.452/43) , o salário 

enfermidade (n. 6.905/44), os acidentes do trabalho (n. 7.036/44) e a sindicalização rural (n. 

7.321/45). 

1/2-' 
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a) a legislação conc~rnente a Justiça do Trabalho
1 

(nstalada em 1' de maio de 1941 , 

w ós regulamentação aprovada pelo Decreto n. 6.597, de 12 x e 13 de dezembro de 

1940, respectivamente; 

b) os já citados diplomas legais de 1939, 1940 e 1942, que armaram novo} sistemap 

para a organização sindical, adaptando-a às diretrizes consagradas pelo Estatuto 

Fundamental ; 

c) a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada em 1° de maio de 1943, 

que rege as relações individuais e coletivas do trabalho, a inspeção do trabalho, a 

Justiça do Trabalho e o processo judiciário do trabalho, com duas revisões 

parciais e algumas modificações que não lhes alteraram a estrutura, nem os 

princípios fundamentais. 

No que concerne à CLT, cumpre registrar que, em janeiro de 1942 o então Ministro 

do Trabalho, ALEXANDRE MARCONDES FILHO, designou comissão de dez membros para, 

sob sua presidência , elaborar um "anteprojeto de Consolidação das Leis de Proteção do 

Trabalho e de Previdência Social". Mas, logo na primeira reunião , foi resolvido~ 

fim de que a legislação do trabalho e a da previdência social fossem l+lAE§ZH lizadas

separadamente, correspondendo a dois textos. Para a comissão encarregada do anteprojeto 

da Consolidação das Leis do Trabalho foram escolhidos "os Procuradores da Justiça do 

Trabalho LUIZ AUUGUSTO D-E REGO MONTEIRO, ARNALDO LOPES SÚSSEKIND, 

DORVAL LACERDA e JOSÉ DE SEGADAS VIANNA", e o Consultor Jurídico do Ministério 

OSCAR SARAIVA~ A publicação oficial do anteprojeto para sugestões propiciou cerca de duas 

mil observações, tendo sido os quatro mencionados Procuradores designados para examiná-i~ 

e redigir o texto final do projeto (12). Este foi concluído a 31 de março de 1943, sendo 

transformado em lei a 1° de maio e iniciado sua vigência a 10 de novembro do mesmo ano. Os 

seus 922 artigos correspondem aos seguintes títulos: 

l-Introdução (arts. 1° e 12); 

11- Das normas gerais da tutela do trabalho (arts. 13 a 223); 

111 Das normas especiais de tutela do trabalho (arts. 224 a 441 ); 

IV- Do contrato individual do trabalho (arts. 442 a 510); 

V- Da organização sindical (arts. 511 a 610); 

VI- Das convenções coletivas do trabalho (arts. 611 a 625); 

VIl- Do processo de multas administrativas (arts. 626 a 642); 

VIII- Da Justiça do Tra l alho (arts. 643 a 735); 

IX - Do Ministério Público do Trabaiho (arts. 736 a 762); 
I 

)(- nn PrnrP<::<::n . IIJrliri!lrin rln Tr::~h::~lhn ( ::~rtc: 7n~ ::I Q1 n\· 
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Duas críticas foram feit9s à Comissão: 

a) ter legislado amplamente, não limitando sua tarefa à operação de 

simplesmente consolidar as leis então vigentes; 

b) ter mantido o sistema sindical corporativo , inspirado na legislação ~ 

italiana. 

Quanto à primeira crítica , cabe assinalar que não seria possível armar um sistema 

coerente destituído de capítulos imprescindíveis à sua configuração. Existia - por exemplo -

uma lei sobre a rescisão do contrato de trabalho (Lei n. 62/35) , mas não havia uma lei sobre o 

contrato de trabalho , dispondo harmoniosamente sobre sua formação , alteração, suspensão e 

interrupção. O salário , de inquestionável relevância para a aplicação de quase todas as normas 

jurídicas pertinentes, era objeto de raras e insuficientes disposições inseridas nos Código 

Comercial e Civil. Demais disto, para a aplicação do novo ordenamento impunha-se a 

revelação de conceitos e princípios, a título de introdução. Por tudo isto, a CLT, aprovada por 

Decreto-lei , situcf-se no plano intermediário entre a simples coletânea de leis e o Código (13). E 

vige há quase sessenta anos (14), como{í'ei mais difundida no país. 

No que tange 'à segunda crítica , cumpre recordar que1 no período em que foi 

elaborada a CLT (1942- 1943), estava em vigor a Constituição de 1937, cujos princípios e (ti 
normas inspiraram a completa reforma da organização sindical , levada a efeito entre 1939 a ~ 

1942. Como, então, deixar de integrar essa legislação d1t véspera no corpo da CLT? O mesmo 

1
~ 

ocorreu com a Justiça do Trabalho e o seu processo, cujo sistema foi adotado por decretos-le~e 
~~~ 

regulamentos de 1939 e 1940. Q. ~(títulos corresponde~ a leis anteriores, 

complementadas e ordenadas sistematicamente, sendo que alguns capítulos visaram ao r r 
preenchimento de lacunas atinentes a instituições jurídicas relevantes as essa tarefa de 

complementação teve como fonte primordial as convenções da Organização Internacional do 

Trabalho, conforme está registrado no relatório e na exposição de motivos da Comissão que 

integramos. 

GETULIO VARGAS foi deposto a 29 de outubro de 1945 e, a 18 de setembro de 

1946, foi promulgada uma no\la Constituiç~o . Nesse interregno, o Presidente EURICO DUTRA 

legislou por decretos-lei , com esteio na Carta de 1937, tendo promovido a criação do SENAC 

(n. 8.622/46), do SESI (n. 9.576/46) e do SESC (n . 9.853/46). Às vésperas da promulgação do 

novo Estatuto Fundamental , que reconheceu o direito de greve, DUTRA assinou o Decreto-lei 

n. 9.070, que distinguia en~re as atividades fundamentais e acessórias, para proibir a 

paralisação coletiva do trabalho nas~~ . 

VI - O período da Constituição de 1946 

A Carta Magna dj 1946, elaborada e .promulgada por uma Assembléia Constituinte 

eleita pelo povo, refletiu o sopro democrático oriundo da vitória das Nações Aliadas na guerra 

,J 
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fundamentou, acertadamente, f intervencionismo básico do Estado nas relações de trabalho .O 

elenco de direitos sociais foi arnpliado, merecendo destaque, entre as inovações, a participação 

do trabalhador nos lucros da empresa, a remuneração dos dias de repouso obrigatório e o 

I 
f 

[ 
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direito de greve, cujo exercício deveria ser regulado por lei (arts. 157 e 158). Por seu turno, 

integrou a Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, dando-lhe maior hierarquia e mantendo o 

poder normativo dos seus tribunais nas decisões sobre dissídios coletivos (arts. 94, V, 122 e 

123) .. 

No tocante à organização sindical / afirmou a liberdade de associação e atribuiu à 
I 

lei regular a forma da consfituição dos sindicatos, a sua representação nas convenções 

coletivas e o exercício das fu1ções delegadas pelo poder público (art. 159). Assim dispondo, 

não criou incompatibilidade com a legislação vigente, recepcionando-a, tal como decidiu a 

Suprema Corte. 

Durante a vigência dessa Constituição1na fase anterior à Revolução de 31 de março 

de 1964, destacam-se as leis que dispuseram sobre o repouso semanal remunerado (n. 

605/49), o adicional para o trabalho perigoso (n. 2.573/55), a indenização pelo terminação do 

contrato por obra ou serviço certo (n. 2.959/56), o trabalho de vendedores, viajantes ou 

pracistas (n. 3.207/57), a gratificação de Natal - 13° salário (n. 4.090/62), o Estatuto do 

Trabalhador Rural (n. 4.214/63)Qo salário-família(. 4.266/63) (15) 

Após a citada revolução e até a promulgação da Carta Magna de 1967, devemos 

mencionar as leis relativas ao exercício do direito de greve (n. 4.330/64 ), ao salário-educação 

(n.4.440/64) e oo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (n. 5.107/66). Nessa fase 

promovemos1como Ministro do Trabalho e Previdência Sociaya regulamentação da inspeção do 

trabalho (Decreto n. 55.841/65), esteiado na &onvenção 81, da OIT, a qual, ratificada pelo 

Brasil, gerou a incorporação de suas normas em nosso direito positivo. Já no ciclo dos 

decretos-lei , do qual não participamos, cumpre aludir à correção monetária dos créditos 

trabalhistas (DL. 75/66) e à pri~eira revisão parcial da CLT (DL 229/67). 

Essa revisão foi preparada, por nossa determinação, pela Comissão Permanente 

de Direito Social do Ministério, sendo concluída na gestão do Ministro NASCIMENTO SILVA. 

Os seus pontos mais relevantes, e que seguiram a nossa orientação, foram: a) a 

"descorporativação" das convenções coletivas de trabalho, para admitir o acordo coletivo entre 

uma ou mais empresas e os sindicatos representativos dos correspondentes empregados, 

anteo/ proibido para não dividir a corporação representada pela categoria: b) as normas 

restritivas dos contratos de trabalho por prazo terminado, que vinham sendo utilizados 

abusivamente em prejuízo dos trabalhadores. 

VIl - O período da Constituição de 1967 

Decretada e promulgada pelo Congresso Nacional, nos termos da convocação 

n~_c;trit::l niiA lhA fA7 n PrA~iriAntA l.ASTELLO BRANt-O ::l l.::lrt::l M::lnn::l riA ?4 riA i::lnAirn riA 
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O texto aprovado sofreu, poré~ , rude golpe em 17 de outubro de 1969, quando a Junta Militar 

que assumiu o poder impôs-lhe ampla revisão através da Emenda Constitucional n. I. 

( Relativamente ao direito coletivo do trabalho, a Lei Maior de ~~59/repetiu 
disposições da Constituição de 1946 sobre a organização sindical (art. 166), mas incluiu desde 

logo, entre as funções públicas que poderiam ser delegadas aos sindicatos, a de arrecadar 

contribuições para custeio dos seus programas e atividades(§ 1° do art. cit.). Legitimou, assim, 

a arrecadação, pelas entidades sindicais, da contribuição anual compulsória (conhecida com 

"imposto sindical"), instituída pela União Federal. 

A greve foi incluídl entre os direitos dos trabalhadores (art. 165, n. XXI), salvo em 

relação aos serviços públicos J atividades essenciais definidos por lei (art. 162). Essa proibição 

ensejou a aprovação de ampla relação de atividades essenciais (Decreto-lei n. 1.632/78), 

razão por que, na prática, ficou muito limitado o exerCício do direito de greve. 

O elenco de direitos individuais do trabalhador, constante das Constituições 

anteriores, foi ampliado (art. 158), com referência à integração do empregado na vida e no 

desenvolvimento da empresa e, excepcionalmente, na sua gestão - norma programática que 

não foi traduzida em lei. Por outro lado, previu o fundo de garantia de tempo de serviço como 

alternativa ao regime da indenização de antiguidade até aquisição da estabilidade no emprego. 

No que tange à Justiça do Trabalh~ foi mantida sua estrutura e competência, tendo 

sido assegurada, explicitamente, a participação de juizes classistas, representantes dos 

empregadores e dos trabalhadores (arts. 141'e 142) (17). 

Nas duas fases de vigência{ da Carta Magna de 1967, merecem especial destaque 

as Leis ns. 5.442, de 1968/ e 5.584, dr 1970, que modificaram diversas disposições da CLT 

referentes à Justiça do Trabalho e ao seu processo; as Leis complementares ns. 07, de 1970, 

17 de 1977 e 26, de 1975, qub instituíram o programa de Integração Social- PIS e o fundiram 

co PASEP; a Lei complementar n. 11 , de 1091, que aprovou o Programa de Assistência e 

Previdência do Trabalhador ~ural - PRORURAL, alterada pela de n. 16, de 1973; a Lei n. 

5,859, de 1972, que estendeu alguns direitos sociais aos empregados domésticos; a Lei n. 

/ { 5.889, de 1973, que revogou o Estatuto do Trabalhador Rural e dispôs sobre o~os; lfil 
( l t~l; a Lei n. 6.019, que regulou a prestação do trabalho temporário. 

f Em 19 de setembrp de 1975Ko Governo Federal designou Comissão lnterministerial 

"- de Atualização da CLT, com9osta de nove juristas (16), para elaborar anteprojeto de lei que 

ordenasse, num texto único, de forma sistematizada, as normas que deveriam compor a nova 

f 
I 

Consolidação, aprimorando cl nceitos, solucionando dúvidas e alterando, somente em caráter 

excepcional, as leis vigentes. A Comissão redigiu anteprojeto de 922 artigos1 sem as 

disposições alusivas às regula~entações profissionais. Estas correspondiam aos vinte e quatro 

anexos do projeto CLT. O ~~ residente da República, entretanto, resolveu submeter o novo 

tP.xto r.r:mítulo nor r.r:mítulo _ ao Conamsso NadonaL O /dU(J( r.aníhJio sohrP. ::ls fP.ri::ls 
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aprovado pela Lei 6.514. E d mandato do Presidente ERNESTO GEISEL terminou sem que 

fossem encaminhados os derryais títulos ao Poder Legislativo. O texto integral do anteprojeto 

foi publicado, para sugestões, no anexo do Diário Oficial da União de 02 de maio de 1979. Mas 

o governo do Presidente JOÃO BATISTA FIGUEIREDO não deu continuidade à obra. 

Ainda na vigência da Carta Magna de 1967,~ revista em 1969, foram criados o Vale

Transporte (Lei n. 7.418/85) e p seguro-desemprego (Lei n. 2.284/86). 

VIII-A ConstituiçãoJ!_e 1988. - - - --

Tal como na Lei Maior de 1934, o Estatuto Político vigente mesclou posições doutrinárias 

antagônicas em relação a relevantes questões: ora prevaleceu a esquerda, ora a direita .. 

Demais disto, a Assembléia Nacional Constituinte, em quase todas as fases da eleboração da 

Carta Magna, adotou o parlkmentarismo como forma de governo ef na derradeira etapa 

consagrou o regime presidenclialista, sem rever todo o sistema projetado para o funcionamento 

do Governo de Gabinete. 

No tocante aos direitos sociais prevaleceu a esquerda moderada, sob o comando 

de Departamento lntersindical de Assistência Parlamentar (DIAP). Isto explica a exagerada 

dimensão do elenco de direitos relacionados no art. 7°. Mas a manutenção do monopólio de 

representação sindical, alicerçado, ex-vi-legis, por contribuições compulsórias dos 

trabalhadores e dos empresários representados, resultou de um acordo entre o DIAP e o grupo 

direitista conhecido como "Ce1trão". 

Descabe, neste bapítulo, dissertar sobre os direitos do trabalhador assegurados 

no âmbito constitucional, porJuanto serão eles analisados nos capítulos que lhes concernem. 

Cumpre ressaltar, no entanto, ! que o precitado art. 7°, /rf/> composto por cláusulas pétreas, (art. 

6e, § IV, inciso IV, da Const.), admitiu a flexibilização de~direitos em importantes tópicos 

das relações de trabalho : salário (inciso VI) e duração do trabalho (incisos XIII e XIV), desde 

que ajustada em acordo ou cohvenção coletiva. 

IX- A globalizaç1o da economia e a flexibilização dos direitos trabalhistas :,.. - T - -- ---

A revolução te+ ológica dos nossos dias, associada ao fim da guerra fria 

decorrente da implosão do il pério soviético, possibilitou a globalização da economia e, a 

alguns países plenamente di senvolvidos, a intensa campanha em prol da liberalização do 

comércio mundial. Essa liberalização, como tem sido comprovado, vem favorecendo os países 
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fantásticos êxitos da informáti f a e da telecomunicação geraram os computadores de círculos 

integrados, a telemática e a robótica, acarretando profundas inovações no campo da 

estruturação empresarial e no pas relações de trabalho. 

O incremento da concorrência comercial decorrente dessa globalização vem 

exigindo maior produtividade empresarial, melhor qualidade dos produtos e serviços, além da 

redução dos custos. Dentre outras, duas conseqüências no campo empresarial merecem 

registro especial: 

18
.) a horizontalização da produção de bens ou serviços, mediante contratação de 

empresas especializadas em determinados segmentos do respectivo empreendimento l ;t~' 

~~;'} a ampliação dbs hipóteses de flexibilização de algumas normas de proteção ao 

trabalho , iniciada na década di 1980, a partir da Europa Ocidental , com a finalidade de impedir 

que a crise econômica gerada pelo segundo choque petrolífero acarretasse a extinção de 

muitas empresas, com reflexo na elevação da taxa de desemprego e no desequilíbrio da 

economia. I 

Hoje, essa crise, res lt nte .da globalização da economia, sob a égide das leis do 
' I 

mercado, tem características Já tendo acarretado 150 milhões de desempregados e 850 

milhões de subempregados, isto é, 1/3 da População Economicamente Ativa Mundial (18). E 

esse desemprego~ vem reduzindo sensívelmente o índice de sindicalização, gerando 

evidente desequilíbrio entre os ator~s dFI negociação coletiva de trabf!lho com predominância 
~~ ~ ..rt.e..; ct C9 CT t 

dos representantes empresariais. ~is~1 entre 1985 e 1995, a redução 

do número de sindical izados corresponde,t"em média, a 25%. Alguns exemplos: Alemanha -

17,6%; Argentina- 42,6%; Estados-Unidos- 21 ,1 %; França- 37,2%; Itália- 16,7%; México -

28,2%; Portugal - 50,2%; Suíça - 21 ,7%. Somente na África do Sul , Espanha e países 

escandinavos ocorreram aumento de trabalhadores sindicalizados (19). 

Em conseqüência, pioraram as condições de trabalho, inclusive no qu~ange a 

salários. Na América Latina, por exemplo, os salários reais pagos na indústria em 1995 eram 

5% inferiores aos de 1980 (20). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem demonstrado sua 

preocupação com a fase perversa da globalização da economia, que, ao invés de transformar o 

nosso planeta num mundo só , o dividiu entre países globalizantes e globalizados. 

Consoante a adyertência do então Diretor Geral da OIT, MICHEL HANSENNE, 

inserida no relatório apresentado à Conferência de 1997, "Se não lograrmos p6r um freio ao 

cueho social das transformaf ões econômicas resultantes da mundialização e da evolução 

tecnológica , correremos o risco de deslizarmos para um terreno de grande instabilidade política 

e social". E o atual Diretor d eral , JUAN SOMOVIA, no relatório submetido à Conferência do 

ano de 2000, ponderou que ' os métodos de trabalho mais flexíveis, o recurso cada vez mais 
r--~---· · ____ ...._ _~ __ L ____ .~_ ___ -'- --~-, .._ __ _____ ! __ ! ___ '::!_'\ __ ..._ ___ ._ _ • ._ 
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econômicas neoliberais que sobressaem na atual economia globalizada fracassaram na busca 

do que os povos necesitam: um sentimento básico de segurança. Para conseguirem um 

trabalho decente devem tro ar as políticas que hoje guiam e configuram a economia 

mundializada,. 6) Estado deve cumprir sua função de garantit\ um equilíbrio entre a força do 

mercado e as necessidades dJ sociedade". 

{ 

(I 

A globalização da economia acirrou a polêmica entre os defensores do Estado 

Social e os adeptos do Estado liberal , os quais, obviamente adotaram caminhos distintos a 

respeito da posição dos poderes públicos frente às relações de trabalho . Os neoliberais 

pregam a omissão do Estado, desregulamentando, tanto quanto possível , o Direito do Trabalho, 

a finfe que as condições do emprego sejam ditadas, basicamente, pelas leis do mercado. Já 

os defensores do Estado social esteados na doutrina social de Igreja ou na filosofia trabalhista , 

adj vogam a intervenção estatal nas relações de trabalho, na medida necessária ~fetivação 
dos princípios formadores da justiça social e à preservação da dignidade humana; e, porque a 

social-democrática contemporânea pressupõe a pluralidade das fontes do Direito, consideram 

que o patamar de direitos indiSponíveis, adequado a cada país, deve e pode ser ampliado pelos 

instrumentos da negociação coletiva entre sindicatos de trabalhadores e empresários , ou as 

associações destes. 

f 

t 

A desregulamentaçao, portanto, não se confunde com a flexibilização das normas 

de proteção ao trabalho, porque defende a inexistência da maioria dessas normas. E, 

infelizamente, cresce o contingente dos seus deensores, numa orquestração mundial de 

inegável reflexo da mídia. Essa campanha afrorr{ta, sem dúvida, a~ Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas de 1948, após o 

término da Segunda Grande Guerra (1939-45) , que consagrou os princípios fundamentais do 

Direito do Trabalho e da Seguridade Social (arts. XXII a XXV), tendo sido eles regulamentados 

pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, 1966), ratificado 

pelo Brasil (21) 

Os adeptos do Estado social , entre os quais nos incluímos, admitem apenas, 

nesta fase da história sócio-econômica, a redução do grau de intervenção da lei nas relações 

de trabalho, a fim de que: 
----1 

1°) os sistemas legais se constituam de diversas regras indisponíveis, que estabeleçam um mínimo 

de proteção a todos os trabalhadores, abaixo do qual não se concebe éfi ignidade do ser 

humano; 

2°) esses sistemas abram espaço para a complementação do piso protetor irrenunciável ou para 

flexibilizar a aplicação das normas gerais de nível superior, mediante negociação coletiva , isto 

é, com a particiapação dos correspondentes sindicatos, aos quais cumpre assegurar a 

liberdade sindical , tal como previstana Convenção da OIT n. 87; 

3°) a flexibilizacão deve ter ooJ obietivo: 
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I Essas proposições
1

que ieduzem o espaço da flexibilização dos preceitos reguladores 

das relações de trabalho, ser pre sob a tutela sindical , respeitariam a tradição do direito 

brasileiro, cujas raízes são romano-germânica -do direito escrito, da lei - homenageando, ao 

mesmo tempo, a nossa geopblítica e a defesa da empresa, em harmonia com os legítimos 

interesses dos trabalhadores. 

Para justificar sua política trabalhista, que não procura conciliar os interesses 

econômicos com as necessipades sociais , o Governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso invoca, equivocadamente, duas causas: a) os elevados encargos sociais incidentes 

sobre os salários; b) a inflexibilidade das normas que regem a relação de emprego. 

Se é certo que ~uitios tributos não deveriam incidir sobre salários, não menos 

certo é que estes são tão bai~os em nosso País, que a media do salário-hora acrescido dos 

encargos sociais é muito inferior à da maioria dos países civilizados: apenas US$ 2,79 (22). 

Vale sublinhar, ainda, que a participação salarial nos custos industriais brasileiros 

é de penas 16%, sendo que essa participação na renda nacional vem decrescendo em escala 

preocupante; 

~ (tt"t? - - ...... .... ..... .... 000 56,6% 
1959 ........... .. .. ... ... ....... 55,5% 

L( 

1970 .................. ..... ..... 52,0% 
1990 .. .... ..... .............. .. .45,0% 
1994 ; ... ... .... .. .............. .40,0% 
1997 .... ...... .. ... ......... ..... 38,2% 

Quanto 

indesmentível que o 

relação de emprego. 

ao alebado engessamento das normas trabalhistas brasileira, é 

sistema ! legal foi objeto de flexibilização em importantes aspectos da 

Além das hipóteses de flexibilização autorizadas pela Constituição de 

1988, referidas na Seção VIII deste Capítulo, que concernem aos dois polos fundamentais de 

contrato de trabalho - salário e duração do trabalho - a Lei n. 4.923, de 1965, facultou a 

redllção geral e transitória d+ salários,(até 25%, por acordo sindical, quando a empresa for 

afetada substancialmente em situações excepcionais da conjuntura econômica, enquanto que a 

legislação sobre o Fundo de Glarantia do Tempo de Serviço (FGTS) conferiu ampla liberdade ao 

empregador para despedir seus empregados, salvo quando, excepcionalmente, estiverem 

amparadas pela estabilidade 1o emprego (Lei n. 5.109, de 1966, substituída pela Lei n. 8.036, 

de 1990). 



( Nesta fase em bue diverso governos, inclusive~asileiro, procuram rever os 

sistemas legais referentes ao I Direito do Trabalho, afigura-se-nos que os planos estratégicos 

mundiais e nacionais não podem pretender apenas resultados financeiros e até econômicos. É 

mister a visão política, sociolótca e jurídica, sem menosprezar a força normativa da realidade. 

Ignorar as exigências sociais da humanidade é organizar um mundo para a atividade robótica 

ou para as relações virtuais propiciadas pela telemática; não para o gênero humano. 

Não é possível conceber a civilicação à margem do Direito; mas tão pouco poder

se-á qualificar de civiliza~ um mundo ou um país em que o Direito seja iníquo. Urge por a 

economia a serviço da humanibade. 
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NOTAS DE RODAPE- (Capítulo 111) 

(1)- Além do Código Comercial, supra citado, cumpre referir a Lei n. 396, de 1846, que proibiu a 

admissão de mais de dois estrangeiros por empresa, e o Decreto n. 9.212-A, de 1888, que 

instituiu o montepio obrigatório para os empregados do comércio. 

(2)- Anteriormente o Império havia aprovado a Lei do Ventre Livre (1871 ), libertando os novos 

filhos de escravos, e a Lei dos sexagenários ( 1885), concedendo liberdade aos escravos com 

mais de 65 anos. 

(3)- Aviso de 17.01.1890, do Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, DEMETRIO 

RIBEIRO .. 

(4)- Na melhor pesquisa sobre o assunto, EVARISTO DE MORAES FILHO refere, dentre outros 

eventos, o 1° Congresso Oper
1

ário (Rio de Janeiro, 1906), o Congresso da Confederação 

Brasileira do Trabalho (Rio de Janeiro, 1912) e a Federação Regional do Trabalho de 

Pernambuco, que, depois da Guerra de 1~14, desenvolveu intensa ação sindical ("O Problema 

do Sindicato Único no Brasil, Rio, Ed. A Noite, 1952, págs. 191/6). V. também YARA AUN 

KHOURY( "As greves de 191 f em São Paulo", SP, Cortez ed., 1981, págs. 22 e segs}. Revela 

AMAURI MASCARO NASCIMENTO que em 1901, ·dos 50 mil operários existentes no Estado 

de São Paulo, os brasileiros eram menos de 10% , sendo que na capital bandeirante a maioria 

dos imigrantes era de italianos. No Rio de Janeiro, em 1906, a maioria dos 118.770 operários 

registrados pelo recenseamento era estrangeira, principalmente portugueses e espanhóis ( 

"Curso de Direito do Trabalho"~ SP, Saraiva, r . ed., 1989, págs. 39 e 40). 

I 
(5)- "Apontamentos de Direito Operário", Rio, Imprensa Nacional, 1905, págs. 23/8. 

(6)- No famoso "Discurso da Esplanada do Castelo", proferido ondeKmais tarde foi construída a 

sede do Ministério do Trabalho na então Capital Federal, VARGAS afirmou: 

"Não se pode negar a existência da questão social no Brasil, como um dos problemas que terão 

de ser encarados com serieda~ e pelos poderes públicos. O pouco que possuímos em matéria 

de legislação social não é aplicado, ou só o é em parte mínima, esporadicamente, apesar dos 

compromissos que assumimos a respeito , como signatários do Tratado de Versailles, e das 

responsabilidades que nos adJêm da nossa posição de membros da Organização Internacional 

do Trabalho, cujas convenções e conclusões não observamos". 

( 
(7)- O manifesto da Aliança Libefal, divulgado em 20 de outubro de 192Cf. quando da instalação 

da Aliança Liberal, proclamava: "A proteção aos interesses dos operários deve ser completa; a 

conquista das 8 horas de trabalho, o aperfeiçoamento e ampliação da lei de férias, dos salários 

mínimos, a proteção das mulhbres e dos menores, todo esse novo mundo moral que se levanta 

nos dias atuais em amparo ao I proletariado deve ser contemplado pela nossa legislação, para 

que não se continue a ofendeJ os brios morais dos nossos trabalhadores com a alegação de 

nue o nrohlemr~ socir~l é um cr~so de nolícir~"-
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O novo Código Civil e a ética na relação de emprego 

Por Arnaldo Süssekind (Ministro aposentado do 

TST e da Academia Brasileira de Letras 

Jurídicas) 

O Código Civil do doutíssimo Clóvis Bevilagua refletiu, com 

indiscutível rigor, o liberal individualismo da Revolução 

francesa, consubstanciado no Código de Napoleão. Já o novo 

Código Civil brasileiro, projetado por renomada comissão sob 

a presidência do emérito Miguel Reale, refletiu as tendências 

sociais contemporâneas, prestigiando princípios e normas que 

se sintonizam com as consagradas pelo Direito do Trabalho. 

Na esplêndida síntese do saudoso jurista e político Josaphat 

Marinho, que foi o relator do projeto no Senado, "o Código 

Novo vê o homem, integrado na sociedade; o antigo divisou o 

indivíduo, com seus privilégios" ("Novo Curso de Direito Civil" 

de Pablo Stolge Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, SP, 

Saraiva, Vol. I , 2002, pág. XX). 

A diretriz mater, a iluminar as normas atinentes ao 

contrato, está ins~rida no art. 421, in verbis: 

"A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato". 

I 
Na primorosa síntese do Desembargador Sylvio Capanema 

de Souza, em pal~stra proferida no Rio de Janeiro, 
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"A social idade, eticidade e efetividade, que caracterizam o 

novo Código Civil, revelam-se, ainda mais, no complexo e 

desafiante mundo das obrigações e dos contratos, submetido 

que foi a um intenso processo de releitura. 

"De um modelo individualista, solidamente alicerçado nos 

velhos dogmas do Estado Liberal, que transformava os 

princípios da autonomia da vontade e da imutabilidade dos 

contratos em valores quase absolutos, passamos agora para 

um sistema profundamente comprometido com a função social 

do direito, e preocupado com a construção da dignidade do 

homem e de uma sociedade mais justa e igualitária. 

"A boa-fé objetiva, que passa a exigir dos contratantes uma 

efetiva conduta honesta, leal e transparente, transformou-se 

em dever jurídico, em cláusula geral, implícita em todos os 

contratos, substituindo o velho conceito de boa-fé subjetiva, 

que traduzia mera exortação ética, que pouco contribuía para 

garantir equações econômicas justas". 

Uma das características do Direito do Trabalho é a 

irrenunciabilidade de direito instituído por norma legal 

imperativa, E esse princípio alcança tanto a transação, que 

corresponde a um negócio jurídico bilateral, quanto a renúncia, 

que é um ato unilateral. 

A renunciabil ;dade de direitos, em relação ao trabalhador, 

deve ser admitida apenas excepcionalmente, em face das 

condições especiais configuradas em cada caso concreto. 

Ainda que se trate de direito não imposto por norma jurídica de 

ordem pública, a renúncia, admitida em princípio, deve ser 
I 

examinada de conformidade com os princípios tendentes a 
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decisões administrativas conferem aos trabalhadores, salvo 

se a renúncia for admitida por norma constitucional ou legal ou 

se não acarretar uma desvantagem para o trabalhador ou um 

prejuízo à coletividade; são renunciáveis os direitos que 

constituem o cohteúdo contratual da relação de emprego, 
I 

nascidos do ajuste expresso ou tácito dos contratantes, 

quando não haja proibição legal, inexista vício de 

consentimento e não importe prejuízo ao empregado. 

Já a transação é um negócio jurídico - ato bilateral, 

portanto - em virtude do qual, como escrevemos alhures, "as 

partes interessadas extinguem obrigações litigiosas ou 

duvidosas. Para que haja transação, é imprescindível que: a) 

duas pessoas, pelo menos, estejam vinculadas entre si, por 

força da relação jurídica da qual decorrem direitos e 

obrigações; b) haja incerteza no pertinente a determinado ou 

determinados dir~itos ou obrigações; c) a dúvida de refira a 

direitos patrimo
1

niais, isto é, direitos incorporados ao 

patrimônio de uma das partes do contrato; d) a controvérsia 

seja extinta mediante concessões recíprocas" ("Instituições de 

Direito do Trabalho", SP, L Tr., 2002, v oi. I, pág. 216). 

Em virtude dos princípios que norteiam o Direito do 

Trabalho, a renúncia e a transação de direitos devem ser 

admitidas como ~xceção. Por isto mesmo, não se deve falar 

em renúncia ou em transação tacitamente manifestadas, nem 

interpretar extensivamente o ato pelo qual o trabalhador se 

despoja de direitos que lhe são assegurados ou transaciona 

sobre eles. Aliás, no concernente à transação, o novo Código 

Civil é explícito; 



"Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente e por 

ela não se transmitem, apenas se declaram ou 

reconhecem direitos". 

Consoante estatui a CLT serão nulos de pleno direito: a) os 

atos praticados 
1

com o objetivo de desvirtuar, impedir ou 

fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente 

Consolidação" (art. 9°); b) a alteração contratual em prejuízo 

direto ou indireto ao trabalhador (art. 468), salvo nos casos 

expressamente previstos em lei. Esses casos, que na 

legislação trabalhista infraconstitucional eram raros, foram 

consideravelmente ampliados pela Constituição de 1988, cujo 

art. 7° facultou às convenções coletivas e aos acordos 

coletivos - deles participam obrigatoriamente os sindicatos 

dos trabalhadores - a estipularem redução do salário 

contratual (inciso VI), compensação ou redução da jornada de 

trabalho (inciso XIII) e ampliação da jornada dos turnos 

ininterruptos de revezamento (inciso XIV). É evidente que 

essas exceções ao regramento geral não podem ser 

ampliadas, razão por que não se extendem aos temas tratados 

nos demais incisos, ainda que atinentes a prestações de 

natureza salarial: salário mínimo, piso salarial, 13° salário, 

adicionais de trabalho insalubre ou perigoso etc. 

Por via de conseqüência, o art. 468 da CLT foi derrogado 

no que tange às álterações in pejus de que cogitam os incisos 

VI, XIII e XIV do art. 7° da Constituição. 

O art. 166 do Código Civil, dentre os eventos determinantes 

da nulidade do n~gócio jurídico, preceitua que este será nulo 
,..,. •""'nrln• 



"VI -tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

VIl - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a 

prática, sem cominar sanção". 

A fraude, como soe acontecer, pode verificar-se, tal como 

explícita o Código Civil, em virtude de simulação, que se 

caracteriza, dentre outros motivos, quando o negócio jurídico 

contiver "declaração, confissão, condição ou cláusula não 

verdadeira" (art. 167, inciso 11). Nas relações de trabalho é 

comum a simulação de modalidade contratual com o objetivo 

de encobrir inquestionável relação de emprego. E o vício de 

consentimento imposto ao trabalhador pode advir de erro, 

dolo, coação, estado de perigo ou lesão irresistível, que 

referiremos adiante. 

Perfeito, portanto, o casamento entre essas disposições e 

os mencionados artigos go e 468 da CLT - este último na parte 

em que sua eficácia foi recepcionada pela Carta Magna. 

Pelo novo Código os negócios jurídicos são anuláveis, 

prevalecendo, ao contrário do negócio nulo, até que a nulidade 

seja declarada e! juízo: 

a) quanto as declarações de vontade emanarem de erro 

substancial que poderia ser percebido por pessoa de 

diligência normal, em face das circunstâncias do 

negócio (a-1. 138); 

b) por dolo, quando este for a sua causa (art.145), 

consideranr o-se doloso o silêncio intencional de tato ou 

qualidade que, se conhecido pela outra parte, o negócio 



• 

' c) por coação capaz de viciar a declaração de vontade de 

uma das partes (art. 151 ), cumprindo na sua análise, ter 

"em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o 

tem paramento do paciente e todas as demais 

circunstâncias que possam influir na gravidade dela" (art 

152); 

d) quando o estado de perigo induz a parte a assumir 

obrigação excessivamente onerosa, premida de 

necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua familia, de 

grave dano conhecido pela outra parte (art 156); 

e) por lesão, "quando uma pessoa, sob premente 

necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação 

manifestamente desproporcional ao valor da prestação 

oposta" (art. 157). 

Como bem sublinhou o principal assessor do relator-geral 

do novo Código Civil na Câmara dos Deputados, Mário Luiz 

Delgado, "uma das principais inovações do Código Civil de 

2002, na matéria contratual, reside exatamente na sua base 

ética, pois o noyo diploma não só valoriza a correção de 

comportamento, a probidade, a retidão, a honestidade, a 

lealdade, a confiança e a solidariedade social, como erige 

esses valores ao patamar de requisitos de validade do próprio 

negócio jurídico" ("Revista jurídica Consulex n.0 149, Brasília, 

2oo3, pág. 48). I 

As precitadas normas, como se infere, irradiam luz para a 

cotidiana aplicação do Direito do Trabalho, fundamentando a 

interpretação quJ a doutrina e a jurisprudência vem dando às 
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CICLO DE PALESTRAS DE JURISTAS 

BriDES - out./nov. de 90 

À LUZ DA CONSTITUI ÃO BRASILEIRA 

I - ASPECTOS GERAIS 

ê -

1-Liberdades o ler RECASl~NS (pág.13) 

2-Constituição 1o ~éxico (1917) 
)-Constituição 1a u ema,pba (\veimar-1919) =democracia social 
4-Tratado deVe saille =principias do Dir.do Trab.e OIT (1919) 

... ... , 
-influencia n s constituiçoes do 1º apos-guerra. 

, ... 
Graus de interv ncionismo = desenvolvimento socio-economico e or
--- - .............. iiíiiií ... iiiiiiiíiiiiiiii 
ganização sindi 

1-Convençã.o OIT ( 1948) 
2-Declaração Un versal dos Direitos do Homem (mffi-1948) 

3-Comissão de I vestigação e de Conciliação em ]\'Iatéria de Liberdade 

Sindical ONU- IT (1950) 
,. 

4-Comite de Lib 
5-Pacto Interna 

(ONU-1 966) . 

choques ~ .inililíolll....,iíilil'illfll 

Sindical da OIT f 1951) 
A 

dos Direitos Economicos, Sociais e Culturais 

-Flexibilizac~ sob tutela sindical . 

II- ASPECTOS TRABA TT T .S DA CONSTITUICÂO BRASIL1HRA DE 1988 - ---A - PrinçÍ pios ~ no Direito do Trabalho; = - - iiiislliiíliiiiiiiiiiiiioia 

1-dignidade da essoa humana (art .1 9,III) ; 

2-valores socia s do trabalho (art.1~,IV); 

3-isonomia de 0. ireitos e obrigaçÕes (a.rt.52,caput,e I; 
4-liberdade de ssociação ::9ara fins ltcitos (art.5º,XVII a XX); 
5-função social da propriedade (art.59,XXIII ,e 170 tiii) ; . 

6-valorização d trabalho hu.111ano sob os ditames da justiça social 
(art.170,cauu 

7-busca do plen emprego (art.170,VII). 



B - PrincÍpio ~r...,.....,iíliíiíl .. ~trabalhador = deduzido do amplo elenco de 

direitos sociai (arts.?º a 11) 

c -

1-Normas de efi ácia nlena e imediata,de eficácia contida e J?rO

gramáticas,ap1zar do art.5Q,§ 19 

2-Impera ti vidad .2.. fJexibiliza~o = casos restritos: art . 7º, VT ,XIII 

e XIV . 

Novidades ~ r.r~e-vo ~ caml?2 trabalhista: 
1-proteção contla a despedida arbitrária,sem estabilidade e com 

FGTS obrigatóJho; - ~-~ 
2-prestaçÕes delindexadas do salário minimo; 

3-salário p:s_ofi siona.~ ~ )1~ -~ :t~-!2lt: 
4-pa~t'id'~~~o]o~ucros ou nr~ ~~s, sem hatureza salarial; 
:z-~~ c..te_ s-ocro -tt{ ~ &.:,~~; 
B-semana de 44 oras de trabalho normal; 
eJ-- jornada de se s {}oras p/ turnos ininterruptos de revezamento; 

~gratificação e férias (A{;)' r 
~-licença de 12 dias à gestante ,c/ estabilidP-de até 5 meses apÓs 

o parto; r 
\ 

~licença-pater idade de 5 dias; 
1~-a,riso prévio proporcional; 

1~-prescrição d 5 anos no curso da relação de emprego urbano; 

1~-proibição do trabalho a menor de 14 anos,salvo aprendizl,_oft_ 
-AA~ ~~.Q,.v..~~ ~~~oll) ~<C( ~ONL ~ 

1~-extensao ae ireitos ao trabalhador avulso; 

1~-não-discrimi ação do deficiente; 

1q-novos direit 

14--unicidade si 
1'f1-contribuição 

19-direito de 

comunidade; 
20-penalização 

teresses pro 

22-representaçã 

23-ampliação da 

24-arbitragem f 
25-direito de 

civis . 

, 
s ao domestico; 

dical por categoria,c/ registro; 
sindical confederativa; 

funcionamento 
, 

serviços inadiaveis da 

os abusos da greve; 

paritária nos colegiados de Ó'ga.os pÚblicos de in

issionais ou previdenciários ; 

do pessoal nas empresas c/ mais de 200 empregados; .. 
competeneia da Justiça do Trabalho=entes de direito 

no e externo(7fF::~~~i~~J 
culta.tiva dos conflitos coletivos de trabalho; 

indicalização e de greve dos servidores pÚblicos 



li SIMPÓSIO SJ BRE .!., REVI SÃO .!2!,. C<,lNSTIT!,!lÇÂQ. 

ARNALDO S USSEKIND IAB - 24/26 de março de 1992 

lor ARNALDO SUSSEKIND 

ê T 6J2 = :gfR~ItOS ~ (~) . 
I - Não mais inte1ra capÍtulo "Ordem EconÔmica e Social': 

II- Agora:arts.62 a 11 (Direitos Sociais) =TÍtulo "Direitos e 

Garantias Fundamentais~ 
arts.194 a 204 (Seguridade So:mial) = T:Ít."Ordem Social~ 

Seguridade $ocial = PrinoWios,Saude,Previ.Social e Assistência 

Social. 

!!I-DIREITOS ~ T~L~ (Arts.6º a 11) 

a)Princ:Ípios = deduzidos dos arts.72/92,dos tratados ratifi
cados /e dos arts.12,52 e 170 (§ 22 do art.52) 

IV-

b )Normas excessivas = !2_ disposixÕes decorrentes do método in

dutivr de elaboração. 
c)Impropriedade = conjuntura se altera - limitação legislativa. 

FLEXIBILIZACÃJ (Art·.7º, VI , XIII e XIV)=sob t:tela sindical (certo), 
e ~ ~ 

mas sim estabelecer limites (p.ex:jornadas~?~~24, ~ 
a) Melhor selí'ia facultar em certas hipÓteses,fixando-lhe os limi-

tes e sempre por negociação coletiva. 

V - APLICACÂO I~ffi lATA DAS NQffit~S ( § 12 do art.52) =não pertinente -em di ersos casos:"nos termos da lei"(I);"conforme defi-
nido em lei"(XI);"na forma da lei"(XXVII) ou se decorre 
da natureza da norma. 

(n,J. .(o ... ~~ 
VI- REVISÃO cmJSTITUCIOIJAL = correçÕes neste sentido. 1 t -

- 3, (')O( 

I ~~ 
ART • 7º = DIREITOS DO T'F.A:eALHADOR ( especialemnte I:ti""DIVIDUAIS DO TRA-.."11;., 

PROTEÇÃO CONTRA A DESPEDIDA ARBITRiRIA (uma das 34 dispoai ·es) . -
I - E,!. ESTABILIDAD .... ABSOLUTA l, 1"'ULIDADE ~ D SPEDIDA ARBITRÁRIA 

a) Rep.Fed.da Alemanha (1951/?.2)=sÓ despedida socia~mente 
justificada - Jurisprudgncia definidora .., 

b)OIT : 'Recom.119/63- Conv.158/82 completada Recom.166/82 .._ 
1-Causa justificada relacionada com a capacidade ou conduta 

do trabalhador ou baseada nas necessidades de f uncionamen
to da empresa,estabelecime~to ou serviço. 

2-Regulamentação das des~edidas coletivas. 
~ 

3-Art.165 da CLT. 
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II - CONSTITUINT 
- ~--

a)Comissão d Ordem Seeial e Comissão de Sistematização = es-

tabilid de a'bsoluta imediata,salvo poucas exceções -' t t ••• 

b)Plenário = acordo espÚrio Centrã.o-DIAP:"nos termos da lei 
, -

complem~ntar,que prevera indenizaçao,dentre outros direi-

tos". 
1)~egra~indeni•agão (logo fixada Disps.Trans.) exclui re
inte~ação.Diretriz re:orçada pelo FGTS s/ opção. 

2)e~:cec~stabilidade so em casà.s especiais (dirigente 

sindila:, gestante etc) 

3)C:nser?neia=revógação art .492 daCLT {jurisprudência). 

III- Conveniencia adaC3tar-se ao sistema da OIT 

Ali'.!'. 82 = SIN'DICALIZAJO • - --... 
I .. HISTÓRIA DOS- ·DIREITOS SINDICAIS = histÓria da liberdade sindical -a)delito (1T99) 

b)tolerada T revogado delito (1824) 

c)direito (1871) 
d)direito humano fundamental (1948). 

II- LIBERDADE SI~DICAL (Conceito OIT e direito comparado) 

a)Liberdade /eoletiva (dos grupos) 
1)pluralidade de representação 
2) ç_qual,uer tipo de representação 

3)qualq~er dimensão territorial 

b)Liberdadel~dividual 
1)facul ade de ingressar e de permanecer no sindicato de 

I 

s~a ereolha N I 

2)nao-cpntribuiçao cornpulsoria - Queta de solidariedàde. 

c)Liberdade ~ ~ associacão = ~utonomia s:ndical 
-estatu os,estrutura organica,eleiçoes,atividades etc. 

d)Objetivos sindicais e princÍpio da legalidade. 

!li-Constituição 
a)Autonomia 
b)Liberdade 

represe 
1)viola 
2)Imped 

art.82: é livre,obser~ado o se~uinte: .....,..._ --
sindical assegurada (nºI) ..::::- . c: \'~_1- ~ 

coletiva negada (nºII) = unicidade compulsÓria de 
tação,por categoria,c/base minima municipal . 

"' , os tres consectarios da liberdade sindical coletiva 
ratificação da Conv.87. 

c)Liberdade sindical individual: 

----~ a~ parte = f iliaçã? ~ac~tativa(nQV) 
ada em parte = contribuição confederativa obrigató..... ......,'""'""'.,. - ......-. 
ém do tributo previsto em lei(nQIV). 
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IV - REVISÂO rffiC SSÁRIA DO ART;8Q -----a)MonopÓlio ~representação e imposto sindical não mais se 

justifi 
- ' A b)A contrib içao confederativa e um tributo anomalo. Deve ser 

substit :Ída pela quota de solidariedade(não-associados). -
P.T .2º = GREVE I 
~ 

I - DIRIUTO CONS) I TUCIONAL ~IU'1PLO . MAS J!!.o IRRESTRITO 
a)Limitações explÍcitas = necessidades inadiáveis da comunida

de nos erviços e atividades essenciais (§ 1Q) 

b)Limitaçõe implÍcitas = respeito aos princÍpios decorrentes 

dos supr rdireitos subjetivos consagrados pela Constituição 

(Arts.1 } e 5º). · 
c)Penalizacão dos abusos ( § 2Q). 

II CAPUT I :- 1, · d o"'' • • ... t < · - ·· = imnr(i)pr~o:p ag~o a ~.JOnstl. tu~çao por uguesa corrl.gido 
..,.._pela-~ef n•65/77). 

a)greve=meii~ pressão contra empregador p/ solucionar con-
flito t abalhista. 

b)Interesse~. defender=os cauazes 
ção,aco ~coletivo,arbit~agem ou sentença normativa . 

c )Sujeito a ivo=entidade sindical que tem a prerrogativa p/ a 

negociaf ão c:letiva e a legit~idade de repr esentação. 

III -~ NQ 7.78f /89_ e razoavelmente boa = os abusos e o desrespeito 
aos direitos da comunidade resultam da não-aplicagão das ....... 
~ n •• o:rm._a. s_.. 

IV- GREVE ~ SE VIDORES PÚBLICOS= o art.37,VII,ainda não foi regu
lamentado por ~ Comnlementar. Ela poderá estabelecer ~aio-

,.. , * 
~ 1-~-· ~t-a_.o.e.s ao exercioio do direito de greve. 

V -CO~NIENTE,A ENAS, I-lE•V-ER-· 2_ CAPUT DO ~~T•9º • 

ARTS .201 e 2 2 = PREVf DÊNCIA SOCIAL 

I - REGULAMENTA O EXCESSIVA = 

X 
... 

limita ação legislativa. 

II- AlfTE : -a)consequên ias da violenta recessão: 
1 )eeo;o ia informal ampla e não contributiva( .f SO% ); 
2)salár os-base das contribuiçÕes e/acentuada desvalori

-"'-•I 
real: 

1989 = :46%} 
1990 = 17~~ 

empresa privada -b )beneficio = média dos 36 meses corrigida monetariamente a 
---~----
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III - ~POSENTADO~ IA POR TEV~O DE _sE_R_v_rç_o_ - __ .... 
â)OIT a ela não se refere em nenhuma convenção ou recomendação. -b)Legislacã comparada: .. 

1) r aro exemplos,mas comdicionados a idade ou ao tempo de 

contfibuição do segurado; 
2) Itál a = 45 de tempo de contribuição como segurado. 

c)C~sto no Erasil (excluÍdas as especiais)= 31,4% do total se _. .. 
dos benéficios. 

d)Participatão de beneficiários = 10,38%. 

Â 
I , ... ..., 

IV - RBVIS O CONTTITUCIONAL = aconselhavel nao discriminar condiçoes 
para as pre taç3es previdenciárias . 
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,~, ;'l' ; 1' I XIII ENAIT rEncontro Nacion~l dos Agentes da Inspeção 
· · , ~\ l' . i do Trabalho - Sao Paulo - 22/27-10-95). 

. ..-.) . ; 

DIAGNÓSTICO DO ATUAL O~DENAMENTO JURiDICO-TRABALHISTA 
pbr Arnaldo Sussekind 

, 
I - Analise nacional o internacional ? 

a) Pelas duas per tas = Brasil 
N , -b) Mas a transiçao.!. mundial, com reflexos na economia e nas relaçoes 

de trabalho em 

II - REVOLUÇÃO TECNOLÓ ICA ACELERADA 

a) Informática - t lemática - robotização 

b) Intra e extra empresa. 

Causa concorrent~ = FIM DO --III COMUNISMO INTER.NACIONAL (da PerestrÓica 

à queda do murm 1 e Berlim) 

a) Cessação da gue ra fria 

b) Universaliza~ão ~s democracias sociai~ liberais. 

~V - Conseqüências no CM~PO DA ECONOMIA ---

v -

a) Liberalização e mundialização da produção e distribuição de bens 

e serviços 

b) Incremento da qoncorrência = produzir mais e melhor 

c) '!,orizon talizaç~o empresarial : tereell!r:::ã:-r~~ 
d) Inte~raçÕes re~onais ~ auto-defesa. ~ 
Conseqüencias no AMPO DO TRABALHO .,..... . "'-. -. --
a) Desemprego est:nutural - .S ~lJADjWS ~ e Jl.. 
~ ~ 1.Estimativa O T-94: 120 milhÕes desempregados e zoo milhÕes sub-
" - -empregados 

b) Formação profi sofisticada e constante reciclagem 

c) Sistemas legaiJ ~ rÍgidos ou detalhistas,c/ maior participação 
dos grupos soc~ais na formulação das fontes de Direito (Rluralismo 

jurÍdico) 

d) Maior espaço p a negociação coletiva 

e) Flexibilização na aplicação e a~tação das normas legais 
paz 

) , ""' , 
f Formas atipica~ dJ_emprego = ampliaçao do trabalho temporario,tra-

balho a "tempo ~aroial (Conv.OIT-175/94),ext:nsão d:e" hipÓteses de 
contrato~ ~,contrato ~e casal etc. 

~) Jornada de tra~alho reduzida ~ !aleável,c/ restrição às horas 
extraora7náriaJ. 
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a) Conceito = ~~nda no princÍpio da inderrogabilidade das normas de 
ordem publica,no limites do sistema jurÍdico aplicável,visando a 

saÚde da empresa,a manutenção de empregos e a implementação de no-
, , 

vas tecnicas ou etodos de trabalho. 
-LER definiçÕes de GIUSEPPE FERRAR , JEAN-CLAUDE JAVILLIE 

b) o~ ' ·I, r · Je o:·alem de {ormulas flex~veis ~ opcionais na lei: 
1. A'ustar a ap 1icação da norma legal às peculiaridades regionais, .,-- ... , 

econÔmicas d empreendimento ou profissionai~ do trabalhador. 

2. 

c) 

1. ,u~ilateral,p1r lei,autoridade pÚbli.ca ou empregador (Chile,Pana-

2. ~~ .?C..iada co, o sindicato (Brasi~anha e Itália}; ~~ 
ma e Peru); -~~ 

3. mista,conforje o caso (Argentina). ~~ 
VII - DESREGULAr1ENTAÇÃQ ( ~~ 

â) ºNão é um~ das fJrmas da flexibilização~pois retira a proteção do Es

~o ao trabalhjdor,permitindo que a autonomia privada,coletiva ou 
individual,regu e as condiçÕes de trabalho -os direitos e obrigações 
advindos da rel ção de emprego- conforme as leis do mercado e os in-

teresses ~ortes. 

b) Não se harmonia com ~a!ses com tradi do direito escrito (cultura 

c) 

jur{dica · germ;nica) ,sendo um f( desastre social' naqueles em que 
, 

a sindicaliza e fraca,controlada pelo Governo ou inadmitida. 

tratados ou con~ 
i ais 

I ' A , 

2. Relatorio do D.G. da OIT a Conferencia de 1995: ''Como certos pai-
- -

ses melhoram sua competividade violando precisamente normas de 
, , 

trabal)l.o bas · cas, e mui to importante q,ue estas sejam adequadamen-

te cumpridas para poderem manter assim um sistema econÔmico aber
to ( ••• ) Por sua parte,a OIT está decidida a fomentar esses obje-

N , -tivo,tamto e sua açao propria,como em colaboraçao com outros or-
ganismos'' ( " nforme I, Parte 1 ", págs. 111 e 11 3) • 

3. Tendência na OIT = filiação do Estado ,c/ ratificação da Consti
tuição,impor aria na automática adesão a certas convenções: 87 
e 98 (sindic is),29 e 105 (trab.forçado),100 e 111 (discrimina
ção),102 (nof mas mÍnimas de seguridade social) e 138 (idade m!-
~~~~ ~I ~ +~ono1hn) 
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BRASIL 

I - SISTEMA de 1943 = CLT = Intervencão estatal minuciosa - . 
a) Direitos indivi uais 

1. Decretos LeJ islativos de 1930/34 
2. Leis de 193~V37 
3. ~ecretos-le ls de 1937/42 

b) DIREITO COLETI~O (sindical) 

1. Decretos-le~s de 1939/42 = ~struturacão ~ ~orporaçÕes da 
Constituiçã~ de 1937 

, À 

2. Modelo ital ano;mas unicidade sindical compulsoria de Lenine e 

outros pais 

3. Paradoxo = 88 manteve e ampliou o sistema 

c) JUSTIÇA DO TRA ALHO 
= -1. Dec-lei 1.2 7/39- Instalada a 1º de maio de 1941 
2. T;ipartismo generalizado 

À , , 

3. P0 der norma ivo (arbitral) = Nova Zelandia,Mexico,Italia etc. 

d) CARTA DEL LAVO~O = tem 30 arte, e a CLT 922 
-arts -~~1,t>'l 1 :::Sindicatos, contrato coletivo e J1agistratura 
-arts.14 a 21 =I principios e regras gerais s/ salário,repouso se-

, , À 

manal e feJias,contrat~ de ex~eriencia e individual de traba -

lho e trab, lho a domicilio , 
- demais arts. J conceito do Estado fascista,politica de emprego, 

previdênci social ~ educação.e corporações. 

II - NECESSIDADE DE R FORMULAÇÃO DO SISTEMA LEGAL BRASILEIRO 

a) tntervenci~is~o básico ~ =ão desregul:mentação = paÍs desigualmen
te desenvolvidq e tradiçao do direito escrito 

b) Normas gerais = limites ao trabalho c/ dignidade - espaço p/ com

plementar ou si plementar pela negociação coletiva 

c) Liberdade sindi cal no trÍplice aspecto , - ref orma do art.82 Const. 

d) Comissões pari-tárias ~ conciliação 

III e REVISÃO DO CUST< BRASIL ( não é tanto quanto se proclama,mas ••• ) ..... ----- ... 
a) Por/que comput~r,p.ex.,multa de 40% pela despedida injusta? ---
b) Não devem incicir s/ a folha de salários: - - ----- -------1 • SESI(t.SESC ..... ~TJJ ••••• 1 , 5% 

2. SENAI,SENAC e SENAT •••• 1,0% 
'2 O l:IUAD 
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c) Incidências que sugerem reflexões: 

1. Previdênçla Social,s/ a participação da sociedade ••• 20% s/ a 

folha de sa~rios,além de+ 2.0% p/ aciden~es do trabalgo(V~ .§) 
2. FGTS.estimulJador de alta rotatividade da mao-de-obra,que des-• 

motiva o empresário ana formação profissional interna. 

d) Trabalhadores .21. registro ~ Pí\evidência Social: 

-1989 •••••• 58,26% ~ f E A 
-1994 •••••• 49,24% ~ 

e) Empregados .!L registr? ~ empresa .:;_ ~ Prev. Social: 
• 
-1989 •••••• 18,92% 

-1994 •••••• 23,70% 

f) Trabal~do1es autônomos s/ registr na~rev.Social: 

-1989 •••• / .17, 53% 
-1994 ... /~' . 21 '72% ' 

/
1 

(Fonte:Instituto de Economia Industrial da UFRJ = pesquisa 

nas seis pri ncipais regiÕes econÔmicas - O Globo 04.5.95) 

RESPOSTAS: 

1) as incidências de contribuiçÕes compuls~rias sobre os salários 
concorre pala o significativo número de empregados sem registros. 

- O de~predo é mundial e estrutural,resultante da acelerada re
volução tecnolÓgica e não do atual ordenamento juridico-traba
lhista. 

2) mas a atual legislação trabalhista deve ser revista para abrir 
' - f espaço a negociaçao coletiva acima do n~ve~ imperativo de pro-

teção ao trabalhador,abaiEO do qual não se dbneebe O trabalho 

humano com dignidade. Afinal,prescreve o art.12 da Constituição 
, 

que o "Estado Democratico de D!reito"tem como fundamento "a 
dignidade imxlbxaJ!Um. da pessoa humana". 
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~{! ~~? 
-iAK~ DO MINISTRO ARNA DO SUSSEKIND ,, 
PARA A AMATRA-I,a/c JUÍZA AURORA DE OLIVEIRA COENTRO 

ASSUNTO :entrevista R.J. 15.4.96. 

Não há dÚvida de que a legislação trabalaista brasileira,esteiada 

no sistema adotado em 1943 pela CLT,deve ser reordenada. Nesses 55 a

nos o mundo mudou I uma revolução tecno+Ógica acelerada gerou profun

das alterações nas relaçÕes de trabalho. Por outro lado,o ~esenvo:vi

mento brasileiro n plano industrial fomentou a concentraçao operaria 

em algumas regiÕes dai surgindo entidades sindicais capazes de repre

sentar ,çom eficiên ia e legitimidade,os int eresses dos trabalhadores. 

Apesar d~ ter participado da comissão elaboradora da CLT,justifi-

co a atualização d 
, 

nosso sistema juridico-trabalhista:no campo do di-

reito coletivo,parf consagrar a liberdade sindical conforme o modelo 

da Convenção da OI nº87;no campo do direito individual,para estabele-
, -cer normas gerais I mperativas e indis~oniveis,abaixo das quais nao se 

pode conceber o tr balho humano com df gnidade (art.1º,III,da Constitui

ção de 88) -norma que d.evem ser complementadas pelos instrumentos da 

negociação coletiv ,tendo em vista as peculiaridades profissionais e 
, 

e regionais,alem d s possibilidades empresariais;no campo tmxdím2m±mxx 

~mmmemxmafuxmmmtma~fukm~ da Justiça do Trabalho ,para limitar,mas não ex

tinguir,o ajuizame to dos dissidios coletivos e condicionar a distri

buição das reclama Ões individuais à tentativa de conciliaçã9 em Ór

gãos de composição paritária não integrantes da magistratura. 

Durante algum tempo,os que sempre pretenderam acabar com a nossa 

legislação trabalh·ata ,acusavam~a de ser cÓpia da Carta del Lavoro,co-
, . 

mo se a CLT,com os seus 922 artigos,pudesse ser plag~o de um diploma 

que possuia 11 (onze) regras atinentes ao Direito do Trabalho , 

quase todas reprod zindo preceitos já consagrados na legislação de ou-
, A 

tros povos. A unicidade sindical compul.soria,por exemplo,fora adotada, - , , 
dez anos antes,na niao Sovietica . Dai ter sido consagrada pelo Decreto 

Legislativo nº19.770,de 1931 ,elaborado pelos notáveis assessores,con

fessadamente de esquerda,do Ministro Lindolfo Collor. 

Hoje ,os que esejam "desregulamentar" o Direito do Trabalho em 

nosso Pais ,e,se p ssivel,extinguir a Justiça do Trabalho,invocam o al

to custo dos noss s encargos sociais-trabalhistas,o chamado "Custo Bra

sil". O cálculo q e apresentam,no entanto,contempla verbas que não de-
... , , 

vem ser computada ,seja porque ms a remuneraçaa basica das ferias e a 

dos repousos sema ais e feriados já está contemplada no salário men

sal sobre o qual ncidem os encargos sociais,seja porque as despesas 
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{ com a multa de 40% sobre o FGTS e a indenizaç~o pela falta de aviso 

prévio decorrem de atos ilÍcitos do empregad<hr. Aliás ,convém subli

nhar que o empresá i o não devolve amsm.EmuHillÍd~memxrm~mxmR:msiD.Jlm~Iiwh.mm.x 

&mxmRmxmçmsmemsms 

~ssas duas parcela 

quando o trabalhad 

mamx~mmmmmsmamsmEmmmxmiiimmmmxdmmxmRms~~xma 

aos consumidores dos seus produtos ou serviços 

exonera,pratica ato faltoso ,se aposenta ou 

morre. 

A nosso ver,o custo dos encargos sociais-trabalhistas correspon

de a 55,71% dos sa ários mensais (V.quadro ). Concordo em que as con-
- A , tribuiçoes sociais deveriam ter outra base de incidencia;mas convem 

, 
registrar que elas incidem sobre salarios muito menores dos que os 

praticados nos pa:Ís~ s desenvolvioos. Com efeito,a participação dos 
salários nos custos industriais no Brasil era,em 1991,de 17%;na Eu

ropa Ociàental,de 4 %. Segundo recente pesquiza da UNICAMP ,os salários 
, 

somados aos encargoi sociais correspondem em nosso Pais ,por hora de 

trabalho,a US$2.7;no Japão,nos Estados Unidos e na Alemanha ,respecti-
, 

vamente ,a NX!XE+ 16 17 e 24 dolares . 
, 

Por conseguint ,e evidente que os encargos sociais-trabalhistas 

da França (72,6%),A emanha (56,3%) ,mrã Bretanha (51,8%),Itália (48,7%) 

e Hqlanda (46.9%) o 

do que os 55,71 % -o 

Nem se diga qu - , cos" e naa com pais 

les quase nada poss em no âmbito da proteção social do t rabalhador.E 

a "desregulamentaçã " neles permite a imposição de péssimas condiçÕes 
A , 

de trab~lho,çuja pe1istencia. resulta,sem duvida,de governos fortes e 

autori :arios, I'-1as efles nunca tiveram um Slisrtema similar aos existentes 
nas Americas e na E opa. Estou certo,por isto mesmo ,que o regime de-

, - -mocratico brasileiro nao suportaria tao grave retrocesso social. Se a 
,.. -

c~ncorrencia d~s benj produzidos ~ baixo custo,em ra:ao da desprote-
çao social ,esta acarr etando a falencia de diversas fabricas brasilei

ras,por que não imit rmos os Estados Unidos e a União Européia,que li

mitaram a importação de têxteis chineses e coreanos ? 

Como bem advert·u Bill Jordan ,uum 

/ lpelo mercado é socia me~ inaceitáaeili l "Trabajo",Genebra,OI ,nº13/95,pág .11). 

mundo impulsionado unicamente 

e politicamente perigoso"(Rev. 



ARTIGO 

AS CLÁUSULAS PÉTREAS E A PRETENDIDA REVISÃO 
DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO TRABALHADOR 

Os direitos do trabalhador elencados no art. T da 
Constituição de 1988 compõem o seu Título li. "Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais". E o art. 60 estatui que não 
será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 
os direitos e garantias individuais (§ 4", inciso IV), com o que 
conferiu àqu~les direitos a hierarquia de cláusula pétrea. 

e garantias constitucionais incluídos no âmbito normativo do 
art. s·, §2", de modo a reconhecer alçada constitucional às 
convenções internacionais anteriormente codificadas no Brasil". 

A iniciativa da nova Carta Política alemã ao afirmar a 
inalterabilidade dos direitos fundamentais do cidadão emprestou 
ênfase especial à clássica distinção entre o poder constituinte 
originário ou genuíno e o poder derivado ou de reforma. Este há 
de ser exercido estritamente nos termos dos procedimentos, 

d . - 1· · - b 1 ·d d 1 - Arnaldo Süssekind prazos, con 1çoes e 1m1taçoes esta e ec1 os na e egaçao 

Na verdade, ao impedir que as emendas à Carta Magna 
possam "abolir os direitos e garantias individuais"(art. 60, §4", 
IV), é evidente que essa proibição alcança os direitos relacionados 
no art. T, assim como a liberdade sindical do trabalhador e do 
empresário de organizar sindicatos de conformidade com as 
demais disposições do art. 8", e de neles ingressarem e 
desfiliarem-se. Os incisos deste último artigo, que dispõem sobre 
a estrutura orgânica, a representatividade e o custeio das 
associações sindicais , não constituem, porém, "direitos e 

consubstanciada no texto original. Na advertência do eminente professor Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho: "mudança contra a Constituição é revolução, que 
somente o Poder originário pode efetuar". E sublinha que, além das limitações 
circunstanciais e temporais, vigoram as materiais, que "excluem da mudança 
determinados pontos, os quais, assim intocáveis, se tomam o "cerne fixo", o 
"núcleo fundamental", as "Cláusulas pétreas" da Constituição. 

O Poder Constituinte originário se caracteriza pela ruptura da ordem 
jurídica anterior visando a implementar um novo ordenamento polÍtico-jurídico; 
o derivado objetiva a revisão do texto o;i.ginal ou a emenda de algumas de suas 
normas, não podendo, obviamente, exceder a autorização contida no texto 
genuíno que o instituiu. Aliás, seria ilógico, senão paradoxal, que o Poder 

garantias individuais", destituídos, assim, da natureza de cláusulas pétreas. 
Cumpre ponderar, neste caso, que, se os direitos e garantias 

individuais de índole social-trabalhista, afirmados na Lex Fundamentaes, 
não podem ser abolidos por emenda constitucional, certo é que não será 
defeso ao Congresso Nacional alterar a redação das respectivas normas, 
desde que não modifique a sua essência de forma a tornar inviável o 
exercício dos direitos subjetivos ou a preservação das garantias 
constitucionais estatuídos no dispositivo emendado. 

Sob o pretexto de que o ordenamento constitucional brasileiro engessou a 
aplicação das normas social-trabalhistas, autoridades governamentais anunciam que 
será submetido ao Congresso Nacional Projeto de Emenda Constitucional inserindo 

Constituinte originário facultasse a reforma das 
instituições que ele considerou fundamentais para a 
organização do Estado de direito. Daí as limitações 
formais ou materiais, explícitas ou implícitas, entre 

" ... a violação das normas 
constitucionais que estabelecem a 

imodificabilidade de outras normas 

no art. Ta ressalva de que os instrumentos da negociação 
cole.tiva poderão reduzir ou excluir a aplicação de direitos 
constantes do art. /, não obstante componha este artigo 
o Título li, ''Dos Direitos e Garantias Individuais". 

as quais estão as chamadas cláusulas pétreas. 
Já o sempre lembrado Hans Kelsen afirmara 

ser "juridicamente impossível a reforma de uma 
Constituição, ou preceito constitucional declarado 

constitucionais deixará de ser um ato 
constitucional para se situar nos limites 

de uma ruptura constitucional." 

Desde logo, convém relembrar que os dois 
aspectos fundamentais da relação de emprego- salário 
e duração do trabalho - podem ser objeto de 
flexibilização mediante convenção ou acordo coletivo 



Irretormavel" o .b moaernarriente, o renomado mestre de Coimbra, Gomes 
Canotilho, lembra que o poder de revisão tem "o seu fundamento na 
Constituição, diferentemente do que ocorre com o poder constituinte que, 
como pode ser soberano, é prévio e independente de ordenamento". Daí a 
necessária observância dos limites formais e materiais, sejam estes 
últimos expressos ou tácitos, absolutos ou relativos. E adverte: "a violação 
das normas constitucionais que estabelecem a imodificabilidade de outras 
normas constitucionais deixará de ser um ato constitucional para se situar 
nos limites de uma ruptura constitucional". 

Ao tratar dessas limitações, o professor Ivo Dantas acentua que, além 
das de caráter sociológico retratadas no modelo originário, o exercício do 
poder de reforma "esbarra na vontade política dos que elaboraram o texto 
objeto de modificações, vontade esta que se manifesta no conteúdo dos limites 
materiais e formais." E recorda a lição de Recásens Sisches, no seu magnífico 
"Tratado General de Filosofia del Derecho", para quem a competência para a 
reforma parcial da Constituição "não possui o caráter de poder constituinte 
stricto sensu, pela simples razão de que recebe essa faculdade da mesma 
Constituição que se vai reformar, cuja identidade fundamental persistirá através 
de todas as modificações normais que se lhe introduzam". 

Como bem assinalou o Desembargador Fernando Luiz Ximenes da 
Rocha, "no afã de resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana, 
o texto constitucional estabelece o primado dos direitos fundamentais, 
ao consagrar, em seus primeiros capítulos, um avançado elenco de direitos 
e garantias individuais, alçando-lhes ao patamar da cláusula pétrea, nos 
termos do art. 60, §4°· inciso IV". E, consoante assevera o douto professor 
cearense Paulo Benevides, "em observância aos princípios fundamentais 
que emergem do Título 11 da Lei Maior, faz-se mister, em boa doutrina, 
interpretar a garantia dos direitos sociais, como cláusula pétrea e matéria 
que requer, ao mesmo passo , um entendimento adequado· dos limites e 
garantias individuais do art. 60". 

Aduza-se, ainda, que o douto Ministro Sepulveda Pertence, que 
honrou a Presidência da Suprema Corte brasileira, afirmou, com sólidos 
fundamentos jurídicos, que "os direitos sociais dos trabalhadores, 
enunciados no art. T da Constituição, compreendem-se entre os direitos 

op3vt/Jn•!a 

de trabalho (art. T, VI, XIII e XIV, da Constituição), sendo certo que o regime 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, imposto pelo inciso m do art. 7°, 
confere ao empregador amplo direito de resilir o contrato individual de trabalho. 

A precitada proposição será, a nosso ver, nitidamente 
inconstitucional. Se nem por emenda constitucional poderão ser abolidos 
direitos relacionados no art. 7° da Carta Magna, elevados à categoria de 
cláusulas pétreas, como se admitir que possam fazê-lo convenções ou 
acordos coletivos ou que esses instrumentos normativos possam 
modificá-los em sua essência? Cremos que, no âmbito da ciência jurídica, 
devemos ainda observar a hierarquia das fontes do Direito, tal como a lei 
da gravidade no mundo da física. 

O magistrado Nei Frederico Cano Martins, além de concluir que essa 
proposição, a seu ver sugerida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) 
importaria em "retornar-se aos tempos dos laisser faire", afirma que ela 
violaria "o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, pois, 
quando uma norma coletiva admitisse o não cumprimento do art. T da Carta 
Magna (ou parte dele) em relação a dado grupo de trabalhadores, estaria 
havendo, à obviedade, clara renúncia aos principais direitos trabalhistas". 

Mais contundente é o renomado comentarista Eduardo Gabriel Saad: 
"Não acreditamos que passado, pela cabeça de algum membro do 

governo, a idéia de que, mediante emenda ao questionado artigo T, é.possível 
autorizar empresários e sindicatos de empregados, por intermédio de um 
acordo ou convenção coletiva, a suprimir ou reduzir direitos sociais 
hospedados em normas constitucionais bastantes em si ou self-executing. 
Mesmo que desprezem todas as observações feitas nas linhas precedentes 
a propósito da predominância das normas jurídicas (pois, não é a 
Constituição a norma das normas?), temos de reconhecer que a anunciada 
proposição é estapafúrdia por encerrar um processo de emenda à 
Constituição que seu artigo 60 ignora. 

Nossa Constituição é do tipo rígido. Esse modelo não tolera modificações 
de texto mediante processo tão singelo como o de um pacto coletivo". 

(*) Arnaldo Süssekind é Ministro aposentado do TST, membro da 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas e Presidente Honorário da 

Academia Nacional de Direito do Trabalho. 
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ORIGENS E PERSPECTIVAS DO DIREITO 
I 

~o~Rr~!~!~~~ NO BRASIL 

(Vitória - 07 .4.2006) 

1- AS PRINCIPAIS LEIS SOCIAIS-TRABALHISTAS 

A - Império = Constituição de 1824 (influência 
Constituição francesa). 

1 -liberdadb para o trabalho, salvo escravos (art. 179, 
n. 24). j 

2 - Extinção corporações de ofício (art.179, n.25). 

3 -Abolição da escravidão (1888). 

B - Primeira República (1889-1930)(1nfluência Const.USA) 

I 
1- Liberdade de trabalho e de associação (Const.91 ,art. 
72). 

2 - Férias ferroviárias da EFCB (1890). 
I 

3 -Trabalho do menor (1891 ). 



4- Sindicalização rural (1903). 

5 - Sindicalização geral (1905). 

6 - Seguro de acidentes do trabalho (1919). 

7- CAP de rerroviários, com estabilidade (1923). 

8 - Férias d~ sindicalizados da indústria (1925). 

9 - CAP dos Marítimos (1926). 

C - Primeira fase do governo Vargas 

Decretos legislativos (1930 - 1934) 

1- Nacionalização do trabalho (DL-19.482/30) 

2- Organização sindical (DL-19. 770, de 19.3.31 ). 

3- · Carteira ~rofissional (DL-21.175/32). 

4- Comissões Mistas de Conciliação (DL-21.396/32) e 

Juntas de Conciliação e Julgamento (DL-22.132/32) 

= gênese da JT. 

5- Jornada de 8 horas - comércio e indústria (1932). 

6- Trabalhd da mulher e do menor (1932). 

7- Férias comércio (1933), bancários (1933) e indústria 

(1934). 

8- Jornada de 6 horas bancários (1933). 

9- Seguro Jbrigatório de acidentes do trabalho (1934). 
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10- Ampla extensão da previdência social e criação 

dos IAP'S (1931 - 1934). 

D - Segunda fase Varaas = Leis do Congresso 
Nacional (1934- 1937). 

1- Despedida injusta 
2 - Comissões de salário mínimo. 

E - Terceira fase Vargas (1937 - 1942) 

1 )- Constit~ição: 

a) - monopólio de representação sindical, contratos 

coletivo! , imposto sindical e funções delegadas do 

poder público (art. 138); 

b) - instituição da JT (art. 139); 

c) -proibição da greve e do locaute (art. 139). 

I 

2- Criação da JT (1939); 

3 - Organiz~ção sindical (1939); 

4 - Salário mínimo (1940); 

5 - Duração do trabalho geral (1940); 

6 -Trabalho do menor (1941 ); 

7 - Imposto sindical (1942). 

8- Senai (1 ~42). 
I 
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11 A CO~SOLIDAÇÃO DAS LEIS 
TRABALHO (~L T) 

I 

A - Getúlio autoriza Marcondes CL TPSijan 42); 

I 

DO 

B - Comissão bipartida = Princípios e objetivos próprios: 

Comissão trabalho: L.A.Rego Monteiro, Oscar Saraiva, 

Dorval Lacerda, Segadas Vianna e eu. 

C- Complementação necessária = ordenamento 

sistematizado: 

1 - Introdução = Princípios e definições; 

2 - Contrato individual do trabalho = disposições 

gerais, salário, alteração, suspensão, interrupção, etc. 

3. Atualização e complementação das normas de 

segurança e medicina de trabalho, contrato coletivo 

de trabalho e inspeção de trabalho, além de 

harmoniza~ as demais leis das três fases anteriores 
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4. Compilação da legislação da véspera - JT e 

organização sindical (Carta de 1937 vigente). 

0 - FONTES MATERIAIS = 1° Congresso Brasileiro 

de Direito s l cial (SP - 1941); Pareceres Consultores 

Jurídicos; coJvenções da OIT e Rerum Novarum. 

E - SUGES~ÕES E PROJETO FINAL 

1 - G~túlio manda publicar o anteprojeto para 

receber sugestões (5.1.1943) - Comissão sem 

Saraiva, deslocado para a da Previdência - exame de 

quase 2.000 sugestões. 

2 Projeto entregue em 31.03.43, aprovado pelo DL-

5452, de 01.5.43, com vigência em 1 0.11.43. 

F - NOVIDADES DE RELEVO 

1. Empresa = elemento básico do contrato -
despersonalização do empregador- sucessão. 

2. Contrato realidade (arts. 9° e 442). 
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3. Mulher - Contrato sem autorização 
marido.Parte de um contexto para 
industrialização do País. 

4. Por que Consolidação e não código? 

111- FASE CONSTITUIÇÃO DE 1946 

1- J.T. no Poder Judiciário (1946) 

do 
a 

2- Remuneração do repouso semanal e feriados 
(1949) 

3 - Lei Orgânica da Previdência Social (1960); 

4- Gratificação natalina - 13° salário (1962); 

5 - Estatuto do Trabalhador Rural (1963) 

6 - Direito de greve (1964); 

7- FGTS (1966) 

IV -FASE CONSTITUIÇÃO DE 1967/69 = SEM 
NOVIDADES DE RELEVO 
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A - Atualização da CLT no período Geisel = 
comissão interministerial 

I 
1- Salário- maternidade p/a P.S. (Lei n. 6.136/74); 

2- Restrições à transferência de empregado (Lei n. 
6.203/75); 

3- Férias simultâneas do empregado estudante (Lei n. 
6.211/75; 

4- Novo fapítulo s/férias = 30 dias, abono e férias 
coletivas (,DL-1535/77); 

5 - Novo capítulo s/segurança e medicina do trabalho 
= interdição de estabelecimento, máquina, Embargo 
de obra, etc. (Lei n. 6.514/77); 

6- Anteprojeto publicado p/sugestões e decisão 
governo Figueiredo = Abandono da idéia. 

V- FASE CONSTITUIÇÃO DE 1988: 

1 - ConstiJuição = redução do salário e flexibilização 
da jornada (Art. 7°, VI, XIII e XIV); 

2- Acabou com a estabilidade (Art. 7, 1), salvo 
exceções ondicionadas. Direito potestativo para 
despedir; 

3 - Período FHC de flexibilização: 
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' ' 

a)Banc0 de horas (1998); 
I 

b)-Contrato de trabalho provisório e/ampla redução 
de direitos (1998); 

c)- Trabalho a tempo parcial (1998); 

d)- Suspensão contratual por 2 a 5 meses, 
e/programa de formação profissional (1999). 

VI - REFLEXOS DA GLOBALIZAÇÃO DA 
ECONOMIA N~S RELAÇÕES DE TRABALHO 

A - Configurabão = revolução tecnológica + fim da guerra 
fria (implosão do império soviético) 

1- Consenso de Washington= neoliberalismo para o 

domínio do mercado mundial pelos ,países 

plenamente desenvolvidos. 

2 - Concorrência sem ética = redução dos custos da 

produção. 

3 - Nova posição do Rrêmio Nobel de Economia, 
JOSEFH STIGLITZ, um dos orientadores do 
Consenso de Washigton, confessando o fracasso 

da recr ita neoliberal p/os países emergentes= 

LER-A 
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. . . 

B - Posicão ~as Escolas Político-Filosóficas (Curso 
de Direito do Trabalho, Rio, 2002, pág. 54) 

"A Globalização da economia acirrou a polêmica entre os 

defensores do Estado Social e os adeptos do Estado 

Liberal, os quais, obviamente adotaram caminhos 

distintos a respeito da posição dos poderes públicos 

frente às relações de trabalho. Os neoliberais pregam a 

omissão do estado, desregulamentando, tanto quanto 

possível, o Di~eito do Trabalho, a fim de que as condições 

de emprego sejam ditadas, basicamente, pelas leis do 

mercado. Já os defensores do Estado social esteados na 

doutrina social da Igreja ou na filosofia trabalhista, 

advogam a intervenção estatal nas relações de trabalho, 

na medida r ecessária à efetivação dos princípios 

formadores da justiça social a à preservação da 

dignidade humana; e, porque a social-democrática 

contemporânea pressupõe a pluralidade das fontes do 

Direito, consideram que o patamar de direitos 

indisponíveis, adequado a cada país, deve e pode ser 

ampliado pelos instrumentos da negociação coletiva 

entre sindicatos de trabalhadores e empresários, ou as 

associações dhstes". 
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C - lncrem1ento da concorrência mundial entre 

aíses e em resas = redução dos custos da produção 

de bens e serviços: 

1 Euro a (maioria) trabalho partilhado, 

intermitente, a tempo parcial, a prazo determinado, 

além de jornadas flexíveis e legislação especial para 

pequenas empresas = não reduziu direitos. 

2 - Euro a = visa ao aumento da produtividade para 

reduzir os custos - OIT = 41,5% da PEA européia 

conservam o emprego por mais de 1 O anos. A cada 

novo ano a produtividade aumenta O, 16°/o até 7 anos, 

quando estaciona (Conf. de 2003 - Genebra). 

3- América Latina (maioria) = visa a redução dos 

custos da mão-de-obra, pela precarização dos 

direitos do trabalhador. 

4- Ásia (maioria) = produtividade e não adoção de 

leis trabalhistas. 
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VIl - CONSE ÜÊNCIAS MUNDIAIS PERNICIOSAS 

A - Desem re o estrutural = 186 milhões se nenhum trabalho 

+ 1 bilhão subem re ados = % da PEA. O Globo de 07.6.04 e 

18.8.04 . 

B - Pobreza = 3 bilhões no nível de pobreza (US$ 2 (por dia) 

sendo 1 bilhão no de miséria (US$ 1 por dia) = 50°/o da população 

mundial -(O Globo de 07.6.04). 

C - Trabalho infantil (5 a 13 anos)= 5.100 milhões (Globo 

de 25.6.04). 

D - Sindicaliza ão = redução de 25°/o em 1 O anos, salvo 

Escandinávia, Espanha e África do Sul ("Prensa OIT" 

28/97). 

E - OIT = DG- JUAN SOMA VIA= LER F 

F - ONU e URIARTE = LER G 
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VIII - CONSEQÜÊNCIAS PERNICIOSAS NO 
BRASIL 

A- Desemprego superior a 10°/o; 
B -11 4°o no nível de obreza (-US$ 2 por dia}, 9.9% no nível de 

miséria (US$ 1 por dia) (IBGE "O Globo de 7.7.03) 

C - Apenas 26 o de sindicalizados (IPEA) 

D - Partici a ão salarial na renda nacional 

- 1970 - 52,6% 

- 1990- 45,0% 

- 2000 - 43,2°/o ("O Globo de 3.8.03) 

não registrados = IBGE = janeiro de 2005 = 2.800 milhões -

14,4% dos trabalhadores ocupados. 

Henrique não reduziu desemprego. 

IV- PRETEXTOS INVOCADOS P/NEOLIBERAIS 
I 
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A - En essamento da estão em resarial = Já 
vimos que não é verdade = Constituição e 
leis. 

B - Elevados encargos sociais = LER - C 

V- NOSSAS SUGESTÕES PARA A ATUALIZAÇÃO DA 
LEGISLA ÃO TRABALHISTA BRASILEIRA 

A - Pressu osto essencial = Reforma do art. 8° da Constituição 

para assegurar a liberdade sindical no seu tríplice aspecto: 

1 -coletiva, do grupo de trabalhadores ou de empresários 

exercentes de atividades idênticas, similares ou conexas; 

2 -individual, dos integrantes desses grupos; 

3 - institucional, compreendendo a autonomia da 

associação e o direito de constituir federações, 

confederações e centrais sindicais. 

Justificação: o monopólio da representação sindical, 

justificável nas décadas de 30 e 40, quando a economia 

brasileira erJ preponderantemente agrícola, não mais se 
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justifica. Seg~ndo o IBGE, existiam 15.963 sindicatos em 2001. 

A grande maibria inexpressiva, constituída apenas para gerar a 

estabilidade ho emprego dos seus dirigentes e a percepção 

das contribuições compulsórias, tal como estatuído no 

precitado co~ando constitucional. Demais disto, as centrais 

sindicais, qu~ dirigem, na realidade, o movimento sindical 

brasileiro, não são consideradas entidades sindicais pela 

Constituição vigente. A liberdade sindical coletiva, coma 

proteção aos dirigentes estipulada em convenção coletiva, 

aglutinará os ~indicatos e fortalecerá sua representatividade. 

A contribui -o sindical com ulsória, mais conhecida como 

imposto sindical, deveria ser substituída pela " uota de 

solidariedade". que já é praticada, dentro de outros países~ 

pela Argentina, Colômbia, Espanha, Grécia e Reino Unido. 

Como escreJi alhures, o Comitê de Liberdade Sindical da OIT 

admite a estipulação de uma quota de solidariedade, ou cânon 

de participação, na convenção coletiva ajustada pelo 

sindicato, como decorrência da aplicação erga omnes das 

vantagens estabelecidas no instrumento negociadas ou 

arbitradas, a ser paga exclusivamente pelos não-associados. 

("Direito Constitucional do Trabalho", Rio, 3a ed. 2004, Ed. 

Renovar, págf412). 

B- Tributacão soL e salário= devem incidir, quase que totalmente, 

sobre outra Jase de cálculo, inclusive previdência social. 
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Justificação: as contribuições que incidem sobre a folha de 

salários, totalizando quase 40%, motivam muitos 

empregadores a não registrarem seus empregados, 

impedindo, assim, que adquiram os direitos sociais

trabalhistas. É evidente que as entidades beneficiadas prestam 

relevantes serviços; mas devem ter outras fontes de custeio. 

B-1 = FGTS = despedida condicionada à prova dos depósitos em 
dia. 

C- Trabalho extraordinário - as hipóteses de trabalho 

extraordinário devem ser limitadas, tornando-se por 

base o disposto nas convenções da Organização 

lnternacionr l do Trabalho(OIT). 

Justificacão: o trabalho extraordinário effi"' muitas 

empresas, tornou-se ordinário, aumentando, em 

conseqüência, o desemprego, reduzindo a capacidade 

de trabalho, ampliando os acidentes de trabalho e as 

enfermidadrs profissionais, com prejuízo para a 

economia da previdência social. Cumpre. limitar, em 
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cada ano, o salvo em casos de força maior ou 

necessidade imperiosa. 

D - Flexibiliza ão - Elencar e disciplinar as hipóteses de 

flexibilização, sempre sob tutela sindical, que não 

podem abranger normas legais de proteção ao 

trabalhador configuradoras do limite imperativo e 

intransacional abaixo do qual não se concebe a 

dignidade do ser humano. 

1- Inserir nessa regulamentação a flexibilização em 

matéria de salário e duração do trabalho previstas 

no art. 7°, VI, XIII e XIV, da Constituição. 

2- Admitir a flexibilização das condições contratuais 

estipuladas supra ou extra lex desde que visem: 

a)- à implementação de nova tecnologia ou novos 

métodos de trabalho. 
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I . 

b) - à recuperação da saúde econômica da empresa e 

preservação dos respectivos empregos. 

I 
c) - Atendimento a peculiaridades regionais, empresariais 

ou profissionais. 

E - Trabalho insalubre = eliminação ou neutralização dos 

agentes agressores, invés dos adicionais remuneratórios. 

Se não, redução do tempo de exposição conforme níveis 

de tolerância e complementação em jornadas salubres. 

nacionais, observadas certas normas legais(eficácia residual); 

de pequeno porte (Emenda constitucional); 

H- Reformula ã do direito enal do trabalho = Código de 1940 = 
Condenação à fraude na relação de emprego (simulação com 

outras modalidades contratuais), trabalho escravo ou forçado, 

trabalho infantil, I empregado sem registro e apropriação indébita 

de contribuições descontadas e não recolhidas ao INSS; 
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I -Justi a do Trabalho = Causas da hipertrofia: conscientização 

dos direitos trabi lhistas pelos empregados rurais e domésticos; 

alta rotatividade da mão-de-obra; contratos simulados; 

empregados não registrados; litigância de má fé, sobretudo da 

administração pl.íblica federal, estadual e municipal; legislação 

violadora do bom direito: 

1 -Lití ios individuais = Acréscimo 1 
o Lei Marcos Maciel, 

art. 

relacionando direitos trabalhistas indispensáveis. 

2-Aboli ão dos rivilé ios das entidades de direito público, 

inclusive o recurso ex-offício = TRTs 470.769 processos de 14.4.04 

a 14.4.05 = maiores clientes = empresas públicas e estatais, além 

de bancos. TRT da 2A. Região= 252.800. 

3 - Redu ão dos recursos, inclusive maior limitação nas ações de 

rito sumário ou sumaríssimo, cuja alçada deve ser elevada; 

4- Majorar o valor da multa por litigância de má fé; 

5- Execu ão: 

a) Senten a condenatória com valor lí uido, salvo quando 

impossível. 
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b) Am lia ão significativa do de ósito da condena ão, 

facultada a sua redução pelo Juiz, em situações especiais, 

sobretudo I em razão das possibilidades financeiras do 

devedor. 1 

IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

I 

A - Como bem advertiu o Ministro JOSÉ LUCIANO 

CASTILHO PEREIRA no XX Encontro Anual de 

Magistrados da 23
• Região, "O desemprego e a 

precarização do trabalho cada vez mais vinculam o 

Direito do Trabalho aos Direitos Humanos, não 

como um apêndice deste, mas como um de seus 

fundamentos básicos. O trabalho decente, com 

remuneração justa, é elemento essencial à 

dignidade huh,ana e eficaz elemento à paz social .... 
I 
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B - Para os que pretendem reduzir os direitos do 

trabalhador, convém recordar, com JOHN 

STEIBECK, que 

"Quando uma luz se apaga, fica muito mais 

escuro do que se ela jamais houvesse 

brilhado','. 

C - Se não é possível conceber a civilização à 

margem do Direito, certo é que não deve ser 

qualificado d civilizado um mundo 

um país em que o Direito seja iníquo. Urge pôr a 

economia a serviço da humanidade. 

-F i m -
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Entrevis a com o Ministro Arnaldo Süssekind1 

Dia 20 de outubro de 2004- Rio de Janeiro 
Local- Rio de Janeiro, Rua Timóteo da Costa 

Horário - das 11 às 13 horas 

Pergunta - Ministro Arnaldo Süssekind, remetemos, para seu exame, cópia xerox 
de um processo judicial antigo, muito interessante, que tramitou na cidade de Rio 
Grande, no Rio Grande do Sul, impulsionado por um telegrama de vários 
trabalhadores embarcados dirigido ao Presidente Getúlio Vargas. Nesse 

I 

telegrama, os trabalhadores reclamam de uma redução salarial que teria 
acontecido na década de 1920, quando suprimida a etapa alimentação. O processo 
fica um bom tempo no Conselho, até que o senhor exara um parecer ressalvando 
sua posição diante da posição contrária que vinha sendo adotada pelo Conselho. 
Sua ressalva é no sentido de registrar seu entendimento de ser competente o 
Conselho para apreciar a questão. No entanto, a posição vencedora é pela 
incompetência. Parece-nos que o parecer é uma cópia reprográfica, podendo-se, 
quem sabe, concluir que, à época, eram recorrentes os casos examinados no 
Conselho versando sobre esse tema. De fato, tratava-se de um caso examinado de 
forma recorrente pelo Conselho? Seria, de fato, o parecer exarado em cópia 
reprográfica, juntada aos autos após despacho seu? 

Süssekind. Sim, tratava-se de um caso recorrente. Estávamos em 1940. Eu ainda não 
era Procurador. Era 1 ssistente Jurídico do Conselho Nacional do Trabalho, que 
funcionava na Procuradoria. Já estava formado. Formei-me em Direito em 1939. O 
parecer foi exarado logo depois. Mas havia uma jurisprudência a que o parecer se 
reporta no sentido de que, sendo parte empresa pertencente à União, o Conselho 
Nacional do Trabalho seria incompetente para apreciar a matéria. Em face disso, e como 
a instância a quo não conhecia da matéria, tendo havido recurso para o CNT, o processo 
foi à Procuradoria. Fui, então, designado para dar o parecer. Assim que, obediente à 
jurisprudência do Consblho, inicio dizendo que a Procuradoria opinava no sentido do 
não conhecimento da matéria em face da incompetência. Mas por que a Procuradoria? O 
procurador geral de então era Dr. Joaquim Leonel de Rezende Alvim. Ele fazia reuniões 
mensais com os procuradores. Tedesco e eu éramos assistentes jurídicos. Os 
procuradores eram Geraldo Faria Batista, Natércia da Silveira Pinto da Rocha, 
conhecida líder feminista do grupo da Berta Lutz, que muito lutou pelo voto da mulher, 
dado por Getúlio em 1932. Nessas reuniões, a Procuradoria firmara ponto de vista de 
acordo com o Conselho no sentido de que a União não poderia ser acionada no CNT. A 
Procuradoria opinava , ssim, e eu ressalvava, na época, a minha posição. Por que? 
Porque entendia que sep1pre que se tratasse de trabalhadores em Empresa Estatal, ou 
seja, Empresa de propriedade da União, do Estado ou do Município, a competência 
seria do Conselho e d;.J Juntas de Conciliação e Julgamento. Essa tese era, no entanto, 
vencida no Conselho. Mais tarde, porém, foi acolhida. 
Mas tu perguntas se havia muitos casos iguais. Sim, havia. Lembro de um, o do Loyd 
Brasileiro, caso, aliás, ~ue rompeu com a primeira barreira do não conhecimento do 

1Entrevista realizada por . lagda Biavaschi, Juíza do Trabalho aposentada e membro da Comissão 
Coordenadora do Memori~ da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul, e revisada pelo próprio 
entrevistado, para subsidiar ua tese de doutoramento em Economia Aplicada na UNICAMP, obtido em 
2005, com o título O Direi! do Trabalho no Brasil- 193011942: A construção do sujeito de direitos 
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caso pelo Conselho. O Loyd era uma empresa pertencente à União e os marítimos 
acionavam as Juntas d~ Conciliação e o Conselho para resolver seus assuntos. Até 
porque o Conselho, em vários casos, conhecia das demandas em primeiro grau de 
jurisdição. É que a primeira lei que concede estabilidade no Brasil, uma lei de 
Previdência, a Lei Elói Chaves, de 1923 - aliás, tenho aqui uma dedicatória dele, em 
almoço em que estivemos juntos, oportunidade em que lhe perguntei porque 
estabilidade de trabal~adores era assegurada numa lei de Previdência. Ele, então, 
esclareceu que havia sido uma sugestão de um atuário, na medida em que as ferrovias 
iriam ter empregados segurados das caixas de aposentadorias e pensões, para os quais se 
destinava essa primeira !lei, os ferroviários; dessa maneira, era preciso que eles ficassem 
integrados à empresa e que não se começasse a estabelecer uma rotatividade de mão de 
obra muito grande, a qual atrapalharia os cálculos atuariais. De maneira que lhe foi 
sugerida a estabilidade com a qual ele, Elói, diz ter concordado, incluindo a estabilidade 
no projeto da Lei 4.682~ de 1923, concernente aos ferroviários. Em dezembro de 1926, 
a Lei n. 5109 estendeu o regime das Caixas e a estabilidade aos marítimos, os quais, em 
casos de falta grave, somente poderiam ser despedidos mediante autorização do 
Conselho Nacional do Trabalho, que conhecia dos Inquéritos Administrativos feitos 
dentro da empresa. Ora, se o Conselho era competente para autorizar a despedida em se 
tratando de empresas privadas concessionárias de serviços públicos ou pertencentes à 
União, é claro que, afortiori, a competência do CNT era ampla. 
Na fase de 40 eu era assistente do Conselho e, depois, quando Marcondes foi nomeado 
Ministro, eu já era Procurador do Trabalho de São Paulo e, por isso, ele me chamou 
para o seu gabinete, tendo me incluído na Comissão que elaborou a CLT.Então, 
procurei mostrar a ele ,a incongruência da orientação sobre a incompetência que, até 
então, vinha sendo adotada. E, exatamente a partir de um caso envolvendo o Loyd 
Brasileiro, ele foi ao Presidente ao Getúlio Vargas, com sua exposição de motivos, 
conseguindo a edição de um Decreto-Lei que passou a afirmar pela Competência do 
Conselho Nacional do Trabalho e o direito à sindicalização do pessoal do Loyd 
Brasileiro e, em conseqüência, a competência. Isso em 1942 ou 19432

• Assim, foi sendo 
alterada a jurisprudência no sentido da competência da Justiça do Trabalho, que acabou 
sendo consolidada; hoje, ela é constitucional. A Constituição de 1967 já estabelecia que 
não haveria distinção er.tre os regime de empresas privadas e empresas públicas que 
fossem empresas. Na de 1988, o tema é tranqüilo. Mas a história é esta. 

Pergunta - Ministro, estou sendo assessorada, no Memorial, por uma historiadora. 
E ela quer crer que seu parecer seja uma cópia reprográfica, uma reprodução de 
vários outros iguais, em tese, com sua assinatura. Seria correta essa compreensão? 
Não nos parece um dofumento datilografado, o que nos leva a crer que se tratava 
de um parecer geral, válido também para outros casos. Isto é, um parecer em tese. 
Seria possível tal ilação? 

Süssekind. Sim, porque havia outros casos. Repara que eu não refiro, no parecer, quem 
são as partes. Ele é exarado em tese. Por que cito, no parecer, o Decreto que 
reorganizou o Conse~o Nacional do Trabalho (o Decreto 24.784)? Ele dá os 
fundamentos e, provavelmente, esse parecer tenha sido reproduzido e utilizado em 
outros casos similares. ~embro bem o do Loyd. Veja bem: normalmente os pareceres 

2 Aqui prometi fazer uma Plfquisa nos Boletins do MTIC para ver quando o Decreto Lei do Getúlio foi 
editado, bem como o seu tl1"to e o que se discutiu na época sobre a alteração da competência para o 
pessoal do Loyd, que passou a ser atribuída ao conselho. Prometi para o dia do Seminário. Portanto, ver 
isso no Boletim: Decreto Lei sobre a sindicalização do Loyd. 
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mtctavam dizendo que se tratava, no caso concreto, de um recurso da empresa tal, 
situação tal. Este não. Não especifica as partes. Ou seja, é em tese. Realmente, trata-se 
de um parecer mimiografado, reproduzido na ocasião para outros casos. Não havia 
xerox. Deve ter sido mimiografado e usado várias vezes. 
Aqui é que tem uma descrição, fala que é uma empresa de Rio Grande. E ademais, eu 
dou um despacho no qual me reporto ao parecer que estaria sendo juntado em separado, 
assinado em 26 de nÓvembro de 1940. Com certeza, havia sido mimiografado e 
aproveitado para muitos casos. 

Pergunta - Ministro, pretendo também usar este material para a minha tese de 
doutoramento. Nesse sentido, tenho particularmente uma curiosidade. Seria 
verdadeira minha intuição, lendo os processos judiciais antigos, que o Executivo e, 
no caso, o Ministério do Trabalho, construíam as soluções jurídicas e, sobretudo, o 
Estado e o Direito do Trabalho a partir das necessidades concretas as quais iam 
mapeando? 

Ministro Süssekind - ~' a força normativa da realidade, para usar uma expressão do 
Jelinek, constituindo uma espécie de direito pretoriano. E vocês que têm no Tribunal, 
como me disseste, os Boletins do Ministério do Trabalho Indústria e Comércio da 
época, podem, neles, encontrar os pareceres de Oliveira Vianna e de Oscar Saraiva, 
aprovados pelo Ministrp do Trabalho, construindo uma jurisprudência pretoriana, na 
omissão da lei. 

Pergunta - Ministro, o processo em que o senhor exara o parecer fica no Conselho 
Nacional do Trabalho, no Rio de Janeiro, por um bom tempo. Parece-nos que por 
uma necessidade do 
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Executivo. Ou seja, essa concentração no Ministério do 
Trabalho não se daria por conta de uma necessidade de o Ministério buscar 
mapear o que estava dcorrendo na materialidade dos conflitos para poder melhor 
ver essa realidade? P~rece que se tratava de um laboratório. Essa percepção é 
verdadeira? 

Ministro Süssekind - o Processo fica muito tempo no Conselho antes ou depois do 
parecer? 

Nosso esclarecimento- Depois. Até que seja exarado o parecer. 
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Ministro Süssekind - Bem, o Conselho era órgão do Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio, criado (o Conselho) em virtude da Lei Elói Chaves, à época vinculado ao 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Quando Getúlio criou o Ministério do 
Trabalho, o Conselho kaiu do Ministério da Agricultura e foi para o Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, o qual incluía Previdência, Trabalho, Indústria, 
Comércio, Propriedade 1~dustrial. Getúlio tinha apenas nove ministros, contrariamente 
ao que acontece hoje. r--'s Ministérios tinham ampla atribuição. Hoje temos mais de 
trinta e não mais se sabe quem são os ministros. O Ministério do Trabalho exercia, 
então, urna supervisão dos seus órgãos. Inclusive o Ministro mandava coisas para o 
Conselho, fazia consultas. Os grandes consultores eram grandes juristas: Evaristo de 
Moraes, o pai; Oliveira Vianna; Oscar Saraiva. Os três eram os monstros sagrados em 
matéria de direito, por assim dizer; eles construíam o Direito do Trabalho no Brasil. E 
nós, na comissão que elaborou a CLT, nos inspiramos fundamentalmente em seus 
pareceres, os quais haviam sido aprovados pelo Ministro e estavam sendo aplicados. 
Mas uma outra fonte ~terial que foi, também, muito importante para a construção da 
CLT foi o Primeiro Congresso de Direito Social, em comemoração aos 50 anos da 
Rerum Novarum, realizado em São Paulo em maio de 1941. Aliás, o primeiro congresso 
do qual participei. Nele apresentei uma tese, aprovada- a "Fraude à lei no contrato de 
trabalho", impressa pela Freitas Bastos - e que inspirou, na comissão da CLT, a redação 
do artigo 9° que combate a fraude e a simulação e que configura a consagração do 
princípio da primazia da realidade. A fonte de inspiração foi a minha tese aprovada no 
1 o Congresso Brasileiro de Direito Social e que tenho aqui. O relatório foi de Vasco de 
Andrade. 

Pergunta - A partir de toda essa realidade como se pode compreender a afirmação 
que alguns ainda fazem de que se tratava de um estado fascista quando muito o 
que estava sendo era, exatamente, constituir o Estado de Direito? 

Ministro- Pois é. Quando Getúlio, depois da intentona comunista de 1935, combateu 
energicamente os adept?s da doutrina marxista, eles [os comunistas] começaram, então, 
a criticar aquilo que f.ra o principal feito de Getúlio: a legislação do trabalho. 
Começaram a criticar sobretudo depois da CLT, afirmando que esta era cópia da Carta 
Del Lavoro, de inspiraç~o fascista. Eu tenho procurado demonstrar que não, afirmando 
que ou é por ignorância, ou por má fé que hoje ainda se diz isso. Hoje não são mais os 
comunistas que fazem I essa afmnação. Ao contrário, hoje eles defendem a nossa 
legislação trabalhista e protestam contra a tese do negociado sobre o legislado, que é um 
absurdo e quebra o princípio da hierarquia das normas jurídicas. As críticas de hoje, dos 
que combatem a própr~a CLT, são dos liberais, dos neoliberais. Muitos fazem essa 
afmnação por ignorâncía; outros, por ma fé . Eu, nas palestras que faço, sempre levo 
comigo a Carta del Lavoro no original, e procuro mostrar que ela tem 11 princípios de 
direito do trabalho, quel relacionam tradicionais direitos trabalhistas, como o direito às 
férias, às reparações da despedida injusta, ao repouso semanal, etc. 
Há dois pontos nos quais os neoliberais firmam sua crítica: a) a magistratura dellavoro, 
que tem, na Carta, Podef Normativo. Acontece que o Poder Normativo nasceu em 1904 
na Nova Zelândia; de~ois, passou para a Austrália, Turquia, México em 1917, 
ensejando sua constitui~ão que o código do trabalho, ainda em vigor, atribua às Juntas 
de Conciliação e Arbitrkgem mais poder do que têm os nossos Tribunais do Trabalho. 
De resto, a CLT não fal~ em Poder Normativo, mas em possibilidade de criar normas e 
condições de trabalho. ~elhor que tivesse falado, ao invés, em Poder Arbitral, porque 
nada mais é do que umr forma de arbitragem, a que se refere o Piá Rodrigues. Assim 



que na falada reforma da legislação do trabalho, a partir do FNT, encaminhei um 
documento sugerindo que se transforme o Poder Normativo em Poder Arbitral em que 
poderiam as partes, ~or consenso, optar pela via privada, ou, então, pela via 
institucional da Justiça do Trabalho. Mas o que quero dizer é que, se a Carta del Lavoro 
fala no poder da magistratura do trabalho de criar e/ou alterar condições de trabalho, 
isso já vinha desde 1p04. B) o outro ponto de crítica é a unicidade sindical 
compulsória que, de fato, está na Carta Del Lavoro. Mas anos antes, em 1917, Lenine a 
institui na União Soviética. E, muito antes dele, havia sido defendida por vários juristas, 
inclusive no livro de Max Leroix, em 1913 e, também, pelo grande jurista Georges 
Scelle. De maneira que a CLT não é uma cópia da citada Carta. E até cópia seria 
ridículo, porque a CLT tem 922 artigos e a Carta dei Lavoro 11 princípios trabalhistas, a 
maioria deles tradiciona~s. Na realidade, as principais fontes materiais da CLT foram: 1) 
os pareceres de Oliveira Vianna e de Oscar Saraiva, este membro da comissão que a 
elaborou, na fase do ante-projeto e, depois, deslocado pelo Getúlio para a comissão de 
Previdência, que estava com os trabalhos atrasados (por isso não participou da redação 
final); 2) o 1 o Congresso Brasileiro de Direito Social. Estas as duas grandes fontes 
materiais da CLT; 3) as convenções e recomendações da OIT; 4) a Rerum Novarum. 

Pergunta - Oliveira Vianna, o grande jurista, figura formidável, por que não vai 
para a comissão que elabora a CLT? 

Ministro - É que na época ele já estava no Tribunal de Contas. Getúlio gostava muito 
dele. E dizem que ele foi importantíssimo na Constituição de 1937, na parte concernente 
ao Direito do Trabalho. Getúlio, depois, o nomeou Ministro do Tribunal de Contas. Aí é 
que entrou Oscar Saraiva para a Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho. 
Quando a Câmara dos Deputados iniciou a discussão do projeto da Justiça do Trabalho, 
ele e Waldemar Ferreira tiveram uma tertúlia jurídica muito linda, com dois pontos de 
vistas antagônicos e importantes, com livros editados sobre o tema. 

Pergunta- Então não houve nenhum problema entre ele e Getúlio? 

Ministro- Não, foi Ul1il prêmio a sua nomeação para o Tribunal de Contas da União, 
onde era melhor remunerado. 

Pergunta- Oliveira Vianna era um corporativista? 

Ministro - Sim, ele e Rego Monteiro eram corporativistas confessos. Os dois são os 
maiores responsáveis pela legislação sindical, integralmente absorvida pela CLT. A 
CLT inovou muita coisa. No entanto, duas instituições foram mantidas praticamente 
intactas, por se tratar dai Legislação da véspera, feitas sob a égide da Constituição de 3 7: 
a Justiça do Trabalho e a Organização Sindical. 

Pergunta- Havia vá~os corporativismos, não? O corporativismo que defendia 
Oliveira Vianna não ppderia ser adjetivado de democrático, ou inclusivo? Aquele 
que os socialistas defe.~diam? 

Ministro - Manuelesc era corporativista, defendendo um sistema já que não estava 
satisfeito com o sistem~ democrático dado pelo voto direto. Mas não se pode dizer que 
era incoQlpatível com a democracia. Apenas é de outro tipo e que infelizmente foi 
desmoralizado, depois, por Mussolini, que o adotou. Senão seria diferente. A 
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democracia é verdade 9 o menos pior dos sistemas. Mas bom não é. Veja-se agora nos 
EUA quem não tem milhões para estar na mídia não pode nem ser candidato. Aqui no 
Brasil quem não tiver o apoio de uma organização possante da mídia, ou dinheiro para 
obter isso, não tem poss 'bilidade de ser candidato. 

Pergunta -Ministro, retornando ao tema do corporativismo, não daria para 
compatibilizar esse sistema que Manuelesco pensava com a democracia? 

Ministro- Não sei. A Constituição de 1934 tentou isso. Pontes de Miranda vaticinou 
sua curta duração por serem inconciliáveis. O sistema democrático representativo puro 
diz com o voto direto, que, também, pode ser distrital, misto distrital, pelo povo. No 
sistema corporativo, as corporações têm representações eleitas. Na visão de 
Manuelesco, seria muito mais representativo das forças vivas da nação que as 
corporações elegessem seus representantes nos blocos legislativos, do que o povo em 
geral elegesse seus representantes. Sobretudo nos países, como o nosso, que tem 
dezenas de partidos, não se podendo sequer dizer qual a ideologia de cada um. O ideal 
seria que tivéssemos quatro ou cinco partidos, e não mais. Porque o que seria a 
corporação? Os militares da aeronáutica, os comerciários, os funcionários públicos, e 
assim por diante, teriam seus representantes. Por isso é que na organização sindical feita 
pelos corporativistas Oliveira Viana e Luiz Augusto do Rego Monteiro foi criado o 
enquadramento sindical em que cada Federação, reunindo categorias idênticas, similares 
ou conexas, seria a base do que eles pretendiam ser a corporação. Cada corporação era 
configurada por uma Federação de classe, além da parte do serviço público, etc, o que 
nunca aconteceu. Porque a Constituição de 1937 dispôs sobre o Conselho Nacional de 
Economia, que seria uma espécie de Senado Corporativo, mas nunca chegou a ser 
instituído, e a Constituição de 1946 abandonou o modelo. 

Pergunta - O Decreto de 1932, que cria as Comissões Mistas, seriam elas o 
embrião dos dissídios coletivos? 

Ministro - Era o embrião. Não tinham poder decisão. Elas faziam a mediação dos 
conflitos coletivos. 

Pergunta- Era um munus sindical? Quem os remunerava? 

Ministro - Era tripartite, mas não lembro quem remunerava os seus membros. Quem 
pode esclarecer isso é o Evaristo de Moraes, então Secretário da Comissão Mista. Mas 
talvez ganhassem um jeton. Havia empregado, empregador e o representante do 
Ministério. A investidura dos membros da Comissão se dava por sorteio público dentre 
dirigentes sindicais inscritos, tal como no processo do Júri. As sessões eram secretas 
talvez porque entendiam que era mais fácil conciliar duas facções em briga. 

Pergunta- E a Lei 62, de 1935, era uma lei importantíssima, fundamental, não? 

Ministro - Sim, o projJto foi de autoria do deputado Mozart Lago. Meu pai me passou 
um livro do Adamastdr Lima, Comentários à Lei 62, sobre as discussões sobre a 
exegese da lei. 

Pergunta - E as discussões sobre a vigência ou não dos dispositivos do Código Civil 
e do Comercial? 
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Ministro - Até então, f Conselho Nacional do Trabalho e as Juntas de Conciliação e 
Julgamento, criadas em 1932, decidiam em função do Código Civil, contrato de 
locações, e do Código Comercial. Mas em face das interpretações da Lei 62, houve 
várias teses que chegaram até o Supremo. A mais importante das controvérsias que a 
Lei 62 gerou, chegando ao Supremo em 1939, foi sobre o conflito de leis no espaço. 
Muitas empresas entendiam que o tempo de serviço para fms de estabilidade -já que 
ela estendeu a estabilidade no emprego, que era própria das empresas de serviços 
públicos, para a indústria e comércio - muitas empresas e alguns juristas entendiam que 
o tempo de serviço para gerar estabilidade tinha que ser contado a partir da lei 62, sem 
aplicação retroativa. Mas não era retroativa. Essa compreensão era equivocada, porque, 
na realidade, era uma aplicação imediata da lei a uma relação jurídica que se havia 
iniciado antes. E foi esta a tese vencedora no Supremo. 

Pergunta- Alguma consideração sobre Joaquim Pimenta e Cavacco. 

Ministro- Cavacco foi membro do gabinete do Collor. Eu não o conheci, já que entrei 
no Ministério em jane~o de 1938 como auxiliar de escrita, ainda estudante de direito. 
Um pouco antes disso, fiquei com uma raiva danada do Getúlio de quem, depois, me 
tomei amigo. Mas por que fiquei com raiva? É que, ainda estudante, obtive meu 
primeiro emprego com9 escrevente contratado pelo Tribunal Eleitoral. Meu pai, que era 
desembargador, conseguira esse emprego para mim. Fui nomeado em 1 o de setembro de 
1937 e, em 10 de novembro de 1937, Getúlio fechou o Tribunal Eleitoral. No entanto, 
passei a ter preferênci~ para contratos futuros. O pessoal efetivo foi redistribuído em 
vários Ministérios e o Pf ssoal contratado, como eu, que perdeu o emprego, passou a ter 
uma certa preferência nas contratações futuras. Essa preferência fez com que meu pai, 
por do advogado Sebastião Moreira de Azevedo, íntimo amigo de Waldemar Falcão, 
conseguisse fosse eu contratado para o Conselho Nacional do Trabalho, entrando lá 
como auxiliar de escrita. Ainda em39 passei a assistente técnico e, em 40, depois de 
formado, a assistente jurídico. 

Pergunta- E Getúlio, ~uando o senhor se tornou amigo dele? 

Ministro - Eu comecei, desde logo, a apreciá-lo pela sua legislação. Mas não o 
conhecia pessoalmente, o que se deu quando o Ministro Marcondes me levou até ele 
para explicar porque a comissão da CLT teria de fazer determinadas inovações. Foram 
várias explicações, a partir de 1942. A CLT é idéia do Marcondes, que conversou com 
Getúlio e ele, então, co*cordou e foi nomeada a Comissão que, inicialmente, era para a 
legislação trabalhista e previdenciária. Depois, na primeira sessão, encarregamos Oscar 
Saraiva de expor ao Ministro Marcondes Filho, que presidia a sessão, que não seria 
possível uma comissã0 única para as duas matérias, eis que os princípios eram 
diferentes, bem como os objetos e a clientela. Foi assim que a comissão foi dividida em 
duas. Na CLT ficamos: !Saraiva, Rego Monteiro, Dorval Lacerda, Segadas e eu. Assim, 
conheci Getúlio quando fui explicar, por exemplo, porque era necessário um capítulo 
introdutório e outro, lodgo, versando sobre o contrato individual do trabalho. Tínhamos 
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apenas a Lei 62, versando sobre a indenização por rescisão. Não tínhamos uma lei sobre 
os princípios gerais do 1ontrato de trabalho, seus tipos, a sucessão, salário, etc. 

Pergunta- E Joaquim Pimenta, ele faz o prefácio de seu primeiro livro, não? 



Ministro - Sim. Era meu amigo. Fui seu aluno no curso de Direito, no Rio de Janeiro. 
No período pré-30, em !Pernambucano, era um revolucionário; um comunista confesso. 
Getúlio gostava muito dele. Ele entrou para o Governo pelo gabinete de Lindolfo 
Collor, onde estavam, também, Evaristo de Morais, como consultor jurídico, e o 
socialista baiano, Agripino Nazareth. Joaquim Pimenta tornou-se meu amigo, primeiro 
como meu professor. Aliás, ele, como professor, dava mais aulas de sociologia do que 
de Direito do Trabalho, discutindo as notícias importantes do dia e dos jornais. Um 
homem inteligente, culto, de esquerda. Ficamos amigos. Quando decidi fazer o Manual 
da Justiça do Trabalho, primeiro livro sobre a Justiça do Trabalho depois de instalada -
porque antes de instalada havia o livro do Oliveira Vianna, o do Waldemar Ferreira e o 
do Araújo de Castro comentando o projeto-, convidei-o para fazer o prefácio. Foi meu 
primeiro livro. 

Obrigada pela atenção. 



Os princípios do Direito do Trabalho 
(por Arnaldo Süssekind, Ministro aposentado do TST e 

Presidente Honorário da Academia Nacional de Direito do 

Trabalho) 

I 

I - CONCEITUAÇÃO 

Princípios são enunciados genéricos, explicitados ou deduzidos 

dos ordenamentos constitucionais ou legais, destinados a iluminarem 

tanto os que elaboram as leis, como os intérpretes, ao aplicarem as 

normas jurídicas ou sanarem omissões. 

Neste sentido é a manifestação de AMÉRICO PLÁ 

RODRIGUEZ, autor da mais festejada monografia sobre o tema, que 

define os princípios como "linhas diretrizes que informam algumas 

normas e inspiram direta ou indiretamente uma série de soluções, pelo 

que podem servir para promover e embasar a aprovação de novas 

normas, orientar a interpretação das existentes e resolver casos não 

previstos "Los Prinbípios de Derecho del Trabajo", Montevidéo, ed. 

especial universitária, 1975.pág. 17). 

MANOEL k LONSO OLEA, notável e sempre lembrado 

jurista, jamais concord~u com aqueles que vêm nos princípios mera fonte 

subsidiária de direito, somente invocável para sanar omissões do sistema 

legal aplicável a um caso concreto. Ele sempre enfatizou que, "O princípio 

geral de direito é maiJ do que uma fonte supletiva para ser aplicada na 

omissão ou imprecisão da lei ou do costume; é, na verdade, um critério 
I 
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geral de ordenação, que inspira todo o sistema, com múltiplos efeitos 

("lntroduccíón ai Derebho del Trabajo", Madrid, 3a ed. Rev. Dir. Privado, 

pág. 295). 

A circunstância de o direito positivo explicitar que os princ1p1os 

gerais de direito podem, ou devem, sanar omissões da lei (Art. 4° da Lei 

de Introdução ao Código Civil brasileiro, art. 126 do Código de Processo 

Civil e art. 8° da Consolidação das Leis do Trabalho) não significa que o 

seu campo de atuação esteja assim limitado. 

Os princípios configuram, na verdade, a ratio das normas jurídicas. 

Eles podem concernir ao Direito em geral (princípios gerais de direito) ou 

a determinados ramos da enciclopédia jurídica, sem os quais seria 

duvidoso afirmar-lhes a autonomia. 

Para o eminlnte jurista argentino ALFREDO RUPRECHT, 

dos princípios que fundamentam o Direito do Trabalho deduzem-se as 

seguintes conseqüências: "1) têm o caráter de preceitos jurídicos que 

podem ser aplicados ~or autoridade judicial; 2) têm caráter normativo, 

pois se aplicam a situações de fato e de direito; 3) são eles os preceitos 

que sustentam e tipificam o Direito do Trabalho; 4) orientam a 

interpretação da lei e solucionam situações de dúvida ou não previstas; 5) 

dão unidade e conrrança à disciplina"("Los Principios Normativos 

Laborais y Promocción em la Legislación", Buenos Airtes, Zavalia ed., 

1994, págs. 9 e 1 0). 
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I - Princípio~ constitucionais gerais 

Como asseverou o douto PAULO BENEVIDES, "os princípios 

constitucionais fazem ~ congruência, o equilíbrio e a essencialidade de 

um sistema jurídico legítimo. Postos no ápice da pirâmide normativa, 

elevam-se, portanto, ao grau de normas das normas, de fonte das 

normas"("Curso de Direito Constitucional", São Paulo, ed. Malheiros, 

1997, pág. 593). 

A Lex fundamentalis de 1988, no Titulo 11, atinente aos direitos e 

garantias fundamentais, dispôs no seu art. 5°: 

"§2° - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte". 

As Constituições brasileiras, desde a de 1891, incluíram entre os 

direitos e garantias individuais, os direitos e garantias individuais 

decorrentes do regime e dos princípios que elas consagraram. A origem 

dessa afirmação foi a Emenda IX da vestuta Carta Magna norteamericana, 

que admitiu o jusnat~ralismo com a finalidade de complementar as 

disposições explícitas do direito positivo. 

Vale recordar, a propósito, as palavras do inesquecível DEL 

VECCHIO, propulsor cito moderno direito natural, cujos princípios se 

configuram por constit~írem "supremas verdades do Direito, in genere, 
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isto é, aqueles elementos lógicos e éticos do Direto, que, por serem 

racionais e humanos, Jão virtualmente comuns aos diversos povos"("Sui 

principi general i de I diritto", aput Eduardo Espínola, pai e filho, "A Lei de 

Introdução ao Código Íivil Brasileiro, Rio, Freitas Bastos, 1943, Vol. I, pág. 

142). 

Parece certo que os direitos e garantias decorrentes dos princípios 

adotados pela Constituição complementam o elenco do art. 5°, não 

podendo, destarte, ser rbolidos nem por Emenda Constitucional (art. 60, § 

4°), porquanto o poder constitucional derivado tem que respeitar as 

chamadas cláusulas pétreas. Aliás, seria ilógico, senão paradoxal, que o 

poder constitucional r riginário facultasse a reforma de instituições, 

princípios e normas que ele considerou fundamentais para a organização 

e o funcionamento do Estado de Direito. 

Tratando dos direitos e garantias individuais, que a Carta 
I 

Política de 1988 conceitua como cláusula pétrea, o culto professor IVES 

GANDRA MARTINS afirma, com razão, que eles não se resumem aos 

elencados no art. 5°, porque "como determina o § 2° do mesmo artigo, 
I 

incluem outros espal~ados pelo texto constitucional e outros que 

decorrem de implicitude inequívoca" ("Comentários à Constituição do 

Brasil", SP, Saraiva, vol. V, tomo I, 1995, pág. 372). 

Os comandos explícitos da Constituição não esgotam, pois, os 

direitos e garantias fundamentais do ser humano, inclusive no que tange 

aos direitos sociais-tl abalhistas. Nos arts. 1° e 5°, deu hierarquia nos 

seus arts. 1° e 5°, deu hierarquia constitucional a relevantes princípios, 

sejam de caráter ger, l sejam de Direito Civil e de Direito Penal; e, em 

outros tópicos, relacionou princípios de Direito Internacional (art 4°), da 

atividade econômica (art. 170) e da seguridade social (art.194). Nos 
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precitados artigos consagrou princípios gerais que se aplicam 

adequadamente ao Di~eito do Trabalho: 

"Art. 1°- A ~epública Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 

111 - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa" 

"Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos segu~ntes: 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer; 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 

vedada a de f aráter paramilitar; 

~--~···~;~~·J·~-~--~-~~~~~---~~~---~~:~~;;~~---~---~~-~-~~i·~~~~~ 

permanecer ~ssociado; 
ou a 

... .... .............. ~ .............................................. ... ....................... '' 

. C~mpre p~rderar ~e~te ensejo,, como bem asseverou o 

saudoso Junsta e poht1co braslle1ro ANDRE FRANCO MONTORO, 

5 



que "há uma lei maior da natureza ética, cuja observância independe do 

direito positivo de cadr Estado. o fundamento dessa lei é o re~peito à 

dignidade da pessoa humana. Ela é a fonte das fontes do direito" .(Etica na 

virada do século", SP, Jrr, 1997, pág. 15). 

Aplausos, portanto, à Constituição brasileira de 1988, , 

quando ressalta no seu art. 1°, que "a dignidade da pessoa humana" é 

um dos fundamentos do "Estado democrático de Direito" - princípio 

que, nos termos do art. 5°, § z>, se traduz num dos direitos e garantias 

do cidadão. O respeito à dignidade do ser humano se insere na 

categoria dos direitos que PONTES DE MIRANDA denomina de 

supraestatais e que a Igreja Católica inclui no elenco dos direitos 

naturais, cuja observância não deve depender da vigência de tratados 

internacionais ou leis nacionais. 

Demais disto, ao relacionar os princípios gerais da atividade 

econômica, a Constituição brasileira enunciou, no seu art. 170: 

"valorização do trabalho humano" (caput); 

"justiça social"(caput); 

"função social da propriedade"(n. 11); 

"busca do pleno emprego" (n. VIII). 

111 - Princípios constitucionais alusivos ao Direito do Trabalho 

direitos 

relevo: 

Os arts. 7° e 8° da Constituição brasileira, que relacionam os 

fundamentai, do trabalhador, referem alguns princípios de 
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a) o . princípid da não-discriminação: que proíbe diferença de 

critério de I admissão, de exercício de funções e salário por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX), ou de 

critério de admissão e de salário em razão de deficiência 

física (art. 7°, XXXI) e, bem assim, que se distinga, na 

aplicação das normas gerais, entre os respectivos 

profissionais (art. 7°, XXXII). Este princípio, consagrado pelo 

Direito Internacional (13), deve, entretanto , ser aplicado tendo 

em conta que não fere a isonomia tratar-se desigualmente 

situações desiguais; 

b) o princ1p1o da continuidade da relação emprego, o qual, 

embora não seja inflexível, posto que a Constituição de 1988 

não consabrou a estabilidade absoluta do trabalhador no 

emprego, emana, inquestionavelmente, das normas sobre a 

indenização devida nas despedidas arbitrárias, 

independentemente do levantamento do FGTS (art. 7°, n.0 l)e 
I 

do aviso prévio para a denúncia do contrato de trabalho 

proporcio+ l à antigüidade do empregado (art. 7", n.0 XXI). 

c) Liberdade sindical (art. 8° ' caput). 

Pena é qu~ esse artigo, depois de enunciar que "É livre a 

associaçãf profissional ou sindical", tenha imposto a 

unicidade de representação sindical por categoria 

profissionajl ou econômica (art. cit., n° 11) e estabelecido a 

tributação compulsória dos integrantes das correspondentes 

categorias (art. cit., n.0 IV), que afrontam o conceito de 
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liberdade sindical consagrado pelo direito comparado, 

inclusive 91T. 

Outros princípios, contudo, podem ser deduzidos do conjunto 

de normas adotadas pela Constituição a respeito dos direitos 

individuais e coletivos do trabalho e, bem assim, da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) e de algumas leis trabalhistas complementares. 

IV - Princípios deduzidos dos sistemas 
legais. 

Os princípios gerais do direito comum -cumpre ressaltar- são 

aplicáveis ao Direito do Trabalho somente na medida em que sejam 

compatíveis com as finalidades e os princípios fundamentais desse 

setor do mundo jurídico. É que, conforme precisou DEVEALI, o 

Direito do Trabalho, por ser especial, distingue-se do direito comum, 

sobretudo porque, enquanto este supõe a igualdade das partes, ele 

pressupõe uma desigualdade que visa a corrigir com desigualdades de 

natureza jurídica ("Lineamientos de Derecho del Trabajo", Buenos Aires, 

Editora Argentina, 3a. led., 1956, pág. 167)". 

IV- A - O I princípio protetor e seus 
corolários 

LUIZ DE ~INHO PEDREIRA DA SILVA, autor da mais 

completa obra brasileira sobre o tema, define o princípio de proteção 
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como "aquele em virtude do qual o Direito do Trabalho, reconhecendo a 

desigualdade de fato bntre os sujeitos da relação jurídica de trabalho, 

promove a atenuação da inferioridade econômica, hierárquica e 

intelectual dos trabalhadores" ("Princípiologia do Direito do Trabalho", 

SP, L Tr, 2a. ed. Pág. 29)". 

Por via de conseqüência, o princípio protetor, ou da proteção 

do trabalhador, erige-se como o mais importante e fundamental para a 

construção, interpretação e aplicação do Direito do Trabalho. A proteção 

social aos trabalhadores constitui a raiz sociológica do Direito do 

Trabalho e é imanente a todo o seu sistema jurídico. Na observação de 

KASKEL, as normas jurídicas públicas e as privadas coexistem nesse 

ramo do Direito, "uma ao lado das outras, não em forma mutuamente 

excludente, senão reforçando-se reciprocamente; ambas baseadas no 

princípio protetor do direito social como ponto de partida e como 

elemento diretor para o desenvolvimento e a interpretação"("Derecho 

del Trabajo" atualizado por Hermann Dersh, Buenos Aires, trad. da sa. 
ed., 1961, pág. 427"). Também o já citado PLÁ RODRIGUEZ elege o 

princípio protetor como o de maior relevo no quadro do Direito do 

Trabalho, desdobrando-o em outros princípios, que constituem 

ramificações do mesmo tronco. 

O princípio 1 protetor do trabalhador resulta das normas 

imperativas e, portanto, de ordem pública, que caracterizam a 

intervenção básica do Estado nas relações de trabalho, visando a opor 

obstáculos à autonomia da vontade. Essas regras cogentes formam a 

base do contrato de trabalho - uma linha divisória entre a vontade do 

Estado, manifestada Jelos poderes competentes, e a dos contratantes. 

Estes podem complementar ou suplementar o mínimo de proteção legal. 
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Daí decorre o princípio da irrenunciabilidade (indisponibilidade ou 

inderrogabilidade}, consagrado no Brasil pelo art. 9° da CLT, que é 

intenso na formação e no curso da relação de emprego, e que se não 

confunde com a transação, quando há res dubia ou res litigiosa no 

momento ou após a cessação do contrato de trabalho. 

Contudo, com a globalização da economia, resultante do 

casamento da revolução tecnológica acelerada com a implosão do 

império soviético, muitos países - mesmo os de tradição jurídica 

romano-germânica - têm flexibilizado a aplicação das normas legais 

t rabalhistas e abriram fendas no princípio da irrenunciabilidade. Na maior 

parte das vezes, como no Brasil, além da adoção de disposições legais 

f lexíveis, permite a alteração de condições de trabalho, restrita a 

determinadas hipóteses, quase sempre mediante participação dos 

sindicatos representativos dos trabalhadores. 

A própria Constituição brasileira, sob o pretexto de valorizar os 

instrumentos da negociação coletiva, possibilita a redução dos salários e 

admite flexibilizações da duração do trabalho. E a legislação infra

constitucional assegura ampla liberdade patronal para despedir 

empregados, salvo nos casos raros de estabilidade condicionada a 

determinados fatos (Lei n. 5.107, de 1996, substituída pela Lei n. 8.036, de 

1990); criou um novo modelo de contrato a prazo com ampla redução de 

direitos (Lei 9.601, ~e 1998); excluiu determinadas prestações do 

conceito de salário-utilidade (Lei n. 10.243, de 2.001) etc. 

A verdade ~ que, em virtude da concorrência comercial 

incrementada pela globalização da economia, a exigir a diminuição do 

custo da produção I de bens e serviços, prevalece na Europa a 
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flexibilização visandl ao aumento da produtividade, enquanto que na 

América do Sul, inf lusive no Brasil, a flexibilização predominante 

objetiva a redução dos direitos do trabalhador. 

O princípio protetor tem raízes históricas, pois a legislação do 

trabalho nasceu intervencionista, como reação aos postulados da 

Revolução Francesa ~1789), que asseguravam a completa autonomia da 

vontade nas relações contratuais, permitindo a exploração do 

trabalhador, numa fase histórica em que a Revolução Industrial 

propiciava o fortalecimento da empresa. Como bem acentuou RIPERT, 

a experiência demonstrou que "a liberdade não basta para assegurar a 

igualdade, pois os mais fortes depressa tornam-se opressores" ("O 

regime democrático f o Direito Civil Moderno", SP, Saraiva, trad., 1937, 

pág. 133"). 

Hoje, a maior ou menor intervenção do Estado nas relações de 

trabalho depende, l ão apenas do sistema econômico adotado pelo 

respectivo regime j l rídico-político, mas também da possibilidade real 

de os sindicatos, por meio dos instrumentos da negociação coletiva, 

conseguirem a estiplulação de condições adequadas de trabalho ou a 

complementação da base mínima fixada por lei. Poder-se-ia afirmar 

que, nos países de economia de mercado, o intervencionismo estatal 

nas relações de trabalho reduz-se na razão inversa do fortalecimento 

da organização sindi~al . 
Os fundamentos jurídico-políticos e sociológicos desse 

princípio-mater g] lram outros, que dele são filhos legítimos: 

a) o princípi I in dubio pro operario, que aconselha o intérprete 

a escolher, entre duas ou mais interpretações viáveis, a 
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mais favo~ável ao trabalhador, desde que não afronte a nítida 

manifestação do legislador, nem se trate de matéria 

probatória; 

b) o princípio da norma mais favorável, em virtude do qual; 

independentemente da sua colocação na escala hierárquica 

das normas jurídicas, aplica-se, em cada caso, a que for mais 

favorável ao trabalhador; 

c) o princípip da condição mais benéfica, que determina a 

prevalência das condições mais vantajosas para o 

trabalhador, ajustadas no contrato de trabalho ou resultantes 

do regulamento de empresa, ainda que vigore ou sobrevenha 

norma jurídica imperativa prescrevendo menor nível de 

proteção e que com esta não sejam elas incompatíveis; 

d) o princípio da primazia da realidade, em razão do qual a 

relação objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira 

relação jurídica estipulada pelos contratantes, ainda que sob 

capa simulada, não correspondente à realidade; 

e) o princípio da inalterabilidade do contrato em prejuízo do 

trabalhador, que reflete o pacta sunt servanda (art. 468 da 

CLT), excepcionalmente atenuado pela teoria da 

flexibilização sob tutela sindical ou revisão judicial; 

f) os princípios da integralidade e da intangibilidade, que visam 

a proteger o salário de descontos abusivos, preservar sua 

impenhorabilidade e assegurar-lhe posição privilegiada em 

caso de inr olvência do empregador. 
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IV- B - Outros princípios aplicáveis 
ao Direito do Trabalho 

Do sistema legal brasileiro, atinente às relações individuais e 

coletivas de trabalho podem ainda ser aferidos outros princípios, como 

o da prevalência do interesse público ou coletivo sobre o de classe ou 

individual, o da razoabilidade e boa fé, o da equivalência entre a justa 

remuneração do trabalhador e a justa retribuição das empresas, o da 

assunção do risco da atividade para caracterizar a condição de 

empregador etc. 

A justiça do trabalho brasileira tem aplicado, sobretudo, os 

princípios da primazia da realidade, da razoabilidade, da boa fé, da 

equivalência salarial e da inserção das normas dos acordos e 

convenções coletivas nos contratos de trabalho. 

V - CON~IDERAÇÕES FINAS 

É incontestável que nas duas décadas, muitos países, a 

pretexto de flexibilizarem a aplicação das normas disciplinadoras das 

relações de trabalho, bromoveram a redução dos direitos do trabalhador 

numa afronta ao pr;ncípio protetor, que corresponde a um dos 

postulados tradicionars e fundamentais do direito do trabalho. 

Na lição do L estre GOMES CANOTILHO "o principio da 

"b" - d , . t I . I d f I . , I prol 1çao 01 re rocesso soc1a po e ormu ar-se ass1m: o nuc eo 
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essencial dos direi~os 
medidas legislativas 

essenciais já realizado e efetivado através de 

( ... ) deve considerar-se constitucionalmente 

garantido,. Sendo in'constitucionais quaisquer medidas estatais que sem 

a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se 

traduzem, na prática, numa anulação, revogação ou aniquilação pura e 

simples desse núcleo essencial. ( ... )Veda-se, assim, a contra-revolução 

social ou a evolução reacionária"("Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição, Coimbra, 58
• ed., Ed. Almedina, págs. 336/7) 

Na verdade o pretendido desmonte dos sistemas legais d 

proteção ao trabalho é um subproduto da face desumana da 

globalização da economia, fundada na prevalência das leis do mercado 

que incrementou a concorrência comercial entre países e entre 

empresas. 

A veneração da lei do mercado sem a desejada ética afronta o 

princípio protetor que está enraizado na história do Direito do Trabalho. 

E, como sublinhou o notável filósofo EMMANUEL KANT, o direito. 

quando concebidd sem consideração aos princ1p1os 

fundamentam, assemelha-se a uma cabeça sem cérebro. 

que o 
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ORLANDO GOMES O DIREITO DO TRABALHO E A 

SOCIALIZACÃO DO DIREITO CIVIL 

(por Arnaldo Süssekjod) 

Ao ensejo do centenário de nascimento do notável 

jurista que foi bRLANDO GOMES, parece-me oportuno 

registrar alguns atos de que participou, 

correlacionados com a afirmação do Direito do Trabalho em 

nosso País e a sua influência na socialização do Código 

Civil de 2002. 

Foi em maio de 1941 que conheci o notável jurista 

ORLANDO GOMES, já pertencente ao magistério da famosa 

Faculdade de Dir~ito da Universidade da Bahia. O encontro 

se deu em São Paulo, no Primeiro Congresso Brasileiro de 

Direito Social, organizado pelo eminente Professor 

CESARINO JUNIOR e o renomado advogado Ruy de 

Azevedo Sodré. 

Esse congresso representou um marco na história 

do Direito Brasileiro do Trabalho. Ele reuniu, praticamente, 
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todos os que se destacavam na literatura jurídica 

trabalhista, além de outros consagrados juristas e de 
I 

centenas de estudiosos do novo ramo da enciclopédia 

jurídica. As teses expostas nas diversas comissões, se por 

estas aprovadas, eram submetidas ao plenário para decisão 

final. Elas compuseram quatro ricos volumes e exerceram 

inquestionável influência na elaboração da Consolidação 

das Leis do Trabalho, tal como a Rerum Novarum, do Papa 

Leão XIII, e as convenções da Organização Internacional do 

Trabalho. 

ORLANDO GOMES apresentou a sua tese sobre a 

"Influência da Legislação do Trabalho na Evolução do 

Direito". Vale reproduzir, nesta oportunidade, os seus 

primeiros parágrafos: 

"A legislação do trabalho é o mais importante 

processo normativo da socialização do Direito. 

Não deve ser compreendida, pois, como um 

simples fenômeno de especialização das 

disciplinas jurídicas. 
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Os princípios que a informam contrariam os 

postulados fundamentais do sistema jurídico 

tradicional. Seus preceitos trazem o incisivo 

caráter revolucionário da concepção filosófica que 

os inspira. Suas instituições básicas têm uma 

feição própria, singular, inconfundível. Seu objeto 

comprer nde relações, cuja estruturação se 

reveste, hoje, de capital importância para o 

desenvolvimento da sociedade. 

Neste pressuposto, não se pode negar que as leis 

sociais estão exercendo uma profunda e decisiva 

influência na evolução do Direito, cuja intensidade 

não foi ainda devidamente sondada. 

Em ~erdade, constituem uma precoce 

manifeJtação do direito futuro." 

Profetizou, portanto, o que o novo Código Civil 

Brasileiro consagrou, tal como assinalado nos seus 

trabalhos sobre a codificação desse ramo fundamental do 

Direito. A simulação em fraude à lei, para encobrir o 
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verdadeiro negócio jurídico, comum nas relações de 

trabalho, gerada por erro, dolo, coação, estado de perigo ou 

lesão irresistível, nesta última hipótese "quando uma 

pessoa por premente necessidade se obriga a prestação 

manifestamente desproporcional ao valor da prestação 

oposta" - são algumas das normas defendidas por 

ORLANDO GOMES, na sua pregação pela socialização do 

Direito Civil. 

O Código Civil do doutissimo CLÓVIS BEVILAQUA 

refletiu, com indiscutível rigor, o liberal individualismo da 

revolução francesa, consubstanciado no Código de 

Napoleão. Já o novo Código Civil brasileiro, projetado por 

renomada comissão sob a presidência do emérito MIGUEL 

REALE, refletiu as tendências sociais contemporâneas, 

prestigiando princípios e normas que se sintonizam com as 

consagradas pelo Direito do Trabalho. 

A diretriz mater, a iluminar as normas atinentes ao 

contrato, está inserida no art. 421, in verbis: 
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"A liberdade de contratar será exercida em razão e 

nos limites da função social do contrato". 

Em esclarecedora palestra proferida no Rio de 

Janeiro, o douto Desembargador SYLVIO 

CAPANEMA acentuou: 

"De um modelo individualista, solidamente 

alicerçado nos velhos dogmas do Estado Liberal, que 

transformava os princípios da autonomia da vontade e da 

imutabilidade dos contratos em valores quase absolutos, 

passamos agora para um sistema profundamente 

comprometido com a função social do direito, e 

preocupado com a construção da dignidade do homem e de 

uma sociedade mais justa e igualitária. 

"A boa-fé objetiva, que passa a exigir dos 

contratantes uma efetiva conduta honesta, leal e 

transparente, transformou-se em dever jurídico, em 

cláusula geral, implícita em todos os contratos, 

substituindo o elho conceito de boa-fé subjetiva, que 
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traduzia mera exortação ética, que pouco contribuía para 

garantir equaçõe,s econômicas justas". 

Uma das características do Direito do Trabalho é a 

irrenunciabilidade de direito instituído por norma legal 

imperativa, e esse princípio alcança tanto a transação, que 

corresponde a um negócio jurídico bilateral, quanto a 

renúncia, que é um ato unilateral. 

A renunciabilidade de direitos, em relação ao trabalhador, 

deve ser admitida apenas excepcionalmente, em face das 

condições especiais configuradas em cada caso concreto. 

Ainda que se trate de direito não imposto por norma 

jurídica de ordem pública, a renúncia, admitida em 

princípio, deve ser examinada de conformidade com os 

princípios tendentes a restringi-la. Destarte, são 

irrenunciáveis os direitos que .a lei, as convenções 

coletivas, as sentenças normativas e as decisões 

administrativas conferem aos trabalhadores, salvo se a 

renúncia for admitida por norma constitucional ou legal ou 
I 

se não acarretar uma desvantagem para o trabalhador ou 
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um prejuízo à coletividade; o renunciáveis os direitos que 

constituem o conteúdo contratual da relação de emprego, 

nascidos do ajuste expresso ou tácito dos contratantes, 

quando não haja proibição legal, inexista vício de 

consentimento em ao importe prejuízo ao empregado. 

Já a transação é um negócio jurídico - ato 

bilateral, portanto- em virtude do qual, como escrevemos 

alhures, "as partes interessadas extinguem obrigações 

litigiosas ou duvidosas. Para que haja transação, é 

imprescindível que: a) duas pessoas, pelo menos, estejam 

vinculadas entre si, por força da relação jurídica da qual 

decorrem direitos e obrigações; b) haja incerteza no 

pertinente a determinado ou determinados direitos ou 

obrigações; c) a dúvida se refira a direitos patrimoniais, isto 

é, direitos incorporados ao patrimônio de uma das partes 

do contrato; d) a controvérsia seja extinta mediante 

concessões recíprocas. 

Em virtude dos princípios que norteiam o Direito 

do Trabalho, a renúncia e a transação de direitos devem ser 
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admitidas como exceção. Por isto mesmo, não se deve falar 

em renúncia ou em transação tacitamente manifestadas, 

nem interpretar extensivamente o ato pelo qual o 

trabalhador se despoja de direitos que lhe são assegurados 

ou transaciona sobre eles. Alâs, no concernente à 

transação, o novo Código Civil é explicito; 

"Art.843. A transação interpreta-se restritivamente 

e por ela não se transmitem, apenas se declaram 

ou se reconhecem direitos". 

O art. 166 do Código Civil, dentre os eventos 

determinantes da nulidade do negócio jurídico, preceitua 

que este será nulo quando: 

"111 - O motivo determinante, comum a ambas as 

partes, for ilícito; 

VI -tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

VIl - A lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir 

a prática, sem cominar sanção". 

A fraude como soe acontecer, pode verificar-se, 

tal como explicita o Código Civil, em virtude de simulação, 
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que se caracteriza, dentre outros motivos, quando o 

negócio jurídico contiver "declaração, confissão, condição 

ou cláusula não verdadeira" (art. 167, inciso 11). Nas 
' 

relações de trabalho é comum a simulação de modalidade 

contratual com o objetivo de encobrir inquestionável 

relação de emprego. E o vício de consentimento imposto ao 
I 

trabalhador pode advir de erro, dolo, coação, estado de 

perigo ou lesão irresistível. 

Pelo Código Civil os negócios jurídicos são 

anuláveis, ao contrário do negócio nulo, até que a nulidade 

seja declarada em juízo: 

a) quando as declarações de vontade emanarem 

de erro substancial que poderia ser percebido 

por pessoal de diligência normal, em face das 

circunstâncias do negócio (art. 138); 

b) por dolo, quando este for a sua causa (art. 145), 

considerando-se doloso o silêncio intencional 

de fato ou qualidade que, se conhecido pela 
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outra parte, o negócio não se teria realizado 

(art. 147); 

c) por coação, capaz de viciar a declaração de 

vontade de uma das partes (art. 151 ), 

cumprindo na sua análise, ter "em conta o 
I 

sexo, a idade, a condição, a saúde, o 

temperamento do paciente e todas as demais 

circunstâncias que possam influir na gravidade 

dela" (art. 152); 

d) quando o estado de perigo induz a parte a 

assumir obrigação excessivamente onerosa, 

premida de necessidade de salvar-se, ou a 

pessoa de sua família, de grave dano 

conhecido pela outra parte (art. 156); 

e) por lesão, "quando uma pessoa, sob premente 

necessidade, ou por inexperiência, se obriga a 

prestação manifestamente desproporcional ao 

valor
1 

da prestação oposta" (art. 157). 

10 



• • 
. . 

As precitadas normas, como se infere, irradiam 

luz para a cotidiana aplicação do Direito do Trabalho, 

fundamentando a interpretação que a doutrina e a 
I 

jurisprudência vêm dando às nulidades nas relações de 

trabalho. 

Já no concurso para a cátedra de Direito Civil, o 

ORLANDO GOMES surpreendeu a muitos ao apresentar a 

tese sobre "A Convenção Coletiva de Trabalho", 

evidenciando esse novo tipo de contrato, como ato-regra, 

se diferenciando dos tradicionais pela sua ampla eficácia 
I 

com efeitos normativos. 

Dos seus livros sobre o Direito do Trabalho, 

cumpre sublinhar, sobretudo por sua capacidade de casar a 

síntese das palavras com a profundidade dos conceitos, o 

"Direito do Trabalho", a "Introdução ao Direito do Trabalho" 

e "O Salário no Direito Brasileiro". Neste último, a sua 

dedicatória, com as letras bem delineadas e perfeitas como 

o seu caráter, m~ito me tocou. Mas o seu livro com maior 

número de ediç~s é o "Curso de Direito do Trabalho", que 
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escreveu com o seu grande amigo de todas as horas, 

ELSON GOTTSCHALK. Depois do falecimento de ambos, o 

"Curso" vem sendo atualizado por outros dois bons amigos 

e competentes juristas baianos, JOSÉ AUGUSTO 

RODRIGUES PINTO e OTÁVIO AUGUSTO REIS DE SOUZA. 

Imprescindível destacar, por fim, as lições que o 

nosso homenageado propagou, não somente para os seus 

alunos na Faculdade de Direito, mas também nos artigos 

doutrinários e nas conferências que proferiu em inúmeros 

congressos nacionais e internacionais. 

É inesquecível que o nome de ORLANDO GOMES 

está imortalizado na história do Direito Brasileiro. 
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No mesmo ano que resolvi encerrar a edição das "Instituições de Direito do Trabalho", 
conforta-me o lançamento do magnífico "Direito do Trabalho", da magistrada e professora 
VÓLIA BOMFIM. 

Há 50 anos ocorreu a 13
• edição das "Instituições", que escrevi com DÉLIO 

MARANHÃO e JOSÉ SEGADAS VIANNA. Com o falecimento desses admiráveis colegas e 
notáveis juristas, as edições que se sucederam foram atualizadas e complementadas pelo 
competente JOÃO DE LIMA TEIXEIRA FILHO e por mim. Hoje chegamos à 238

• edição, com 
cinco segundas tiragens, totalizando mais de cem mil exemplares. A minha idade já não 
aconselha o esforço de prosseguir nessa tarefa, numa fase em que o ordenamento legal e a 
jurisprudência dos nossos tribunais são alterados com freqüência Aliás, conforme escreveu 
HENRIDEPAGE, 

"O direito é essencialmente uma coisa viva Ele está destinado 
a reger homens, isto é, seres que se movem, pensam, agem, mudam e 
se modificam". 

Aos excelentes tratados e cursos sobre o tema, que honram a literatura jurídica brasileira, 
juntar-se-á, agora, o completo livro de VÓLIA BOMFIM, que herdou do seu pai - o exemplar 
advogado BENEDITO CALHEIROS BOMFIM - a ética e a sabedoria unanimamente 
proclamados pelos operadores do Direito. 

O livro disserta com profundidade sobre o direito individual e o direito coletivo do 
trabalho, com uma incursão no campo do poder normativo da Justiça do Trabalho. E o faz com 
ampla referência à doutrina nacional e estrangeira e à legislação comparada, além de muitas 
transcrições de súmulas e acórdãos dos nossos tribunais. Afigura-se-me inquestionável o 
sucesso da obra agora colocada à disposição dos estudiosos do Direito do Trabalho. 

Quero destacar, nesta oportunidade, o Capítulo 2, onde a Autora tece considerações 
pertinentes aos efeitos da globalização da economia nas relações de trabalho, e os Capítulos 6 e 
7, relativos aos princípios, cujo apelo pelos magistrados é tímida. 

Nos países de tradição jurídica romano-germânica há um freio à desregulamentação do 
Direito do Trabalho, mas a flexibilização, que não se confunde com a precarização defendida 
por neo-liberais, tem alcance distinto na Europa e na América Latina Consoante escrevi no meu 
"Curso de Direito do Trabalho", 

"Na Europa predomina a flexibilização atinente à contratação 
do trabalhador, com opções referentes a contratos a tempo parcial, de 
interinidade, intermitente, partilhado ou temporário, além das 
hipóteses de contrato por prazo determinado. Outrossim, expande-se 
o teletrabalho. Quanto às despedidas, a garantia de emprego tem sido 
excepcionada para as coletivas decorrentes de causas econômicas. A 
modulação das jornadas de trabalho, com a estipulação de médias 
semanais, mensais e até anuais (banco de horas) e o horário flexível 
são admitidos em diversos países, tendo sido ampliado o poder 
patronal para a fixação de horários e a mobilidade do trabalhador. 
Demais disto, há casos de redução de obrigações social-trabalhistas 
para empresas de pequeno porte, além de maior flexibilidade, para 
salvar empreendimentos afetados pelas crises econômicas. 

Na América Latina prevalece, infelizmente, a flexibilização 
selvagem, com a revogação ou modificação de algumas normas 
legais de proteção ao trabalhador e à ampliação da franquia para 
reduzir direito e condições de trabalho, seja por meio de contratos 
coletivos, seja, em alguns países, por atos unilateraís do empregador. 
É indisfarçável a influência externa para minimizar a participação 



heterônoma do Estado nas relações de trabalho, não obstante tenha 
essa intervenção resultado, em nosso continente, da história, 
geopolítica e do estágio das condições socioeconômicas da respectiva 
região". 

Nos Estados Unidos da América, de tradição jurídica no sentido de que o contrato deve 
ser a base fundamental das relações jurídicas, vigoram raras leis trabalhista, razão por que os 
contrato coletivos entre sindicatos e empresas preenchem o vazio legislativo. A globalização da 
economia e a referida flexibilização não alteraram, portanto, a prática estabelecida. 

Os princípios, tão bem estudados por VÓLIA, são enunciados genéricos que devem 
iluminar tanto a elaboração das leis e a criação de normas jurídicas autônomas, como a 
interpretação e a aplicação do Direito. Eles não se limitam a sanar omissões, sendo certo que a 
Carta Magna brasileira de 1988 deu hierarquia constitucional a re levantes princípios e 
preceituou que os direitos e garantias nela expressos não excluem outros decorrentes dos 
princípios que adotou (§ 2° do art. 5°). Daí porque devemos substituir o culto da interpretação 
meramente formal do Direito, com a aplicação mecânica das normas jurídicas, pelo atendimento 
aos objetivos do sistema, bomenageando os princípios que o fundamentam e a força normativa 
da realidade social. 

O Direito, desprovido dos seus elementos filosóficos e, pois, concebidos sem 
consideração aos princípios que o fundamentam, seria, segundo a comparação do imortal 
KANT, "semelhante a uma cabeça sem cérebro". 

Consoante advertiu ANATOLE FRANCE, o direito e a justiça não podem 
sancionar as injustiças. E, como bem assinalou ROBERTO LYRA FILHO, 

"Justiça é Justiça Social, antes de tudo: é atualização dos 
princípios condutores, emergindo nas lutas sociais, para levar à 
criação duma sociedade em que cessem a exploração e a 
opressão do homem pelo homem; e o Direito não é mais, nem 
menos, do que a expressão daqueles princípios supremos 
enquanto modelo avançado de legítima organização social da 
liberdade". 

Urge, assim, uma nova ordem econômica internacional fundada num pacto de 
solidariedade e~ escala mundial, que consagre a cooperação responsável de todos os 
povos. 

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2007 

Arnaldo Sussekind 


